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ءابلالا ۀضور  ءابطالا و  ناتسب 

باتک تاصخشم 

587ق. سایلا - ، نب  دعسا  نارطم ، نبا  هسانشرس : 
تاقیلعت همجرت و  هصالخ  همدـقم و  اب  نارطمنب ؛  سایلانبدعـسارصنوبا  فینـصت  / ءاـبلالاهضور ءابطالاناتـسب و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. ققحم يدهم 
.1386 یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. هنومن 377 ص : . هدزاود ، دص و  يرهاظ :  تاصخشم 
.483 یگنهرف ؛ رخافم  راثآ و  نمجنا  تاراشتنا  هلسلس  تسورف : 

978-964-528-126-5 لایر :  50000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یف ءاــبنالانویع  رد "  هعبیــصایبانبا  زا  نارطم  نـبا  لاوــحا  حرــش  لوا  شخب  تـسا . شخب  هــس  لــماش  رــضاح  باــتک  تشادداــی : 
موس شخب  نارطملانبسایلا و  نبدعسا  رـصنوبا  زا  ءابلالاهضور " ءابطالاناتـسب و  باتک  صیخلت  همجرت و  مود "  شخب  " ءابطالاتاقبط ،

. دشابیم نارطمنب  سایلانبدعسا  رصنوبا  فینصت  ءابلالاهضور " ءابطالاناتسب و  "

. یبرع یسراف -  تشاددای : 
Abu Nasr As'ad ibn Ilyas ibn Matran Bustan al - atibba wa rawdat al - : . یلـصا ناونع  تشادداـی : 

alibba, 1989
. همانباتک تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
. یطخ هخسن  يور  زا  یسکع  پاچ  تشاددای : 

تسیب و ص . .-- هعبیـصا یبا  نبا  زا  / ءاـبطالاتاقبط یف  ءاـبنالانویع  رد  نارطمنبا : لاوـحا  حرـش  هس  تسیب و  تـشه -  ص . تاجردـنم : 
ءابطالاناتــسب و  377 ص.1 -  .-- قــقحم يدــهم  زا  / ءاــبلالاهضور ءابطالاناتــسب و  باــتک  صیخلت  هـمجرت و  هدزاود  دــص و  شش - 

. نارطمنبسایلانبدعسا رصنوبا  زا  / ءابلالاهضور
587ق. سایلا - ، نب  دعسا  نارطم ، نبا  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 
هقرفتم لئاسم  یکشزپ --  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یسانشوراد --  عوضوم : 
 - 1308 يدهم ، ققحم ، هدوزفا :  هسانش 
یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  هدوزفا :  هسانش 

183ب5 فلا /1386 R128/3 هرگنک :  يدنب  هدر 
610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 

1117112 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

هیروس مکاح  یگنز  نیدلا  رون  گرم  لاس 567 و  رد  رـصم  یمطاف  هفیلخ  نیرخآ  دضاعلا  تافو  زا  سپ  هک  یبّویا  نیّدلا  حالـص  ناطلس 
نامکاح ناراداوه  نابیقر و  اب  هزرابم  یلخاد و  ياهشکمـشک  مغریلع  دـیدرگ ، مالـسا  ملاـع  ردـتقم  اـناوت و  درم  هناـگی  لاـس 570  رد 

رد کشزپ  هدزای  قشمد  رد  کشزپ و  تفه  رصم  رد  هکنانچ  تشاد ، ناکـشزپ  اصوصخ  نادنمـشناد  ملع و  لها  هب  یناوارف  هّجوت  نیـشیپ 
. دندوب ناملسم  هیقب  یحیسم و  يدوهی و  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنتشاد  لاغتشا  یکشزپ  هب  وا  تمدخ 

رد هکنانچ  دوب  هتشگ  عقاو  ناطلس  دامتعا  دروم  هدمآرد و  مالسا  نید  هب  هک  دوب  یحیسم  ناکشزپ  زا  نارطم  نب  سایلا  نب  دعـسا  رـصن  وبا 
لماک همجرت  هک  هتشگ  ریرحت  هعبیصا  یبا  نبا  اناوت  سیونلاححرش  هلیسوب  نارطم  نبا  لاوحا  حرـش  درکیم . یهارمه  وا  اب  رـضح  رفس و 
باتک اهنآ  نایم  زا  هک  هدـیدرگ  رکذ  کیهبکی  زین  وا  یملع  راثآ  لاححرـش  نیا  نایاپ  رد  ددرگیم . هظحالم  باتک  نیا  رد  نآ  یـسراف 

. تسا هدنام  یقاب  ام  يارب  ءاّبلألا » ۀضور  ءابطألا و  ناتسب  »
نیودت لقتسم  ءزج  ود  رد  ءابطالا  ناتسب  هک  دنکیم  حیرصت  هعبیصا  یبا  نبا 

4 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
تءارق وا  رب  ار  مود  ءزج  هکنآ  زا  شیپ  یلو  هدرک  تءارق  وا  رب  میحرلا  دـبع  نیدـلا  بّذـهم  وا  مزالم  درگاـش و  ار  نآ  لوا  ءزج  هک  هدـش 
میدـقت نآ  ریوصت  هک  دـشاب  ياهخـسن  نیمه  هدـش  تءارق  فلؤم  رب  هک  ياهخـسن  هک  دراد  لامتحا  تسا . هتفگ  عادو  ار  ینافراد  وا  دـنک 

مود ءزج  زا  ياهخسن  نآ  زا  سپ  دروآ و  رامـشب  ءابطالا  ناتـسب  زا  هخـسن  نیرتمیدق  ار  نیا  ناوتیم  نیاربانب  دوشیم  دنمجرا  ناگدنناوخ 
نآ هرابرد  ياهلاقم  یبیبش  هدـش و  تباتک  نارطم  نبا  تافو  زا  سپ  لاس  کی  ینعی  لاس 588  رد  هک  هدوب  یبیبشلا  اضر  دـمحم  رایتخا  رد 

: ناونع تحت  هخسن 
. تسا هتشون  لاس 1923 م . هرامش 2  قشمد  یملع  عمجم  هلجم  رد  یبهذلا » اهرصع  یف  قشمد  وأ  ءابلالا ، ۀضور  ءابطالا و  ناتسب  »

رد وا  هک  تسا  یخیرات  یملع و  ياهناتساد  عیدب و  ياههتکن  تایاکح و  رداون  یکشزپ و  نوگانوگ  بلاطم  زا  ياهعومجم  ءابطالا  ناتسب 
: ياهناونع تحت  عوضوم  بسحرب  ار  باتک  فلتخم  بلاطم  هدروآ و  درگ  دوخ  يارب  اـملع  خویـش و  اـب  تسلاـجم  بتک و  هعلاـطم  نمض 

. تسا هداد  رارق  هحلم  هتکن ، هعمل ، هراشا ، تیصو ،
، ریقاقع هیودا و  صاوخ  و  نآ ، تاحالطصا  فیراعت  یکشزپ و  ملع  هب  طوبرم  رتشیب  هدروآ  دوخ  باتک  رد  نارطم  نبا  هک  ار  یتاعوضوم 

راذـتعا ناگدـنناوخ  زا  دوـخ  باـتک  زا  اـج  ود  رد  تسا و  یئوراد  یکـشزپ و  ياـههژاو  تاـملک و  طبـض  و  گرزب ، ناکـشزپ  نانخـس  و 
اریز ماهدروآ  تسین  یکـشزپ  ملع  هب  طوبرم  هک  بلاطم  یخرب  دوخ  باتک  رد  هک  دـننکن  تمالم  ارم  دـیوگیم  هک  اجنآ  یکی  دـیوجیم 

یخرب هک  دـیوگیم  هک  اجنآ  رگید  دنتـسین ص 158 . زاینیب  نآ  زا  ناکـشزپ  یلو  تسا  رگید  یملع  هب  طوبرم  بلاـطم  نآ  هک  دـنچره 
زا يرایسب  رد  اریز  دنتسه ، هاگآ  اهنآ  زا  تعانص  نیا  نامّلعتم  تسین و  هناگی  عیدب و  ماهدروآ  باتک  رد  هک  اههتکن  نیا  همه  هک  دنیوگن 

ص 263. تسا . هدوب  ناینیشیپ  ياههشیدنا  مدرم و  جیار  يأر  فالخرب  هک  ماهدروآ  ار  یبلاطم  دراوم 
دانتسا هدافتسا و  دروم  فلّوم  گرم  زا  یهاتوک  تدم  زا  سپ  ءابطالا  ناتسب 

5 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
یمـّـسملا ضرملا  یف  : » ناوـنع تـحت  هـک  ياهلاـسر  رد  یفوـتم 629  يدادـغب  فـیطللا  دـبع  هکناـنچ  تفرگ  رارق  ناکـشزپ  مـلع و  لـها 

دناریم نوجمـس  نبا  هیوسام و  نب  انحوی  انیـس و  نبا  يزار و  زا  لقنب  یبالگ ) لج -(  رفـس  عفانم  زا  نخـس  هک  اـجنآ  هتـشون  سطیباـید »
: دیوگیم

پاچ ص 144  ارـصنع »...  ارهوج و  اهدّیج  هکاوفلا و  لضافأ  نم  هئاذـغ  ۀـّلق  عم  لجرفّـسلا  تدـجو  ّینإ  ناتـسبلا : باتک  بحاص  لاق  «و 
ناتـسب رد  یبرغم  رباـج  وبا  لوق  زا  نارطم  نبا  هک  ار  هچنآ  ّبط  تعانـص  زاـغآ  باـب  رد  یفوـتم 668  هعبیـصا  یبا  نبا  و  تیوک 1972 م .
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ناتـسب رد  یبرغم  رباـج  وبا  لوق  زا  نارطم  نبا  هک  ار  هچنآ  ّبط  تعانـص  زاـغآ  باـب  رد  یفوـتم 668  هعبیـصا  یبا  نبا  و  تیوک 1972 م .
: دیامنیم زاغآ  ترابع  نیا  اب  ار  دوخ  نخس  دنکیم و  لقن  هدروآ  ءابطالا 

رباج یبأ  نع  هلقن  امالک  ءاّبلألا  ۀضور  ءاّبطألا و  ناتسبب  همسو  يّذلا  نارطملا  نب  سایلا  نب  دعسا  نیّدلا  ّقفوم  خّیشلا  باتک  یف  تدجو  «و 
ص 13. توریب 1965 م . ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  ماهلا »...  یحو و  ۀعانّصلا  هذه  دوجو  ببس  لاق : اذه  وه  یبرغملا و 

هدش هدافتسا  هرامـش 4210  يوضر  سدق  ناتـسآ  هب  هتـسباو  کلم  یّلم  هناخباتک  هب  قلعتم  ءابطألا » ناتـسب   » نتم زا  رـضاح  باتک  هّیهت  رد 
ناونع هحفص  نیئاپ  رد  هدش و  هدرب  هتدارإ » نیراّدلا  یف  هغلب  هتداعس و  هّللا  مادأ   » هیئاعد هلمج  اب  فلؤم  مان  باتک  زاغآ  رد  هکنیا  زا  تسا .

: هلمج نآ  نایاپ  رد  هدیدرگ و  تءارق  ّفلؤم  رب  هخسن  نیا  هک  دنکیم  نیا  زا  تیاکح  هک  دوشیم  هدید  یتارابع  باتک 
هجیتن ناوتیم  ددرگیم ، هظحالم  هلآ » یلع  یّمألا و  ّیبّنلا  دّـمحم  اندّیـس  یلع  اّیلـصم  هّلل و  ادـماح  نارطملا  نب  ساـیلا  نب  دعـسا  بتک  «و 

یبا نبا  هک  تسا  ياهخـسن  نامه  نیا  دیاش  هدیدرگ و  تءارق  وا  رب  تباتک و  ّفلؤم  نامز  رد  ای  فلؤم و  ّطخ  هب  ای  هخـسن  نیا  هک  تفرگ 
. تسا هدرک  تءارق  وا  رب  میحرلا  دبع  نب  نیدلا  بّذهم  نارطم  نبا  درگاش  ار  باتک  زا  لوا  ءزج  هک  دیوگیم  هعبیصا 

یگداتفا نایاپ  رد  اج  کی  باتک و  نایم  رد  اج  ود  رد  هخسن  نیا  نوچ 
6 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

هاگشناد يزکرم  هناخباتک  رد  هرامشب 1045  نآ  یسکع  هخسن  هک  هرامشب 1676  اکیرما  دنلویلک  هاگشناد  هخسن  زا  اهیگداتفا  نآ  تشاد 
هرامـشب یمالـسا  ياروش  سلجم  هخـسن  زا  دوب  اناوخان  تاملک  یخرب  هخـسن  ود  ره  رد  نوچ  و  دیدرگ . لیمکت  دوشیم  يرادهگن  نارهت 

. دش هدافتسا  ماهبا  لاکشا و  عفر  يارب   6583
تـسویپ هب  لـماک  يدنبتمـسق  يراذـگهطقن و  اـب  دریگ و  رارق  يداـقتنا  حیحـصت  دروم  دـیاب  یملع  ياـهباتک  هک  تسا  دـقتعم  هدـنراگن 
تروصب ار  بتک  پاچ  تهج  نیا  زا  ددرگ  هضرع  ملع  لها  رب  فلؤم  لاوحا  حرـش  باتک و  یفرعم  رد  همدـقم  نوگانوگ و  ياهتسرهف 

توعد یطخ  خـسن  راـشتنا  زکرم  فرط  زا  یتقو  اذـل  دـنادیم  یملع  شـشوک  زا  ندز  نت  ملع و  زا  ندز  هرفط  یعون  یـسکع  يریوصت و 
مالعا و ياهتسرهف  ّفلؤم و  یلیـصفت  لاححرـش  هکنآ  رب  طورـشم  درک  داهنـشیپ  راشتنا  يارب  ار  ءابطالا » ناتـسب   » باتک دـش  يراکمهب 
ات ددرگ  همجرت  یـسراف  نابز  هب  هصالخ  تروصب  باتک  بلاطم  زین  هفاضا و  باتک  هب  یحیـضوت  ياهتـشاددای  زا  یخرب  نکاما و  بتک و 

نیا هناتخبـشوخ  دـندرگ  دـنمهرهب  رفوا  یفوا و  ّدـح  هب  اـم  ناـکاین  ناگتـشذگ و  یملع  ثاریم  زا  موبوزرم  نیا  ناوج  لـسن  نایوجـشناد و 
خیرات هب  نادنمهقالع  اصوصخ  نادنمـشناد  املع و  هاگـشیپ  هب  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  باتک  نیا  دیدرگ و  عقاو  شریذـپ  دروم  داهنـشیپ 

. دوشیم میدقت  مالسا  رد  ملع 
رب لـمح  دـنیامرفیم  هظحـالم  همدـقم  نـیا  رد  یتساـک  ومـک  اـطخ و  وهــس و  یمارگ  ناگدــنناوخ  رگا  هـک  دوـشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد 

رـسّیم ار  نیا  زا  شیب  عبتت  قـیقحت و  دوـب  هدـیدرگ  نییعت  نآ  شراـگن  يارب  هک  يدودـحم  ناـمز  هکنآ  هچ  دـننکن  نآ  مقار  يراـگنالهس 
: هک دنرگنب  نآ  هب  تیاضر  مشچ  اب  شنیب  شناد و  لها  هک  تسا  راودیما  يورنیازا  تخاسیمن 

ایواسملا  يدبت  طخّسلا  نیع  ّنکل  وۀلیلک  بیع  ّلک  نع  اضرلا  نیع  و 
ققحم يدهم  یسمش - يرجه  هامنمهب 1367  لوا  نارهت ،

7 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ءاّبطألا تاقبط  یف  ءابنألا  نویع  رد  ۀعبیصا  یبا  نبا  زا  نارطم  نبا  لاوحا  حرش 

8 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
دوب و نادنمشناد  هناگی  نامیکح و  هجاوخ  نارطم  سجرج  نب  سایلا  حتفلا  وبا  نب  دعسا  رـصن  وبا  نیّدلا  ّقفوم  لضاف ، ملاع  اوشیپ ، میکح 

. تشاد راهتشا  ششخب  تمعن و  یناوارف  هب 
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نآ عورف  لوصا و  لیـصحت  هب  رتـشیب  دوخ  نارقا  زا  دـمآیم و  رامـشب  دوخ  ناـمز  لـها  ياورناـمرف  یکـشزپ  تعانـص  لـمع  ملع و  رد  وا 
نونف رد  فراـع و  یفـسلف  مولع  هب  وا  تشاد . صاـخ  یمرن  مدرم  اـب  يارادـم  رد  وکین و  سب  ناـمرد  جـالع و  رد  دوب . هتخادرپ  تعاـنص 

. دیدرگ زیامتم  مولع  نآ  رد  تفرگ و  ارف  يدنک 1  نسح  نب  دیز  نمیلا  وبا - نیدلا  جات  ماما  دزن  ار  بدا  تغل و  وحن و  دوب . رهام  تاّیبدا 
تلیـضف يوجتـسج  رد  هک  دوب  تسدربز  یکـشزپ  زین  وا  ردـپ  تفای . شرورپ  اج  نامه  رد  دـش و  هداز  قشمد  رد  نارطم  نب  نیدـلا  ّقفوم 

هب سپـس  تفرگ  ارف  تسا  دامتعا  دروم  يراصن  ياهبهذـم  ملع و  رد  هک  ار  یلوصا  ات  درک  رفـس  مور  دالب  هب  وا  تشگیم . ناـهج  درگ 
وا رب  ار  یبط  ياهباتک  زا  يرایـسب  تخومآ و  ار  یکـشزپ  تعانـص  یتدم  وا  دزن  تشگ و  انـشآ  ذیملت 2  نبا  هلودـلا  نیما  اب  دـمآ و  قارع 

یکـشزپ هفرح  هب  رهـش  نآ  رد  تشذگرد  ماگنه  ات  تشگرب و  قشمد  هب  سپـس  دـش و  هتخانـش  یکـشزپ  ملع  هب  دوخ  هکنآ  ات  درک  تأرق 
. تشاد لاغتشا 

یکشزپ و تعانص  رد  وا  یگرزب  لضف و  رب  تلالد  هک  تسا  یتافیلات  ار  وا  دوب و  راکرپ  نابز و  حیصف  نهذ و  زیت  نارطم  نب  نیدلا  قفوم 
. دنکیم مولع  ریاس 

9 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
رخاـف و ياهـسابل  دوـب و  رایـسب  ياهتیـصوصخ  اـبیز و  ياهرهچ  ار  نارطم  نبا  تـفرگ . ارف  شاـقن 3  نب  نیدـلا  بّذـهم  دزن  ار  یکـشزپ  وا 
وا راگزور  رد  درک و  تمدخ  ار  بویا 4  نب  فسوی  نیدلا  حالص  رصان  هاش  یکشزپ  تعانص  اب  وا  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  اهبنارگ 

تخادرپیم و مدرم  روما  هب  وا  ناسحا  شـشوپ  ریز  رد  دـیدرگ و  میظع  وا  لالج  هاـج و  عیفر و  هاـشداپ  نآ  دزن  وا  تلزنم  تفرگ  اـههرهب 
رد هک  یناـسک  هب  تبـسن  سّفنلا و  میرک  يدرم  داـنک - تـمحر  ار  وا  يادـخ  نیدـلا - حالـص  دروآ . تسدـب  یناوارف  لاـم  هلیـسو  نیدـب 

نـسح نانچ  نارطم  نبا  هب  تبـسن  ار  وا  دوب . هدنامن  زاب  یلام  وا  هنازخ  رد  تفر  ایند  زا  یتقو  هکنانچ  دوب  شـشخب  رایـسب  دندوب  شتمدـخ 
دینادرگ رگناوت  ار  وا  دوخ  ياهاطع  اب  درب و  ورف  دوخ  ناسحا  رد  ار  وا  يورنیازا  تشگیمن و  ادج  وا  زا  رضح  رفـس و  رد  هک  دوب  داقتعا 

وا هک  تسنادیم  اریز  تشادیم  یمارگ  ار  وا  نیا  دوجواـب  نیدـلا  حالـص  تشگ و  هریچ  وا  رب  ناـهاشداپ  رب  یّتح  ربـکت  رورغ و  هکناـنچ 
تشگ 5. فّرشم  مالسا  تناید  هب  نیدلا  حالص  نامز  رد  نارطم  نبا  تسا و  دنمشناد  يدرم 

نبا هکنآ  هلمج  زا  دـناهدرکیم  لقن  نیدـلا  حالـص  ربارب  رد  وا  زان  ربک و  زا  یئاهناتـساد  دنتخانـشیم  ار  نارطم  نبا  هک  یناـسک  زا  یخرب 
درکیم اپرب  دوخ  يارب  خرس  ياهمیخ  هک  دوب  نیا  اهگنج  رد  نیدلا  حالص  تداع  دوب و  نیدلا  حالص  هارمه  اهگنج  زا  یکی  رد  نارطم 

گنر خرـس  ياهمیخ  هب  شمـشچ  درکیم  شدرگ  هراوس  نیدـلا  حالـص  هک  اهزور  زا  يزور  دوب . خرـس  گنرب  زین  نآ  قاطا  زیلهد و  هک 
نبا زا  دنتفگ : تسیک .؟ زا  همیخ  نآ  دیسرپ : سپس  تسیرگن و  نآ  هب  لّمات  اب  یکدنا  دوب  خرـس  گنر  هب  زین  نآ  حارتسم  قاطا و  هک  داتفا 
دیاب تفگ  سپـس  دـیدنخ و  تسا و  نارطم  نبا  تقامح  زا  نیا  هک  متـسناد  نم  ادـخب  دـنگوس  تفگ  نیدـلا  حالـص  تسا . بیبط  نارطم 

ياج لقا  دح  ای  تسا و  ناهاش  زا  یکی  همیخ  نیا  هک  دنرب  نامگ  دنرذگب و  اجنیا  زا  فارطا  ناگداتسرف  هک  میراذگن 
10 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

تفرن و ناطلـس  تمدخ  هب  زور  ود  دمآ و  نارگ  نارطم  نبا  رب  رما  نیا  دندنکفا و  نیمزب  ار  نآ  ات  داد  نامرف  دـنهد و  رییغت  ار  نآ  حارتسم 
. دیشخب واب  ناوارف  یلام  درک و  مهارف  ار  وا  تیاضر  ناطلس  سپس 

هب دوخ  تمدخ  تّدم  رد  وا  دـنتفگیم  ینارـصن 6  جرفلا  وبا  ار  وا  هک  دوب  نیدلا  حالـص  تمدخ  رد  یکـشزپ  هکنآ  رگید  ياهناتـساد  زا 
تساوخ وا  زا  تسا و  لام  دنمزاین  نانآ  زاهج  يارب  هک  تسا  ینارتخد  ار  وا  هک  تفگ  ناطلس  هب  يزور  تشاد و  دّدرت  نیدلا  حالص  هناخ 

وبا راذگب . بیج  رد  ار  نآ  سیونب و  یگرب  رد  يدنمزاین  نانآ  زیهجت  يارب  هچ  ره  تفگ  نیدـلا  حالـص  دـهد . يرای  رما  نیا  رد  ار  وا  هک 
گرب نآ  رب  دـشیم  مهرد  رازه  یـس  اـهنآ  ياـهب  هک  ار  زاـین  دروم  ياـهزیچ  ریاـس  شاـمق و  رهاوج و  ـالط و  زا  یگرب  رد  تفر و  جرفلا 

يرادیرخ جرفلا  وبا  يارب  تسا  هتـشون  گرب  نآ  رد  هچ  ره  هک  داد  نامرف  دوخ  رادهنازخ  هب  دناوخ  ار  هقرو  نیدلا  حالـص  یتقو  تشون و 
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هرهچ رد  رییغت  زا  نیدلا  حالص  درک و  یهاتوک  تمدخ  تمزالم  رد  دیـسر  نارطم  نبا  هب  ربخ  نیا  یتقو  دراذگن  ورف  نآ  زا  يزیچ  دنک و 
ار اهنآ  همه  ياهب  دروآ و  درگ  تسا  هدیرخ  بیبط  جرفلا  وبا  يارب  هک  ار  هچنآ  ره  هک  داد  نامرف  رادهنازخ  هب  سپـس  تفایرد  ار  ببـس  وا 

. دزادرپب نارطم  نبا  هب  ار  نآ  نیع  دوشیم  غلاب  هک  غلبم  ره  هب  دنک و  باسح 
نارطم نبا  رب  هک  يّربکت  رورغ و  هک  دیوگیم  هدوب  سونام  وا  اب  هتخانشیم و  ار  نارطم  نبا  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  لیعمسا  رهاظلا  وبا 

هناخ زا  هک  یماگنه  تشاد  لاغتشا  وحن  ملع  لیـصحت  هب  وا  هک  یماگنه  ام  اریز  تشادن  دوجو  وا  یئوجـشناد  نارود  رد  دوب  هتـشگ  هریچ 
هب هکیتقو  دـناهتفرگ و  ارف  نارگید  كرت و  ناگدرب  ار  وا  نوماریپ  تسا و  راوس  هبرف  یبکرم  رب  هک  میدـیدیم  دـمآیم  عماـج  هب  ناـطلس 

یهارمه ار  وا  یـسک  هک  دادیمن  تصخر  داهنیم و  لغب  ریز  رد  ای  تسد و  رد  ار  دوخ  باتک  دـیدرگیم و  هدایپ  دـشیم  کیدزن  عماـج 
دیسریم و دوخ  داتسا  سرد  هقلح  هب  ات  تفریم  هدایپ  تسد  رد  باتک  نینچمه  دنک و 

11 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. دیدرگیم جراخ  هقلح  زا  تفاییم و  تغارف  سرد  تأرق  زا  هکنیا  ات  تسشنیم  یمارآ  یشوهزیت و  اب  هورگ  نایم  رد  مالسا  زا  سپ 
نارطم نب  دعـسا  نیدلا  قفوم  میکح  هک  دیوگیم  یطفق 7  میهاربا  نب  فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  راوگرزب  یـضاق  نیدـلا  لامج  بحاص 

زا یکی  دانادرگ - كاپ  ار  شناور  دنوادخ  نیدلا - حالص  رصان  کلم  دوب و  وکین  سب  وا  مالسا  دیدرگ و  ناملسم  سپس  دوب و  ینارـصن 
هک دوب  نیدلا  حالص  هجوز  نیدلا  نیعم  رتخد  نوتاخ  دنوخ  زینک  هزوج  نیا  درک . جیوزت  واب  دوب  هزوج 8  شمان  هک  ار  دوخ  هناخ  نازینک 
واب ار  دوخ  ياههنیجنگ  اهرویز و  زا  يرایـسب  وناب  هکنانچ  دوب  هتفای  يرترب  نازینک  رگید  رب  وا  دزن  تشاد و  هدـهعب  ار  وناب  نآ  هناـخ  هرادا 

نوریب و وکین و  ار  وا  هماج  بذهم و  ار  وا  لاوحا  بترم و  ار  نارطم  نبا  روما  هزوج  دوب . هدـینارگ  مشح  ياراد  لومتم و  ار  وا  هدیـشخب و 
ترـشابم اهنآ  يرامیب  نارود  رد  هک  تلود  نایاورنامرف  زا  یناوارف  لام  تفای و  تلود  رد  دـنلب  یماـن  هکنآ  اـت  دـینادرگ  اـبیز  ار  وا  نورد 

کیدزن هک  یئاجب  ات  تفرگ  الاب  ناطلس  دزن  وا  لاح  دندرکیم و  تباقر  واب  لام  شـشخب  رد  نانآ  هکنانچ  دیدرگ  لصاح  وا  يارب  تشاد 
. دسر ترازو  ماقم  هب  دوب 

نب لیعامـسا  هیقف  دـناسریم . يزور  نانآب  تشادیم و  مّدـقم  ار  نانآ  هشیمه  دومنیم  ناـفوسلیف  ناکـشزپ و  هب  یناوارف  هجوت  نارطم  نبا 
رفس سدقملا  تیب  ترایز  يارب  باذیع  زا  نم  درک  حتف  ار  لحاس  ناطلس  هکیتقو  دنکیم  تیاکح  باذیع  بیطخ  یطفق  يانب  نب  حلاص 
اجنآ رد  ندنام  هب  يور  نیا  زا  تسا  باذیع  کشخ  ياهنابایب  رامش  مه  اجنآ  تخرد  رپ  ياههوک  هک  مدید  مدیـسر  ماش  هب  یتقو  مدرک 

ناطلس زا  ياهمان  یط  هک  متساوخ  وا  زا  متفاتـش و  میحرلا 9  دبع  لضاف  يوسب  مداتفا و  يزور  ندروآ  تسدـب  هراچ  رد  مدـیدرگ و  قئاش 
. دوب اجنآ  رد  ناطلـس  هک  مدرب  قشمد  هب  ار  نآ  تشون و  فیطل  رایـسب  ياهمان  وا  دـنک  راذـگاو  نم  هب  ار  كرک  هعلق  یبیطخ  هک  دـهاوخب 

دزن هب  ناطلس  هب  همان  ندرک  هضرع  يارب 
12 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

دینـشیم و ار  نخـس  بوخ  هک  متفای  قالخا  شوخ  تقلخ و  وکین  ار  وا  مدـش  شاهناخ  دراو  وا  هزاجا  اب  مدـیدرگ و  یئامنهار  نارطم  نبا 
يراکهاش دوب  يراج  اهنآ  زا  بآ  هک  وا  هکرب  نیرز  ياههلول  دوب . یئابیز  تیاهن  رد  لمجت  تراـمع و  رد  وا  هناـخ  دادیم . خـساپ  بوخ 
ياهشرف هب  مرظن  سپـس  دوب . رمع 10  وا  مان  تخادرپیم و  يرادهدرپ  هب  هک  مدـید  ار  ابیز  رایـسب  یمالغ  وا  هاگـشیپ  رد  دوب . تعنـص  زا 

بحاص داهن . تنم  نم  رب  نآ  ندروآرب  اب  وا  متـساوخرد و  ار  دوخ  تجاح  وا  زا  نم  درکیم  هریخ  ارم  اهنآ  شوخ  يوب  هک  داـتفا  هدرتسگ 
کلم فنک  رد  هک  مدید  يرابّتقر  تلاح  اب  بلح  رد  دصـشش  لاس  زا  دعب  ار  بجاح  رمع  دنزرف  وا و  هجوز  نم  دیوگیم  نیدـلا  لامج 

زا سپ  تفای و  تافو  یتدم  زا  سپ  نز  نآ  دندیزگ . تماقا  اجنآ  رد  دوب  هدش  ررقم  ناشیا  رب  هک  ياهقدـص  اب  دـندوب و  هدـمآ  دورف  رهاظ 
. دمآ هچ  رمع  دنزرف  رس  هب  هک  مدشن  هاگآ  وا 

قشمد هب  ینارصن 11  بالقس  نب  بوقعی  نیدلا  قفوم  میکح  درک  حتف  ار  كرک  بویا  نب  فسوی  نیدلا  حالص  رـصان  کلم  هک  یماگنه 
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دزن تشاد و  نت  رب  گـنرف  ناکـشزپ  هماـج  نوچمه  یگنر  دوبک  هطولم  هخوج  رـس  رب  یکچوک  هفیخت  هیفوک و  هک  دوب  یناوـج  وا  دـمآ .
نیا تفگ : وا  هب  نارطم  نبا  ددرگ . دـنمهرهب  وا  زا  دـیاش  اـت  درکیم  ددرت  وا  اـب  دـمآرد و  وا  تمدـخ  هب  تفر و  نارطم  نـب  نیدـلا  قـفوم 

هب یهد و  رییغت  ار  دوخ  هماج  هک  تسا  نآ  حالـص  تسین و  تسا  مالـسا  تلود  رد  هک  یکـشزپ  لاح  بسانم  يراد  نت  رب  وت  هک  ياهماج 
نآ هک  تساوخ  وا  زا  درکیم و  لماک  ار  نآ  هک  يرایقب  اب  هارمه  دروآ  یبانع  داشگ  ياهبج  وا  يارب  سپس  یئآرد  ام  دالب  ناکشزپ  هماج 
وا دزن  نم  تسا و  رامیب  وا  دنیوگ و  يرصق 12  نومیم  ار  وا  هک  تسا  یگرزب  ياورنامرف  اج  نیا  رد  هک  تفگ  وا  هب  سپس  دشوپب و  ار  ود 

: تفگ ریما  هب  نارطم  نبا  تفر  وا  هارمه  هکیتقو  ریگب  هدـهع  هب  وت  ار  وا  نامرد  ایب و  نم  اـب  وت  منکیم  ناـمرد  ار  وا  مراد و  دـمآ  تفر و 
وت لاوحا  رشابم  وت و  مزالم  وا  مراد  قوثو  دامتعا و  وا  هب  یکشزپ  تعانص  رد  نم  تسا و  لضاف  یکشزپ  نیا 

13 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
میکح تفریذـپ و  ار  نارطم  نبا  هتفگ  وا  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  یباـی  دوبهب  وت  اـت  درک  دـهاوخ  تماـقا  وت  دزن  تاـقوا و  همه  رد  دوب  دـهاوخ 

دزن تفرگ و  ار  رانید  دصناپ  نآ  بوقعی  میکح  دیشخب . وا  هب  رانید  دصناپ  تفای و  تیفاع  هکنآ  ات  دیدرگ  ریما  مزالم  زور  بش و  بوقعی 
ار نآ  دوـخ  تفگ : نارطم  نبا  مدروآ . دوـخ  يـالوم  دزن  نم  دیـشخب و  نم  هب  ریما  ار  نیا  نم  يـالوم  يا  تفگ : وا  هب  دروآ و  نارطم  نبا 

. درک اعد  ار  نارطم  نبا  تفرگ و  بوقعی  میکح  مدرک . یفرعم  ریما  هب  ار  وت  دسر  وت  هب  يدوس  هکنآ  يارب  طقف  نم  ریگب و 
زا هک  یناوج  دوب  هتـسشن  شاهناخ  رد  رب  نارطم  نبا  هک  درک  لقن  نم  يارب  يدیوس 13  نب  دمحم  نب  میهاربا  قحـسا  وبا  نیدلا  زع  میکح 

یتقو دوب . هتـشون  نارطم  نبا  شیاتـس  رد  تیب  هدزاود  نآ  رد  هک  داد  وا  هب  یقرو  دمآ و  وا  دزن  تشاد  نت  رب  یهایـس  هماج  دوب و  نامّعنتم 
وت دزن  هدروآ  دورف  ارم  راـگزور  هک  متـسه  تاـتویب  لـها  زا  یلو  هن  تفگ : ناوج  يرعاـش ؟ وت  تفگ : ناوج  هب  دـناوخ  ار  نآ  نارطم  نبا 

نارطم نبا  يراد . لومعم  نم  رد  دنکیم  مکح  نم  هرابرد  تدـنلب  هشیدـنا  هچره  هک  مراپـسیم  وت  تسدـب  ار  دوخ  نانع  ماهدـمآ و  الوم 
دخرـص 14 بحاص  هاشخرف  نیدـلا  زع  تفگ : وا  هب  سپـس  دروخ و  ار  نآ  وا  دروآ و  مهارف  وا  يارب  یماعط  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  ناوج 

ناوج داد . دـهاوخ  وتب  یبوخ  شاداپ  وا  ینک و  نامرد  ار  وا  ات  مربیم  وا  دزن  ار  وت  نم  دـنکیمن  اهر  ار  وا  یمد  يرامیب  نیا  هدـش و  رامیب 
يروتـسد نم  یهد  ماجنا  دـیابن  يراک  وت  تفگ : نارطم  نبا  مرادـن . یکـشزپ  تعانـص  رد  تراـهم  یئانـشآ و  نم  نم  يـالوم  يا  تفگ :

: تفگ ناوج  یئآیمن . نوریب  وا  دزن  زا  يربیم و  هارمه  ار  نآ  مسیونیم   15 هخسن ) روتسد - )
داد واب  دوب  هدـش  هتخود  شامق  ياههعطق  نآ  رد  هک  ياهچقب  نارطم  نبا  مالغ  دـمآ  نوریب  نارطم  نبا  دزن  زا  ناوج  یتقو  دوشیم  تعاطا 

: تفگ ناوج  وش  هناور  دخرص  يوسب  نیشنرب و  بسا  نیا  تشپ  شوپب و  ار  شامق  نیا  تفگ : داهن و  شرایتخا  رد  ماگل  نیز و  اب  یبسا  و 
اجنآ رد  ار  بسا  بش  هک  مرادن  یئاج  نم 
14 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ادرف دادماب  نک . زاغآ  ار  رفـس  ادخ  تساوخ  هب  نادادماب  سپـس  دنامب و  هتـسب  دادماب  ات  هک  راذـگب  ام  دزن  ار  بسا  تفگ : مالغ  مراذـگب .
يواح هک  ياهخـسن  اب  هارمه  دوب  هتـشون  هاشخرف  نیدـلا  زع  هب  دوخ  طـخ  اـب  هک  ياهماـن  نارطم  نبا  دـمآ و  نارطم  نبا  هناـخ  رد  رب  ناوج 
روتسد قباطم  درک و  رفس  دخرص  يوسب  ناوج  دشاب . شاهناخ  هقفن  ات  دیشخب  واب  زین  مهرد  تسیود  داد و  وا  هب  دوب  وا  نامرد  ياهروتسد 

اب يرتسا  دیناشوپ و  ار  اهتعلخ  نیرتهب  زا  یکی  ناوج  هب  تفر و  ماّمح  هب  تفای و  دوبهب  يرامیب  نآ  زا  وا  دومن و  نامرد  ار  وا  نارطم  نبا 
: داد خـساپ  ناوـج  ییآیمرد ؟ نم  تمدـخ  رد  اـیآ  تفگ : وا  هب  سپـس  دیـشخب و  وا  هـب  يرـصم  راـنید  رازه  نـیرز و  راـسفا  رـس  نـیز و 
وا تسا  یسک  هچ  نیدلا  ّقفوم  میکح  تفگ : نیدلا  زع  منک . تروشم  نارطم  نبا  نیدلا  ّقفوم  میکح  مداتـسا  اب  هکنآ  ات  مریذپب  مناوتیمن 

. دروآ نوریب  دخرص  زا  ار  وت  دناوتیمن  وا  تسا  نم  ردارب  مالغ 
هناخ هب  سپـس  مدرگیمرب و  موریم و  لزنم  ات  نم  تسا  نینچنیا  هک  لاح  تفگ  ناوج  تفرگ  یتخـس  ینوزف و  ندنام  رارـصا  هک  یتقو 

هب نم  هک  ادـخب  دـنگوس  مهدیم  سپ  دیدیـشخب  نم  هب  هک  ار  هچنآ  تفگ : دروآ و  دوـخ  اـب  دوـب  هتفرگ  هک  هچنآ  رز و  تعلخ و  تفر و 
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یتسین روبجم  تفگ  وا  هب  نیدلا  زع  درک . لقن  ار  نارطم  نبا  اب  دوخ  ناتـساد  هاگنآ  تسیچ و  نآ  هک  منادیمن  مرادـن و  یئانـشآ  یکـشزپ 
: تفگ ینادیمن ؟ مه  ار  جنرطش  درن و  يزاب  ایآ  یشاب  کشزپ  ام  دزن  هک 

راذـگاو وتب  ار  یعاطقا  مدـینادرگ و  دوخ  بجاـح  ار  وت  تفگ  واـب  نیدـلا  زع  دوب  تلیـضف  بدا و  ياراد  ناوج  نیا  نوچ  و  منادیم . ارچ 
دزن قشمد  هب  هک  مهاوخیم  هزاـجا  طـقف  نم  يـالوم  يا  مرادربناـمرف  تفگ : ناوج  دراد . يدـیاع  مهرد  رازه  ود  تسیب و  یلاـس  منکیم 

نارطم نبا  دزن  دـش و  هداد  هزاجا  وا  هب  منک . يرازگـساپس  هدرک  نم  هرابرد  هک  یبوخ  زا  مسوبب و  ار  وا  تسد  مور و  نیدـلا  قفوم  میکح 
نیا رد  ار  اهنیا  تفگ  تشاذگ و  وا  شیپ  رد  دندوب  هدیشخب  وا  هب  هک  ار  هچنآ  درازگ و  ار  وا  ناوارف  ساپس  دیسوب و  ار  وا  تسد  هدمآ و 

دیئامرفب مدروآ  تسدب  رفس 
15 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

كرابم وت  يارب  ار  اهنیا  دـنوادخ  متـشاد  رظن  رد  ار  وت  دوس  طقف  دوخ  لـمع  زا  نم  هک  ریگب  ار  اـهنیا  دوخ  تفگ : نارطم  نبا  دـیریگب .
نیدلا زع  دزن  وا  تمدخ  تشگرب و  سپس  تفگ و  زاب  نارطم  نبا  هب  ار  دوخ  تمدخ  داهنـشیپ  نیدلا و  زع  اب  دوخ  ناتـساد  ناوج  دنادرگ .

. دوب نارطم  نب  نیدلا  ّقفوم  يدرمناوج  هجیتن  رد  یئوکین  ناسحا و  نیا  تفای و  رارمتسا 
رد تفر  ایند  زا  یتقو  هکناـنچ  تشاد  باـتک  ندروآ  تسدـب  رد  یلاـع  یّتمه  نارطم  نب  نیدـلا  قفوم  میوگیم : هعبیـصا ) یبا  نبا  نم -( 
زین دوب و  هدرک  خاسنتـسا  دوخ  طخ  اب  وا  هک  یئاهباتک  زا  ریغ  تشاد  دوجو  رگید  مولع  یکـشزپ و  رد  باـتک  دـلج  رازه  هد  شاهناـخباتک 

دندرکیم و خاسنتسا  باتک  وا  يارب  هتسویپ  هک  دندوب  خسان  هس  وا  تمدخ  رد  تشاد . اهباتک  ریرحت  خاسنتسا و  هب  ناوارف  یتیانع  هجوت و 
دوب 16. بوسنم  وا  طخ  هک  دوب  هلامج  نبا  هب  فورعم  نیدلا  لامج  نانآ  هلمج  زا  دنتشادیم  تفایرد  ارجا  یگماج و  وا  زا 

بارعا یتسرد و  طخ و  نسح  تیاهن  رد  همه  ماهدید و  ار  اهنآ  زا  يدادعت  نم  هک  هتـشون  ار  یناوارف  ياهباتک  زین  دوخ  طخ  اب  نارطم  نبا 
دروم دوب  شراـیتخا  رد  هک  یئاـهباتک  رتشیب  دـیزرویمن . یتسـس  ندـناوخ  زا  دوخ  تاـقوا  رتشیب  رد  دوب و  ناوخباـتک  رایـسب  وا  دنتـسه .
هقرفتم تالاقم  کچوک و  ياهباتک  هکنیا  باتک  هب  وا  رایسب  هجوت  زا  دوشیم . هدهاشم  اهنآ  رب  وا  طخ  و  دوب . هداد  رارق  ریرحت  حیحـصت و 

تسا يدادغب  نمث  مین  نآ  عطق  هک  یکچوک  دلج  کی  رد  زین  ار  همه  هداد و  رارق  دلج  کی  رد  ار  اهنآ  همه  هدرک و  عمج  ار  یکشزپ  رد 
ياههوزج نیا  زا  وا  دزن  يورنیازا  دوب  هدرک  خاسنتـسا  دوخ  طـخ  اـب  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  زین  دوخ  هتخاـس و  مظنم  راکـشآ  يدنبرطـس  اـب 

یئاج ره  ای  ناطلس و  رابرد  رد  ار  نآ  هک  تشاد  نیتسآ  رد  ار  تالجم  نیا  زا  یکی  هشیمه  هک  دوب  هدمآ  مهارف  يرایسب  تالجم  کچوک 
. تشاذگن ياج  هب  دوخ  زا  يدنزرف  وا  هک  اریز  دش  هتخورف  وا  ياهباتک  همه  وا  تافو  زا  سپ  درکیم و  هعلاطم  تفریم  هک 

16 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
نامه زا  ددع  نارازه  هک  تسا  هدـید  هدـش  رـضاح  نارطم  نبا  ياهباتک  شورف  رد  هک  یتقو  هک  تفگ : نم  هب  یلیئارسا 17  نارمع  میکح 

ار اـهباتک  نآ  هک  داتـسرف  سک  لـضاف  یـضاق  دوب و  هلاـمج  نبا  طـخ  هب  اـهنآ  رتشیب  هک  دـندوب  هدروآ  شورف  يارب  کـچوک  ياـههوزج 
رازه هس  رب  غلاب  اهباتک  نآ  هدیازم  رد  درک و  در  ار  اهنآ  ندرک  رظن  زا  سپ  وا  دنداتـسرف و  وا  يارب  ار  یکچوک  هنیجنگ  دنیب  هب  دهاوخیم 

ياهوزج ره  هک  دـش  قفاوت  نارطم  نبا  ناثراو  اب  هک  تفگ  نم  هب  وا  مه  تسا و  هدـیرخ  نارمع  میکح  نیمه  ار  اهنآ  رتشیب  هک  دـش  مهرد 
. دندیرخ يددع  ار  کچوک  ياههوزج  نآ  ناکشزپ  دور و  شورف  مهرد  کیب 

هک هاگره  درکیم و  ناـسحا  ناـنآ  هب  دیـشخبیم و  باـتک  شنادرگاـش  هب  دوب  سفنلا  میرک  درمناوج و  رایـسب  نارطم  نبا  میوگیم : نم 
بّذهم ام  داتسا  وا  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  دومنیم و  هجوت  واب  هتسویپ  دادیم و  تعلخ  واب  تسـشنیم  نارامیب  نامرد  يارب  نانآ  زا  یکی 

هارمه اهراب  تشاد و  لاغتـشا  وا  اب  ملع  رد  دوب و  مزالم  وا  اب  هراومه  هک  دوب  دانک - تمحر  شیادخ  یلع 18 - نب  میحرلا  دبع  نب  نیدلا 
. دوب هدرک  رفس  لحاس  حتف  زا  سپ  نیدلا  حالص  ياههوزغ  رد  وا 

نبا صمح  مکاح  هوک 19  ریش  نیدلا  دسا  هکنآ  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  نم  يارب  وا  نامرد  شور  زا  یئاهناتساد  نیدلا  بّذهم  ام  داتسا 
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ماذج هب  التبم  يدرم  اههار  زا  یکی  رد  میدش  هناور  نیدلا  دسا  يوسب  نم  هارمه  درک و  تباجا  ار  توعد  وا  دـیبلط و  روضح  هب  ار  نارطم 
هک یئاهوراد  هدروخ و  نونکات  هچنآ  دوب و  هدیدرگ  هّوشتم  شتروص  ریّغتم و  شتقلخ  هک  هتفای  تدش  نانچ  وا  رد  يرامیب  دـمآ  وا  يوسب 

. روخب یعفا  تشوـگ  تفگ : وا  هب  دوـب  هدـش  تحاراـن  وا  ندـید  زا  هک  نارطم  نبا  درک و  فیـصوت  نارطم  نبا  يارب  هدرک  ناـمرد  اهنادـب 
ماجنا وا  يارب  رفس  نیا  هک  ار  دوخ  رامیب  وا  میدیـسر و  صمح  هب  ام  یباییم . دوبهب  روخب  یعفا  تشوگ  تفگ : درک . لاوس  هرابود  سپس 

الماک هکنآ  ات  درک  نامرد  دوب  هتفرگ 
17 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

نبا تسد  درک و  مالـس  ام  رب  هک  میدرک  دروخرب  تسردـنت  هرهچ و  کین  یناوج  هب  هار  ناـیم  رد  صمح  زا  تعجارم  رد  دـش . تسردـنت 
وا زا  هک  تسا  یموذـجم  رامیب  نامه  هک  درک  یفرعم  ار  دوخ  وا  یتسه ؟ هک  وت  هک  دیـسرپ  داتـسا  میتخانـشن . ار  وا  اـم  دیـسوب و  ار  نارطم 
رد وا  لماک  یتمالـس  زا  اـم  دـیدرگن . دـنمزاین  رگید  یئوراد  هب  تفاـی و  دوبهب  درک و  لـمع  وا  روتـسد  قبط  رب  درک و  ناـمرد  تساوخرد 

. میدرک عادو  ار  وا  میدش و  تفگش 
دوب هدرک  داجیا  یگنز 20  نبا  نیدـلا  رون  هک  یگرزب  ناتـسرامیب  رد  نارطم  نبا  اب  نم  هک  درک  لقن  نم  يارب  نیدـلا  بّذـهم  نامه  زین  و 

وا دوـب و  هتفاـی  خوـسر  وا  رد  یّقز  ياقـستسا  هک  دوـب  يدرم  ناراـمیب  نآ  هـلمج  زا  درکیم  ناـمرد  ار  ناتـسرامیب  نآ  ناراـمیب  وا  مدوـب و 
( ّحارج یحئارج -(  نادـمح  نـبا  ار  وا  هـک  دوـب  یحارج  ناتــسرامیب  نآ  رد  ماـگنه  نآ  رد  دـنک . خاروـس  ار  وا  مکــش  هـک  تساوـخیم 

نانچنآ عضوم  هک  میدوب  رضاح  ام  دنک  خاروس  ار  یقستسم  مکـش  هک  تفرگ  میمـصت  تشاد و  یلوط  يدی  نامرد  رد  وا  دندناوخیم و 
یفاو راـمیب  يورین  دـید  هک  یتقو  دوب و  هتفرگ  ار  راـمیب  ضبن  نارطم  نبا  دـمآ و  نوریب  نآ  زا  گـنردرز  یعیاـم  دـش و  خاروس  دـیاب  هک 

نارطم نبا  دندرکن . ضوع  مه  ار  طابر  دندناباوخ و  تشپ  رب  ار  رامیب  دنتـسب و  ار  عضوم  داد  نامرف  دـیآ  نوریب  عیام  نآ  رتشیب  هک  تسین 
ام هک  یتقو  اما  دیایب . وا  ندیدب  رگید  زور  رد  هکنآ  ات  دیامنن  ضوع  ار  نآ  هجو  چیهب  دـنکن و  زاب  ار  طابر  هک  درک  شرافـس  وا  هجوز  هب 

هدنامن نم  رد  يرامیب  متفای و  زاب  ار  دوخ  تمالس  نم  هک  تسا  هتفگ  دوخ  هجوز  هب  رامیب  تسا  هدیسر  ارف  بش  میدمآ و  نوریب  وا  دزن  زا 
هب نم  دیایب و  نوریب  هدـنام  یقاب  مکـش  رد  هک  یعیام  ات  ياشگب  ار  طابر  دـننک  ینالوط  ار  نامرد  دـنهاوخیم  تهجیب  ناکـشزپ  تسا و 

. مور دوخ  راکرس 
ندروآ نوریب  کشزپ  هک  دـنادیمن  هکیلاحرد  دـیامنیم  رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  یپردیپ  درم  دـنکیم و  يراددوخ  لمع  نیا  زا  نز 

ار طابر  نز  هک  یتقو  دبایزاب . ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  يورین  وا  هک  هدرک  لوکوم  رگید  یتقوب  ار  بآ  هیقب 
18 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. دش كاله  تفریذپ و  ناصقن  درم  يورین  دمآ  نوریب  اهبآ  همه  دوشگ و 
شیاپ رگید  قش  زا  شتسد و  ندب  قش  کی  زا  هک  دید  ار  يدرم  ناتسرامیب  رد  نارطم  نبا  وا و  هک  درک  لقن  نم  يارب  نیدلا  بّذهم  زاب  و 

. دش بوخ  درک و  نامرد  ار  وا  یعضوم  ياهوراد  اب  درک و  هجلاعم  تقو  عرسا  رد  ار  وا  نارطم  نبا  دوب و  هدیدرگ  جلف 
سایلا نب  هّللا  ۀبه  یکی  دنتشاد  لاغتشا  یکشزپ  تعانـص  هب  هک  تشاد  ردارب  ود  نارطم  نب  سایلا  نب  دعـسا  نیدلا  قفوم  هک  میوگیم  نم 

. تفای تافو  قشمد  رد  تفه  داتشه و  دصناپ و  لاس  لوالا  عیبر  هام  رد  نارطم  نب  نیدلا  قفوم  سایلا . نبا  يرگید ...  و 
شیاتس وا  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  ار  نارطم  نب  نیدلا  قفوم  نآ  رد  هک  تسا  لوقنم  ياهدیـصق  رعاش  يرماع  دمحا  نب  قازرلا  دبع  طخ  هب 

تسوا و شیاتس  طقف  نوچ  هک  تسا  تیب  هس  لهچ و  هدیصق  . ) تسا هدوب  جنپ  داتشه و  دصناپ و  لاس  ناضمر  هام  موس  رد  نآ  دنکیم و 
(. دیدرگ رظنفرص  نآ  همجرت  زا  تسین  وا  یناگدنز  هرابرد  یبلاطم  هدنرادرب  رد 

: زا دنترابع  تسا  هدرک  فیلات  نارطم  نب  نیدلا  قفوم  هک  یئاهباتک 
زا وکین  ياهفیرعت  رداون و  نیریـش و  بلاـطم  زا  ياهعومجم  هک  هدوب  نآ  باـتک  نیا  رد  وا  ضرغ  ءاـّبلالا ، ۀـضور  ءاـبطالا و  ناتـسب  - 1
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. دروآ درگ  هدرک  خاسنتسا  یکشزپ  ياهباتک  زا  ای  هدینش و  ناداتسا  زا  ای  هدرک و  هعلاطم  هک  هچنآ 
ار لوا  ءزج  هک  دوب  ءزج  ود  متفای  نیدلا  بّذهم  دوخ  میکح  داتسا  طخ  هب  نم  هک  ار  هچنآ  دناسر و  مامتاب  ار  باتک  نیا  هک  دشن  قفوم  وا 

هکنآ زا  شیپ  تفای  تافو  ّفلوم  دیوگ  نیدلا  بّذهم  هک  ار  مود  ءزج  دوب و  نآ  رب  نارطم  نبا  طختسد  دوب و  هدرک  تءارق  نارطم  نبا  رب 
. دنک تءارق  وا  رب  ار  باتک 

هتخاس بترم  ار  نآ  یبیترت  نیرتهب  هب  هدرک و  ار  تغالب  زاجیا و  تیاعر  باتک  نیا  رد  وا  ۀیّحصلا ، رومألا  ظفح  یف  ۀیرـصانلا  ۀلاقملا  - 2
مانب ار  نآ  و 

19 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
نبا هب  فورعم  نیدلا  لامج  طخ  هب  ار  باتک  نیا  لوا  تمسق  نم  تسا . هداد  رارق  بویا  نب  فسوی  نیدلا  حالـص  رـصانلا  کلملا  ناطلس 

. دوب هدش  میسقت  یلوصف  هب  هک  مدید  نارطم  نبا  بتاک  هلامج 
ار باتک  هتفای  تافو  وا  نوچ  هتخاس و  نیدلا  حالص  ردپ  بویا  نیدلا 21  مجن  يارب  ار  نآ  ایوگ  ۀّیحصلا ، ریباّدتلا  یف  ۀّیمجنلا  ۀلاقملا  - 3

. تسا هدرک  شدنزرف  مانب 
نبا هدروآ و  مهارف  هّیـشحو 22  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  ار  باتک  نیا  نیّینادلک ،). نیّینادـسک -  ) نّینادـسکلل راونألا  باتک  راصتخا  - 5

. تسا هدش  غراف  نآ  زا  کی  داتشه و  دصناپ و  لاس  رد  هتخاس و  رصتخم  ار  نآ  نارطم 
ۀمکحلا یف  زغل  - 6

ءاّبطألا 23 ةوعد  بهذم  یلع  باتک  - 7
لیـضفت روطب  ار  یئوراد  ره  ناکما  تیاهن  رد  هک  هدوب  نیا  وا  دـصق  تسا و  هتـشاذگ  مامتان  ار  باتک  نیا  وا  ةدرفملا ، ۀـیودألا  باتک  - 8

. دنک دای 
یکـشزپ ياهباتک  زا  يدادعت  ياههدّوسم  تفای  تافو  نارطم  نبا  یتقو  هک  تفگ  ارم  وا  نابوسنم  زا  یکی  كولملا . بط  بادآ  باتک  - 9

نارطم نبا  نارهاوخ  زا  یکی  دزن  هک  تفگ  نم  هب  وا  مه  و  دنتخاس . دوبان  دنتشادرب و  ار  اهنآ  وا  نارهاوخ  دوب و  وا  دزن  هقرفتم  تاقیلعت  و 
راکب هدوب  نارطم  نبا  طخ  هب  هک  ار  قاروا  نیمه  زا  يدادـعت  روظنم  نیا  يارب  دریگب  ار  شیاهخاروس  هتـساوخیم  هک  هدـید  ار  یقودـنص 

. تسا هدرب 
رد دیدرگ و  دـلوتم  تسیب  دـصناپ و  لاس  رد  بدا  ملع و  ناگرزب  زا  يدـنکلا  دـیز  نب  نسحلا  نب  دـیز  نمیلا  وبا  نیّدـلا  جات  همالع  (- 1)

روصنم وبا  خیش  طبـس  یلع  نب  هّللا  دبع  دمحم  وبا  خیـش  رب  تایاور  اب  ار  نآرق  یگلاس  هد  نس  رد  وا  تفر . ایند  زا  هدزیـس  دصـشش و  لاس 
يرجـش و نبا  دزن  زین  تفرگ و  ارف  ار  یـسراف  یلع  وبا  تّجح  دّربم و  بضتقم  هیوبیـس و  باتک  دنمـشناد  نیمه  دزن  درک و  تءارق  ظـفاح 

: تفگ وا  هرابرد  ناهد  نب  عاجش  وبا  هک  دوب  نانچ  وحن  هب  وا  ّطلست  تخومآ . تغل  تیبرع و  یقیلاوج 
لثملا  برضی  هیف  کمساب  سیل  أهب  نیملاعلا  ّقحا  تناوّحنلا 

20 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
وبا زا  نیتضورلا  یلع  لیذلاب  فورعملا  عباسلا  سداسلا و  نینرقلا  لاجر  مجارت  هب : دوش  عوجر  وا  لوحا  لیـصفت  حرـش و  زا  یهاگآ  يارب 

عیاقو 613 ه. لیذ  ص 95  1947 م ). هرهاق 1366 ه . . ) یفوتم 665 ه قشمد  یسدقم  هماش 
رد تسرامم  بط و  ملع  رد  دوخ  نامز  هناگی  ذیملت  میهاربا  نب  دـعاص  ألعلا  یبا  نب  هّللا  ۀـبه  نسحلا  وبا  هلودـلا  نیما  کلملا  قفوم  (- 2)

یبط ياهباتک  رب  درک و  فیلأت  یناوارف  ياهباتک  دوب  رحبتم  یبرع  نابز  رد  انـشآ و  یـسراف  ینایرـس و  نابز  هب  هک  وا  دوب . یکـشزپ  لامعا 
تاقبط یف  ءاـبنالا  نویع  هب : دوش  عوجر  وا  لاوحا  حرـش  يارب  دوب . دادـغب  يدـضع  ناتـسرامیب  سیئر  شتاـفو  ناـمز  اـت  تشون و  هیـشاح 

نایحیسم و زا  هّللا  ۀبه  مانب  کشزپ  هس  مشش  نرق  طساوا  رد  هک  دیوگیم  يربع  نبا  ص 349 . توریب 1965 م ).  ) هعبیصا یبا  نبا  ءابطالا 
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نیـسحلا نب  هّللا  ۀـبه  تاکربلا و  وبا  اکلم  نب  هّللا  ۀـبه  ذـیملت و  نب  دـعاص  نب  هّللا  ۀـبه  دـندرکیم  یگدـنز  مه  اـب  ناناملـسم  ناـیدوهی و 
ص 209. توریب 1958 م ).  ) لودلا رصتخم  خیرات  یناهفصا .

هب تشاد و  طلـست  تیبرع  هب  دوب و  ذیملت  نبا  هلودلا  نیما  نادرگاش  زا  شاقنلا  هّللا  ۀبه  نب  یـسیع  هّللا  دـبع  یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  (- 3)
شاقن نبا  هک  دیوگ  دوخ  رصقلا  ةدیرخ  باتک  رد  یناهفـصا  دامع  تفای . تافو  راهچ  لهچ و  دصناپ و  لاس  رد  وا  درکیم  ملکت  یـسراف 

: تسا هدرک  ءاش  نا  وا  رب  ار  ریز  تیب  ود 
یفخ توم  کلذف  اطاشنهسفن  یف  خیشلا  دجو  اذا 

یفطنی  نا  لبق  بهل  هلجارّسلا  ءوض  نا  يرت  تسلا 
ص 635. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع 

يارب نمی . تارف و  ماش و  دالب  رـصم و  راید  بحاص  نیدـلا  حالـص  رـصان ، کـلم  هب  بّقلم  يذاـش  نب  بویا  نب  فسوی  رفظملا  وبا  (- 4)
. قیقحت ناکلخ ، نبا  نایعالا  تایفو  هب : دوش  عوجر  وا  یناگدنز  لاححرش و  زا  لیصفت 

ءافـش هب : دوش  عوجر  نیدلا  حالـص  نادناخ  زا  یهاگآ  يارب  زین  و  ات 218 . ج 7 ص 139  م ،). رداص 1968  راد  توریب   ) سابع ناـسحا 
یفوتم 876 ه. یلبنح  میهاربا  نب  دمحا  فیلأت  بویا  ینب  بقانم  یف  بولقلا 

باسنالا و مجعم  هب : دوش  عوجر  وا  رابت  نادـناخ و  زا  عـالطا  يارب  زین  و  نونفلا 1978 م .). ۀفاقثلا و  ةرازو  دادغب ،  ) دیـشر مظان  قیقحت  هب 
.153 ص 151 - لذالا 1951 م ،). داوف  ۀعماج  ۀعبطم  هرهاق   ) روابماز قرشتسم  زا  یمالسالا  خیراتلا  یف  ۀمکاحلا  تارسالا 

رـصم و رابخا  یف  ةرهازلا  موجنلا  تسا . هدرکیم  راهظا  ار  تیب  لها  یتسود  هدـمآرد و  هعیـش  بهذـم  هب  وا  هک  دناهتـشون  ناـخروم  (- 5)
، توریب  ) یلبنح دامعلا  نبا  بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذـش  ج 6 ص 113 و  ۀیرـصملا ) بتکلا  راد  هرهاق ،  ) يدرب يرغت  نبا  رهاقلا ،

ج 4 ص 288. ةرسیملا ) راد 
نادنزرف هدرک و  تمدخ  ار  نیدلا  حالص  نب  نیدلا  رون  وا  دنزرف  نیدلا و  حالص  هک  رهام  هبرجتاب و  ناکشزپ  زا  ینارـصن  جرفلا  وبا  (- 6)

ص 661. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  دنتشاد . لاغتشا  یکشزپ  هفرح  هب  زین  وا 
تصش و دصناپ و  لاس  رد  رـصم  دیعـص  یحاون  زا  طفق  رد  هک  تسا  امکحلا  خیرات  باتک  فلؤم  یطفقلا  نبا  نیدلا  لامج  دوصقم  (- 7)

کلم نامز  رد  سپـس  هدوب و  يرـصق  نومیم  ریما  تمدخ  رد  بلح  رد  هتفر و  ماش  هب  هرهاق  رد  تماقا  زا  سپ  وا  تسا . هدمآ  ایندـب  تشه 
نودب هک  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هدیدرگ و  یناوید  روما  رادهدهع  رهاظ 

21 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
لهچ دصشش و  لاس  رد  هکنآ  ات  هداد  همادا  رصان  کلم  نامز  رد  ار  لغش  نیمه  هدمآ و  لئان  ترازو  تمس  هب  زیزع  کلم  دزن  دوب ، لغش 

ص 272. يربعلا ، نبا  لودلا  رصتخم  خیرات  تسا . هتفر  ایند  زا  شش  و 
نفد هزوج »  » وا هجوز  هناخ  رد  هار  راـنک  رد  نویـساق  رد  ار  وا  تفاـی  تاـفو  قشمد  رد  نارطم  نبا  یتقو  دـیوگیم  یلبنح  داـمع  نبا  (- 8)

بهذلا ج 4 ص 288. تارذش  تسا . هزوج » راد   » هب فورعم  هک  داهن  انب  يدجسم  نارطم  نبا  هاگمارآ  رانک  رد  هزوج  دندرک و 
لاس رد  نیّدلا  حالـص  رـصان  کلم  ناریزو  زا  نیدـلا  ریجم  هب  بّقلم  لضاف و  یـضاق  هب  فورعم  یـضاقلا  نبا  میحرلا  دـبع  یلع  وبا  (- 9)

ج 3 ص ناکلخ ، نبا  نایعالا  تایفو  تفای . تافو  هرهاق  رد  شـش  دون و  دصناپ و  لاس  رد  دمآ و  ایندب  نالقـسع  رد  هن  تسیب و  دـصناپ و 
دـیدرگیم و دـلج  دــص  رب  غلاـب  وا  لـئاسر  ياـههدوسم  هکناـنچ  دوـب  صاـخ  يرحبت  ياراد  ءاـش  نا  تغـالب و  رد  لـضاف  یــضاق  . 158

. دوب باتک  دلج  رازه  دص  ياراد  هک  تشاد  ياهناخباتک 
ج 3 ص 115. توریب 1985 م ).  ) یبهذ ظفاح  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا 

نبا وجه  رد  نینع  نبا  هلمج  زا  دـنیوگب  وا  قح  رد  یئاوراـن  نانخـس  نانمـشد  هک  دـیدرگ  بجوم  رمع  نیا  اـب  نارطم  نبا  یکیدزن  (- 10)
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: هدورس نینچ  نارطم 
رهظ هنم  سانلل  يذلا  فالخ  اذه  : مهل تلقف  یعیش . قفوملا  اولاق :

رمع  ریغ  مالسالا  یلإ  هاعد  ام  وهبهذم  ضفرلا  نید  لعجی  فیکف 
ج 6 ص 113. ةرهاقلا ، رصم و  رابخا  یف  ةرهازلا  موجنلا 

رهش نامه  رد  تخومآ و  تمکح  یکاطنا  فوسلیف  يروذات  دزن  دش و  هدازفیرـش  سدق  رد  ینارـصن  بیبط  نالقـص  نب  بوقعی  (- 11)
ات تشادهاگن  دوخ  تمدخ  رد  درب و  قشمد  هب  ار  وا  بویا  نب  لداع  کلم  دنزرف  مظعم  کلم  هکنآ  ات  تشاد  ار  ناتسرامیب  روما  ترشابم 

لودلا ص 253. رصتخم  خیرات  تفر . ایند  زا  کی  تسیب و  دصشش و  لاس  رد  هکنآ 
حالـص نب  نامثع  زیزع  تلود  ناریما  زا  زین  نیدـلا و  حالـص  نب  يزاغ  رهاظ  تلود  ناریما  زا  یکی  يرـصقلا  نومیم  نیدـلا  سراف  (- 12)

. تسا هتفای  تافو  هد  دصشش و  لاس  رد  تسا و  یمطاف  يافلخ  روصق  هب  وا  تبسن  نیدلا و 
ج 3 ص 115. هینیسحلا 1325 ه ،). ۀعیطملا   ) ءادقلا وبا  خیرات  ةرهازلا ج 6 ص 118 و 173 و  موجنلا 

دوب ناروح  ءادیوس  لها  وا  ردپ  دمآ . ایند  هب  قشمد  رد  يرجه  دصشش  لاس  رد  يدیوس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قحسا  وبا  نیدلا  زع  (- 13)
رد وا  تـسا . هتـشاد  هـمادا  ود  نآ  ناـیم  یتـسود  نـیا  دـندناوخیم و  سرد  بـتکم  کـی  رد  هعبیـصا  یبا  نـبا  اـب  یکدوـک  رد  نیدـلا  زع 

. تسا هدرکیم  سیردت  هیراوخد  هسردم  رد  هتشاد و  لاغتشا  یکشزپ  رما  هب  دیرب  باب  ناتسرامیب  يرون و  ناتسرامیب 
ءاضعالا عفانم  باتک  رب  قداص  یبا  نبا  حرش  دوخ  هارمه  دمآ و  ماش  هب  مجع  دالب  زا  يرجات  ود  یس و  دصـشش و  لاس  رد  هک  دنیوگیم 

قایتشا تدش  زا  يدیوس  نیدلا  زع  دوب و  هدیدن  ماش  رد  ار  نآ  زا  ياهخسن  یـسک  نامز  نآ  ات  تشاد و  هارمه  فلؤم  طخ  هب  ار  سونیلاج 
: تشون رجات  نآ  يارب  ار  تیب  ود  نیا  باتک  نیا  ندید  هب 

ءاضعالا عفانم  حرش  باتکبیلعلا  مراکملا و  وخا  تناف  ننما  و 
ءالضفلا  ءاملعلا و  ةداع  نملزی  مل  ۀبیرغلا  بتکلا  ةراعا  و 

22 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. تشاد لاسرا  يدیوس  يارب  دوب  دلجم  ود  رد  هک  ار  باتک  رجات  نآ  و 

ص 759. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع 
يارب يدـیوس  نیدـلا  زع  درک  فیلأت  تسا  ءابطالا  تاقبط  یف  ءاـبنالا  نویع  هب  موسوم  هک  ار  دوخ  ناکـشزپ  خـیرات  هعبیـصا  نبا  هک  یتقو 

: درک ءاش  نا  ار  تایبا  نیا  دوخ  نیشیپ  یبتکممه  نیرید و  تسود 
ةرخافلا بترلا  یلعا  تلن  وینملا  تغلب  نیدلا  قفوم 

ةرخان همظعا  تدغ  نا  ویضم  دق  نم  خیراتلا  یف  تلمج 
ةرخآلا  یف  ایندلا و  هذه  یفهناسحاب  هّللا  کّصخف 

کیزپیل 1868  ) يومح توقای  نادلبلا  مجعم  تسا . هتشاد  وکین  يرهش  راوتـسا و  يژد  هک  قشمد  عباوت  زا  ناروح  دالب  زا  ذخرـص  (- 14)
ج 3 ص 380. م ).

هک تسا  راـمیب » لاـح  هنازور  شرازگ   » ینعم هب  هملک  نیا  رگید  لامعتـسا  تـسا و  کـشزپ » هخـسن   » ینعم هـب  اـجنیا  رد  روتـسد » (- » 15)
لها دـنع  نم  روتـسدلا  کلذ  رهظأ  و  تسا ...« : هدرک  لامعتـسا  ریز  تراـبع  رد  يرجه  موس  نرق  نادنمـشناد  زا  يواـهر  یلع  نب  قحـسا 

تروفکنارف 1405 ه.  ) بیبطلا بدا  ضیرملا .»
ص 202. 1985 م ).

ءابنالا ص 759. نویع  يدادغب . فورعم  بتاک  باّوب  نبا  شور  هب  بوسنم  طخ  (- 16)
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بط نتخومآ  هب  یبحر  نیّدلا  یضر  خیش  دزن  دمآ و  ایند  هب  کی  تصش و  دصناپ و  لاس  رد  هقدص  نب  نارمع  نب  نیدحوا  میکح  (- 17)
دروآ رابب  ریثک  ریخ  نارامیب  يارب  رایسب و  تلیضف  یلع  نب  میحرلا  دبع  نیّدلا  بذهم  اب  وا  عامتجا  هک  دیوگیم  هعبیصا  یبا  نبا  تخادرپ .
تفه یس  دصشش و  لاس  رد  نارمع  میکح  تسا . هداد  ماجنا  دصف  اب  هک  یجولفم  نامرد  هلمج  زا  دوب  زیگناتفگـش  وا  تاجلاعم  ّتیفیک 

. تسا هتفای  تافو  صمح  رهش  رد 
ءابنالا ص 696. نویع 

هدناوخ یبحر  نیّدلا  یضر  دزن  ار  یکشزپ  هک  روهشم  ناکشزپ  زا  بیبط  راوخد  هب  فورعم  یلع  نب  میحرلا  دبع  نب  نیدلا  بذهم  (- 18)
هب هک  داهن  انب  ياهسردم  نیدلا  بذـهم  ج 2 ص 316 . م ). توریب 1973   ) تایفولا تاوف  تسا . هدـمآرد  نارطم  نبا  تمزـالم  هب  سپس 

ءابنالا ص 759. نویع  تسا . هدرک  سیردت  سّردم  ناونع  هب  اجنآ  رد  يدیوس  نیّدلا  زع  تسا و  فورعم  هیراوخد » هسردم  »
نیدلا حالـص  فرط  زا  کی  داتـشه و  دصناپ و  لاس  ینعی  هوکریـش  نب  دمحم  شردپ  زا  دعب  هک  دمحم  نب  هوک  ریـش  نیدـلا  دـسا  (- 19)

هتفای تافو  صمح  رد  تفه  یس و  دصـشش و  لاس  رد  هتـشاد و  ظوفحم  نایگنرف  ّرـش  زا  ار  ناناملـسم  هدرک و  تموکح  صمح  رب  یبویا 
ص خیرات ) نودب  رشنلا ، ۀعابطلل و  ۀیموقلا  رادلا   ) یناهفصا دامع  یسدقلا ، حتفلا  یف  یـسقلا  حتفلا  ةرهازلا ج 6 ص 316 و  موجنلا  تسا .

.362
رد گرزب  ناتسرامیب  یقوجلـسلا  یکرتلا  رقنـس  قآ  هلودلا  میـسق  نب  یگنزلا  نیّدلا  دامع  کباتا  نب  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  رون  (- 20)
راد  ) ۀبهـش یـضاق  نبا  نیدلا  ردب  هیرونلا ، ةریـسلا  یف  هیردـلا  بکاوکلا  درک . نیعم  ناگناوید  ناتـسرامیب و  يارب  یفاقوا  داهن و  انب  قشمد 

هدوب و ناـهاش  نیرتدـهاجم  نیرتنیدـتم و  نیرتلداـع و  زا  وا  هک  دـیوگیم  یبـهذ  و 37 . ص 16  م ). توریب 1971  دـیدجلا ، باتکلا 
نم نسحا  سمشلا و  نم  نیبا   » وا نساحم 
23 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ج 3 ص 58. ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  تسا . رمقلا »
تـصش دصناپ و  لاس  رد  هدوب و  لضفالا » ّلجالا   » هب بقلم  هک  یبویا  نیّدلا  حالـص  ردپ  ینیود  نیّدـلا  مجن  ریما  يداش  نب  بویا  (- 21)

ج 3 ص 54. یبهذ ، ظفاح  ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  تسا . هتفای  تافو  تشه 
ناملآ دـالب  زا  تروفکنارف  رد  لاس 1984 م . رد  هک  تسا  ۀیطبنلا » ۀـحالفلا   » فورعم باتک  فلؤم  ینادـلک  هّیـشحو  نبا  دوصقم  (- 22)

. تسا هدش  پاچ  یسکع  تروصب 
هک تسا  ۀحصلا  میوقت  فلؤم  ای 455  یفوتم 444  نالطب  نبا  هب  فورعم  يدادـغب  نسح  نیراتخم  زا  ءابطالا  ةوعد  باتک  دوصقم  (- 23)

. تسا هدش  پاچ  خیرات ) نودب   ) هرهاق رد 
25 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ءاّبلألا ۀضور  ءاّبطألا و  ناتسب  باتک  صیخلت  همجرت و 

هراشا

زا
دحوأ سیئر  ّلجا و  میکح 

کلملا بّذهم  هلودلا ، نیما  نیّدلا ، ّقفوم 
نارطملا نب  سایلا  نب  دعسا  رصن  وبا 
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يرجه یّفوتم 587 
26 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

زین دنکفا و  رظن  نآ  رد  يراج  ياهبآ  رهش و  نآ  هب  طیحم  ياوه  رهش و  عاضوا  هب  دیاب  دوشیم  يرهش  دراو  نامرد  يارب  هک  یکـشزپ  - 2
. دشاب انشآ  دنربیم  راکب  دوخ  ياهنامرد  رد  هورگ  ره  هک  یّصاخ  ریبدت  اب 

زور دنتسه و  هنّیب  دننام  ضبن  هروراق و  دوهش و  دننام  يرامیب  ياههناشن  و  نمـشد ، نوچمه  يرامیب  و  یعّدم ، نوچمه  یمدآ  تعیبط  - 3
. تسا یضاق  نوچمه  کشزپ  یکاش و  نوچمه  رامیب  يرواد و  زور  دننام  نارحب 

اهناتـسروگ و رد  رتشیب  دـیآیم و  دـیدپ  امرگ  تّدـش  رد  هک  تسا  هتفای  قاقتـشا  گـنر ) ییـالط  نوگرز -(  ياهدـنرپ  زا  ناـقری  ماـن  - 3
. دنکیم لزنم  اههبارخ 

نانآ ساوح  اهندب و  رب  ارفـص  هک  تسا  نیا  دنرادنپیم  خلت  ار  نآ  دنـشچیم  ینیریـش  هک  یماگنه  ناقری  هب  التبم  نارامیب  هکنآ  ّتلع  - 3
. تسا هدرک  هبلغ 

اراکـشآ ینایز  ار  نآ  ددرگ  ضراع  نآ  هباشم  وضع  رب  ّتیفیک  نآ  رگا  هک  دنراد  تقفاوم  یتّیفیک  اب  اضعا  زا  یخرب  هک  نکم  بجّعت  - 4
. دناسریم

. دندیدرگ راچد  یناهگان  گرم  هب  دنتفرگ  ناسآ  ار  نآ  هک  ناسک  زا  يرایسب  هک  نکم  گنرد  ناقری  نامرد  رد  - 5
هکنآ ای  تسه  رگید  ياهیرامیب  اب  هباـشم  دروم  نآ  هک  يرگنب  دـیاب  تسخن  یـسرب  نیقی  هب  يراـمیب  ناـمرد  دروم  رد  یهاوخیم  رگا  - 5

. تسین
شیپ دیاب  ار  نیا  تسا و  دبک  جازم  ءوس  رب  صوصخم  یلیلد  بل  يدیفس  - 6

27 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. ینادب دیآیم  دوجوب  رما  نیا  زا  هک  ییاهیرامیب  ات  يرادب  مشچ 

. دوریم نآ  يالاب  هب  هدعم  نییاپ  زا  هک  يوحن  هب  تسا  باّوب  هدور  يرشعانثا و  هدور  طّسوت  هب  هدعم  هب  دبک  زا  رارم  تشگزاب  - 6
. تسین نیس  اب  تسا و  هنیس  ّصق  داص  اب  ّصق »  » هملک - 7

زارب لاح  هب  دیاب  دوشیم  عفد  نآ  زا  رارم  هک  تسنآ  نییاپ  يارجم  رد  ای  تسا  ییالاب  هناثم  هندرگ ، رد  هّدس  هک  ینادب  یهاوخیم  رگا  - 7
. ینکفا رظن 

دشاب مرگ  اهیرامیب  نآ  هچ  تسا  دنمدوس  يدبک  ياهیرامیب  همه  رد  ینساک ) ابدنه -(  بآ  هک  مدید  دیعس  نب  نسح  ناقری  باتک  رد  - 8
. بّکرم ای  دشاب  درفم  درس و  ای 

لاهـسا يارب  رگا  یلو  دنوش  هدیبوک  بوخ  رایـسب  دـیاب  تسا  راردا  يارب  رگا  دـنوشیم  هدرب  راکب  يدـبک  ياهدرد  رد  هک  ییاهوراد  - 8
. درادن یموزل  نادنچ  تسا 

هیقنت رینپ  بآ  لامعتـسا  زا  ضرغ  تسا و  رتمک  نآ  ندوب  اذـغ  هبنج  رتشیب و  نآ  ندوب  بآ  هبنج  نوچ  تسا  روآلاهـسا  رتشیب  زب  ریـش  - 9
نآ نتخاس  هبرف  ندب و  نتـشادهاگن  بوطرم  رد  تسا و  رتشیب  زین  نآ  یبرچ  تساهریـش و  نیرتظیلغ  واگ  ریـش  یلو  هیذغت ، هن  تسا  ندـب 

. دوریم راکب 
سرت نودب  ترارح  ریغ  رد  یلو  دوشیم  دبک  رد  هّدـس  داجیا  ببـس  اریز  ربم  راکب  فّطلم  رایـسب  ياهوراد  جازم  ترارح  ماگنه  رد  - 10

. يربب راکب  ار  نآ  یناوتیم 
. تسا يابر  باوخ  ماسرس  نآ  لاثم  دنیآیم و  دوجوب  داضتم  ياهببس  هجیتن  رد  داضتم  ياههضراع  - 10

هک هچنآ  نایم  نآ و  نایم  تسا  قرف  تسا و  اهنآ  ندـب  یمرن  تبوطر و  ناکدوک  ناهد  رد  ناهد ) مخز  عـالق -(  ندـش  ادـیپ  ببـس  - 10
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عالق ار  نیا  اریز  دوشیم ، دراو  ناهد  هب  زغم  زا  هک  ياهدولآ  داوم  شزیر  تهج  هب  دوشیم  ثداح 
28 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

دزیرب دـبک  هب  رگا  تسا و  یق  دزیرب  هدـعم  هب  رگا  تسا و  هفرـس  دزیرب  هنیـس  هب  رگا  تسا و  قاـنخ  دزیرب  قـلح  هب  رگا  هـکلب  دـنناوخیمن 
. تسا راردا  شزوس  دزیرب  هیلک  هب  رگا  تسا و  اقستسا 

. هدفاو ياهیرامیب  زا  دنتسه  يرامیب  کی  ناتوم »  » و ابو » - » 12
ادیپ فالتخا  نانآ  تروص  فرط  ود  دیدش  يامرس  دیدش و  يامرگ  رد  مدرم  زا  یخرب  هک  دنکیم  تیاکح  نوناق  باتک  رد  سیئر  - 12

. تسا هدش  کچوک  دوگ و  تسا  هدوب  هدز  امرس  فرط  رد  هک  یمشچ  هدرک و 
ةرارم يوس  هب  رارم  ددرگ  ناوتان  هعفاد  هّوق  یتقو  اریز  دوشیم ، ادـیپ  دـبک  هعفاد  يورین  یناوتان  زا  رتشیب  درز  ناـقری  هک  ینادـب  دـیاب  - 12

. دروآیم دوجوب  ناقری  دباییم و  نایرج  ندب  ریاس  هب  نآ  اب  دنامیم و  نوخ  اب  دوشیمن و  عفد 
. تسا هدرک  رکذ  سوامیط »  » باتک رد  ار  نیا  دمانیم و  ییادخ » شتآ   » ار ندب  يزیرغ  ترارح  نوطالفا  - 12

. ینک هدافتسا  طولب  ریجنا و  تخرد  بوچ  رتسکاخ  زا  طقف  دیاب  ییوشب  رتسکاخ  بآ  اب  ار  اهناطرس  یهاوخیم  هک  یماگنه  - 13
. درب یهاوخن  نامرد  زا  يدوس  هنرگو  زادرپب  اهنآ  ياهببس  ندرب  نیب  زا  اب  طقف  اهيرامیب  نامرد  هب  - 13

. دشاب هارمه  بت  اب  هک  تسا  نهذ  هتسویپ  ندش  هتفشآ  ماسرس  ینعم  هک  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  باتک  رد  سونیلاج  - 13
اریز يریگب ، رظن  رد  ار  رس  ياهناوختسا  عضو  دیاب  یتفاین  ار  نآ  يدوب و  دردرس ) عادص -(  يرامیب  ياههناشن  يوجتـسج  رد  هاگره  - 13

شوگ و زا  هّدام  شزیر  عادص و  ببس  دوخ  نیا  دنتسه و  زارد  ای  دّاح و  ای  هنوگدبس ) طّفسم -(  رس  ياهناوختسا  هک  دتفایم  قاّفتا  رایسب 
. دوشیم مشچ 

ریاس هب  تبسن  هب  دوب  یلومعم  رس  ربارب  ود  وا  رـس  هک  دندروآ  نم  دزن  ار  یمالغ  تسا  هتفگ  دوخ  ناگدرب » دیرخ   » باتک رد  سفور  - 14
و وا . ياضعا 

29 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
رب رداق  وا  دشیم و  هدید  نآ  ياهنایرش  زا  یـضعب  هکنانچ  دمآیم  مرن  تسدب  ناصقن  لحم  دوب و  صقان  شرـس  تسار  تمـس  ناوختـسا 

. دوبن دوخ  پچ  ياپ  نداد  تکرح 
هدنامن كرچ  زا  يرثا  هک  دنشاب  هدرک  كاپ  ار  شوگ  سمل  اب  ناشورفهدرب  دشاب و  هدش  صقان  كرچ  تهجب  شـشوگ  یمالغ  رگا  - 14

. تسا دوجوم  زونه  هدش  ادیپ  مخز  تلع  هب  هک  شوگ  كرچ  هک  تسنیا  هناشن  دشاب  هدش  زاب  شوگ  خاروس  رگا  رگنب  سپ  دشاب 
رایـسب عامج  هک  ینانز  زین  تسا و  کچوک  رایـسب  دـناهدشن  نتـسبآ  هک  ییاهنز  محر  گرزب و  رایـسب  هدـنوش  نتـسبآ  ياـهنز  محر  - 15

. تسا کچوک  دننکیمن  رایسب  عامج  هک  نانآ  گرزب و  ناشمحر  دننکیم 
. تسا دعقم ) مرس -(  محر و  نایم  هک  محر  تاطابر  زا  تسا  رتشیب  تسا  هناثم  محر و  نایم  هک  محر  تاطابر  - 15

. دنتسه زاین  دروم  نینج  هیذغت  رد  اهنآ  هکنآ  رطاخب  هدنهج  ياهگر  زا  تسا  رتگرزب  تسا  محر  رد  هک  ياهدنهجان  ياهگر  - 16
هناثم هندرگ  هکنانچ  دوشیم  رتشیب  نآ  یتخس  نامز  لوط  رد  تسا و  یفورضغ  تخـس و  نآ  تشوگ  تسا و  ياهلـضع  هناثم  هندرگ  - 16

. دوشیم هیّرلا  ۀبصق  رس  دننام  ّتیفورضغ  رد  ناگدروخلاس  رد 
ندروآ نوریب  يارب  نتفاکـش  تسا و  یتشوگ  هناثم  هندرگ  هکنیا  رب  دـنراد  قاـّفتا  مدرم  تسین و  هتفریذـپ  يأر  نیا  هک  میوگیم  نم  - 17

. دریذپیم مایتلا  نآ  ندوب  یتشوگ  تهجب  دریگیم و  تروص  نآ  زا  گنس 
بوـطرم دوـشیم و  دراو  نآ  رد  نوـخ  هـک  تـسنیا  نآ  تـّلع  دوـشیم و  رتربز  ندوـب ) روآنوـخ  ثـمط -(  ناـمز  رد  مـحر  هندــب  - 17

. ددرگیم
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، دناتوافتم زین  یتخـس  رد  هکلب  دنراد  فالتخا  مه  اب  رادقم  لکـش و  رد  طقف  هن  درم  هیاخ ) ود  نایثنا -(  اب  نز  نادـمخت ) نایثنا -(  - 18
ياهنادمخت اریز 

30 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. تسا یتشوگ  مرن و  درم  هیاخ  ود  تسا و  يددغ  تسس و  نز 

ار نآ  سونیلاج  زا  شیپ  امدـق  زا  يدرم  هکلب  دـشاب  هدرک  دای  ار  تراکب  هدرپ  ّتیفیک  سونیلاج  هک  میتفاـین  اـم  هک  تسا  هتفگ  نینح  - 18
. تسا هدرک  رکذ 

هک تسین  روطنیا  هک  تسا  هدـمآ  دـناهدوب » محر  رد  هام  تفه  هک  ینادازون   » هب موسوم  سونیلاج  باتک  رب  هّرق  نب  تباث  عماوج  رد  - 19
هام اب  ار  لمح  لماک  ياههام  ياهباسح  دیاب  رما  نیا  ییاسانـش  يارب  دنامب و  هدـنز  دـیایب  ایندـب  یگلماح  هام  تفه  زا  سپ  هک  يدازون  ره 
رگا دوشیم و  هدیئاز  دش  بیرقت  هب  زور  نمث  فصن و  زور و  ود  داتشه و  دص و  همه  رگا  ینک  عمج  تدالو  يرسک  هام  لمح و  يرسک 

. دریمیم دش  رتمک 
لعاف و هن  تسا  لعفنم  نآ  اریز  هدش  هداد  رارق  مرن  سح  بصع  هک  هدمآ  نوطالفا » طارقب و  ياههشیدنا   » باتک رب  نینح  عماوج  رد  - 20

. تسا لعاف  هک  هچنآ  زا  دشاب  رتمرن  دیاب  تسا  لباق  هک  هچنآ 
ياوه هک  ياهناخ  رد  ار  رما  نیا  دیاب  ینیبب  مشچ  اب  ار  نآ  هدنهج  ياهگر  بلق و  ضبن  تلاح  ات  ینک  زاب  ار  یسک  بلق  یهاوخب  رگا  - 20

. دریمیم يروف  صخش  دنک  دروخرب  درس  ياوه  اب  بلق  رگا  اریز  یهد  ماجنا  تسا  مرگ  نآ 
میتساوخ ام  یتقو  دوب  هدیسر  هنیـسرس  نایم  ناوختـسا  هب  هک  دوب  هدمآ  دیدپ  يروصان  يرامیب  هنیـس  رد  هک  هدمآ  هدش  دای  باتک  رد  - 21

راچان هدش و  دساف  هنیسرس  ناوختسا  هک  میدید  میدنکفا  رظن  دوب  هتفرگارف  ار  هنیسرس  ناوختـسا  درگ  هک  یماسجا  هب  مینک و  نامرد  ار  وا 
زاب ار  بلق  حیرـشت  رد  یتقو  ام  الومعم  هک  دراد  رارق  اجنآ  رد  بلق  شـشوپ  هک  دوب  ییاج  نامه  دساف  عضوم  نیا  میدـش و  نآ  ندـیرب  هب 

. میدرک فّقوت  ناوختسا  ندروآ  نوریب  رد  میدرک  هدهاشم  ار  رما  نیا  یتقو  میئاشگیم و  ار  ششوپ  نآ  مینکیم 
هزادـناب يرامیب  نیا  ناـیز  یلو  دروآیم  يراـمیب  ضیح  نوخ  ندـش  سبح  یهاـگ  هک  تسا  هتفگ  ایمیدـیپا »  » باـتک رد  سونیلاـج  - 23

نوخ زا  هک  ینایز 
31 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسین دوشیم  ادیپ  سافن 
همه هک  تسین  روـطنیا  هک  تسا  هتفگ  دـناهدوب » محر  رد  هاـم  تفه  هک  ینادازوـن   » هب موـسوم  سونیلاـج  باـتک  رد  هّرق  نـب  تباـث  - 23

فصن و زور و  جنپ  لماک و  هام  شـش  هلحرم  هب  هک  ینادازون  کش  نودب  یلو  دـننامب  هدـنز  دـنیایب  ایندـب  هام  تفه  زا  سپ  هک  ینادازون 
. دنریمیم دناهدیسرن  زور  نمث 

. دیآیم دیدپ  محتلم  ششوپ  زا  هک  تسا  يدایز  نآ  اریز  دئاز  تشگنا  دننام  تسا  یعیبط  يدایز  هنخان ) هرفظ -(  - 29
زا جراخ  هک  هچره  هکنآ  یکـشزپ  ملع  رد  دنمدوس  بلاطم  زا  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج » ضارمالا  فانـصا  عماوج   » رد هّرق  نب  تباث  - 29

دوخ تعیبط  زا  جراخ  رما  نآ  رگا  دـنمان و  ببـس  ار  یمود  ضرم و  ار  یلوا  هطـساو  اـب  اـی  دـناسریم  ناـیز  هطـساو  نودـب  اـی  یعیبط  رما 
. دوشیم هدیمان  ضرع  دشاب  روآنایز 

هک تنوفع  دننام  رگید  ببس  زا  یببس  نینچمه  و  دیآ ، دیدپ  مرگ  مرو  زا  هک  یبت  دننام  دوشیم  ادیپ  رگید  ضرم  زا  یـضرم  یهاگ  - 30
. دیآ دیدپ  یباوخ  رادیب  زا  هک  رکف  طالتخا  دننام  رگید  ضرع  زا  یضرع  زین  و  دوش ، ادیپ  التما  زا 

قـالطا مشچ  يراـمیب  هب  ضرعلاـب  دـیآیم و  رامـشب  همحتلم  ياـهيرامیب  زا  تقیقح  رد  نآ  دوـش  ادـیپ  مشچ  رد  دـمر  هـک  یناـمز  - 30
. دوشیم
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نیتبلک اب  ار  يدرم  بلق  هک  مداد  روتـسد  نم  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  هدش  لقن  نوطالفا » طارقب و  ياههشیدـنا   » باتک رد  سونیلاج  زا  - 31
. دشیم در  ناتشگنا  ریز  زا  تخس  جالتخا  ماگنه  رد  اریز  دنریگب 

دنکیم توص  داجیا  دـنک  دروخرب  هرجنح  ياهفورـضغ  هب  هاگره  هحفن  اریز  توص  داـجیا  يارب  صوصخم  تسا  ياهداـم  هحفن » - » 32
. دنک دروخرب  هز ) رتو -(  هب  بارضم  هاگ  ره  هکنانچمه 

بجوم دنکیم و  حییست  قیفرت و  ار  طالخا  ماّمح  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  عنم  رادتنوفع  ياهبت  رد  ماّمح  زا  هدافتـسا  هکنآ  لیلد  - 32
هک دوشیم 

32 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. دوش هتخیمآ  ملاس  طالخا  اب  رادتنوفع  طالخا 

دنشخا ینانوی  هب  ناتسرامیب  مان  تسا و  ياج  ینعم  هب  ناتس »  » دوشیم و هتفگ  ناضیرم  هب  رامیب »  » اریز تسا  یسراف  ناتسرامیب »  » مان - 32
. تسا نیک  و -

عادبا و ار  ناتـسرامیب  هک  یـسک  نیتسخن  هک  تسا  هتفگ  دوخ  تاناتـسرامیبلا »  » باتک رد  یـسیع  نب  روصنم  دیعـس  وبا  املعلا  دـهاز  - 33
يارب مه  ار  یناراکتمدخ  داد و  نارامیب  هب  صاصتخا  ار  یناتـسوب  دوخ  هناخ  کیدزن  هک  تسا  سدـیلقاریا  نب  طارقب  درک  داجیا  عارتخا و 

. داهن مان  نارامیب  ندمآ  درگ  لحم  ینعی  نیک  لشحا و  ار  اجنآ  مان  تشامگرب و  نانآ  نامرد 
يارب دوع  ناتـسبات ، يارب  لدنـص  زا  تسترابع  تسا  دـنمدوس  مومع  روطب  اهرهـش  دـساف  ياهداب  اهراخب و  عفد  يارب  هک  ییاهروخب  - 33

. زییاپ يارب  توت  تسوپ  ناتسمز و  يارب  ردنک  راهب ،
ار اهنآ  همه  داد و  ربخ  اجنآ  ناروناج  ناهایگ و  اهبآ و  نیقراـفایم و  رهـش  عضو  زا  اـم  هب  اـملعلا ) دـهاز  باـتک  باـتک -(  ناـمه  رد  - 33

. درک لقن  ار  یبلاطم  هلوّدلا  دهّمم  ریما  لوق  زا  نآ  نیمز  یتخس  رهش و  نآ  كاخ  تنوشخ  زا  سپس  و  درک ، شهوکن 
ياههویم زا  رهش  نآ  مدرم  دریگارف و  ار  يرهش  اههویم  اهتخرد و  اهناتسوب و  هاگره  هکنیا  هرابرد  دنکیم  لقن  ار  رگید  یتیاکح  وا  - 36

. درادرب رد  ار  ییاهنایز  هچ  دننک  هدافتسا  نآ 
نآ یگدنکارپ  سماسیرف  کلم  هکنآ  ات  طارقب  نامز  سویبلقسا و  دج  یهلا  سواز  نامز  رد  دوب  يدوبان  هب  کیدزن  یکـشزپ  شناد  - 38
رهش رد  سورادیق و  رهش  رد  تسا و  طارقب  رهش  هک  وق  رهش  رد  دینادرگرب و  ار  نآ  هکنآ  ات  داد  دنویپ  ار  نآ  یگتفاکش  و  درک ، میمرت  ار 

. درک اجرباپ  ار  نآ  تسا  سونیلاج  رهش  هک  سماغرب 
33 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسا هدوب  هدفه  دصراهچ و  لاس  اوادم  نامرد و  يارب  نآ  رد  نارامیب  ندش  دراو  نیقرافایم و  ناتسرامیب  ندش  مامت  - 39
. دشاب يرعش  هراتس  عولط  ماگنه  رد  دیاب  دوشیم  هدافتسا  اهوراد  رد  اهنآ  زا  هک  ییاهگنچرخ  ندنازوس  - 39

تمصم یناوختسا  ياراد  ای  تمصم  یناوختسا و  يورنیازا  دنشاب  یتخس  تبالـص و  تیاغ  رد  هک  دنراد  نآ  هب  زاین  اضعا  زا  یخرب  - 40
ناوختـسا ياراد  ای  تخـس  فوّجم و  ناوختـسا  دنـشاب  کبـس  دـیاب  دـنراد و  رارق  ندـب  ساسا  هیاپ و  هک  رگید  یخرب  دـناهدش و  هدـیرفآ 

. دناهدش هدیرفآ  تخس  فوجم و 
هاگداز و  دیدرگ ، فورعم  وا  زا  سپ  تسا و  هدوب  ییاتسور  هکلب  هدوبن  روهشم  گرزب و  ياهرهش  زا  اریخاطس  ینعی  وطـسرا  هاگداز  - 40

مان اب  دوب و  الوس  مانب  ییاتسور  دصر  بحاص  سپسورخ  بیرغ و  سطارا  هاگداز  و  دوب ، کچوک  يرهش  يزین  سماغرب  ینعی  سونیلاج 
. تفرگ ترهش  نادنمشناد  نامه  هلیسوب  زین  تسا  نادنمشناد  رهش  هک  نتآ  و  دیدرگ ، روهشم  ود  نیا 

تارشح ندز  شین  زا  تسا  رتروآنایز  کشخ  مرگ و  ياهنیمز  رگید  یتیربک و  بآیب و  یکهآ و  ياهنیمز  تارـشح  ندز  شین  - 41
. تسا رتروآنایز  رتدیدش و  درس  طاقن  رد  وا  ندز  شین  هک  برقع  فالخ  رب  درس  ياهنیمز 
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جوزمم نویفا  اب  هک  يرگید  ياهوراد  اینولف و  تسا  نینچمه  دـماجنایم  گرم  هب  هک  ربم  راکب  فیعـض  ياهورین  دروم  رد  ار  قایرت  - 41
. تسا هدیدرگ 

. دبای خوسر  نآ  رد  ات  دراد  كاپ ) یلد  یلاخ -(  ياج  هب  زاین  تمکح  مهف  هک  تسا  هتفگ  رعاش  رموه ) سریموا -(  - 41
. هیّرلا تاذ  ات  تسا  رتدنمدوس  بنجلا  تاذ  يارب  ینیب ) زا  نوخ  ندمآ  نوریب  فاعر -(  هکنآ  تلع  رد  - 41

يورنیازا دهد ، ماجنا  ار  یلعف  طقف  بصع  هک  تسنآ  هب  تکرح  یلو  دریذپیم  تروص  بصع  رد  ینوگرگید  یعون  هلیسوب  ّسح  - 42
یّسح بصع  هک  تسا 

34 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. تسا رتتخس  تکرح  ینعی  لعاف  بصع  رتمرن و 

همه زا  عاخن - غاـمد و  رگید  باـصعا  فـالخرب  مشچ - بصع  هک  تسا  هدـمآ  نوطـالفا » طارقب و  ءارآ  عماوج   » زا متفه  هلاـقم  رد  - 42
. دنهدیمن ماجنا  ار  لاعفا  نآ  رگید  باصعا  هک  دراد  یلاعفا  ماجنا  هب  صاصتخا  اریز  تسا  رتگرزب  رادقم  رظن  زا  باصعا 
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. دناهدرک لقن  سلدنا  ناسانشهایگ  یخرب  زا 

نآ یگدزباتش  اب  درک  تیاکـش  هدعم  رد  ماعط  ندش  دساف  ای  شراوگ  يدب  زا  یـسک  رگا  تسا  هدرک  لقن  هدعم »  » باتک رد  نینح  - 95
. ینک وجتسج  شسرپ و  اذغ  ّتیمک  ّتیفیک و  زا  هکنآ  زا  شیپ  زاسم  طوبرم  هدعم  هب  ار 

تسا هداس  جازم  يدب  زا  طقف  نآ  هک  ینادیمن  وت  دزاسیم و  لدّبم  يدود  یشرت و  هب  ار  نآ  دساف و  ار  اذغ  ياهدعم  هک  يدید  رگا  - 96
دـشاب مرگ  شجازم  رگا  سوردـنخ  نان  ای  دـشاب و  درـس  شجازم  رگا  نان  لسع و  ندروخ  اب  ار  رامیب  تسا  هارمه  ياّهداـم  اـب  هکنآ  اـی  و 

. يامزایب
قورع رد  رگا  ددرگیم و  یلبط  ءاقستسا  ندش  ادیپ  هدعم و  قلّزلا ) شزغل -(  ببس  ةّریغملا ) ةّوقلا  هدننکنوگرگید -(  يورین  طوقس  - 97

. دوشیم ثعاب  ار  یمحل  ءاقستسا  دنک  طوقس  تشوگ  هب  رگا  یّقز و  ءاقستسا  دنک  طوقس  دبک 
هک تسا  یتلاح  یجالتخا  و  تسا ، قاوف  نامه  یّجنشت  هک  تسنیا  یّجنشت  تکرح  اب  هدعم  رد  هشعر  یجالتخا و  تکرح  نایم  قرف  - 98

دننام یـضراوع  درادـن و  دوخ  زا  شرازگ  رب  ییاـناوت  هکنیا  زا  يدـنمهلگ  درادـن و  مارآ  باوخ  رد  دـباییم و  كانهودـنا  ار  دوخ  یمدآ 
. اهنیا

: تسا راهچ  اهورین  نآ  اریز  تسا  هدزاود  هدعم  ياهورین  ياهیرامیب  - 98
. تسردان نایرج  نالطب و  فعض و  تسا : هس  اهيرامیب  و  هعفاد ، همضاه و  هکسمم و  هبذاج و 

دـنراشفایم و جـف  نوتیز  زا  هک  تسا  یتیز  قافنا » تیز   » تسا و حیـصف  یبرع  دـندروآیم  ماش  زا  ار  نآ  هک  یباکر » تیز   » هملک - 100
نآ زا  ار  درس  ياهنغور  تسا و  درس  قافنا  تیز  نیا  لمعتسم و  تیز  جارختسا  رب  دننکیم  قافنا  دنشورفیم و  ار  نآ  جارختـسا  زا  سپ 

. تسا هریش  هک  هکرس  نغور  زا  تسا  رتهب  روظنم  نیا  يارب  نیا  دنریگیم و 
41 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

دنناوخ و باکر  ار  نآ  هک  دنروآیم  ماش  زا  رتش  اب  هک  تسا  يزیچ  مسا  نآ  هکنآ  تسخن  متفای  لوق  ود  یباکر » تیز   » ریـسفت رد  - 101
جف نوتیز  زا  هدش  هتفرگ  قافنا  تیز  و  تسا . هدش  هتفرگ  هرصعم  زا  هک  تسا  هزات  تیز  نآ  يانعم  سپ  تسا  هرـصعم  مان  هک  هبکر  رگید 

. دننکیم قافنا  دوخ  جئاوح  رد  ار  نآ  ناحاّلف  هک  دنرادنپ  طلغ  هب  هچنآ  هن  تسا  ینایرس  زا  برّعم  هملک  تسا و 
تسا و يوق  ناکدوک  رد  ترارح  هک  تسنیا  دنوشیم  راچد  هیلک  گنـس  هب  ناگدروخلاس  هناثم و  گنـس  هب  ناکدوک  هکنآ  تلع  - 101
دنوشیمن و بوذ  طالخا  ترارح  یمک  ّتلع  هب  ناگدروخلاس  رد  دزاسیم و  ناور  رترود  ياضعا  هب  دنکیم و  بوذ  ار  طالخا  تّوق  اب 

. دننامیم یقاب  هیلک  رد  تهج  نیا  زا  دنتفایمن و  نایرج  هب 
هدعم و ددرگیم و  رادیدپ  هلضع  رد  جّنـشت  هک  ینادب  دیاب  دناهدرک و  ریـسفت  یّجنـشت  تکرح  ای  جّنـشت  هب  ار  قاوف  رتشیب  نارّخأتم  - 102

. دنتسین هلضع  يرم 
رارم ارفص و  تالضف  هک  دوریم  راکب  ییاههدعم  رد  نآ  هکلب  ربم  راکب  تسا  مغلب  نآ  رد  هک  يدقتعم  هک  ياهدعم  رد  ار  نیتنـسفا  - 103

تسا و رارم  سنج  زا  هک  ار  یطالخا  هک  تسا  دنمدوس  ياهدعم  يارب  نتینـسفا  هک  تسا  هتفگ  هدعم  باتک  رد  نینح  دوشیم  عفد  نآ  رد 
. تسین دنمدوس  دشاب  هدش  عمج  مغلب  نآ  رد  هک  ياهدعم  رد  یلو  دنکیم  عفد  دوشیم  دلّوتم  هدعم  رد 
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. دوشن هدیشون  نآ  زا  یقارع  هیقوا  هس  زا  رتشیب  هک  هداد  نامرف  هدرک و  جارختسا  بیبط  سدایبیلقسا  ار  عنعنم  رانا  بارش  - 103
لمعب وجتسج  نآ  کیکی  ياهورین  زا  دیاب  يدید  ار  یّبکرم  يوراد  یتقو  ّبکرم . ياهوراد  ملع  جارختـسا  رد  دوخ  زا  یتشاددای  - 104

. دراد تقباطم  هزادنا  هچ  ات  دوخ  تانامض  اب  کیره  تسا و  هدش  عضو  هچ  يارب  اهنآ  زا  کیره  هک  ینیب  هب  يروآ و 
هک کلهم  رهز  نایز  تسا  هتفگ  اهرهز »  » باتک رد  هیشحو  نبا  - 113

42 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. دنمان تعیبط »  » ار نآ  هک  ورین  نامه  ینعی  تسا  نآ  ربّدم  هک  ندب  رد  تسا  ییورین  تهج  زا  تسا  نتشک 

مارآ نکاس و  نآ  يانعم  تسا و  سونیّلغ  سونیلاج  حیحص  مان  تسا و  هّللا ) راّجش  دنوادخ -(  ناشن  تخرد  سدیروقـساید  ینعم  - 114
. تسا هلیضفلا  مامت  ای  هلیضفلا  ّمات  نآ  يانعم  تسا و  سیلاثوتسرا  نآ  تسرد  سیلاطوطسرا  و  تسا ،

هیقنت و یکی  تسا : مسق  ود  لوا  عون  تسا : عون  هس  رب  یفـسارش  يرامیب  نامرد  هک  تسا  هتفگ  دوخ  باتک  رد  نامیلـس  نب  قحـسا  - 115
زا هک  مود  عون  نآ . دننام  ییاهزیچ  دیلوت  زا  هدعم  نهد و  ظفح  مود  و  دوشیم ، يرامیب  ببس  نآ  دوجو  هک  ندب  زا  هایـس  هّرم  ندرک  مک 

رورـسم ار  سفن  هک  هچنآ  يرگید  و  تساذغ ، زا  شیپ  لادـتعا  اب  تضایر  هک  جراخ  زا  یکی  تسا : مسق  ود  زین  دوشیم  لامعتـسا  نوریب 
. اهحیرفت عاونا  زا  دنادرگیم 

کین دـیاب  تسه  وراد  نآ  رد  ناـیز  دوس و  لاـمتحا  ینک و  ناـمرد  ار  يدرد  یهاوـخیم  نآ  اـب  هک  تسا  ییوراد  وـت  دزن  هاـگره  - 120
اهر مه  ار  نآ  دیاب  نم  هدیقع  هب  تسا  ربارب  نآ  نایز  دوس و  رگا  و  ینک ، اهر  ار  نآ  دیاب  تسا  دوس  زا  نوزفا  نآ  نایز  رگا  هک  یـشیدنیب 

. يدنب راکب  ار  نآ  دیاب  دراد  ینوزفا  شنایز  رب  نآ  دوس  رگا  یلو  ینک ،
. تسا عارذ  دص  راهچ  تسا  هدش  دای  یملع  ياهباتک  رد  هک  حیرشّتلا  باتک  زا  ياهتکن  هک  تسا  هتفگ  ایذاطسا  - 121

یهاگ زین  تسا و  یگتسخ  رد  طارفا  نآ  ببس  یهاگ  يراخب و  تبوطر  ندش  بآ  یناویح و  حور  نتفر  لیلحت  زا  تسترابع  ءایعا  - 121
. تسا ندب  نطاب  زا  نآ  ببس 

نامرد رد  کشزپ  نآ  دنکن  تعاطا  وا  زا  وا  رامیب  یلو  دشاب  طارقب  هیاپمه  یکشزپ  ملع  رد  یکـشزپ  رگا  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  - 122
. دوشیمن ّقفوم  دوخ 

ملا تّذل و  تفایرد  تهج  زا  تسا  ساوح  نیرتدنمورین  هسمال  سح  - 122
43 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسا نآ  رب  لیلد  جنلوق  ملا  عامج و  تّذل  ، 
. تسا لوا  هلحرم  رد  هک  یندناسر  نایز  دناسریم  نایز  لعف  هب  هک  تعیبط  زا  جراخ  تسا  یتظلغ  نآ  هک  تسا  نیا  مرو »  » فیرعت - 122

دمر هب  ناتسبات  رد  یـسک  رگا  دشاب . هارمه  بت  اب  دمر  هک  دتفایم  قافتا  تردن  هب  هک  دیوگیم  دوخ  هرکذت »  » رد یـسیع  نب  یلع  - 123
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یمیظع  تفآ  دبای  تّدش  بت  تهجب  دمر  رگا  دباییم و  دوبهب  دوز  دوش  راچد 

دباییمن ییاهر  نآ  زا  هک  دراد  هیر  رد  ياهحرق  هک  یسک  رد  قد  بت  ندش  ادیپ  هرابرد  نوخ » روهظ   » باتک رد  تعشا  نبا  نخـس  - 126
. دوشیم وا  گرم  ببس  نامه  و 

نیا هک  ار  یـسک  مدـیدن  نم  دـباییمن و  دوبهب  دـناهدرک  داـی  مدرم  زا  يرایـسب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هک  ییاهببـس  اـب  هیر  ياـهمخز  - 129
: زا تسترابع  اهمخز  نتفای  دوبهب  نوناق  هک  میوگیم  نم  دشاب . هدرک  ثحب  یفوتسم  روطب  ار  عوضوم 

، دوش تشوگ  نیزگیاج  هک  دـسریم  وضع  هب  هک  ییاذـغ  رهوج  يراوتـسا  یبوخ و  رارق ، نوکـس و  لادـتعا ، اب  لحم  ندـینادرگ  کشخ 
. دوشیم نآ  دوبهب  زا  عنام  دب  جازم  ياهطارفا  اریز  جازم ، یبوخ 

ندرک مخز  زا  تیز  اریز  میوگیم  نم  ربب . راکب  تیز  اب  طقف  ار  هدننکخرـس  ياهوراد  دـیوگیم  دوخ  لئاسملا » راصتخا   » رد یلین  - 131
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. تسا وضع  هب  دیدش  ییورین  اب  نوخ  ترارح و  بذج  فده  اریز  تسین  ندرک  مخز  هب  مه  يزاین  دنکیم و  يریگولج  تسوپ 
تسا هتفگ  ایمیدیپا  رد  سونیلاج  تسا . روعا ) روک -(  هدور  رتشیب  نآ  دوشیم و  هدیمان  هلیق »  » دیآیم نییاپ  رفـص  رد  هک  ياهدور  - 132
دنویپ ار  نآ  هک  تسا  ییاهطابر  دـقاف  تساج  نیا  هب  کیدزن  هک  ییاههدور  نایم  زا  ییاـهنت  هب  روک  هدور  طـقف  هک  تسنیا  نآ  ببـس  هک 

رتدنت همه  زا  نآ  نیاربانب  دهدب 
44 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. دنیآیمن نییاپ  اهرگید  یتح  دیآیم و  نییاپ 
رد زیچ  هس  هکنیا  رگم  دسریمن  لامک  ّدح  هب  هک  یسک  يارب  یکـشزپ  شناد  نتخومآ  هک  تسا  هتفگ  دوخ  لخدم »  » رد راّزج  نبا  - 132

. راشرس شوه  رفاو و  صرح  رهام و  داتسا  دشاب : هدش  عمج  وا 
لماک فیصوت  تسا  نآ  فیـصوت  ددص  رد  هک  ار  هچنآ  دوش : رادهدهع  ار  رما  هس  ماجنا  دیاب  دنکیم  هصالخ  ار  یباتک  هک  یـسک  - 133

. فذح زاجیا  هن  دشاب  عمج  زاجیا  وا  زاجیا  دنک و  تیاعر  ار  زاجیا  ظافلا  رد  دنک . افیتسا  مامت و  الماک  ار  نآ  یناعم  دنک .
. هچروم کچوک  رس  ینعی  تسا  كرسروم »  » نآ حیحص  یسراف و  تسا  یمسا  جرسوم » - » 133

یـسررب دشاب  هدـش  ثداح  نآ  ببـسب  ای  نآ  رد  يرامیب  تسا  نکمم  هک  ار  ییاضعا  همه  دـش  هبتـشم  وت  يارب  يرامیب  عون  هاگره  - 133
زا کیکی  ره  یتسرد  هکنآ  ای  دـنک و  وضع  نآ  يراـمیب  رب  تلـالد  هک  یباـییم  ار  يزیچ  نیبب  رگنب و  اـضعا  نآ  زا  کـیکی  رب  نک و 

. زادرپب یسررب  هب  نآ  هرابرد  يدیدن  تسرد  هک  ار  مادکره  هدب و  رارق  یسررب  دروم  ار  اضعا 
هک تسنیا  تهج  زا  ای  نآ  ندـش  سبح  دـش  عمج  هناـثم  رد  لوب  هاـگره  تسا  هتفگ  كاـندرد » عضاوم  راـصتخا   » باـتک رد  يزار  - 138

هتـسب لیلحا  يارجم  اب  هناثم  هندرگ  هکنآ  ای  و  تسا ، هناثم  هندرگ  رد  ياهّدـس  هکنیا  ای  و  تسین ، اناوت  لوب  عفد  ضبق و  مامـضنا و  رب  هناـثم 
. تسا هدش 

. تسا رامیب  هدنشک  نآ  دش  ادیپ  یعضو  دب  داح و  يوارفص  طلخ  هدیسران و  یمغلب  طلخ  يرامیب  رد  هاگره  - 140
دیپس زیزرا  زا  ام  درادن و  رس  هک  تشاد  هدیقع  هک  مدید  ناوریق  رد  ار  يدرم  هک  دیوگیم  ایلوخیلام »  » باتک رد  نارمع  نب  قحـسا  - 140

. دراد رس  وا  هک  درک  نیقی  وا  ماگنه  نآ  رد  میداهن و  وا  رس  رب  دوخ  ياجب  میتخاس و  یهالک  وا  يارب 
45 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

نتفای ددص  رد  نارامیب  زا  رگید  عون  ره  زا  شیب  دنتـسه  راچد  يرامیب  نیا  هب  هک  نانآ  هک  تسا  هدـمآ  ایلوخیلام »  » باتک نیمه  رد  - 141
ار وا  نامرف  دنباییم  تسد  کشزپ  هب  هک  یتقو  دنشخبیم و  نانآب  یناوارف  لام  دننکیم و  نامرد  ياضاقت  نانآ  زا  تلذ  اب  دنتسه  کشزپ 

. دننکیمن تعاطا  وا  زا  دنهنیمن و  ندرگ 
هیاپ نادـب  هکنآ  زا  سپ  یلو  تسا  هدیـسرن  هیاپ  نیرخآ  هب  ناـنآ  یتسم  هک  یتقو  اـت  دـندرگیم  هدـنخ  راـچد  ناـشونهداب  زا  یخرب  - 141

. دننکیم نتسیرگ  هب  عورش  تّدش  هب  دیسر 
ببـس و  تسا ، تروص  رّـشبت  تلاح  ههقهق و  نآ  يروص  ببـس  و  يداش ، نآ  يدّام  ببـس  و  تسا ، هقطان  هّوق  هدـنخ  یلعاف  ببـس  - 142

. تسا هاتوک  نآ  زاربا  زا  نخس  هک  تسا  سفن  بجّعت  تروص  زاربا  نآ  یمامت 
. تسا طولب » هاش   » نارگید رصم و  لها  نابز  رد  لظتسم »  » فیرعت - 144

هدز قهب  رد  يدیفـس  هک  تسنیا  هدزقهب  هدزصرب و  يدیفـس  ناـیم  قرف  هک  تسا  هتفگ  دوخ  صرب »  » باـتک رد  روبنّطلا  سار  نبا  - 144
یتح دنکیم و  نآ  ریز  تشوگ  هب  زواجت  تسوپ  رهاظ  زا  يدیفس  هدز  صرب  رد  یلو  دنکیمن  زواجت  تسوپ  رهاظ  زا  درادن و  یگتفرورف 

. تسا قهبا  رد  يدیفس  زا  رتدیدش  صربا  رد  يدیفس  يورنیازا  دسریم . مه  ناوختسا  ات 
ار نآ  زا  یـشخب  يولج  هک  هچنآ  رب  هکلب  ددرگیمن  قـالطا  يرجم  رد  ناـیرج  عاـنتما  هب  طـقف  هّدـس »  » مسا هک  دوـش  هتـسناد  دـیاب  - 145
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. دوشیم قالطا  زین  دریگیم 
منکیم راکنا  ار  نآ  دوجو  هک  مداد  خساپ  نم  ادوجو . ای  ینکیم  راکنا  القع  ار  ایمیک  دوجو  وت  ایآ  هک  دیسرپ  نم  زا  لضاف  یضاق  - 146

. نآ دوجو  رب  یعطاق  ناهرب  هن  ماهتفای و  نآ  عانتما  رب  یعطاق  ناهرب  هن  نم  اریز 
دننکیم ظفلت  دیدشت  اب  ار  هبّابک »  » ام راگزور  ناکشزپ  زا  یهورگ  - 147

46 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. تسا یسراف  ناغشیسراد »  » یبرع و زین  بالبل »  » تسا و فیفخت  اب  هبابک »  » نآ حیحص  هکیلاحرد 

رد ار  یلعف  هک  ینامـسج  هضراع ، تسخن  دـنامسق : جـنپ  رب  ضارعا  هک  تسنیا  ضارعا » للع و   » باتک رد  سونیلاـج  نخـس  هجیتن  - 147
موس دنیوگ . ثدح  ار  نآ  تسا و  نّوکت  قیرط  رد  دوشیم و  ثداح  ببس  زا  هک  یتلاح  مود  دنیوگ . ببس  ار  نآ  هک  دهدیم  ماجنا  ندب 
لامک دّـحب  يرامیب  نآ  اب  هک  یلعف  نایز  مراهچ  هدیـسر . لامک  دـحب  نآ  رد  هدـش  ثداح  هتفای و  نّوکت  هک  هچنآ  هک  تسا  يرامیب  دوخ 

. تسا ضرم  عبات  هک  یضرع  مجنپ  تسا . هدیسر 
رضاح تقو  رامیب 6 - ّنس  ندب 5 - رهاظ  رامیب 4 - جازم  يرامیب 3 - مزال  ضرع  يرامیب 2 - ببس  - 1 دناعون : هد  تاّسقطسا  تانب  - 149

. رامیب تاداع  رامیب 10 - يورین  رامیب 9 - رهش  تقو 8 - نآ  رد  اوه  لاح  - 7
هنیـس رب  هن  تخیر  بآ  دیاب  هدرک  شغ  هک  یـسک  تروص  رب  هک  مییوگیم  ام  تسا  هتفگ  هک  تسا  هدـش  لقن  نقولغا »  » باتک رد  - 149
. دشابیم رتشیب  اضعا  ریاس  زا  بآ  ربارب  رد  نآ  ساسحا  اذل  تسا و  رتشیب  تروص  رد  ساوح  اریز  تسا ، يزیرغ  ترارح  ندعم  هک  وا 

هب زاین  تسا و  باوخ  دـننام  تقو  نآ  رد  وا  تعیبط  هک  دوشیم  هتـسب  تهج  نیا  زا  هدرک  شغ  هک  یـسک  ياهتـسد  هک  میوگ  نم  - 150
. دریگیم ار  هّبنم  ياج  اهتسد  نتسب  دراد و  هّبنم ) هدننکرادیب -( 

سقطـسا ياراد  هک  تسا  يزیچ  يدوجو  ببـس  هک  سقطـسا  دـننام  تسا  يزیچ  نّوـکت  أدـبم  هک  دوـشیم  هتفگ  يزیچ  رب  ببـس  - 151
. دوشیم قالطا  هتفای  نّوکت  يزیچ  اهنآ  هلیسوب  هک  هدش  بیکرت  تاسقطسا  زا  هک  يزیچ  رب  ببس  زین  و  تسا ،

تسنیا ضرم  فیرعت  و  دناسریم . نایز  ندب  هب  نآ  ّببـسم  طّسوت  هب  هک  عبط  زا  جراخ  تسا  یتلاح  نآ  هک  تسنیا  ببـس  فیرعت  - 153
یتلاح نآ  هک 

47 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. دراد رارق  نیتسخن  هیاپ  رد  نایز  نیا  دناسریم و  نایز  ندب  هب  هک  عبط  زا  جراخ  تسا 

ببس 2- - 1 تسا : عون  جـنپ  ياراد  تسا  سنج  هلزنمب  هک  یلعا  ضرع  هک  تسا  هتفگ  دوخ  صرب » قهب و   » باـتک رد  ثعـشا  نبا  - 154
. ثدح لعف 5 - نایز  تسا 4 - ضرم  عبات  هک  یضرع  تسا 3 - دوخ  سنج  مانب  هک  یضرع 

دوـشیم ندـب  رب  ضراـع  هک  تسا  يزیچ  ره  ضرع  هک  تسا  هتفگ  ضارعـالا » بابـسا   » باـتک رد  سونیلاـج  هـک  میوـگیم  نـم  - 154
. دنوشیم هدناوخ  ضارعا  دش  دای  هک  عون  جنپ  نیا  نیاربانب  تسا . ندب  عبط  زا  نوریب  هکیلاحرد 

لابندـب هک  یعیبط  يارجم  زا  جراـخ  تسا  یتلاـح  نآ  هک  تسنیا  نارّخأـتم  زا  رتـشیب  يار  رب  اـنب  ضرع »  » فیرعت هک  میوگیم  نم  - 155
. تسا مسج  لابند  رد  هک  هیاس  نوچمه  دیآیم  ضرم 

تسا و یعیبط  ریغ  یعیبط و  نآ  درادن و  گنرد  رارقتـسا و  هک  تسا  مئاد  یتکرح  ثدح  هک  تسنیا  ضرع »  » و ثدح »  » نایم قرف  - 155
شتآ و رد  هک  ینـشور  نوچمه  دراد  گـنرد  یهاـگ  مه  نآ  یلو  یهایـس  هب  يدیفـس  تکرح  دـننام  تسا  كرّحتم  هک  دـنچ  ره  ضرع 

. دراد گنرد  فرب  رد  هک  يدیفس 
دنک دروخرب  اوه  اـب  یتقو  یلو  تسا  كاـنمن  یتـبوطر و  اـیرد  رد  دّـسب »  » هک تسا  هتفگ  ناگدـنز » حیرـشت   » باـتک رد  سونیلاـج  - 156

. دوشیم دماج  کشخ و 
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. لعف رب  رادتقا  ینعی  تسا  تردق »  » زا قتشم  ینانوی  نابز  رد  تّوق »  » مسا هک  تسا  هتفگ  نینح  - 156
. تسا تسرد  یبرع  مجلس »  » ینعم هب  مال  رسکب  تفل » - » 157

. تسا نآ  ندش  هتسب  هیدیلج و  تبوطر  یکشخ  نامه  هدیدنسپ  يدوبک  - 157
رامیب ندیشخب  دوبهب  نامرد و  رب  ییاناوت  کشزپ  تسا  هتفگ  سونیلاج  - 157

48 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
يدوبهب نیا  تسیچ و  هدیـشخب  دوبهب  ار  یـصاخ  يرامیب  هک  ییوراد  رثا  هک  دنادب  ددنب و  راکب  ار  رکف  سایق و  هکنیا  رگم  دنکیمن  ادـیپ 

. تسا هدوب  هچ  يدوبهب  نآ  هب  ندیسر  هب  تروص  نیرتکیدزن  هتفرگ و  تروص  يرادقم  هچ  اب  یهار و  هچ  زا 
. دنکفایم نوریب  ار  نآ  بوذ  ماگنه  رونت  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدش و  هتفرگ  نآ  دننام  نهآ و  ثبخ  زا  اب  واخ  تکرح  اب  ثبخ » - » 157

دنکن و تمالم  ماهدرک  یّبط  یباتک  دراو  ار  یّبط  ریغ  تاعوضوم  نم  هکنیا  رب  ارم  دیاب  دـنکفایم  رظن  نم  باتک  تافیرعت  رد  هکنآ  - 157
کـشزپ هک  مدرک  دای  باتک  نیا  رد  ار  ییاهزیچ  نم  یلو  تسا  تسرد  وا  داریا  دنچره  اریز  تسا  رگید  یملع  هب  طوبرم  نیا  هک  دـیوگن 

. تسا دنمزاین  نادب 
. تسا طسو  فرح  هحتف  هطقن و  هس  ياث  رادهطقن و  اب  هطقن و  هس  نیش  اب  دوشیم  هدیمان  ثبش »  » هک الیتر »  » عاونا زا  یعون  - 159

ریاـس سرخ و  ناتـشگنا  تسد و  فک  رظن  زا  دریگیم  رارق  حیرـشت  ماـقم  رد  ناـسنا  ياـجب  هک  یناویح  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  - 159
. دنتسه زاب  فک  ناروناج 

زا دـعب  دـنریگیم  رارق  ناـسنا  ماـقم  فـلتخم  ياـضعا  اـی  وـضع  وـضع  حیرـشت  رد  هک  ناروناـج  نیا  ندرک  داـی  هک  میوـگیم  نم  - 159
. دوشیم هدیمان  روطس »  » هک تسا  یناویح  زا  دعب  و  ناگنیزوب » »

. تسا هدننکهتسخ  ددرت  ترثک  تهجب  دریذپیم و  تروص  دنک  لازنا  اب  مالغ  اب  ندرک  عامج  هک  تسا  هتفگ  نوناق  رد  انیس  نبا  - 159
دراو لیلحا  مالغ  دروم  رد  دباییم و  كاکطصا  نآب  هچنآ  اب  تسا  لیلحا  كاکطصا  ینم  عیرـس  ندمآ  نوریب  ببـس  میوگیم  نم  - 160

دوخب مه  ار  ینم  تسین و  محر  هندرگ  جرف و  اب  سامت  كاکطـصا و  نوچمه  نآ  اب  سامت  كاکطـصا و  دوشیم و  دـننام  هسیک  ییاـضف 
ار ینم  محر  هک  نانچنآ  دنکیمن  بذج 

49 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. دنکیم بذج 

. دوشیم نینج  طقس  بجوم  اهاذغ  زا  یخرب  يوب  ارچ  هک  دوش  وجتسج  قیقحت و  هک  تسا  راوازس  - 141
هک يدراک  اب  نآ  يازجا  هلـضع و  ندرک  ادج  هکیلاحرد  دشاب  زیت  رایـسب  يدراک  اب  دـیاب  نآ  هدرپ  زا  ای  تشوگ  زا  تسوپ  ندـنک  - 161

. دریگ تروص  دیاب  تسین  زیت 
زا هفرس  سفن و  اب  هک  هچنآ  دننام  دنتـسین  مهب  هیبش  نآ  ءازجا  هک  یمـسق  - 1 تسا : ریز  هناگهس  میسقت  مغلب  میـسقت  نیرتکچوک  - 162
هک یمسق  - 3 تسا . مامح  كرچ  هب  هیبش  هک  ییاههراپ  دـننام  تسا  ءازجالا  ههباشتم  ریغ  هسفنب  دوخ  هک  یمـسق  - 2 دیآیم . نوریب  هنیس 

. هزمیب شرت و  روش و  لثم  تسا  ءازجالا  ههباشتم 
زا لدتعم  یناکم  رد  قافنا  تیز  رد  ار  نآ  دننک و  لیبذت  ار  كات  هفوکـش  هک  تسنیا  كات  هفوکـش  نغور  نتخاس  تروص  نیرتهب  - 162

. دنهد رارق  امرس  امرگ و  تهج 
. دوشن هدافتسا  نآ  زا  مرگ  ياهنغور  يارب  هک  تسا  رتهب  سپ  تسا  هریش  زا  رتهب  درس  ياهنغور  نتخاس  يارب  قافنا  تیز  - 163

نآ دنکیم و  هنقح  غامد  لخاد  رد  ار  راخب  نآ  اریز  دنکیم  جییهت  دنراد  هدعم  غامد و  ترارح  هک  یناسک  رد  ار  هسطع  خرس  لگ  - 164
. دزاسیم دیربت  ار 
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. دیامنیم ماکز  داجیا  دوشیم و  رپ  غامد  هک  تسا  يورنیازا  میوگیم  نم  - 164
. تسا هطقنیب  ياح  فاق و  دیدشت  اف و  هّمض  اب  حاّقف  - 164

ار وا  دـیابن  تسا  راوشد  وا  ندرک  یق  هک  ار  یـسک  هک  تسا  هتفگ  كاـندرد ) ياـهاج  هملآ -(  عـضاوم  راـصتخا  باـتک  رد  يزار  - 168
. درک ندرک  یق  هب  روبجم 

50 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
ّتلع عون  هکلب  يدرگ  هاـگآ  كاـندرد  وضع  عـضوم  زا  طـقف  هک  تسین  یفاـک  یباـی  تسد  تسرد  هجلاـعم  ناـمرد و  هب  هکنیا  رد  - 169

کیره ببـس  هک  تسا  سطینارف  سغ و  رثیل  عبات  یهاگ  یلو  تسا  غامد  ياهتفآ  عبات  یناسفن  لاعفا  اریز  ینک  فشک  دیاب  ار  روآنایز 
. تسا يرگید  ّدض  ود  نیا  زا 

. تسا نیچ  يایرد  ياههریزج  جنذاش  گنس  ندعم  - 170
. تسا قبح »  » عاونا زا  یکی  کشمجنرف  و  دشاب ، بآ  هام  زا  ییاهزور  رد  دیاب  کشمجنرف  رزب  ندیچ  - 171

 )- غامد زا  یخرب  رد  اریز  رادـنپب  تسرد  ار  نآ  هکلب  نکم  تریح  هدـش  ادـیپ  تابـس  مرگ  ياهبت  زا  یخرب  زاغآ  رد  يدـید  هاگره  - 171
. دوشیم ادیپ  ياهبون  ياهبت  زاغآ  رد  تابس  تسا  یمغلب  طلخ  اهنآ  رد  هکنآ  ای  دنتسه و  درس  جازم  ياراد  هک  يدعتسم  ياه  زغم )

نوچمه ندبلا  موسقم  ناروناج  نوتیز  نغور  هک  هتفگ  تسا  خـساپ  شـسرپ و  شور  رب  هک  سونیلاج  هدرفم  هیودا  باتک  رد  نینح  - 172
. دشکیم ار  روبنز  هچروم و 

تقیقح تسا  نکمم  هک  اـجره  زا  اـت  نک  اصقتـسا  نآ  لـئالد  تخانـش  رد  یتسه  يراـمیب  تقیقح  تخانـش  يوجتـسج  رد  یتـقو  - 172
. ددرگ نشور  وت  يارب  يرامیب 

رب تلالد  لوب  رد  گیر  دـنکیم و  مخز  رب  تلالد  مخز  ياهتـسوپ  هکنانچ  تسا  یـصاوخ  زین  اهّتلع  يارب  تسا  هتفگ  سونیلاـج  - 176
. دنکیم اههدور  رد  نآ  زا  يرایسب  رب  تلالد  عرق  ّبح  کی  و  دنکیم ، گنس 

طارقب میوگیم : نم  دیآیم . دیدپ  نولوق  هدور  رد  یهاگ  نآ  هک  دنیوگیم  یهورگ  دوشیم و  ادـیپ  هناثم  هیلک و  رد  طقف  گنـس  - 176
. دوشیم ادیپ  مه  اهلصفم  اههدور و  رد  گنس  هک  تسا  هتفگ 

نم تسا  هتفگ  هملآلا » هنطابلا  ءاضعالا  للع  راصتخا   » رد يزار  - 177
51 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسا هدیدرگ  گنس  وا  ناتشگنا  همه  هک  مدید  ار  يرسپ  مدروآ و  نوریب  متفاکش و  ار  نآ  هدش و  ادیپ  ماک  رد  هک  مدید  ار  گنس 
ياهلحرم هب  نآ  مرو  هک  تسا  بـلق  طـقف  اـضعا  ناـیم  زا  دـیآیم و  دـیدپ  اـههدور  رد  طـقف  نادـید »  » هـک تـسا  هـتفگ  سونیلاـج  - 177

. دریمیم نآ  زا  شیپ  رامیب  هکلب  درک  حیقنت  ار  نآ  ناوتب  هک  دسریمن 
اب ماوـت  يدرز  هب  لاـحط  ياـهیرامیب  رد  و  يدیفـس ، اـب  هتخیمآ  يدرز  هب  راـمیب  گـنر  دـبک  ياـهیرامیب  رد  هک  تـسا  هـتفگ  يزار  - 178

. ددرگیم لیامتم  يزبس  اب  ماوت  يدرز  هب  ریساوب  ياهیرامیب  رد  و  یهایس ،
ياهرهوگ هکنیا  تلع  تسا . هدروآرد  خساپ  شسرپ و  تروصب  ار  نآ  نینح  هک  سونیلاج  هدرفم  هیودا  رد  لوا  راتفگ  جنپ  زا  لقن  - 178

. دنوشیم قرتحم  نیگنس  ياهرهوگ  زا  رتدوز  کبس 
دنوش لیام  ترارح  يوسب  رگا  نآ و  دننام  هکرـس و  اراوگ و  فاص و  بآ  دننام  دنوشیمن  دـمجنم  امرـس  نودـب  قیقر  ياهرهوگ  - 180

. تسا راوشد  زین  ریق  بآ  تیربک و  بآ  کمن و  بآ  ندش  دمجنم  و  تسا . نکمم  ریغ  ای  راوشد  اهنآ  دامجنا 
نایرـش گر و  نتفاکـش  زا  هک  یتـحارج  فزن و  فاـعر و  دـننام  دـننکیم  عطق  ار  نوخ  راـجفنا  هدـننکغاد  ياـهوراد  هکنآ  تلع  - 181

دنهدیم رارق  هدش  هتخوس  یتسوپ  نآ  يور  رب  دننازوسیم و  ار  عضوم  دـنراد  هک  یترارح  تّدـش  اب  اهوراد  نآ  هک  تسنیا  هدـمآ  دوجوب 
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یـششوپ هتفاـیراجفنا  عـضوم  يارب  تسوـپ  نیمه  دوـشیم و  هدـیمان  هشیرکـشخ »  » هک تسا  ناـمه  تسوـپ  نیا  تسین و  کـچوک  هـک 
. ددرگیم

رارق ندیـشچ  دروم  هک  هچنآ  رد  تسا  دوجوم  هک  یـششچ  يورین  زا  تسترابع  سومیک  هک  تسنیا  سولیک  سومیک و  ناـیم  قرف  - 182
هب ود  نآ  رد  ترارح  لمع  اب  هک  هدش  بیکرت  کشخ  رت و  زا  هک  تسا  يزیچ  سولیک  یلو  دریگیم ،

52 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. دوشیم تفای  نیمز  رد  تابن و  رد  ناویح و  ياهندب  رد  نیا  هدیدرگ و  تخس  هک  تسا  یتبوطر  نآ  هدمآرد و  یگتخپ  هلحرم 

. دیدیم نایز  ندناراخ  نداد و  تکرح  يدایز  اب  تشاد  سح  رگا  هکنآ  هچ  تسین  سح  ياراد  طابر  مرج  - 183
يارب دنکیم  هدامآ  هک  يوضع  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  راکتمدخ  وضع  ود  سیئر  وضع  ره  هک  تسا  هتفگ  نوناق  باتک  رد  انیس  نبا  - 183

هیر و  زغم ) غامد -(  يارب  دـبک  دـبک و  يارب  هدـعم  دـننام  هدـننکهدامآ  ياهوضع  زا  دریذـپیم  تروص  هیدات  وا  زا  هک  يرگید  وضع  وا و 
. دبک يارب  اههدور  بلق و  يارب  نییارش  بلق و  هیر و  غامد و  يارب  بصع  دننام  هنع  يّدؤم  ياهوضع  زا  و  بلق ، يارب 

مشچ 3- ود  تـکرح  یناـشیپ 2 - تسوپ  تکرح  - 1 زا : دـنترابع  يدارا  تاـکرح  هک  تـسا  هـتفگ  يروـصنملا  باـتک  رد  يزار  - 184
رس 10- تکرح  کف 9 - تکرح  هرجنح 8 - تکرح  نابز 7 - تکرح  بل 6 - ود  تکرح  ینیب 5 - رانک  تکرح  هنوگ 4 - ود  تکرح 
اب ناتـشگنا  همه  تکرح  عسر 14 - اب  دـعاس  لصفم  تکرح  دـعاس 13 - اب  وزاب  لصفم  تکرح  هناش 12 - تکرح  ندرگ 11 - تکرح 

هناثم تکرح  بیضق 18 - تکرح  ندیشک 17 - سفن  يارب  هنیس  تکرح  تسا 16 - قلح  رد  هک  ییاضعا  تکرح  اهنآ 15 - ياهلصفم 
مکش 21- تسوپ  تکرح  - 20 عوفدم ) لفث -(  جورخ  زا  يریگولج  رد  میقتسم  هدور  تکرح  لوب 19 - يارجم  ندرک  هتسب  زاب و  يارب 

. اپ ناتشگنا  تکرح  اپ 23 - قاس و  نار و  لصفم  تکرح  نار 22 - نیرس و  لصفم  تکرح 
اضعا نیا  تکرح  هک  تسا  اپ  ود  تسد و  ود  تکرح  نآ  زا  سپ  بیضق و  تکرح  نابز و  تکرح  راوشد  ياهتکرح  نیرتراکـشآ  - 185

. تسا اهنآ  أدبم  فالخ  تهجب 
هنادرم ياهشزرو  زا  ندیرب  ندوبن و  جربتم  هجیتن  رد  هک  دوب  نانآ  ياهندب  رد  هدـیدرگ  هزیکاپ  تادایز  زا  یگنانز  نوخ  زورب  رگا  - 185

دیاب دیآیم  دوجوب 
53 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

یفاضا نوخ  نآ  هک  دنامیم  یقاب  سپ  دنوشب . مک  ای  دنوشن و  ضیح  ناتـسهوک  اتـسور و  لها  دننام  دـنانادرم  هیبش  شزرو  رد  هک  نانآ 
. دنک هیذغت  نآ  زا  دیآ  دوجوب  دنزرف  رگا  هک  هدیدرگ  هدامآ  ندب  رد  هک  دشاب 

: تسنیا نآ  میوگیم و  دوخ  باتک  ناگدنناوخ  يارب  ار  يدـنمدوس  نخـس  نم  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج » راذـتعا   » باتک رد  نینح  - 187
دننکیم نایب  ناهرب  اب  ار  یبلطم  دوخ  دوصقم  نایب  رد  هاگره  دشاب  وطـسرا  ای  نوطالفا  ای  سونیلاج  دـیناوخیم  ار  امکح  ياهباتک  هاگره  »

ندمآ شوخ  يارب  ار  نآ  اریز  دیئامنن  تافتلا  نادـب  دـننکیم  نایب  دوخ  داقتعا  نید و  ساسارب  ار  يزیچ  رگا  اما  دـیمهفب  دـیریگب و  ار  نآ 
. دناهدوب دقتعم  نادب  هتشذگ  سب  ياهنامز  زا  هکنآ  ای  دنیوگیم و  مدرم 

مشچ زا  رون  جورخ  ماگنه  اوه  هک  تسین  لاحم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ناسنا  تعیبط  هک  تسا  هتفگ  ناهرب »  » باتک رد  سونیلاج  - 188
. دریذپ هلاحتسا 

. تسا نمشد  هدننکروهقم  ینعم  هب  سخاموقین »  » هک تسا  هتفگ  ممالا » تاقبط   » باتک رد  یسلدنا  دعاص  یضاق  - 190
ناّخرف نب  رمع  ینارّحلا 4 - هرق  نب  تباث  يدنکلا 3 - قحسا  نب  بوقعی  قحسا 2 - نب  نینح  - 1 دنراهچ : مالسا  رد  رهام  نامجرتم  - 190

. تسا هدرکن  دای  ار  نینح  نب  قحسا  مان  ارچ  منادیمن  هک  میوگیم  نم  يّربطلا .
هدراهچ اهوراد  لامعتسا  هک  دندادیم  روتسد  ناینیـشیپ  هکنیا  تلع  تسا  هتفگ  دوخ  نوخ » ندش  ادیپ   » باتک رد  تعـشالا  یبا  نبا  - 190
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. دراد صقان  ریثات  راب  تفه  دراد و  هام  تاریثأت  زا  یمامت  ریثأت  راب  هدراهچ  هک  دوب  نیا  دوش  رارکت  راب 
. دندادیم رارق  رظن  هظحالم و  دروم  ار  دیشروخ  هام و  ياههرود  لاعفا  همه  دوخ  لامعا  رد  ناینیشیپ  هک  میوگیم  نم  - 191

هیمست هجو  هک  تسا  هتفگ  دوخ  سرقن » رد   » باتک رد  سناجیشرا  - 191
54 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. دنیوگ زین  نایراوح » مهرم   » ار نآ  تهج  نیمه  زا  هتفای و  بیکرت  ءزج  هدزاود  زا  مهرم  نآ  هک  تسنیا  لسر » مهرم  »
یلو دـیآیم  نایرهـش  همه  غارـسب  نامز  کی  رد  دـفاو  ياهیرامیب  هک  تسنیا  يدـلب » ياـهیرامیب   » و دـفاو » ياـهیرامیب   » ناـیم قرف  - 192

. دوشیم ادیپ  نانآ  تداع  بسحرب  تقو  ره  رد  نآ  نامدرم  تاداع  رهش و  نآ  لاح  روخارفب  يرهش  ره  رد  يدلب  ياهیرامیب 
ییادوس و ساوسو  تایح 2 - عرقلا و  بح  نادید و  - 1 ددرگیم : رـصحنم  سنج  هس  رد  يزییاپ  ياهیرامیب  تسا  هتفگ  سونیلاج  - 193

. رارعشقا لد و  درد  لس و  ماذج 3 - ناطرس و 
يورین هـب  سح  ندیــسر  تـسا و  زغم ) غاـمد -(  زا  هدـننکسح  سح  ءدـبم  هـکلب  تـسین  بـصع  زا  ندـب  رد  هدـننکسح  يورین  - 197

. تسا غامد  دوخ  زا  ای  بصع و  زا  ای  هدننکسح 
تروص بصع  هلیـسوب  ندـب  رد  نآ  راـشتنا  تسا و  غاـمد  رد  هوق  لـحم  هک  تسا  هتفگ  دوـخ  لاهـسا » رد   » باـتک رد  هیوساـم  نبا  - 197

. دریذپیم
. تسا هدش  هتسر  زغم ) غامد -(  زا  بصع  تفج  تفه  هک  تسا  هتفگ  بصع » میسقت  رد   » باتک رد  قحسا  نب  نینح  - 198

تفج تسا و  تفج  تسا  نآ  نیبوچ  هیور  ریز  هک  هتسپ  خرـس  كزان و  تسوپ  هک  تسا  هتفگ  لاهـسا » رد   » باتک رد  هیوسام  نبا  - 199
. تسا هنوگ  نیمه  دراد  تفج  هک  يزیچ  ره 

تـسدب تغل  رد  يرهوج  باتک  زا  حیحـص  نازیم  نیا  تسا و  مین  لاقثم و  راهچ  ریتس  ره  هک  تسا  هتفگ  اهنزو » باـتک   » بحاـص - 199
. تسا هدمآ 

حور یتساک  زا  ای  مرن و  تلآ  زا  ای  يوق و  يورین  زا  ای  رایـسب و  ترارح  زا  ای  میظع  ضبن  هک  تسا  هدمآ  ریبکلا » ضبنلا   » باتک رد  - 199
. تسا یناسفن 

زا یناسفن  حور  یتساک  هک  تسا  هتفگ  ذیملت  نبا  هلودلا  نیما  - 200
55 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

دیلوت ای  ترارح و  لیدـعت  ای  زاـین  اریز  تسا . ضبن  هدـنهاوخ  هک  تسا  ییاـهزاین  هلمج  زا  یناـسفن  حور  اریز  تسا  ضبن  یگرزب  بابـسا 
. تسا حور 

. تسا یناسفن  حور  دیلوت  یناویح و  حور  حیورت  ضبن  زا  فده  میوگیم  نم  - 200
ياهدادخر هکنآ  ات  دـنک  ادـیپ  تراهم  نآ  تّسجم  سمل و  رد  ناـسنا  هک  تسین  نکمم  - 1 تسا : راوـشد  تهج  هس  زا  ضبن  مـلع  - 202

هاتوک تدـم  يارب  هک  کشزپ  - 3 دوش . هتخومآ  نآ  زا  ات  درادـن  دوجو  ملاـع  رد  یلاـثم  ضبن  نابرـض  - 2 دـنک . كرد  ار  نآ  کـچوک 
. دنک سح  تسا  دوجوم  ضبن  رد  هک  ار  ياهناگهد  سانجا  دناوتیمن  دراذگیم  ضبن  رب  ار  دوخ  تسد 

زماغ و یکی  هک  هنوگنیدـب  دنتـسین  ربارب  هکنیا  ای  دـناربارب و  ماوق  تهج  زا  ود  ره  هکنیا  اـی  دـننک  دروخرب  مهاـب  مسج  ود  هاـگره  - 203
، دنرادرب ياهحفـص  يور  زا  ار  ياهحفـص  هکنانچ  دریذپیم  تروص  ۀعفد  ییادج  نیا  دنوش  ادـج  مه  زا  رگا  یلوا  رد  تسا . زمعنم  رگید 
اب نآ  دروخرب  نوچ  هک  يوق  ضبن  دننام  دنکیم  كرد  ار  نآ  ّسح  هک  دریذپیم  تروص  نامز  زا  یتدم  رد  اهنآ  ییادج  یمود  رد  یلو 

. دوشیم نآ  لخاد  دنکیم و  عفد  ار  تسد  تسا  زامغنا  زمغ و  دروخرب  تسد 
نتفاکش هدش 3 - اجباج  ناوختسا  حالـصا  هتسکش 2 - ناوختسا  نتسب  - 1 تسا : هنوگ  شش  یحارّج ) دیلاب ، لمعلا  يراکتـسد -(  - 206
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. ندرک غاد  ندرک 6 - عطق  نتخود 5 - - 4
عارتخا ضرم  هن  تسا و  تّحـص  هن  هک  ار  یموس  تلاح  هک  یـسک  نیتسخن  هک  ینعم  نیدـب  تسا  هدـمآ  ینخـس  قرف » عماوج   » رد - 206

. تسا هدوب  سولیفوریا  هدرک 
-1 دریگیم : رب  رد  ار  صوصخم  يورین  هس  هدـنهدرییغت  يورین  هک  تسا  هتفگ  ایمیدـیپا  تالاقم  زا  مهدزناـش  هلاـقم  رد  سونیلاـج  - 206

. همضاه يورین  هّدلوم 3 - يورین  هیذاغ 2 - يورین 
56 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

يرادیب تلاح  رد  هشیمه  اهمشچ  رگا  هکنآ  هلمج  زا  تسا  هدش  دای  ییاهدوس  مشچ  عیرـس  ندرک  زاب  نتـسب و  ینعی  فرط »  » يارب - 208
. دشیم مشچ  دراو  روآنایز  ییاهزیچ  نوریب  زا  دیدرگیم و  هتسخ  دوبیم  زاب 

نآ ّتیفیک  هکنآ  اـی  و  دـیآیم ، دوجوب  اـبو  نآ  زا  دوشیم و  نوگرگید  نآ  رهوگ  هک  تسنیا  تهج  زا  اـی  اوـه  ندـش  نوـگرگید  - 209
ترارح و ناتـسبات  رد  هکناـنچمه  دوـش  نوزفا  دـنکیم  اـضتقا  اوـه  جازم  هک  هچنآ  زا  نآ  یعیبـط  تیفیک  هکنیا  هـب  ددرگیم  نوـگرگید 
ینوزفا و ینعی  تلاح  ود  ره  نیا  هک  دوش  یبوطرم  اوه  درابب و  دایز  ناراب  ناتسبات  رد  هکنانچمه  ددرگ  مک  ای  دوش و  ادیپ  ناوارف  یکشخ 

. تسا دب  یتساک 
رگید یخرب  دوشیم و  نزو  اهزیچ  ریاس  دننام  مه  بآ  هک  دـناهتفگ  یخرب  دـناهدرک  فالتخا  بآ  نزو  یگنوگچ  رد  نادنمـشناد  - 209

. دنراد قرف  مهاب  نزو  رد  اهبآ  دناهتفگ 
زا اریز  ارفص ، دوخ  زا  هن  هدش  هدز  نآ  رد  ارفص  هک  تسا  یقیقر  نوخ  ببس  هب  یخرس  ندش  ادیپ  هک  تسا  هدمآ  قرف » عماوج   » رد - 210

(. هرمح یخرس -(  هن  دیآیم  دوجوب  هلمن »  » طقف ارفص 
ماجنا ار  دوخ  لمع  هعفاد  ددرگن  عفد  يدایز  نآ  رگا  هک  دنتـسه  هعفاد  یخرب  دـنروآیم  نوریب  ار  وضع  ياهيدایز  هک  ییاـهوراد  - 211

. دنریگ رارق  لامعتسا  دروم  دیاب  درکن  عفد  ار  يدایز  هعفاد  رگا  هک  دنتسه  هغرفتسم  یخرب  و  هدادن ،
: تسا مسق  ود  رب  سونیلاج  باتک  هدزناش  هک  تسا  هتفگ  بّطلا » ۀعانصب  طیحملا   » باتک رد  عاجش  نب  دمحم  - 211

رد رظن  دوخ  هک  یئاهباتک  - 2 تسا . لوا  باتک  راهچ  نآ  تسا و  یکـشزپ  لمع  ملع و  رد  رظن  يارب  زا  لخدـم  هلزنمب  هک  ییاـهباتک  - 1
. تسا باتک  هدزاود  هک  تسا  یکشزپ  لمع  ملع و 

57 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
هدـننکمرگ و ياهزیچ  اـب  تسخن  دـیاب  دـش  ثداـح  ینوخ  یمرو  هبرـض  همدـص و  هجیتن  رد  رگا  هک  تسا  هتفگ  عماوج »  » بحاـص - 215

. درک هجلاعم  شخبمارآ 
تـسا ّتیفیک  رد  اـی  و  مک ، اـی  داـیز  هزادـناب  نوخ  ندروآ  نوریب  دـننام  تسا  ّتیمک  رد  اـی  فـالتخا  نیا  دـنافلتخم و  اـهنامرد  - 217

. دنروآ نوریب  ندب  زا  راب  دنچ  ای  رابکی  هب  ار  نوخ  هکنانچ 
زا دـیآیم  رظنب  دایز  هک  ییاهزیچ  ندروآ  نوریب  غارفتـسا -(  رد  هک  تّوق  هلأسم  هک  دـناهتفگ  قرف » عماوج   » رد عماوج »  » باحـصا - 217
ود نیا  عاونا  نینچمه  و  تسا ، هّیعیبط  هوق  هّیناسفن و  هوق  هکلب  دـنرادنپیم  اـم  ناـمز  مدرم  هکناـنچ  تسین  یـضبن  یناویح  هوق  طـقف  ندـب )

. دنتسه هّیعیبط  هوق  تحت  هک  هکسمم  همضاه و  هعفاد و  هبذاج و  هوق  و  هّیناسفن ، هوق  تحت  هک  هربّدم  هّیکرح و  هّیسح و  هّیسایس و  هوق  دننام 
. دنرادن يرظن  دوجوم  ياهینوگرگید  هب  دنتسه و  رامیب  تعیبط  رد  سوسحم  ياهینوگرگید  هب  رظان  ناکشزپ  - 218

هزرل 2- بـت  لاـح  رد  مامحتـسا  - 1 یـشاب : هتـشاد  رظن  رد  ار  فدـه  هس  نـیا  دـیاب  ینک  مامحتـسا  ماّـمح  رد  بـت  تلاـح  رد  رگا  - 218
. دشاب هدشن  عمج  دب  طالخا  قورع  رد  دشابن 3 - فیعض  هسیئر  ياضعا  زا  کیچیه 

درـس لعفلاب  ای  هّوقلاب و  هک  ییاهاذـغ  وا  هب  دـیاب  يزادرپ  هب  تسا  مرگ  وا  تعیبط  هک  یـسک  جازم  نتخاس  درـس  هب  یهاوخب  هاگره  - 220
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: دننام یهدب  دنتسه 
. رایخ زغم  عرق و  ابدنه و  قمرس و  جانفسا و 

«، نانهاک يرامیب  «، » ییادخ يرامیب  «، » ناکدوک يرامیب  «، » گرزب يرامیب  : » دـندرکیم قالطا  عرـص »  » رب ار  ریز  یماسا  ناینیـشیپ  - 222
«. یلقره يرامیب  »

هکنآ ّتلع  هک  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  زا  مهدفه  هلاقم  رد  سونیلاج  - 222
58 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

نیدب ار  نآ  هکنآ  روظنم  تسا  نکمم  و  دوب . هدیدرگ  عرـص  يرامیب  راچد  راّبج  لقره  هک  تسنیا  دنیوگیم  یلقره » يرامیب   » ار عرـص » »
یگرزب رب  تلالد  هک  هدیزگرب  ار  لقره  مان  تسا و  هدناوخ  گرزب » درد   » و میظع » يرامیب   » ار نآ  هک  دشاب  یسک  روظنم  دننام  هدیمان  مان 

. دراد ّتیرابج  نأش و 
-2 تسا . بت  ببس  مومس ) اهرهز -(  هکنآ  دننام  تسا  ءازجالا  ۀهباشتم - هک  يرامیب  ببـس  - 1 تسا : مسق  دنچ  رب  ییادتبا  ببس  - 223
( لاّصتالا قرّفت  یگتسویپ -(  ندش  ادج  يارب  زا  ببس  تسا 3 - مرو  ببس  تبرض  هکنآ  دننام  ۀیلآلا ) يرازبا -(  ياهیرامیب  زا  یکی  ببس 

. مخز يور  رب  روناج  ندیزگ  ریت و  ریشمش و  دننام  تسا 
هدـیزگ ار  نانآ  هدـنزگ  روناج  هک  یناسک  ریاس  دـننام  دـیاب  دـشاب  هدـیزگ  راه  گس  هک  ار  یناـسک  تسا  هدـمآ  قرف » عماوج   » رد - 223

رهز هک  ییاهوراد  اب  لخاد  زا  ای  و  دندرگ ، رهز  بذج  مخز و  ندش  زاب  بجوم  هک  يراد  ترارح  ياهوراد  اب  جراخ  زا  ای  دننک ، هجلاعم 
. نآ دننام  ياهوراد  قایرت و  دننام  دننک  کشخ  ار  نآ  لحم  دوبان و  ار 

دنک کشخ  ار  رهز  ات  ددرگیم  مامت  لماک و  نآ  رد  یعفا  ياهتشوگ  نداهن  هلیـسوب  قایرت ) رهزداپ -(  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  - 224
. دشک دوخب  ار  نآ  یسنجمه  تلکاشم و  تهجب  و 

بوخ دیاب  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  قایرت  رد  هک  یعفا  تشوگ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  نخس  رب  دوخ  ریسفت  رد  يوحن  ییحی  - 224
. دنک بذج  دوخ  هب  ار  رهز  دناوتب  ات  دشاب  هدش  هتخاس 

زا شیپ  هچ  دباتب  دیـشروخ  عاعـش  دیابن  یعفا  تشوگ  ياههراپ  رب  هک  تسا  هدـمآ  قایرت  ندروآ  لمعب  تیفیک  رد  نوناق  باتک  رد  - 225
ياهرهز اـی  ناگدـنزگ و  ياـهرهز  اـب  هک  ار  یعفا  تشوگ  صوصخم  يورین  دیـشروخ  اریز  ندـش  کـشخ  زا  سپ  هچ  ندـش و  کـشخ 

. دشکیم نوریب  دنکیم  هلباقم  هدش  هدیشون 
59 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

رهز هک  تسا  دنمدوس  الماک  تهج  نآ  زا  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  قایرت  رد  هک  یعفا  ياهتشوگ  هک  تسا  هتفگ  هّیشحو  نبا  - 225
. دنکیم ادیپ  رهز  بذج  رب  تردق  نآ  اب  هک  تسا  هدنامزاب  یتایح  اهتشوگ  نآ  رد  هک  دوشیم  اّعدا  دنکیم و  بذج  ار 

ار نآ  ناـیز  هلیـسو  نیدـب  دـنکیم و  کـشخ  ندـب  رد  ار  نآ  هـمه  برّـشت و  ار  مـس  یعفا  تشوـگ  هـک  تـسا  هـتفگ  اـیرکز  رـسپ  - 225
. درادیمزاب

هب ندیزگ  اب  ای  هدش و  هدیـشون  هک  يرهز  عفد  يارب  یعفا  تشوگ  هک  دیآیم  تسدب  دهاوش  هنوگنیا  یناوارف  اب  هک  میوگیم  نم  - 226
نآ هک  اهرهز  عفد  يارب  نآ  يدنمدوس  رد  رگم  تسا  رتعفان  قایرت  زا  سوطیذورـشم  هک  ینادیم  وت  دشابیم و  دـنمدوس  تسا  هتفر  ندـب 

. ددرگیم هراچ  یعفا  تشوگ  اب  طقف 
دوخ جازم  اب  رهز  بذـج  - 1 تسا : ریز  عون  دـنچ  رب  دوشیم  هداهن  ندـب  يور  رب  ّمس  بذـج  يارب  جراخ  زا  هک  يّراح  ياـهوراد  - 229

صوـصخم يوراد  رد  هدـش  هداـهن  يورین  اـب  رهز  بذـج  - 2 دوـشیم . هداـهن  هدـش  هدـیزگ  ياـجرب  هک  لدرخ  زاـیپ و  دـننام  تسا  وراد 
هک شتآ  همجحم  دننام  دریگیم  تروص  یصاخ  تعنص  هلیسوب  رهز  بذج  يدنه 3 - هجوج  تشوگ  دننام  دریگیم  تروص  رادهبذاج 
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مخز لحم  طراشم  اب  هکنآ  دننام  دریگیم  تروص  مخز  نتفاکش  ندرک و  زاب  هلیسوب  رهز  بذج  - 4 دوشیم . هداهن  هدش  هدیزگ  ياجرب 
. دیآ نوریب  نآ  زا  رهز  هدام  ات  دننک  زاب  ار 

دوریم و لیلحت  تعرـس  هب  ترارح  تبوطر و  هبلغ  تهجب  كدوک  ندب  هک  تسنیا  هدـش  عونمم  ناکدوک  يارب  دـصف  هکنآ  تلع  - 230
. دوش لماک  اضعا  تقلخ  دبای و  ماجنا  ندب  شرورپ  ینوزفا و  هکنآ  ات  دنامب  ظوفحم  وا  نوخ  دیاب  اذل  ددرگیم  فیعض  شیورین 

دنچره نانآ  هک  دوشیم  هداد  خساپ  دننکیم . دـصف  ار  ناکدوک  ناکرت  زا  یهورگ  اهنمرا و  ارچ  سپ  دـنیوگب : رگا  میوگیم  نم  - 231
یتسردان راک 

60 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
ترارح دالب  نآ  ياوه  يدرـس  اریز  دـناسریمن  ناشناکدوک  هب  ینایز  لـمع  نیا  هک  تسا  هنوگب  ناـنآ  دـالب  عضو  یلو  دـنهدیم  ماـجنا 

. دنکیم ظفح  ار  نطاب  رد  يزیرغ 
. تسا غارفتسا  يارب  ریز  ببس  شش  هک  تسا  هدزاود  ناقتحا  غارفتسا و  ببس  - 232

فعض هعفاد 6 - يورین  تّوـق  غارفتـسا 5 - تهج  هب  بذاج  دوجو  اهيرجم 4 - ندوب  زاـب  هّدام 3 - ندوب  داـیز  هّداـم 2 - ندوب  قیقر  - 1
. تسا ناقتحا  يارب  تسا  هدش  دای  بابسا  دض  هک  ببس  شش  و  هکسمم . يورین 

: تسا هدرب  راکب  ار  سکعلاب  لیلحت  قیرط  ریز  ياهباتک  رد  سونیلاج  - 234
. ۀملآلا عضاوملا  ءربلا 3 - ۀلیح  ضارعالا 2 - و  للعلا ، - 1

: تسا هدرب  راکب  ار  بیکرت  ریز  ياهباتک  رد  و 
. ۀّیعیبّطلا يوقلا  جازملا 3 - تاّسقطسالا 2 - - 1

: تسا هدرب  راکب  ار  ّدح  لیلحت  ریز  ياهباتک  رد  و 
. ّبّطلا تابثإ  ةریغّصلا 2 - ۀعانّصلا  - 1

سوطـسوب رد  رما  نیا  هکنانچ  دریذپیم  تروص  اضعا  همه  رد  یهاگ  بیکرت  رد  لادـتعا  اوتـسا و  تلاح  زا  هّبکرم  ياضعا  جورخ  - 235
. تشاد دوجو 

هتفرورف و شوگ  هک  یناروناج  دنیازیم و  دنراد  زراب  راکشآ و  شوگ  هک  یناروناج  دنیوگیم : هکنآ  ینعی  هّیئارقتسا  هیضق  لیلحت  - 235
. دنراذگیم مخت  دنراد  دوگ 

. تسین یئانیب  یبوخ  ببس  قالطا  روطب  رظان  بقث  تقد  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  تالاقم  زا  مهدجیه  هلاقم  رد  سونیلاج  - 238
: تسا مزال  امتح  زیچ  راهچ  اهمخز  نامرد  رد  هک  تسا  هدمآ  ةریغصلا » ۀعاّنصلا  عماوج   » رد - 240

61 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
نآ ناـیم  رد  هکنیا  زا  يریگوـلج  نیتسخن 3 - لاح  رب  ندـش  عمج  زا  دـعب  ازجا  نآ  يرادـهگن  هدش 2 - ادـج  هک  ییازجا  ندـش  عمج  - 1

. دشاب لدتعم  نآ  هزادنا  هک  هدنزغل ) جزل -(  ظیلغ و  ّتیفیک  هب  ییاذغ  یتدم 4 - زا  سپ  هچ  نآ و  زاغآ  رد  هچ  دوش  دراو  يزیچ 
زا سپ  هک  دنتـسه  یناکـشزپ  دیدج » ناکـشزپ   » زا وا  دوصقم  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  مشـش  هلاقم  ریـسفت  زا  متفه  شخب  رد  سونیلاج  - 240

. دناهتخومآ ار  یکشزپ  وا  توف  زا  سپ  ینعی  دندش  رهاظ  ردنکسا  گرم 
ود نایم  ای  ضابقنا ، طاسبنا و  نایم  هسیاقم  نوچمه  تسا  تکرح  ود  ناـیم  اـی  هسیاـقم  نیا  تسا و  هسیاـقم  ینعم  هب  ضبن  رد  نزو  - 240

ینوریب و نوکس  نایم  هسیاقم  دننام  تسا  نوکـس  تکرح و  نایم  ای  و  ینورد ، نوکـس  ینوریب و  نوکـس  نایم  هسیاقم  دننام  تسا  نوکس 
. طاسبنا

رتناوتان و رتکچوک و  باوخ  زاغآ  رد  اریز  دراد  نوگانوگ  ياهتلاح  باوخ  تلاـح  رد  ضبن  هک  تسا  هتفگ  عماوج »  » بحاـص - 241
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. ددرگیمرب یناوتان  یکچوک و  تلاح  هب  هرابود  باوخ  رخآ  رد  دوشیم و  يوق  گرزب و  ندب  رد  اذغ  رارمتسا  زا  سپ  تسا و  رتدنک 
تواـفتم دـنک و  کـچوک و  ناوتاـن و  ضبن  : » تفگ وا  هک  هچنآ  رگم  تسا  یعقاو  وـکین و  تسا  هتفگ  وا  هک  هچنآ  میوـگیم  نـم  - 242

«. باوخ نایاپ  رد  دوشیم 
درد تخس 5 - یناسفن  ضراوع  طرفم 4 - غارفتسا  رامیب 3 - ندوب  دب  اذغ 2 - مدع  - 1 تسا : زیچ  شـش  يوق  لیلحت  ياهببـس  - 244

. دیدش
ياههنادند نوچمه  دشاب  رباربان  نآ  رد  گر  ءازجا  هک  تسا  یـضبن  يراشنم ) ياّهرا ، یگّرا -(  ضبن  هک  تسا  هدـمآ  عماوج »  » رد - 244

. هّرا
زا ای  يرامیب و  يزارد  زا  ای  ینوریب  ینورد و  يامرس  زا  ای  راشف و  زا  ای  تسا و  جّنشت  زا  ای  ددرگیم  رادیدپ  ضبن  رد  هک  یعامتجا  - 253

رما رد  هک  یهابتشا 
62 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. نآ دننام  عقومیب و  درس  بآ  ندیشون  زا  دهدیم  خر  رامیب 
یعیبـط 3- جازم  تسا 2 - هدام  رن و  عماـج  هک  یـسنج  - 1 دناهس : اهنآ  هکنادـب  یعیبط » ياهلصف   » دـنیوگیم هک  يونـشب  هاگره  - 254

. ندب دومن 
جورخ نازیم  هتشاد و  تدورب  يوسب  لیم  يرگید  ترارح و  يوسب  لیم  یکی  هک  میریگب  رظن  رد  ار  عبط  زا  جراخ  جازم  ود  هاگره  - 256
جراخ تدورب  يوسب  هک  تسا  یـسک  ضبن  زا  رتيوق  هدش  ترارح  يوسب  لادتعا  زا  جراخ  هکنآ  ضبن  دـشاب ، ربارب  ود  ره  رد  لادـتعا  زا 

. تسا هدش  لادتعا  زا 
رتیپردیپ رتدنت و  رتگرزب و  نانآ  ضبن  يورنیازا  ناشنینج ، دوخ و  بلق  ترارح  حـیورت  يارب  دنتـسه  اوه  دـنمزاین  هلماح  نانز  - 257

. تسا هدوب  البق  هک  هچنآ  زا  تسا 
سفن رب  ای  دوشیم  زغم ) غاـمد -(  رب  ضراـع  هک  ییاـهیرامیب  ییوگب  دـیاب  ینکب  رـس  ياـهیرامیب  زا  یّلک  میـسقت  یهاوخب  هاـگره  - 258

. دراد نایرج  بصع  هب  غامد  زا  حور  نآ  رد  هک  يراجم  رد  ای  نآ و  نوطب  رد  ای  نآ و  قورع  رد  ای  ددرگیم و  ضراع  نآ  رهوج 
نآ قورع  رب  هک  ییاـهیرامیب  و  دوشیم ، ادـیپ  نآ  رد  هک  ییاـهمرو  دـننام  غاـمد  رهوج  سفن  رب  ضراـع  ياـهیرامیب  میوگیم  نم  - 258

حور هک  يراجم  رد  هک  ییاهیرامیب  و  هّدس ، دننام  دوشیم  ادیپ  نآ  نوطب  رد  هک  ییاهیرامیب  و  يوادوس ، ساوسو  دـننام  ددرگیم  ثداح 
. جّنشت جلاف و  دننام  دوشیم  ثداح  دراد  نایرج  بصع  هب  غامد  زا 

طاـسبنا لوا  ضاـبقنا و  رخآ  اـی  طاـسبنا  لوا  ضاـبقنا و  رخآ  هک  تسنیا  دربیم  راـکب  اـهبت  دروـم  رد  سونیلاـج  هک  یماـع  ضرع  - 259
بلق ترارح  نآ  اب  هک  دنک  بلج  ار  يدرـس  ياوه  ات  دیامنیم  تردابم  طاسبنا  يوس  هب  تعیبط  اریز  ضبن ، ءازجا  ریاس  زا  دـشاب  رتعیرس 

. دیارگ يدرسب 
-1 تسا : هدمآ  ینعم  راهچ  هب  طارقب  نخس  رد  تعیبط »  » هملک - 261

63 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
. سفن تکرح  ندب 4 - ربّدم  يورین  ندب 3 - تئیه  ندب 2 - جازم 

. تسا مولعم  بط  تعانص  ناملعتم  دزن  رد  تسین و  رداون  زا  هک  ماهدرک  رکذ  ار  ییاهزیچ  باتک  نیا  رد  هکنیا  زا  میوجیم  راذتعا  - 263
رب هدـش و  بآ  هدـیدرگ و  قیقر  يراـمیب  هّداـم  اریز  دـنکیم  بت  ندـیرب  رب  تلـالد  مراـهچ  بت  رد  هزرل ) بت  ضفاـن -(  يراوشد  - 264

. تسا هدروآ  دوجوب  ار  ضفان  توق  هدرک و  ادیپ  نالیس  ساّسح  ياضعا 
يرپس نآ  هبون  یتقو  بت  ندیرب  قرع 3 - - 2 ضفان ) زرل -(  - 1 تسا : عمج  نآ  رد  زیچ  هس  هبون ) ددرگیم -(  تبوـن  هب  هک  یبـت  - 264
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. ددرگیم
بت هدام  هک  تهج  نادـب  قرع  و  هدـش ، هتخیر  ساّـسح  ياـضعا  همه  رب  بت  نیا  رد  هّداـم  هک  تسا  تهج  نادـب  زرل  میوگیم  نم  - 265

رد رصحنم  هّدام  نآ  اریز  هدیدرگ  غارفتـسا  هدش  نفع  هبون  ره  رد  هک  ياّهدام  هکنآ  تهجب  بت  ندیرب  و  تسین ، هفیثک  ماسجا  رد  رـصحنم 
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دیاب ماگنه  نیا  رد  کشزپ  سپ  دوشیم  اهنآ  ینوگرگید  بجوم  هک  دوشیم  ثداح  ییاـهزیچ ، اـههضراع  زا  یخرب  يارب  یهاـگ  - 265
. ددرگ لفاغ  رگید  تامالع  زا  دزادرپن و  رامیب  ياوادم  هب  هضراع  کیب  هّجوت  اب  دشاب و  قذاح 
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. دوشیم ادیپ  هتفایّدلوت  دبک  زا  هک  طالخا  زا  ياهّدام 
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بوطرم مرگ  راخب  نآ  زا  هک  ییاهندب  هکلب  دوشیمن  فثاکتم  دوخ  بحاص  بت  زا  یندـب  ره  هک  تسا  هدـمآ  نقولغا » عماوج   » رد - 277

. ددرگیم رپ  دوشیم و  عمج  نوخ  نآ  رد  دریذپیم و  فثاکت  فاصحتسا و  دنکیم  ادیپ  للّحت  يومد 
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زا هک  تسا  هدعم  قلز ) یگدنزغل -(  نآ  هک  يوگب  تسیچ ؟ دوشیم  هدیمان  بعثم »  » هک يرامیب  هک  دـسرپب  وت  زا  يریگهدرخ  رگا  - 286
. دننادیم ار  نآ  ناینانوی  زا  ماوع  هک  تسا  میدق  ینانوی  یمان  نیا  دوشیم و  ادیپ  نآ  مخز 

. یناهگان روطب  یناویح  يورین  لالحنا  زا : تسترابع  یشغ »  » فیرعت - 287
دوریم و الاب  ناتـسپ  ود  رد  نآ  هدـنامزاب  دوشیم و  نینج  ياذـغ  نآ  شخب  نیرتهب  دـیآیم و  دـنب  ینتـسبآ  ماگنه  یگناـنز  نوخ  - 287

. دوشیم ندش  هدیئاز  ماگنه  كدوک  هیذغت  يارب  هدامآ  ددرگیم و  ریش  هب  لیدبت 
يرترب هک  تساجنیا  دوش و  هدافتسا  تاجـضنم  زا  نآ  ياوادم  رد  هک  دیاب  ظیلغ  هجزل  هجف  طالخا  زا  دشاب  ییالتما  ندب  رد  هاگره  - 287
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. اهتشوگ رگید  دننام  دنتسین  سح  ياراد  رگید  یخرب  یلو 
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لهس وبا  و  تسا ، هدوب  یکـشزپ  رد  يزار  يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  داتـسا  ۀمکحلا ) سودرف  سودرف -(  بحاص  يربط  ّنبر  نبا  - 306
. تسا هدوب  انیس  یلع  وبا  سیئر  داتسا  یحیسملا  ییحی  نب  یسیع 
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(. هدنهديرای نیعم -(  ای  دناظفاح و  ای  رگید  ءازجا  تسا و  لصا  نیا 
هّیئزج هبون  تاقوا  زا  کیره  يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  دوب  سانـشان  وا  دزن  نآ  هدنـسیون  هک  لئالد » رد   » یباتک زا  نینح  نب  قحـسا  - 316
ندش هدیشک  توافت و  يدنک و  فعـض و  یکچوک و  ندب و  فارطا  نوریب و  يدرـس  هزرل و  الثم  دنکیم  تلالد  نآ  رب  هک  تسا  یلئالد 

. تسا هّیئزج  هبون  زاغآ  لیلد  ضبن 
ّیتدم هب  یهد  اذغ  واب  هبون  نتفرگ  زا  شیپ  ای  ییوجب و  ار  وا  هبون  ندـمآ  نییاپ  تقو  دـیاب  یهد  اذـغ  ار  يرامیب  یهاوخیم  هاگره  - 318

. دنک داجیا  یفرّصت  وا  رد  اذغ  نآ  هک 
دروم زین  نآ  يوب  یمرگ و  هکلب  دوش  افتکا  دـیابن  هس  نیاب  یلو  تسا  نآ  لفث  ماوق و  گـنر و  ساـسارب  لوب  رب  يرهوج  لالدتـسا  - 319

. دریگ رارق  ییاسانش 
. دنتفگیم راکرب »  » ار نآ  نایناریا  دندیمانیم و  رّادءاقستسا  ار  سطیباید  ناینانوی  - 320

. دوشیم نآ  رارقتسا  زا  عنام  هک  تسا  طولخم  نآ  اب  یظیلغ  ياهوب  هک  نادب  دیامنیمن  بوسر  لفث  هک  يدید  هاگره  - 320
دـشابن یتّدـش  زین  ار  نآ  تّوق  دـشاب و  هتـشادن  تکرح  تّدـش  طلخ  رگا  اریز  تسا  رادترارح  هّدام  تهج  زا  طقف  یقیقح  نارحب  - 321

. دوشیمن لماک  نارحب 
بت هکنیا  رب  تسا  لیلد  دوش  هایس  رگا  و  تسا ، هدمآ  دیدپ  هدعم  رد  يرادترارح  مرو  هک  تسنآ  رب  لیلد  دوش  خرس  نابز  هاگره  - 321

. تسا هدش  ثداح  یمیخدب  ثیبخ و 
زا نزوس  هک  دیاب  یسانشب  نزوس  ندربورف  اب  ار  صرب  ياج  یهاوخب  هاگره  هک  تسا  هتفگ  حضو » قهب و   » باتک رد  نویبارـس  نبا  - 322
هچ ات  دنکیمن  ادیپ  دوبهب  حـضو  دوشن  يراج  نوخ  ات  دـشاب  هدیـسرن  تسوپ  نخث  همه  هب  نزوس  دـنچره  اریز  دـنکن  زواجت  تسوپ  نخث 

. دسرب تسوپ  ریز  ياهتشوگ  هب  درذگب و  تسوپ  نخث  زا  نزوس  هکنیاب  دسر 
70 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسا هدرک  لقن  نالطب  نبا  هّحّصلا  میوقت  زا  نویبارس  نبا  هکنانچ  ناتسزوخ  رد  تسا  ازح  زا  یسنج  ارفوز  مخت ) رزب -(  - 322
. تفاییم دوبهب  رانا  بآ  قبوس و  ندروخ  اب  وا  ترارح  زا  یشان  لد  درد  هک  ینز  ناتساد  - 322

دنام نایم  رد  رگا  تسا و  ریطف  درک  بوسر  رگا  نکفیب  بآ  رد  ار  نآ  یـسانشزاب  نآ  تیرطف  زا  ار  ناـن  تیریمخ  یهاوخب  هاـگره  - 324
. تسا ریطف  همین 

. تسا جورداب »  » نامه فاک  هطقنیب و  ياح  اب  كوح » - » 323
. تسا داح »  » نامه ناکشزپ  دزن  فیقث »  » ینعم - 323

. هکرس نتخاس  ناخاّبط و  - 323
. دسرب ات  دراد  فیطل  ياذغ  هب  جایتحا  فثاکتم  مسج  دنامب و  راوتسا  ات  تسا  ظیلغ  ياذغ  هب  دنمزاین  لخلختم  مسج  - 334

ود ضیاف و  ياذغ  ود  راداب و  ياذغ  ود  لیحتسم و  ياذغ  ود  درس و  ياذغ  ود  مرگ و  ياذغ  ود  نایم  زور  کی  رد  هک  تسنآ  رتهب  - 326
. ینکن عمج  روآیتسس  ياذغ  ود  ظیلغ و  ياذغ 

[1 .] اهتشا یگنسرگ و  نایم  قرف  - 329

ص70 ءابلألا ؛  ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
زا نم »  » فـالخ و تخرد  يور  رب  تسا  ناـسارخ  تاره  رد  تشخ » ریـش   » داـبق و تخرد  يور  رب  ناـسارخ  رد  تسا  یلط  نیبجنرت » - » 3

. تسا رکب  راید  راجنس و  یحاون  رد  طولب »  » دتفایم و یلفد  تخرد 
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نیا هک  شونب  ار  نآ  زا  یمین  دـنکیم  باریـس  ار  وت  هک  هچنآ  رد  رگنب  ینادـب  بآ  ندیـشون  يارب  ار  مزال  هزادـنا  یهاوخب  هاـگره  - 330
. دوشیم وت  ياذغ  مضه  تعرس  لوب و  یمک  بجوم  زین  تسا و  رتيوق  تاهدعم  يارب  رتتسرد و  وت  ندب  يارب  لمع 
. دنکیم عطق  ار  یسنج ) تّوق  هاب -(  يورین  تسا و  روآنایز  ناندب  فیعض  ناگتفایدوبهب و  هب  خلت  درز  بارش  - 330

71 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
تعـضابم و  دـشاب ، رتتسرد  رتملاس و  دـنزرف  هک  دوشیم  بجوم  نیا  اریز  دـشاب  یلاخ  تاهدـعم  هکنآ  رگم  نکم  عامج  نانز  اـب  - 332

رد ار  توهش  دشاب و  هدش  عمج  وا  بآ  وت و  بآ  هکنآ  ات  یشاب  هدرشف  ار  وا  هنیس  یشاب و  هدرک  يزاب  وا  اب  هکنآ  زا  سپ  رگم  نز  اب  نکم 
. ینیب هب  شنامشچ 

: دنک تجاح  ياضق  زیچ  هد  نیا  زا  شیپ  دیاب  یمدآ  - 332
یتشک ندش  راوس  ندیشون 10 - ندروخ 9 - تماجح 8 - ندز 7 - گر  ماّمح 6 - عامج 5 - شزرو 4 - يرادیب 3 - زاغآ  باوخ 2 - - 1

. بسا نتشنرب  و 
هدنز ندب  دنک  هیذغت  ندب  نادب  ات  دنک  بذج  ار  اذـغ  دـشکب و  سفن  ندـب  نادـب  ات  دـنک  بذـج  ار  اوه  ترارح  ندـب  هک  یتقو  ات  - 333

. دوشیم فلت  ناویح  ددرگ  ناوتان  لعف  ود  نیا  زا  هک  هاگره  تسا و 
کف ود  دهد  دادتما  ار  وا  ءازجا  زا  ییزج  ره  دنادرگ و  نوزفا  ار  وا  ندب  يامن  وشن و  دوشب و  دایز  كدوک  ندب  رد  ترارح  هاگره  - 333

. دنکیم ادیپ  دادتما  دراد  رارق  نآ  رد  نادند  هک  ییاهاج  و 
. تسا تسوبی  يانعم  هب  هیبلقسا »  » اریز تسا  تسوبی  هدنرادرب  سویبلقسا »  » هملک يانعم  - 334

یتسردنت ملع  اهندب و  لاوحا  فالتخا  ملع  اهنادند و  ملع  یعیبط و  ياهتروص  ملع  عئابط و  ملع  دـنادن  ار  جازم  تقیقح  هک  یـسک  - 334
. دوشیم قالطا  مان  رد  ةاطاوم  قیرط  هب  هجزما »  » هملک اهنیا  همهب  اریز  تسا  هتسنادن  ار 

دوجوب یگنانز  نوخ  زا  هک  دنتسه  ییاضعا  زا  رتکشخ  رتدرـس و  دنیآیم  دوجو  هب  ینم  زا  هک  ییاضعا  ارچ  هک  دوش  قیقحت  دیاب  - 335
. تسا رتدایز  ینم  ترارح  هک  یلاح  رد  دنیآیم 

هیاپ رب  یهاگ  و  تسا . هدرک  مکح  سفور  هکنانچمه  تسا  نآ  ياذغ  ءدبم و  رهوج و  هیاپ  رب  وضع  رب  مکح  یهاگ  هک  ینادب  دیاب  - 337
. تسا هدرک  مکح  جازملا »  » باتک رد  سونیلاج  هکنانچ  تسا  اراد  رضاح  لاح  رد  وضع  هک  هچنآ 

72 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
ار نانآ  دندیئازیم  رسپ  رگا  اذل  دندوب  امندرم  فئاوط  زا  یـضعب  نانز  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  تسا  هدرک  تیاکح  طارقب  زا  سفور  - 338

نانآ رد  ییامندرم  تماهـش و  تّوق و  ات  دـندادیم  شزرو  ار  نانآ  دـندیئازیم  رتخد  رگا  دـندرگن و  دـنمورین  ات  دـندرکیم  لـصافم  علخ 
. ددرگ هریچ 

تسا نانز  جازم  يدرس  نادرم  زا  نانز  ياهقاس  نار و  يالاب  ندوب  رتگرزب  نانز و  زا  نادرم  ندرگ  نیرس و  ندوب  رتکیراب  ّتلع  - 338
. نادرم هب  تبسن 

رد مه  ار  تعیبط  یلو  تسا  ناشندـب  لخاد  يوسب  نآ  روغ  ضابقنا و  نانآ  جازم  يدرـس  تهج  هب  هچرگ  نانز  رد  دـیلوت  ياـضعا  - 340
نینج هاگرارق  دـنک و  ظفح  لوبق و  ار  ینم  محر  هکنیا  يارب  نآ  تسا و  هدوب  يدوصقم  هغلاـب  تمکح  هیرورـض و  تجاـح  تهج  هب  نآ 

. ددرگ
ینم طارقب  هدیقع  رب  انب  یلو  تسا  نآ  لعاف  رگتروص و  ینم  تسا و  نینج  ندمآ  دوجوب  هّدام  یگنانز  نوخ  وطسرا  هدیقع  هب  انب  - 341
ندب ياهتشوگ  ینم و  زا  تخس  ياهمادنا  همه  تسا و  نآ  ياذغ  یگنانز  نوخ  تسا و  نینج  نّوکت  يارب  هّدام  تروص و  ماقم  شماقم 

. دنیآیم دوجوب  یگنانز  نوخ  زا 
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یناـنز ضراـع  هکلب  دـنروکذ  دـنزرف  نتـسبآ  هک  دوشیم  یناـنز  ضراـع  رتـمک  محو »  » ینعی تسا  اـطیق »  » هب موـسوم  هک  يراـمیب  - 342
ترارح یمک  تهجب  ثانا  یلو  دـنکیم  بذـج  ار  يرایـسب  ياذـغ  شترارح  تهجب  روکذ  اریز  دنتـسه  ثانا  دـنزرف  لـماح  هک  دوشیم 

. دنکیمن بذج  ار  يرایسب  ياذغ 
هک ار  لماح  درس  جازم  اریز  دراد  هبلغ  نانآ  رب  یلبنت  تاکرح و  رد  يدنک  دراد  یگریچ  ناشجازم  رب  تبوطر  يدرس و  هک  یناسک  - 343

دـنوشیم و نآ  ياهتبوطر  ندـب و  ّداوم  تظلغ  ببـس  ود  ره  دوشیم و  لومحم  ینیگنـس  ببـس  تبوطر  دـنکیم و  فیعـض  دـشاب  هّوق 
. دیآیم دوجوب  نآ  زا  ینهذدنک  یشوهیب و 

« ینک يرود  دیاب  امنروالد  يوسرت  زا  : » میدق نانوی  لاثما  زا  - 343
هب دزرویم  تّدش  ناشیگنسرگ  هکلب  ناشاهتشا  مدرم  زا  یخرب  - 343

73 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
یلاخ اج  ددرگیم و  مک  شمجح  دوشیم و  ضبقنم  اذغ  يورنیازا  تسا  ناشیاهندب  رد  هک  ییاذغ  رب  دـنکیم  هبلغ  يدرـس  هکنآ  ببس 

. دنکیم
. دنادرگیم ناوتان  ار  ندب  لاعفا  ریاس  هکنانچمه  دربیم  نایم  زا  ار  نآ  دنکیم و  فیعض  ار  اهتشا  دوخ  تاذب  يدرس  - 344

هنوگ نیا  هدنراد  هیپ  تشوگ و  هکنآ  هچ  تسا  قاصتلا  هّبشت و  هب  یکیدزن  دنکیم  بوطرم  جازم  ندش  هبرف  هب  کمک  هک  یللع  زا  - 344
دوخ لکـش  مه  هب  دوشب  هیبش  هک  ینامز  دوش و  شتـشوگ  هب  هیبش  هکنآ  ات  تسین  یکیدزن  داقعنا  هب  دنمزاین  تسا و  نوخ  هب  کیدزن  ندب 

. ددرگیم قصالم 
ناشاهندب تسا و  مرن  هکلب  تسین  تخس  يوق و  ناشاهناوختسا  هکنآ  تهج  هب  دوشیم  جک  ناشاهقاس  بوطرم  ياهندب  ناگدنراد  - 346

. دنادرگیم جک  ار  اهنآ  دنکیم و  اهناوختسا  رب  ینیگنس  تسا  رادهیپ  رادتشوگ و  هک 
. طارقب يأر  فالخرب  ناکدوک  رد  ات  تسا  رتشیب  ناناوج  رد  ترارح  هک  تسا  دقتعم  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  سفور  - 347

. تسا تسس  ناکدوک ) رس  يولج  خوفای -(  ياهناوختسا  هکنآ  ّتلع  - 348
. تسا سجننیم  اهناوختسا و  اب  تمحازم  ترثک و  تیاغ  رد  ناکدوک  زغم  هک  تسنیا 

هداتفا یمارآب  هکلب  دننیشنیمن  دنتسیایمن و  ناکدوک  اریز  تسا  نانآ  ياهندب  فعض  ناکدوک  رد  ترارح  فعـض  رب  لیلد  نیرتهب  - 349
. دناقرغتسم باوخ  رد  تکاس و  رتشیب  دنوشیم و 

درس و مرگ و  ینعی  تسا  هتفای  بیکرت  اهنآ  زا  ندب  هک  یتاّسقطـسا  نیتسخن  لادتعا  هدرک : فیرعت  هنوگنیدب  ار  یتسردنت  سفور  - 351
. کشخ رت و 

. تسا تسوبی  امرس و  اهیرامیب  لصا  - 352
یتسردنت رگا  سپ  دشاب  لعفنم  رب  لعاف  هبلغ  هکنیا  ات  لادتعا  وحنب  دـشاب  تبوطر  رب  بلاغ  دـیاب  ترارح  هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  - 353

. دشاب دیاب  تبوطر  ترارح و  یقیقح  لادتعاال  يرامیب  لادتعا  وحنب  تسا  تبوطر  ترارح و  هبلغ 
74 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

اهتشاددای زا  یخرب 

هراشا

: قادصم هب  دیدرگن و  رسّیم  اهتشاددای  همه  عمج  تبث و  يروآدرگ و  تصرف  دبای  راشتنا  نّیعم  ینامز  رد  باتک  هک  تسا  هدوب  رارق  نوچ 
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. دریگ رارق  ملع  لها  لوبق  دروم  هک  تسا  دیما  دادن  تسد  زا  ار  رادقم  نیمه  رشن  تصرف  هّلک » كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال  »
هدش رکذ  یتشاددای  ّیط  رد  رابکی  طقف  اهتشاددای  عبانم  تاصخشم  هدش و  هداد  عاجرا  ءابطالا » ناتـسب   » یبرع نتم  هب  اهتـشاددای  نیا  رد 

. تسا

یعّدملاک 3 ۀعیبطلا 

، ءابطالا تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  تسا . هتـشاد  بوسنم  سونیلاج  هب  ار  نآ  هدرک و  دای  هفیرط » تالیثمت   » زا ار  لـیثمت  نیا  هعبیـصا  یبا  نبا 
ص 133. توریب 1965 م . اضر ، رازن  رتکد  قیقحت  حرش و 

ضبّنلا 3 ةروراقلا و 

يرامیب صیخشت  دناوتب  نآ  هلیـسوب  ات  دندربیم  کشزپ  دزن  دنتخیریم و  نآ  رد  ار  دوخ  راردا ) لوب -(  نارامیب  هک  هدوب  یفرظ  هروراق » »
و هروراق »  » هب هراشا  دوخ  تیب  نیا  رد  انالوم  تسا  هدوب  مهم  رایسب  صیخشت  رما  رد  مه  ضبن  و  دهد .

75 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
: تسا هدرک  ضبن » »

دینش  شبابسا  مه  شتامالع  مهدیدب  هروراق  ضبن و  يور و  گنر 
صیخـشت تیفیک  کیره و  فلتخم  عون  نآ  رد  هتـشون و  راردا ) هرـسفت -(  رد  يرگید  ضبن و  رد  یکی  هناگادـج  هلاسر  ود  ناوضر  نبا 

. تسا هدرک  نایب  ود  نآ  هلیسوب  ار  يرامیب 
ص 167. بطلا ، حاتفم  هرما » ریسفت  لوبلا و  نع  ۀیانک  : » دیوگیم هرسفت »  » هملک هرابرد  ودنه  نبا 

هلیسوب لاس 1984 م  رد  همجرت و  هسنارف  نابزب  حیحصت و   Jacques Grand'Henry يرنه دنارگ  كاژ  هلیسوب  هدش  دای  هلاسر  ود 
. تسا هدش  پاچ  کیژلب  دالب  زا  نول  رهش  یسانشرواخ  هسسؤم 

يرشع 6 انثالا  اعملا 

نیا يزارد  هک  شدناهدناوخ  مان  نیدب  نآ  رهب  زا  یتشگنا و  هدزاود  ینعا  يرشع  انثا  يو  مان  دیوگیم : هدور  نیا  هیمست  هجو  رد  ینیوخا 
ص 88. ش . دهشم 1344 ه . ینیتم ، لالج  رتکد  مامتهاب  نیمّلعتملا ، ۀیاده  تسا . تشگنا  هدزاود  رادقمب  هدور ) یناکدور -( 

باّوبلا 6

رانکب ار  نآ  هدعم  دیآ  دورف  هدعم  هب  هک  یماعط  یبارـش و  ره  هک  دـناهدناوخ  نابرد »  » نآ رهب  زا  ار  نیا  دوب و  نابرد  یـسراپب  باّوب  ینعم 
 )- اهیناک دورب  هدـعم  زا  ماعط  ات  دوش  هداشگ  باّوب  هاگنآ  دوش  هاـبت  اـی  دراوگب  ماـعط  هک  هاـگنآ  اـت  درذـگنورف  يزیچ  هدـعم  زا  اـت  دریگ 

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  باّوب »  » یناوریق راّزج  نبا  ص 88 . ینیوخا ، نیملعتملا  ۀیاده  دیآ . دورف  اههدور )
، ةدعملا یف  يرخأ .» هحتفی  ةّرم و  بابلا  قلغی  يّذلا  باّوبلاک  مهدنع  وه  «و 

76 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
ص 89. دادغب 1980 م . هیاطق ، ناملس  قیقحت  اهتاوادم ، اهضارما و  و 

ّصقلا 7
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«. ّصق  » لیذ برعلا ج 7 ص 74  ناسل  هنیس .» رس   » ۀّیسرافلاب هل  لاقی  ردّصلا ، سأر  ّصقلا 

دیعس 8 نب  نسحلل  ناقریلا  باتک 

شدـنزرف هّللا و  رماـب  يدـتقملا  ناکـشزپ  زا  تشاد و  یتراـهم  هفـسلف  یکـشزپ و  رد  هک  نیـسحلا  هّللا  ۀـبه  نب  دیعـس  نسحلا  وبا  دوـصقم 
هتفای تافو  جنپ  دون و  دصراهچ و  لاس  رد  وا  تخادرپیم . نارامیب  نامرد  هب  زین  دادغب  يدضع  ناتسرامیب  رد  دمآیم و  رامـشب  رهظتـسم 

. تسا
: تسا هدرک  فیلأت  زین  ار  ریز  ياهباتک  ناقری  هرابرد  وا  باتک  زا  هتشذگ 

، عاـنقالا تسا ،) هتخادرپ  هدرک  رکذ  ینغم  رد  هک  یئاـهوراد  حیـضوت  هب  باـتک  نیا  رد   ) ۀـیودالا بیکارت  تافـص  یف  بـطلا ، یف  ینغملا 
هرامـشب يرهطم ) دیهـش  رالاسهپـس -(  هسردم  رد  ياهخـسن  ریخا  باتک  زا  قورفلا . دودـحلا و  رکذ  یف  ناسنالا ، قلخ  یماظنلا ، صیخلتلا 

یبا نبا  ءاـبطالا  تاـقبط  یف  ءاـبنالا  نویع  هب  دوش  عوجر  تسا . هدرک  هسردـم  نآ  فقو  هنطلـسلا  داـضتعا  ار  نآ  هک  تسا  دوـجوم   1100
ص 342. هعبیصا ،

ایمیدیپا 13

. تسا هدرک  شرازگ  ار  نآ  سونیلاج  هک  تسا  طارقب  باتک  مان  ایمیدیپا » »
: دیوگیم نآ  هرابرد  قحسا  نب  نینح 

ینایرـس هب  ار  نآ  بویا  تسا . هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  زا  لوا  هلاـقم   -( «. Epidemy) یمدیپا باتک  زا  وا  شرازگ  »
ار نآ  نم  درک و  همجرت 

77 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
هدرک و همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  بویا  هک  هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  زین  ار  مود  هلاقم  و  مدرک . همجرت  یـسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  هب 

یلو داتفا  نم  تسدـب  باتک  نیا  ینانوی  هخـسن  تسا  هدرک  شرازگ  هلاـقم  شـش  رد  ار  موس  هلاـقم  و  ماهدرک . همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نم 
متشون و ینانوی  هب  مدینادرگ و  بترم  ار  نآ  نم  دوب و  مظنمان  هتخیـسگمهزا و  طلغ و  رپ  دوب و  هدش  طقاس  نآ  زا  شرازگ  زا  مجنپ  هلاقم 

نم ياهباتک  يارب  ياهعقاو  هک  دوب  هدنامزاب  نآ  زا  یمک  رادقم  مدرک و  همجرت  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  یبرع  ینایرـس و  هب  ار  نآ  سپس 
هدرک همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  هدرک و  شرازگ  هلاقم  تشه  رد  ار  مشـش  هلاقم  تخادنا . قیوعت  هب  ار  نآ  ندیناسر  نایاپ  داد و  خر 

ار هلاقم  راهچ  نیا  طقف  یمدـیپا  باتک  زا  سونیلاج  تسا و  دوجوم  نم  ياهباتک  ناـیم  رد  نآ  همه  یمدـیپا  باـتک  زا  هلاـقم  نیا  هخـسن  و 
طارقب هب  تسا و  یگتخاس  اهنآ  هک  تسا  هتفگ  اریز  هدرکن  شرازگ  ار  متفه  مجنپ و  مراـهچ و  ینعی  صقاـن  هلاـقم  هس  یلو  هدرک  همجرت 

نینح ص 41. هلاسر  تسا . هدوبن  ملع  رد  راوتسا  نآ  هدنزاس  هدش و  هداد  تبسن 

کیلامملا 14 يرش  یف  سفور 

نیا تسا . هتسبرب  ناهج  زا  تخر  رد 117  هدمآ و  ایندب  يدالیم  لاس 98  رد  هک  تسا   Rufus of Ephesus یسسفا سفور  دوصقم 
رد هک  دوخ  هلاقم  رد  ناملآ  نگنیبوت  هاگـشناد  داتـسا  ناملوا  درفنام  هدربن و  مان  قوف  باـتک  زا  سفور  راـثآ  زا  ندرک  داـی  ماـگنه  میدـن 

لامعال ۀیبرعلا  ۀـیاورلا  دـنکیمن . باتک  نیا  هب  ياهراشا  هدرک  داریا  بلح  هاگـشناد  رد  مالـسا  رد  ملع  خـیرات  یللملا  نیب  هرگنک  نیتسخن 
.573 ص 563 - بلح 1977 م . ۀعماج  برعلا ، دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀیملاعلا  ةودنلا  ثاحبا  یسسفالا ، سفور 

تامالع کیلامملا و  يرـش  یف  : » ناونع تحت  ار  دوخ  باتک  زا  مشـش  لهچ و  لصف  يرجه  مراـهچ  نرق  نادنمـشناد  زا  لولهب  نب  نسح 
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« مهنادبا ۀّحص 
78 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ص 349. 1987 م . تیوکلا 1408 ه . ۀیبرعلا ، تاطوطخملا  دهعم  تاروشنم  لئالدلا ، باتک  تسا . هدروآ 

رهشا 19 ۀعبسل  نیدولوملا  یف  سونیلاج  باتک 

: دیوگیم باتک  نیا  هرابرد  قحسا  نب  نینح 
یلو دوب  نم  دزن  نآ  زا  ياهخـسن  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  دناهدوب . ردام  محر  رد  هام  تفه  هک  ینادازون  هرابرد  سونیلاج  باتک 

زا سپ  تسا . دوسرپ  هزات و  وکین و  یباتک  هکنآ  دوجو  اب  نآ  همجرت  هب  دـسر  هچ  ات  دـیدرگن  رـسّیم  نم  يارب  دـیاب  هکناـنچ  نآ  ندـناوخ 
سونیلاج بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلا  قحـسا  نب  نینح  ۀلاسر  مدرک . همجرت  یبرع  ینایرـس و  نابز  هب  ار  نآ  نم  یتدم 

ص 32. م . کـیزپیل 1925   ، Bergshtrasser رـسارتشگرب هلیـسوب  یناملآ  نابزب  همجرت  حیحـصت و  هب  مجرتی ، مل  اـم  ضعب  هملعب و 
باـتکل یناّرحلا  ةّرق  نب  تباـث  رـصتخم   » ناونع تحت  سونیلاـج » باـتکل  تباـث  عماوج   » ینعی هدوب  نارطم  نبا  هدافتـسا  دروـم  هک  یباـتک 

خیرات هلجم  رد   Ursula Weisser رسیا الوسروا و  مناخ  هلیسوب  یـسیلگنا  نابزب  ياهمدقم  اب  رهـشا » ۀعبـسل  نیدولوملا  یف  سونیلاج 
. تسا هدش  پاچ  هحفص 77  لاس 1983 م . هرامش 1 و 2  ج 7  بلح ، هاگشناد  تاراشتنا  ۀیبرعلا ، مولعلا 

نطالف 20 طارقب و  ءارآ  باتکل  نینح  عماوج  نم 

: دیوگیم باتک  نیا  هرابرد  قحسا  نب  نینح 
رد نوطالفا  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هتـشون  هلاـقم  هد  رد  ار  باـتک  نیا  نوطـالفا .» طارقب و  ءارآ  رد   » وا باـتک 
اطخ هدـیزرو  تفلاخم  ود  نآ  اب  هک  یئاهزیچ  رد  وطـسرا  تسا و  هدرک  ذـخا  وا  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا  طارقب  قفاوم  شیاـهراتفگ  رتشیب 

ار هچنآ  همه  نآ  رد  دنکیم  نایب  و  تسا . هدرک 
79 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

یئاهورین هک  ار  ياهناگهس  لوصا  زین  دـیآیم و  دوجوب  رکذ  مهوت و  رکف و  نآ  هلیـسوب  هک  ربدـم  سفن  يورین  رما  زا  تسا  زاین  دروم  هک 
نینح ص 26. هلاسر  اهنیا . زا  ریغ  يرگید  فلتخم  نونف  دوشیم و  ثعبنم  نآ  زا  تساهنادب  ندب  ریبدت  هک 

اضرع 29 یمسی  و  اضرم ، یمسیف 

ار ضرع  دوب و  ياجب  هیاـس  دوب  ياـجب  راوید  اـت  هک  راوید  زا  هیاـس  تلزنم  نوچ  تسا  ناـنچ  ضرم  زا  ضرع  تلزنم  دـیوگیم : ینیوخا 
نیمّلعتملا ص 197. ۀیاده  دوب . لیلد  ینک  کشزپ  يوسب  تفاضا  نوچ  دوب و  ضرع  ینک  يرامیب  هب  تفاضا  نوچ 

ءاملعلا 33 دهاز 

تمدخ ار  ناورم  نب  هلودلا  ریصن  یکشزپ  رد  دوب و  نیبیـصن  نارطم  شردارب  يروطـسن و  نایحیـسم  زا  دوخ  یـسیع  نب  روصنم  دیعـس  وبا 
يارب هلودلا  ریصن  هک  یشاداپ  زا  وا  تشون . وا  يارب  ار  ءابطالا » ةوعد   » باتک يدادغب  نالطب  نبا  هک  تسا  نامه  هلودلا  ریصن  نیا  درکیم 

زا ار  ریز  راثآ  هعبیصا  یبا  نبا  و  داد . نآ  هب  صاصتخا  ار  یناوارف  كالما  دومن و  انب  ار  نیقرافایم  ناتـسرامیب  دوب  هداد  واب  شرتخد  نامرد 
رد هک  تسا  یئاهشسرپ  خساپ و  باتک  نیا  مود  شخب   ) تاباوجلا لئاسملا و  لوصفلا و  یف  باتک  تاناتسرامیبلا ، باتک  دنکیم : دای  وا 

یلع بجی  اـمیف  اـیؤّرلا ، تاـمانملا و  یف  باـتک  تسا ) هتفرگ  تروص  دـنتفگیم  زین  یقراـف  ار  نآ  هک  نیقراـفایم  ناتـسرامیب  ملع  سلجم 
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ص 341. ءابنالا ، نویع  اهتاوادم . نیعلا و  ضارما  باتک  هملع ، میدقت  بطلا  ۀعانصل  نیملعتملا 

الوس 40 سماغرب ، اریخاطس ،

رهش رد  دالیم  زا  شیپ  لاس 384  رد  سخام  وکین  دنزرف   Aristotle وطسرا
80 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسا هدمآ  ایند  هب   Stagirus سوریخاطس
. تسا هدمآ  ایندب   Pergamun نماگرپ ای  سماگرپ  رهش  رد  دالیم  زا  دعب  لاس 129  رد   Galen سونیلاج

(Soli (Cilicia الوس رهش  رد  دالیم  زا  شیپ  لاس 280  رد   Chrysippus سبسورخ دالیم و  زا  شیپ  لاس 315  رد   Aratus سطارا
. هدش دای  تاملک  لیذ  رد   Axford Classical Dictionary دروفسکا کیسالک  گنهرف  هب  دوش  عوجر  تسا . هدمآ  ایندب 

قایرتلا 41

ناروناج مان  هک  نویربت  زا  قتشم  ینانوی  تسا  یظفل  نآ  دشاب و  اهرهز ) مومس -(  مواقم  هک  تسا  یئوراد  ره  قایرت  دیوگیم : ودنه  نبا 
هتخاس یعفا  تشوگ  زا  هک  یعفا  قایرت  قوراف ، قایرت  ربکا ، قاـیرت  زا : تستراـبع  نآ  مهم  عاونا  تسا و  نآ  دـننام  یعفا و  دـننام  هدـنزگ 
دمحم ققحم و  يدـهم  مامتهاب  بطلا  حاـتفم  دـیمان . شدوخ  ماـنب  داد و  میلعت  سوطیدورثم  هاـش  ار  نآ  هک  سوطیدورثم  قاـیرت  دوشیم ،

. تسا هدرک  قوراف  قایرت  هب  هراشا  ش ) نارهت 1338 ه .  ) دوخ ناوید  رد  یناقاخ  ص 154 . نارهت 1368 ش . هوژپشناد ، یقت 
هدمآ نآرق  شقوراف ز  قایرت  ارکرهتسین  هشیدنا  قلخ  رهز  زا  قلخ ، تسا  رهز  همه  رگ 

اینولف 41

بطلا 156. حاتفم  تسا . هدرک  ذاختا  وا  ار  نآ  هک  یسوسرط  نویلوف  هب  بوسنم  تسا  ینوجعم  اینولف  هک  دیوگیم  ودنه  نبا 
81 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

41 جاتحی ...  ۀمکحلا  مهف 

: ورسخ رصان  زا  ار  ریز  تیب  دروآیم  دایب 
دیئاتود  تشپ  امش  لام  بلط  رد  اتار  امش  عبط  رم  تمکح  دوشن  اتکی 

نارهت 1352 ش. ققحم ، يدهم  يونیم و  یبتجم  مامتهاب  ورسخ  رصان  ناوید 
ص 447.

سلق 43 ذابنا 

دص و راهچ  لاس  رد  هدمآ و  ایندب  دالیم  زا  شیپ  هس  دون و  دـص و  راهچ  لاس  رد  وا  تسا .  Empedocles سلکدپما بّرعم  هملک  نیا 
کیــسالک گـنهرف   » رد ناوـنع  نـیمه  لـیذ  هـب  دوـش  عوـجر  وا  راـکفا  راــثآ و  لاوـحا و  حرــش  يارب  تـسا . هـتفر  اــیند  زا  هـس  یس و 

Oxford Classical Dictionary« دروفسکآ

سراخوطولب 44
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ياههمجرت تسا . هتفر  ایند  زا  يدـالیم  لاـس 120  زا  سپ  هک  یناـنوی  سیونلاححرـش  فوسلیف و   Plutarch سخرطولف ای  سخرتولپ 
یبرعب یکبلعب  اقول  نباطـسق  هلیـسوب  هک  تسوا  ۀـیعیبطلا » ءارآلا   » باتک وا  راثآ  نیرتمهم  زا  هدوب . ناناملـسم  هدافتـسا  دروم  وا  راثآ  یبرع 
وطسرا  » باتک همیمض  يودب  نمحرلا  دبع  هلیـسوب  ۀفـسالفلا » اهب  یـضرت  یّتلا  هیعیبطلا  ءارآلا  یف  سفرطولف  : » ناونع تحت  هدش و  همجرت 

دوب دـقتعم  وا  یتح  تشاد و  شتآ  رـصنع  هب  یناوارف  هّجوت  سفرطولف  تسا . هدـش  پاچ  هرهاق  رد  لاس 1954 م . رد  سفنلا » یف  سیلاـط 
سفن تیـصاخ  و  تسا ، تکرح  قارـشا و  شتآ  تیـصاخ  اریز  دراد  نایرـس  وا  لـکیه  رد  هک  یـشتآ  ءازجا  زا  تسا  تراـبع  ناـسنا  هـک 
شتآ زا  ترابع  سفن  هک  ددرگیم  تباث  هلیـسو  نیدـب  تسا و  قارـشا  سنج  زا  كاردا  و  تسا ، يرایتخا  تکرح  كاردا و  زین  یناـسنا 

ریبدت يزیرغ  ترارح  : » دناهتفگ هک  ناکشزپ  لوق  تسا و 
82 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ص 265. نکد 1353 ه ، دابآردیح  يزار ، نیدلا  رخف  نیدلا ، لوصا  یف  نیعبرالا  دنکیم . دییأت  ار  بلطم  نیا  تسا » ندب  رگ 

ضارعالا 44 للعلا و  یف 

ءربلا ۀلیح  ندناوخ  زا  شیپ  تالاقم  نیا  ندناوخ  تسا و  هتسویپ  مهب  هلاقم  شش  ياراد  تسا  اههضراع  اهيرامیب و  هرابرد  هک  باتک  نیا 
ناونع دندرک و  درگ  ار  اهنآ  هیردنکـسا  لها  یلو  هتخاسن  دحاو  یناونع  اب  دحاو  یباتک  ار  هلاقم  شـش  نیا  دوخ  سونیلاج  دراد  ترورض 
رترود یناونع  اب  ار  باتک  نیا  ناینایرس  یلو  دنمانب  نآ  تایوتحم  رتشیب  مانب  ار  باتک  دناهتساوخ  یئوگ  دنداد  نآب  ار  للعلا »  » باتک دحاو 
راوازـس دنهد  نادب  یلماک  ناونع  هک  دوب  نیا  ناشدـصق  رگا  دـندیمان و  ضارعالا » للعلا و   » باتک ار  نآ  دـنتخاس و  بجاو  زا  رتهاتوک  و 

هتخاس و ضارمالا » فانصا  یف   » ناونعب ار  هلاقم  شش  نیا  زا  لوا  هلاقم  سونیلاج  اما  دننک  دای  زین  ار  ضارما  ضارعا ، بابـسا و  اب  هک  دوب 
نیا رد  هک  اجنآ  ات  هدرک  میـسقت  نآ  عاوناب  ار  ساـنجا  نآ  زا  کـیره  تسا و  دـنچ  اـهيرامیب  ساـنجا  هک  هدرک  فیـصوت  هلاـقم  نیا  رد 

تـسا ناونع  نیا  اب  قباطم  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  ضارمالا » بابـسا  یف   » ناونع ار  مود  هلاقم  و  تسا . هدیـسر  عاونا  نیرترود  هب  تمـسق 
فانصا یف   » ناونع هب  ار  موس  هلاقم  و  دنکیم . فیصوت  ار  بابـسا  نآ  یگنوگچ  ضارما و  زا  کیره  بابـسا  دادعت  هلاقم  نیا  رد  وا  اریز 

ناونع ضارعالا » بابـسا  یف   » ار تالاقم  هیقب  و  تسا . هدرک  نایب  ار  اهنآ  یگنوگچ  ضارعا و  عاونا  سانجا و  نآ  رد  هدروآ و  ضارعالا »
نینح ص 11. هلاسر  دیامن . فصو  ار  بابسا  نآ  یگنوگچ  ضارعا و  زا  کیره  هلعاف  بابسا  اهنآ  رد  هتخاس و 

ۀنبألا 45 یف 

ۀلاسر تسا . هدرک  رکذ  ار  باتک  نیا  مان  دوخ  تسرهف  رد  ینوریب  ناحیر  وبا 
83 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

هرامش 33. ص 8  سیراپ 1936 م . يزارلا  بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا 
يزار باـتک   )- Ar -Razi on the Hidden Illness ناوـنع تحت  ار  يزار  ۀـنبالا » یف   » هلاـسر  F .Rosenthal لاتنز زنارف 

ات 60 ص 45  لاس 1978 م . هرامـش 52  یکـشزپ  خیرات  هلجم  رد  یقیقحت  ياهمدقم  اب  همجرت و  یـسیلگنا  نابزب  یئاهنپ ) يرامیب  هرابرد 
. تسا هتخاس  رشتنم 

لوصفلا 52 ترسع 

هک نامیکح  زا  کیره  هک  دیوگیم  ظحاج  تسا . هدرب  راکب  ار  نآ  طارقب  هک  تسا   Aphorism مسیروفآ هملک  لداعم  لوصف »  » هملک
، فنص تّحص ، تبسن ، تعفنم ، تّمه ، دشاب : ریز  هناگتـشه  تازایتما  ياراد  باتک  نآ  هک  دیاب  دنک  فیلأت  یباتک  یملع  هرابرد  دهاوخب 
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. تسا هدروآدرگ  تسا  سومسیروفا »  » مانب هک  یباتک  رد  ار  هناگتشه  هوجو  نیا  طارقب  و  ریبدت ، دانسا ، فیلأت ،
ص 102. ج 2 ، ق ،. 1356 ه . هرهاق 64 - نوراه ، مالّسلا  دبع  قیقحت  ناویحلا ، باتک 

تاداعلا 55 قالخالا و 

نینح ص 49 و 26. هلاسر  تسا . هتشون  تاداعلا » یف   » ناونع تحت  يرگید  قالخالا » یف   » ناونع تحت  یکی  لقتسم  باتک  ود  سونیلاج 
هک وا  قالخالا » یف   » باتک لصا  یلو  تسا  دوجوم  ایفوصایا  هناخباتک  رد  ياهخـسن  نونکامه  سونیلاـج  تاداـعلا » یف   » باـتک همجرت  زا 

هیبنتلا و رد  يدوعـسم  هلاـسر و  رد  ینوریب  نوچمه  ینادنمـشناد  هدوب و  ناناملـسم  راـیتخا  رد  نآ  یبرع  تروص  هدـش  دوقفم  یناـنوی  رد 
زا نارگید  ناویحلا و  عئابط  رد  يزورم  ۀیطارقبلا و  تاجلاعملا  رد  يربط  نسحلا  وبا  ۀـمکحلا و  ناوص  بختنم  رد  یناتـسجس  فارـشالا و 

سونیلاج قالخالا  باتک  یبرع  لماک  نتم  هنافسأتم  دناهدرک . لوق  لقن  نآ 
84 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

لاس 1937 ص 24- ءزج 1  هرهاق ج 5  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  هلجم  رد  هک  هدنام  یقاب  ام  يارب  نآ  زا  ياهصالخ  طقف  هدش و  دوقفم 
ص 162. ققحم ، يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير  فوسلیف  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و   P .Kraus سوارک لوپ  هلیسوب   1

ضبّنلا 64 ّسج 

زا و  ص 137 . کیزپیل 1843 م . يرشخمز ، بدالا  ۀمدقم  دناهدرک . ینعم  یـسراف  هب  ندوسب  ندیلامب و  ندیـسامرب و  هب  ار  ّسج »  » هملک
یهاگآ يراـمیب  یگنوگچ  زا  اـت  دراذـگیم  گر  رب  ار  دوخ  تشگنا  کـشزپ  هک  یلحم  ینعم  هب  هدـمآ  هّسجم »  » و ّسجم »  » هملک نیمه 

: دیوگ ص 211  نارهت 1333 ش . نیقارعلا ، ۀفحت  رد  یناقاخ  دبای 
مکشزپ  سبحم  گر  داشگبمکشرس  دش  کشرز  گنرمه 

. تسا نداشگ » گر   » ینعی دصف »  » اجنیا رد  رعاش  دوصقم  هک 
دنیامن ساّسح  ار  نآ  عمش  هلیسوب  دیاب  هداتفا  ّتیساّسح  زا  ناشتشگنا  هک  نادرمریپ  دشاب و  ساّسح  شتشگنا  دیاب  ریگضبن  کشزپ  هکنیا 

ضبن نتفرگ  يارب  بساـنم  ار  ساّـسح  ریغ  تشگنا  دراوم  زا  یخرب  رد  یتح  تسا و  هدوب  يراـمیب  صیخـشت  يارب  ضبن  ّتیمها  رب  لـیلد 
یمرن دیوگیم : وجشناد  هب  داتسا  ناحتما  ماگنه  نآ  رد  هک  دروآیم  ار  یناتساد  دوخ  ءابطالا » ةوعد   » باتک رد  نالطب  نبا  دناهتسنادیمن .

ّسج يریگ -(  ضبن  تیحالـص  ناتـشگنا  نیا  دـیوگیم : داتـسا  دـهدیم  ناـشن  ار  نآ  درگاـش  یتـقو  ياـمنب و  نم  هب  ار  دوـخ  ناتـشگنا 
ص 18. درادن . ار  قورعلا )

فورعملا 65 شاّنک  بحاص  سجروج 

یساّبع هفیلخ  روصنم  رابرد  فورعم  کشزپ  لیئاربج  نب  سویجروج  دوصقم 
85 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ینایرسلا نم  قحـسا  نب  نینح  هلقن  و  روهـشملا ، هشاّنک  بتکلا  نم  سجروجل  و  : » دیوگ نینچ  وا  شاّنک »  » هرابرد هعبیـصا  یبا  نبا  تسا و 
ءابنالا ص 186. نویع  يربعلا .» یلا 

بغلا 77 یّمح 

هزرل اب  هک  دوب  نآ  وا  ضارعا  بت و  نیا  تمالع  و  هن ، زور  کـی  دـیایب و  زور  کـی  هک  دوب  نآ  بغ  بت  دـیوگ : نآ  فیرعت  رد  ینیوخا 
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نیملعتملا ص 704. ۀیاده  ددرگ . نابنج  نت  همه  کین و  دنازرلب  دیآ و  ردنا  تشپ  زا  هزرل  نیا  دریگ و  بعص 

عبّرلا 77 یّمح 

طلخ رگا  دیوگ : نینچ  نآ  فیـصوت  رد  ودـنه  نبا  نیملعتملا ص 744 و  ۀـیاده  تسا . هدرک  مراـهچ » بت   » هب ریبـعت  بت  نیا  زا  ینیوخا 
بطلا ص حاتفم  دریگیم . زاب  مراهچ  زور  دـنکیم و  اـهر  زور  ود  دریگیم و  يزور  اریز  دـنیوگ  عبر  بت  ار  نآ  دـشاب  يوادوس  ینوفع 

: تسا هدرک  دای  بت  نیا  زا  دوخ  برعلا  ۀّیمال  هدیصق  رد  برع  فورعم  رعاش  يرفنش  . 133
لقثا  یهوأ  عبرلا  یمحک  ادایعهدوعت  لازت  ام  مومه  فلا  و 
ص 414. هرهاق 1930 م . ثالثلا ، تایماللا  هب . دوش  عوجر 

یمحّللا 97 ءاقستسالا  یقّزلا ، ءاقستسالا  یلبّطلا ، ءاقستسالا 

نآ ص 253. همجرت  بطلا ص 127 و 128 و  حاتفم  هب  دوش  عوجر  ءاقستسا  عون  هس  نیا  فیرعت  يارب 
یّقز زا  دشر  نبا  ۀمکحلا ص 220 و 221 . سودرف  دوشیم . هدناوخ  ایارسب »  » یمحل و  ایالبط »  » یلبط و  ایاقز »  » ینایرـس هب  یقز  ءاقـستسا 

یئام هب 
86 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ص 233. دیردام 1984 م ،. سونیلاجل ، دشر  نبا  تاصیخلت  تسا . هدرک  ریبعت  يداب ) یحیر -(  هب  یلبط  زا  و  یبآ ) )- 

قافنا 100 تیز  یباکر ، تیز 

هنم و  : » دـیوگ قافنا  تیز  دروم  رد  و  لبالا » وه  بئاکّرلا و  یلع  ماّشلا  نم  لمح  ام  : » دـیوگیم یباکر  تیز  دروم  رد  ینوریب  ناـحیر  وبا 
ۀندیصلا ص 212. روکابلا » تیز  هانعم  قافنالا و  وه  و  نیکافنا »  » هنوّمسی عون 

نیتنسفا 103

نارداموب زا  یعون  نیتنسفا  هک  دیوگیم  ناهرب  بحاص  هندیصلا ص 53 . تسا . هدوب  نوتینسفا »  » یمور رد  هملک  نیا  دیوگیم  ناحیر  وبا 
. تسا کیدزن  ربص  هب  نآ  یخلت  ناوحقا و  هب  نآ  لگ  هک  تسا  یهوک 

زا شیپ  دـیابن  يور  نیا  زا  تسا  ود  ره  هلهـسم  هضباق و  يورین  ود  ياراد  نیتنـسفا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  نقولغا » یلا   » باتک رد  سونیلاج 
ص 164. درک . فرصم  ار  نآ  يرامیب  جضن 

: دیوگیم ناوید ص 89  رد  ورسخ  رصان 
نیتنسفا ودبرت  اینومقسلهاج و  نت  رهب  یسب ز  یتسج 

هّیشحو 113 نبال  مومّسلا 

تحت یبرع  نابز  هب  ینایرـس  نابز  زا  ار  یباتک  يرجه  لاس 291  رد  هک  ینادلک  هّیـشحو  نبا  هب  فورعم  ینادسک  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا 
رد هدیدرگ و  روهـشم  ۀـّیطبنلا  ۀـحالفلا  هب  هک  هدرک  لقن  اهنع » تافآلا  عفد  و  رامّثلا ، رجّـشلا و  عرّزلا و  حالـصا  و  ضرالا ، حالفا  : » ناونع

پاچ دلجم  تفه  رد  یبرغ  ناملآ  دالب  زا  تروفکنارف  هاگشناد  هب  هتسباو  یمالسا  مولع  خیرات  هسسؤم  رد  لاس 1984 م .
87 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
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. تسا هدرک  هصالخ  رصتخم و  ار  نآ  هدوب و  نارطم  نبا  هّجوت  دروم  هک  تسا  راونألا » باتک   » وا رگید  مهم  ياهباتک  زا  تسا . هدش 
یبا خیشلا  فیلأت  اهّراضم  عفد  مومّسلا و  باتک  : » ناونع تحت  هک  هتشون  مومّسلا »  » ناونع تحت  یباتک  ناّیح  نب  رباج  هّیشحو  نبا  زا  شیپ 

رد  Alfred Siggel لاگیس درفلا  هلیـسوب  لاس 1958 م . رد  قداّصلا » رفعج  ذـیملت  هیلع - هّللا  ۀـمحر  یفوّصلا - ناّیح  نب  رباـج  یـسوم 
وذ ینوک  مسج  ّمّسلا  ّنا  . » تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  ّمس »  » باـتک زاـغآ  رد  تسا و  هدـش  پاـچ  یبرغ  ناـملآ  دـالب  زا  ندابـسی  رهش و 

«. داسفلا نم  ابرض  ناویحلا  نادبا  جازمل  دسفم  ۀیلاع  عئابط 

ۀلیضفلا 114 ّمات  سیلاطوطسرا -

هنوگ نیدب  ریز  نادنمشناد  ياهمان  نآ  رد  هک  هدش  هداد  تبسن  یباراف  رـصن  وبا  هب  ءامکحلا » ءامـسا  ریـسفت  : » ناونع تحت  یهاتوک  هلاسر 
: تسا هدش  ریسفت 

: سمره بئاجعلا 5 - لعاف  سونیلاج : ۀحّصلا 4 - کسام  طارقبا : ۀلیضفلا 3 - لماکلا  سیلاطاطسرا : حیصفلا 2 - قداصلا  نوطالفا : - 1
نّوللا سویروفرف : ۀمکحلا 9 - ندـعم  سفور : ۀیهلالا 8 - ةوقلا  نم  قتشملا  سدایبیلقـسا : ۀمکحلاب 7 - نّیزملا  طارقـس : ّدجلا 6 - دیعّسلا 

: ردنکسالا يوامّسلا 10 -
قرزـالا 14- نقولغا : ۀـسوبیلا 13 - یفان  سویبلقـسا : هیأر 12 - ةدوجل  کلذـب  یّمـس  یبهذـلا ، نوللا  اـیرواسورخ : سأبلا 11 - دـیدشلا 

. ةرابعلا حیلملا  سویطسماث :
Journal of the American اکیرمآ ناسانشرواخ  نمجنا  هلجم  رد   F .Rosenthal لاتنزر زنارف  زا  ياهلاقم  یط  رد  هلاسر  نیا 

. تسا هدش  پاچ   74 ص 73 - 1942 م ،. دلج 62 ،  Oriental Society

یسیع 123 نب  یلع  ةرکذت 

لاس 400 هب  یفوتم  لاّحک  یسیع  نب  یلع  نیلاّحکلا » ةرکذت   » دوصقم
88 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

هدش رشتنم  پاچ و  نکد  دابآردیح  رد  ناتسودنه  تموکح  یلاع  فراعم  ترازو  کمک  اب  1964 م . لاس 1383 ه . رد  هک  تسا  يرجه 
. تسا

نامرد ياههار  اهیرامیب و  رد  سونیلاج  بتک  عماوج  هرابرد  وا  زا  هک  دوخ  نادرگاش  اـی  ناتـسود  زا  یکی  شهاوخب  ار  باـتک  نیا  فلؤم 
رارق تلفغ  دروم  ار  اهنآ  نامرد  رکذ  یلو  هدرک  رکذ  ار  مشچ  ياهیرامیب  رامش  نایناردنکسا  هک  هدش  روآدای  هتـشون و  هدرک  لاؤس  مشچ 

ص 1. دناهداد .
سکاـم هلیـسوب  نآ  نتم  هـک  یفوـتم 264 ه . قحـسا  نب  نینح  نـیعلا » یف  تـالاقم  رـشع   » باـتک زا  سپ  یـسیع  نـب  یلع  هرکذـت  باـتک 
اهباتک نیرتهب  زا  تسا ، هدش  پاچ  هرهاق  رد  لاس 1928 م . رد  یسیلگنا  همجرت  همدقم و  اب  حیحصت و   Meyerhof Max فوهریام

. دیآیم رامشب  یمالسا  یکشزپمشچ  ملع  رد 

لئاسملا 131 راصتخا 

نآ رب  يددـعتم  تاصیخلت  حورـش و  هک  هدوب  فورعم  بطلا » ۀعانـص  یلا  لخدـملا   » هب هک  تسا  قاحـسا  نب  نینح  لئاسم  باتک  دوصقم 
بطلا ص 131. ۀعانـص  میلعت  ۀیفیک  یف  هصیخلت .» باتکلا و  اذه  ریـسفت  سانلا  نم  ریثک  مار  : » دیوگیم ناوضر  نبا  هکنانچ  هدش  هتـشون 

یخیرات قباوس  همدـقم و  اـب  هارمه  همجرت و  یـسیلگنا  ناـبز  هب   Paul Ghalioungui ینویلغ لوپ  رتکد  هلیـسوب  نینح  لئاسم  باـتک 
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 . Questions on Medicine For Scholars: تسا هدش  پاچ  ریز  ناونع  تحت  هرهاق  رد  لاس 1980  رد  باتک 

یلّینلا 131

رب سونیلاج  حرش  نینح و  لئاسملا  باتک  راصتخا  ياهباتک : وا  زا  هعبیصا  یبا  نبا  هک  تسا  یلینلا  زیزعلا  دبع  نب  دیعـس  لهـس  وبا  دوصقم 
تاقبط یف  ءابنالا  نویع  تسا . هدرک  رکذ  ار  يزار  حرش  زا  یئاههتکن  اب  طارقب  لوصفلا  باتک 

89 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
ءابطالا ص 341.

ایلوخیلام 140

هب یلوخ »  » و نلم »  » زا تسا  بکرم  دنیوگ و   Melancholia« ایلوخنالم  » ینانوی رد  و  ایلوکنالم »  » ار نآ  هک  تسا  ياهملک  ایلوخیلام » »
. دنناوخ ءادوّسلا » ةّرملا   » ار نآ  یبرع  هب  هک  هایس  هخلت  ای  هخلت  هایس  ینعم 

باتک وا  تسا و  هدـش  پاچ  ناملآ  دالب  زا  كروبماه  رهـش  رد  یناملآ  همجرت  اب  لاس 1977 م . رد  نارمع  نب  قحـسا  يایلوخیلام  باتک 
وه ایلوخیلاملاب و  فورعملا  ءادـلا  یف  ببطتملا ، نارمع  نب  قحـسا  هعـضو  رـصتخم  باتک  اذـه  : » تسا هدرک  زاغآ  تارابع  نیا  اب  ار  دوخ 
ّما اهّیمـسی  نوطالفا  ناک  یّتلا  ۀخوخیّـشلا  نم  هّوند  دـنع  امّیـس  نایـسنلا ، نم  هورعی  نا  هاـسع  اـمب  هسفن  یلع  ةرکذـت  يوادوّسلا ، ساوسولا 

«. ۀمکحلا ءانبا  ّبّطلا و  یّبحم  نم  هیف  رظنی  نمل  ۀمحر  ناّیسنلا و 

طولب 144 هاش 

« کلملا طولب   » ار نآ  یبرعب  دهد و  دوس  ار  هناثم  تسا و  عفان  ار  مومـس  نیریـش  تیاغب  دشاب  طولب  زا  یعون  نآ  هک  دیوگ  ناهرب  بحاص 
ص 35 و 42. ناّمع 1982 م . یلیبشا ، جاّجح  نبا  ۀحالفلا  یف  عنقملا  باتک  هب  دوش  عوجر  زین  و  دنناوخ . لطسق »  » یمور هب  و 

هبابک 147

ینانوی هب  ار  هبابک »  » هک دناهتفگ  نامجرتم  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  اب  فیفخت  اب  ار  هملک  نیا  دوخ  ةدرفملا » ۀیودالا   » باتک رد  یقفاغ 
. تسا هتفر  راکب  هبابک »  » نینح همجرت  رد  هدمآ  نویسقرق »  » قیرطب همجرت  رد  هدرب و  راکب  سونیلاج  هک  ياهملک  ینعی  دنیوگ  نویسقرق » »

90 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

بالبل 147

هک تسا  هدینـش  بارعا  زا  یخرب  زا  يروـنید  تسا و  هدرک  ینعم  کـناب  رهم  هچیپ ، هـچیپآ ، هـب : ار  بـالبل  بدـالا  ۀـمدقم  رد  يرـشخمز 
«. رجش یلع  يوتلت  ةرجش  : » تسا هتفگ  نآ  فیرعت  رد  تسا و  بالبل »  » نامه هبصع » »

تابنلا ص 138 و 255. باتک 

ناغشیش 147 راد 

و هندیـصلا ص 189 . تسا . هدش  هتفگ  زین  ناجـشیش » دوع   » نآ هب  و  ریثک .» كوش  ظلغ و  تاذ  ةرجـش  : » دیوگ نآ  فیرعت  رد  ناحیر  وبا 
ذخأم ود  ره  رد  و  دوشیم . رتخرـس  رتهدنگ و  نآ  زا  نکیل  دنام  هفرقب  نآ  تسوپ  رادراخ و  ربطـس و  دشاب  یتخرد  دیوگ : ناهرب  بحاص 
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. تسا هدش  طبض  نیع  اب 

تاسقطسالا 148 تانب 

لالدتـسا اهنآ  هب  يرورـض  نامرد  رد  کشزپ  هک  دوشیم  هتفگ  یئاهزیچ  هب  ناکرالا » تانب   » ای تاسقطـسالا » تانب  : » دیوگیم ودنه  نبا 
حاتفم وا ، ندـب  جازم  وا ، يرامیب  لصف  وا ، يورین  وا ، لغـش  وا ، تاداـع  وا ، ّنس  راـمیب ، جازم  زیچ : تفه  نیا  زا  دـنترابع  اـهنآ  دـنکیم و 

بطلا ص 169.

نقولغا 149 باتک 

هداد و رارق  نقولغا » هب  باطخ  اهيرامیب  نامرد   » ناونعب ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  ود  ياراد  تسا  نقولغا  هب  باـطخ  هک  باـتک  نیا 
نایوجـشناد هب  باطخ  هک  یئاهباتک  رامـش  رد  ار  نآ  متفگ  نیا  زا  شیپ  یمک  هکنانچ  هیردنکـسا  لها  یلو  هتخاسن  باطخ  نایوجـشنادب 

يراتفگ اب  دوشیم  ضراع  رتشیب  هک  ار  یئاهیرامیب  نامرد  هک  تسنیا  باتک  نیا  رد  سونیلاج  روظنم  دناهداد . رارق  تسا 
91 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

هدنهدنامرد نوچ  درک و  فیلأت  دوب  هدمآ  تفگـش  رد  وا  راثآ  ندـید  زا  هک  فوسلیف  يدرم  شهاوخب  ار  باتک  نیا  وا  دـنک . نایب  هاتوک 
لئالد نیتسخن  هلاقم  رد  تشاد و  مدقم  اهنآ  نامرد  رب  ار  اهيرامیب  فورعم  لئالد  اذل  دربیمن  اهنآ  نامردب  یپ  اهيرامیب  نتخانـش  نودب 

ود رب  هلاقم  نیا  و  دومن - افتکا  دوشیم  ضراع  رتشیب  هک  هچنآ  رب  هکلب  درکن  دای  ار  اـهنآ  همه  درک - فیـصوت  ار  اـهنآ  ياوادـم  اـهبت و 
ار ضراوع  نآ  اب  هارمه  ياهبت  مود  تمسق  رد  هبیرغ و  ضراوع  زا  یلاخ  ياهبت  هلاقم  نیا  زا  لوا  تمسق  رد  ددرگیم و  میسقت  تمـسق 
« اههقرف رد   » باتک فیلأت  ماگنه  ار  باتک  نیا  سونیلاج  دیامنیم . نایب  ار  اهنآ  نامرد  اهسامآ و  لئالد  مود  هلاقم  رد  دـنکیم و  فصو 

نینح صیخلت  حرش و  ضارمالا » ءافـشل  ّیتاتلا  یف  نقولغا  یلا  سونیلاج  باتک  : » ناونع تحت  باتک  نیا  نینح ص 6  هلاسر  درک . فیلأت 
. تسا هدش  پاچ  هرهاق  رد  رصم  گنهرف  ترازو  هلیسوب  لاس 1983 م . رد  ملاس  میلس  دمحم  رتکد  هلیسوب  ببطتملا  قحسا  نب 

ءایحألا 156 حیرشت  یف 

ود رد  ار  نآ  سونیلاج  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  ّیّحلا » ناویحلا  حیرشت  یف   » ناونع هب  نآ  زا  قحسا  نب  نینح  هک  تسا  نامه  باتک  نیا 
نینح ص 21. هلاسر  تسا . هدرک  نایب  دوش  هتسناد  دیاب  هدنز  ناویح  حیرشت  هرابرد  هک  ار  یئاهزیچ  نآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم 

مجلس 157

: تسا هدش  هدروآ  دهاش  نآ  يارب  تیب  نیا  هدمآ و  برعلا  ناسل  رد  تروص  نیمه  اب  مجلس »  » هملک
مجلسلا  لکا  نسحا  يرعشّمسّرلا و ال  تاصقارلا  ّبر  اذه و 

يرشخمز بدالا  ۀمدقم  رد  تسا . هتسناد  مجلش »  » بّرعم ار  نآ  فلؤم  و 
92 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

صاوخ رد  نالطب  نبا  و  تسا . هدمآ  درگ  مغلش  ینعم  هب  تفل »  » باتک نیمه  رد  تسا و  مغلش »  » ینعم هب  هک  هدمآ  زین  مجرـس »  » تروصب
نیـسحمالغ رتکد  مامتهاب  ۀحّـصلا ، میوقت  همجرت  دنک . دلّوت  تسرد  ینوخ  دوش  مضه  نوچ  دیازفا و  تشپ  بآ  هک  دـیوگ  طیبنق  تفل و 

ص 91. نارهت 1350 ، یفسوی ،
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ثبخلا 157

: تسا هدرک  لقن  ریرج  لوق  زا  ار  تیب  نیا  حقف »  » لیذ برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  هدرک و  طبض  هنوگنیمه  ۀغللا  حاحص  رد  يرهوج 
اباذل اذا  دیدحلا  ثبخ  یلعریمن  ینب  حاقف  تعضو  ول  و 

ساطعلل 164 جّیهم  درولا 

هعبیصا یبا  نبا  هک  هتشون  یباتک  دوشیم  هسطع  ماکز و  بجوم  خرس  لگ  هکنیا  دروم  رد  يزار  دنکیم . جییهت  ار  هسطع  خرـس  لگ  نعی 
: ناونع تحت  ار  نآ 

ار هلاسر  نیا  ءابنالا ص 425 . نویع  درولا » هّمـش  دنع  عیبرلا  لصف  یف  یخلبلا  دـیز  یبال  ماکزلا  ضرعی  اهلجا  نم  یّتلا  ۀـلّعلا  یف  ۀـلاقملا  »
هرامش لاس 1973 م . ثاحبالا ، هلجم  رد  رابکی  یـسیلگنا  یبرع و  نابزب  ياهمدـقم  اب  حیحـصت و   Friedrun Hau واه نوردیرف  مناخ 

دنع نمزملا  ماـکزلا  لوح  يزارلا  ریرقت  : » ناونع تحت  لوا  لاـس  هرامش 1  م . لاس 1977  ۀـیبرعلا  مولعلا  خـیرات  هلجم  رد  رگید  راـب  26 و 
. تسا هتخاس  رشتنم  درولا » حتفت 

: تسا هدرک  زاغآ  ریز  ترابع  اب  ار  هلاسر  نیا  يزار 
عون نیا  هباجاف .»... : بتاکلا  یخلبلا  لهس  نب  دمحا  دیز  یبا  ۀلع  نع  هلأسی  يزارلا  ایرکز  نب  دمحم  یلا  یخلبلا  نیسحلا  نب  دیهش  بتک  »

رد يزرخ  اب  هک  تیب  ود  نیا  دـننام  هدرک  ادـیپ  ساکعنا  برع  تایبدا  رد  هدرک  هجوت  نآ  هب  رابنیتسخن  يارب  يزار  هک   ALergy يژرلا
.( ق بلح 1338 ه .  ) رصقلا ۀیمد  باتک 
93 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

. تسا هدرک  لقن  ص 38 
درف هتحالم  یف  عیدب  رجهباهرکم  ینالتباف  ماکز  ینارع 

درولا نم  ماکّزلا  ءاد  يرتعی  دق  وامئاد  هیّدخ  درو  یّمشل  كاذ  و 

حاقفلا 168

لیذ برعلا  ناـسل  تسا . هحاّـقف  نآ  درفم  ناوحقا و  دـننام  تسا  یهاـیگ  دـیوگ : هدرک و  طبـض  ار  هملک  نیا  تیفیک  نیمه  هب  روظنم  نبا 
«. حقف »

سطینارف 169 سغرثیل و 

یهاشمزراوخ ج 2 ص 38. هریخذ  دنیوگ . ار  درس  ماسرس  سغرثیل  دنیوگ و  ار  مرگ  ماسرس  سطینارف  دیوگیم : یناجرج  لیعامسا  دیس 
تیژناـنم هب : ریبـعت  نآ  زا  هک  تـسا  ناـمه  دوـشیم و  هدـید   Phrenitisو  Lethargy تروـصب یکـشزپ  ياـهباتک  رد  هملک  ود  نیا 

Medicine یمالـسا بـط  باـتک  هـب  دوـش  عوـجر  تـسا . هدـش   Hot meningitis مرگ تیژناـــنم  Cold Meningitis و  درس
تهجب هملک  نیا  یمالسا  یکشزپ  ياهباتک  رد  ص 29 و 30 . وروبنیدا 1978 م ).  ) Manfred Ullmann ناملوا درفنام   IsLamic

ینعم تسا و  هدننام  سیطینارق  هب  لاوحا  رتشیب  رد   Mania اینام دیوگیم : يزار  يایرکز  نب  دمحم  هدش . طبض  فاق  اب  لامعتسا  ترثک 
ج 1 ص 208. نکد 1974 م . دابآردیح  بطلا ، یف  يواحلا  دشابیم . روآناجیه  یگناوید  هملک  نیا 

جنذاش 170
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، یتعاط یلعلا  دبع  مامتهاب  سرفلا ، حاحص  دنرآ . ناتسودنه  زا  هک  تسا  یئوراد  نآ  هک  دیوگ  یناوجخن  هاشودنه  تسا . هنداش »  » بّرعم
ص 281. نارهت 1341 ،

94 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

کشمجنرف 171

ص ینوریب ، هندیـصلا  ص 192 و  يرونید ، هفینح  وبا  تابنلا  باتک  ناگزیـشود ) ناتـشگنا  تایتفلا -(  عباـصا  کـشمجنرف  کـشمجنلف و 
.294

ةدرفملا 172 ۀیودالا  یف 

لوا هلاقم  ود  رد  دـیآیم . جازم  باتک  زا  موس  هلاقم  لابندـب  مدرک  دای  هکنانچ  تسا و  هداد  رارق  هلاقم  هدزای  رد  ار  باـتک  نیا  سونیلاـج 
. تسا هتخاس  راکشآ  دناهدومیپ  اهوراد  ياهورین  رب  مکح  رد  ار  تسردان  ياههار  هک  یناسک  ياطخ 

رما مراهچ  هلاقم  رد  سپـس  تسا  هداـهن  هیاـپ  اـهوراد  لوا  ياـهورین  مکح  تخانـش  یماـمت  يارب  ار  تسرد  یلـصا  موس  هلاـقم  رد  سپس 
تسا هداد  ربخ  دوشیم  لالدتـسا  اهوراد  نیتسخن  ياهورین  رب  اهنیا  زا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  نایب  دشاب  اهيوب  اههزم و  هک  ار  مود  ياهورین 
نتخاس کشخ  ندرک و  درس  ندرک و  مرگ  لیبق  زا  ندب  رد  اهنآ  رثا  زا  ترابع  هک  اهوراد  زا  موس  ياهورین  فیـصوت  هب  مجنپ  هلاقم  رد  و 
تـسا ناهایگ  يازجا  هک  ار  اهوراد  زا  کیکی  يورین  دیآیم  نیا  زا  سپ  هک  ياهلاقم  هس  رد  سپـس  تسا و  هتخادرپ  دشاب  نتخاس  رت  و 

هدرک و نایب  ار  اهندـعم  اهگنـس و  اهلگ و  اهكاخ و  عاونا  ینعی  تسا  نیمز  يازجا  هک  یئاـهورین  مهن  هلاـقم  رد  دـعب  هدرک و  فصو 
دوجوب روش  بآ  اـیرد و  رد  هک  ار  یئاـهوراد  يورین  مهدزاـی  هلاـقم  رد  ناروناـج و  ندـب  رد  هک  یئاـهوراد  يورین  مهد  هلاـقم  رد  سپس 

نینح ص 29. هلاسر  تسا . هدرک  فیصوت  دیآیم 

نولوقلا 176

. دوشیم ادیپ  نآ  رد  جنلوق  هک  تسا  ياهدور  مان   Colon نولوک ینانوی  رد 
نآ هرابرد  یناجرج  لیعامسا  دیـس  نیملعتملا ص 89 . ۀـیاده  دـنیوگ . یگدور » جـنپ   » ار نآ  یـسراف  ناـبز  رد  بطلا ص 116 و  حاـتفم 

ياهدور نیا  و  دیوگیم :
95 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

یهاشمزراوخ ج 1 ص 189. هریخذ  تسدرک . لیم  تسار  يوسب  تشذگ  ردنا  يو  زا  هک  اجنآ  تستسویپ  روعا  هب  ظیلغ و  تسا 

ۀنطابلا 177 ءاضعالا  للع  فرعت  یف 

هنطاب ياضعا  لاوحاب  یپ  نآ  زا  هک  ار  یئاههناشن  هک  تسنیا  نآ  رد  سونیلاج  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  شـش  رد  ار  باتک  نیا  سونیلاـج 
شور مود  هلاقم  زا  یتمـسق  لوا و  هلاقم  رد  دنک . فصو  دوش  ادیپ  ادعب  هکنآ  ای  دشاب و  هدش  ادـیپ  اضعا  نآ  رد  يرامیب  هچ  دوشیم  هدرب 

نیا يوجتـسج  رد  هک  یئاههار  رد  ار  سناجیخرا  ياطخ  مود  هلاقم  رد  دـنکیم و  فصو  دوشیم  هتخانـش  اهيرامیب  نادـب  هک  ار  نایماع 
وـضع اهنآ  ضارما  هنطاب و  ءاضعا  رکذ  هب  يدعب  هناگراهچ  تالاقم  رد  مود و  هلاقم  هدنامزاب  رد  دیامنیم و  راکـشآ  تسا  هدومیپ  ضرغ 
ماگنه رد  اضعا  نیا  زا  کیکی  رب  نآ  اب  هک  یئاههناشن  درادیم  نایب  مه  لابندـب  نینچمه  هدرک و  زاغآ  عامد  زا  وا  تسا . هتخادرپ  وضعب 
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نینح ص 12. هلاسر  ددرگ . یهتنم  نآ  ياصقا  هب  ات  دوش  هتخانش  دیاب  نآ  ياهتلع  هنوگ  هچ  هک  دوشیم  لالدتسا  يرامیب 

هشیرکشخ 181

یـسراف نابز  رد  تسا . هتفر  راـکب  یمالـسا  یکـشزپ  ياـهباتک  رد  و  تسا . مخز  ینعم  هب  شیر  کـشخ + زا  بّکرم  یـسراف و  هملک  نیا 
: دیوگ ورسخ  رصان  هدش  هدروآ  یئوجهناهب  قافن و  هلیح و  زا  هیانک  شیر » کشخ   » هملک

یلدج  تموصخ و  ردنا  بش  زورناگمه و  اب  شیرکشخ  لبق  زا 
ص 501. نارهت 1352 ش . ققحم ، يدهم  يونیم و  یبتجم  مامتهاب  ورسخ ، رصان  ناوید 

96 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

يزاّرلل 184 يروصنملا 

ناـسارخ یلاو  دـنواشیوخ  دـسا  نب  روـصنم  يارب  تسا  فورعم  يروـصنملا » شاـنکلا   » و يروـصنملا » بطلا   » هب هک  ار  باـتک  نیا  يزار 
. تسا هدرک  فیلأت 

Liber: ناوـنع تحت   Gerard of Cremona یئاـنومرک درارج  هلیـسوب  يدـالیم  لاـس 1481  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  باــتک  نـیا 
زینو رد  ، 1519 ، 1510 ، 1501 ، 1497 ، 1493 ، 1492 ياـهلاس 1484 ، رد  همجرت  نیا  دـیدرگ و  همجرت  ینیتـال  ناـبزب   Almansoris

هرابرد هک  باتک  نیا  مهن  هلاقم  دـیدرگ . پاـچ  ناـملآ  ملوا  رد   1674 رد 1641 ، سیوس و  لزاـب  رد   1551 ، 1544 رد 1533 ، اـیلاتیا و 
سیئر هکنانچ  هدوب  اپورا  یکـشزپ  ياههدکـشناد  فورعم  یـسرد  ياهباتک  زا  یطـسو  نورق  رد  تسا  اپ  اـت  رـس  زا  اـهیرامیب  همه  ناـمرد 

. تسا هدادیم  باتک  نیا  يور  زا  ار  دوخ  سرد  زونه  لاس 1558  رد  هسنارف  هیلوپ  نوم  یکشزپ  هدکشناد 
اب رابنیتسخن  يارب  وا  باـتک  ص 64 . ش ). ه . مود 1352  پاـچ  نارهت 1349 ،  ) ققحم يدـهم  يزار ، ياـیرکز  نب  دـمحم  يا  فوسلیف 

1987 لاس 1408 ه . رد  مولع  گنهرف و  تیبرت و  یبرع  نامزاس  هب  هتسباو  یبرع  یطخ  ياههخـسن  هسـسؤم  هلیـسوب  هناگتفه  ياهتسرهف 
. تسا هدش  پاچ  تیوک  رد  م .

ناهربلا 188 باتک 

تسیچ دوشیم  نیبم  ةرورض  هچنآ  نییبت  شور  دنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هدزناپ  رد  ار  باتک  نیا  سونیلاج 
ینانوی هب  ار  نآ  زا  لماک  ياهخـسن  ام  نامز  لها  زا  یـسک  نونکات  و  تسا . هدوب  نیمه  قطنم  رد  دوخ  مراهچ  باتک  رد  وطـسرا  فدـه  و 

نآ نتفای  يارب  متخادرپ و  ناوارف  نآ  نتسج  هب  مه  نم  تسا و  هتشامگ  نآ  نتسج  هب  يدایز  تمه  لیربج  هکنیا  دوجو  اب  هدرواین  تسدب 
هب هک  دوب  قشمد  رد  طقف  متفاین  ار  نآ  زا  يزیچ  مدیـسر و  هیردنکـسا  هب  هکنیا  اـت  متـشگ  ار  رـصم  نیطـسلف و  ماـش و  هریزج و  ياـهرهش 

یمین دودح 
97 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

مدوب هتفای  نم  هک  یتالاقم  نیع  اهنآ  همه  هک  تفای  نآ  زا  یتالاقم  مه  لیربج  دوب و  مامتان  یلاوتمان و  یتالاقم  هک  متفای  یـسرتسد  نآ  زا 
ار نآ  ندـناوخ  هک  یتقو  ات  باتک  نآ  همجرت  هب  تفاییمن  مارآ  مناج  نم  یلو  درک  همجرت  وا  يارب  دوب  هتفای  وا  هک  ار  هچنآ  بویا  دوبن و 

. مدوب باتک  همه  نتفای  هب  قاتشم  دنموزرآ و  مه  نم  تشاد و  دوجو  نآ  رد  لالتخا  ناصقن و  اریز  منکن  لماک  دیاب  هکنانچ 
دودح موس و  هلاقم  زا  رتشیب  مود و  هلاقم  زا  هاتوک  یئزج  زا  دوب  ترابع  نآ  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  مدوب  هتفای  هک  ار  هچنآ  نم  سپس 

زجب متفای  ار  باتک  رخآ  ات  رگید  تالاقم  و  دوب . هدـش  طقاس  هک  نآ  زاغآ  زا  یتمـسق  زجب  مهن  هلاقم  نآ و  زاغآ  زا  مراهچ  هلاـقم  زا  یمین 
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نینح ص 47. هلاسر  دوب . صقان  نآ  نایاپ  اریز  مهدزناپ  هلاقم 

سوطیفامک 194

کـیراب و ياهفوکـش  تسا و  ربونـص  تخرد  يوـب  هب  نآ  يوـب  تسا و  یهوـبنا  ياـهگرب  ياراد  سوطیفاـمک  هک  دـیوگیم  ناـحیر  وـبا 
ۀیودالا یف  تسا . هدرک  رکذ  لیـصفت  هب  ار  نآ  یئوراد  صئاصخ  هدروآ و  ار  هایگ  نیا  ریوصت  یقفاـغ  هندیصلا ص 320 . دراد . کچوک 

تسا درفب  رصحنم  هخسن  ارهاظ  هک  باتک  نیا  هرامش 7508  لیگ  کم  هاگشناد   Library osler رلسا هناخباتک  یّطخ  هخسن  ةدرفملا ،
. تسا هتخاس  رشتنم  پاچ و  هرهاق  رد  1932 م . لاس 38 - رد  ار  باتک  نیا  زا  يربعلا  نبا  بختنم  فوهریام  سکام  هدشن و  پاچ  نونکات 

بصعلا 198 میسقت  یف 

باتک رد  سونیلاج  اریز  دـشاب  هدرک  لابند  بصعلا » یف   » باتک رد  ار  سونیلاـج  شور  باـتک  نیا  رد  قحـسا  نب  نینح  هک  دراد  لاـمتحا 
هنوگ هچ  عون و  هچ  اهنآ  دیوریم و  عاخن  غامد و  زا  بصع  تفج  دنچ  هک  هتشاد  نایب  دوخ 

98 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
نینح ص 9. هلاسر  تسیچ . اهنآ  لمع  دنراد و  یتامیسقت  هچ  اهنآ  زا  کیره  دنتسه و 

ریبکلا 199 ضبنلا 

هک مدـید  ینانوی  هب  ياهلاقم  نم  یلو  تسا . هدرک  هصالخ  هلاـقم  کـی  رد  ضبن  رد  ار  دوخ  گرزب  باـتک  هک  هدرک  داـی  دوخ  سونیلاـج 
زا هتـشذگ  درادن  تسا  زاین  دروم  ضبن  هرابرد  هک  هچنآ  همهرب  هطاحا  اریز  هتـشون  ار  هلاقم  نآ  سونیلاج  هک  مریذپیمن  دوب و  هنوگنادـب 

نالعاج زا  یخرب  نوچ  هتفاین و  ار  نآ  یگدامآ  یلو  دـسیونب  ار  هلاقم  نآ  هک  هداد  هدـعو  سونیلاج  دـیاش  تسین . مه  یبوخ  هلاـقم  هکنیا 
هدمآ تسار  وا  هدعو  ات  دناهدروآ  تسرهف  رد  ار  نآ  مان  هتـشون و  ار  هلاقم  نآ  هدومنن  دوخ  دـعو  هب  يافو  هدرک و  هدـعو  وا  هک  دـناهدید 

- تسا هتفر  نایم  زا  وا  ياهباتک  زا  يرایـسب  هکنانچ  هتفر - نایم  زا  هک  دشاب  هتـشون  هرابنیا  رد  ياهلاقم  سونیلاج  هک  تسا  نکمم  دشاب و 
نینح ص 33. هلاسر  تسا . هدرک  همجرت  ینانوی  نابز  هب  ار  نآ  سجرس  هدش و  هداهن  نآ  ياجب  هدش و  هتخاس  هلاقم  نیا  و 

نّییناردنکسالا 199 عماوج 

نب نینح  دریگ . رارق  تءارق  دروم  بط  ملع  شزومآ  يارب  هک  دـندرک  باختنا  سونیلاج  ياهباتک  زا  باـتک  هدزناـش  هیردنکـسا  ناکـشزپ 
: دیوگیم نینچ  باتک  هدزناش  نیا  یفرعم  زا  سپ  قحسا 

. دنناوخیم هیردنکسا  یکشزپ  ياههسردم  رد  هک  یئاهباتک  نآ  تسا  نیا 
باتک کی  ندـیمهف  ندـناوخب و  دـنوشیم و  عمج  زور  ره  ناـنآ  دـننکیم . تءارق  ار  اـهباتک  نیا  مدرک  داـی  نم  هک  یبیترت  نیمهب  ناـنآ 

 -( School) لوکسا هب  فورعم  هک  یئاههاگشزومآ  رد  ام  ياراصن  باحصا  هزورما  هکنانچ  دنزادرپیم 
99 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

هب بتک  نیا  رد  تراهم  زا  سپ  دارفا  زا  کیره  دننکیم . عامتجا  بتک  ریاس  ای  نامدقتم و  ياهباتک  زا  یباتک  ندناوخ  يارب  زور  ره  تسا 
شیاهباتک هک  هدوبن  نیا  رب  سونیلاج  اما  دنناوخیم . ار  نامدقتم  ياهباتک  ریسافت  ام  باحصا  زورما  هک  وحن  نامهب  دنزادرپیم  نآ  تءارق 

دوش و هدناوخ  حیرـشت » رد   » وا ياهباتک  اههقرف » رد   » وا باتک  زا  سپ  هک  هدرک  شرافـس  تشذـگ  هکنانچ  وا  ددرگ . تءارق  شور  نیا  رب 
نینح ص 18. هلاسر  ددرگ . تءارق  تسا  هداهن  ار  نآ  دوخ  هک  یبیترتب  وا  ياهباتک  هیقب  سپس 
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. دوشیم هدناوخ  عماوج »  » مانب دناهتشون  باتک  هدزناش  نیا  رب  نادنمشناد  هک  یتاصیخلت  حورش و 

دیلاب 206 لمعلا 

راکب يراکتـسد »  » تروصب یـسراف  نابز  رد  هک  تسا  نیمه  دوشیم و  هتفگ  یحاّرج » لمع   » هب دـیلا  ۀعانـص  دـیلا و  لمع  دـیلاب و  لمعلا 
: دیوگ ص 21  ش ،). نارهت 1338 ه . یلوسرلا ، دبع  یلع  مامتهاب   ) دوخ ناوید  رد  یقرزا  هکنانچ  تسا . هتفر 

رتشینرپ  نیتسآ  دراد  رابسمرپ  تسدراکتسد  کشزپ  لد  نیگنس  وچ  یمزراوخ  داب 
ریسفت نییراکتـسد »  » هب ار  ساّطن »  » هملک دوخ  هیناساس  هدیـصق  رد  یبلاعث  هکنانچ  هتفر  راکب  مه  یبرع  نابز  رد  راکتـسد »  » هملک نیمه  و 

. تسا هدرک 
هس رب  هدروآ  دیلاب » لمعلا  : » ناونع تحت  هک  ار  یلـصف  دوخ  هّیبط  هزوجرا  رد  انیـس  نبا  ج 3 ص 366 ، ق ). هرهاق 1366 ه .  ) رهدلا ۀیمیتی 

: تسا هدرک  میسقت  ناوختسا  رد  لمع  تشوگ  رد  لمع  اهگر  رد  لمع  مسق ،
دیلا لامعاب  أدبأ  نأ  نآفدیفا  ماظن  نم  تغرف  ذا  و 

قیقدلا  یف  اهلیلج و  یففقورعلا  یف  لمعی  دحاوف 
100 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

مظعلا  یف  هلمعن  اثلاث  ومّحللا  یف  هلمعن  ایناث  و 
ص 188. بلح 1984 م . ۀّیبطلا ، انیس  نبا  تاّفلؤم  نم 

قرفلا 206

ره راتفگ  هک  تسا  هدوب  نآ  باتک  نیا  رد  سونیلاـج  روظنم  تسا و  هلاـقم  کـی  لـماش  تسا  یکـشزپ  ياـههقرف  هراـبرد  هک  باـتک  نیا 
نایب ار  کیره  نافلاخم  رب  در  جاجتحا و  اعدا و  دراوم  دـنک و  فیـصوت  دـنراد  فالتخا  مهاب  سنج  رد  هک  هناـگهس  ياـههقرف  زا  فنص 

زین يرگید  ياههقرف  هقرف  هس  نیا  زا  کیره  رد  هک  تسنیا  مدومن  دیق  ار  سنج  رد  فالتخا  مدش و  لئاق  انثتـسا  نم  هکنیا  تلع  و  دـیامن .
دوشیم و هتخانـش  نآ  رد  رظن  ناعما  زا  سپ  دنابط  رد  لخاد  هک  اههقرف  نآ  نابحاص  تالاقم  دـنافلتخم و  عون  رد  هک  دـنوشیم  تفای 

قرف : » ناونع تحت  باتک  نیا  نینح ص 6  هلاسر  ددرگیم . هتسناد  نآ  ندوب  لطاب  ای  قح  هب  مکح  یگنوگچ  نآ و  زا  یفنـص  ره  تیمها 
يروهمج گنهرف  ترازو  حیحصت و  ملاس  میلـس  دمحم  رتکد  هلیـسوب  ببطتملا  يدابعلا  قحـسا  نب  نینح  دیز  یبا  لقن  نیملعتملل » بطلا 

. تسا هدرک  رشتنم  پاچ و  لاس 1978 م . رد  ار  نآ  رصم  یبرع 

سوطیذورثم 226

نبا لئاسر  یـسلدنا ، هیقف  دـشر  نبا  قایرتلا ، باتک  تسا . سوطیدورثم  هاـش  نآ  عرتخم  هب  بوسنم  هک  رهزداـپ ) كاـیرت ، قاـیرت -(  عون 
دوخ ۀیبلقلا » ۀیودالا   » باتک زا  مهدزناپ  لصف  انیـس  نبا  ص 396 . 1987 م ،. هرهاق 1407 ه . ثارنلا ، قیقحت  زکرم  تاروشنم  ۀیبطلا ، دـشر 

. تسا هدرک  زاغآ  هنوگنیدب  سوطیذورثم  نوجعم  قوراف و  قایرت  فیصوت  اب  تسا  هداد  بّکرم  ياهوراد  هب  صاصتخا  هک  ار 
101 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

ناسنالا و جازم  ۀمیالم  یف  امهغلبم  ۀبکرملا  ۀیودالا  نم  ءیـش  غلبی  ناذّللا ال  امهناف  سوطیذورثمب  فورعملا  نوجعملا  قورافلا و  قایرتلا  »
یملعلا ثارتلا  دهعم  بلح ، ۀعماج  تاروشنم  ۀـبیطلا ، انیـس  نبا  تافلؤم  نم  مومّـسلا .» ۀـمواقم  شّحوتلا و  ۀـلازا  بلقلا و  ۀـیوقت  هتقفاوم و 
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بلح 1404 ه. یبرعلا ،
ص 282. 1984 م ،.

حیرشتلا 212 جالع  یف 

، تسد تاطابر  تالـضع و  لوا  هلاقم  رد  تسا  هتخادرپ  ریز  روما  فیـصوتب  اهنآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم  هدزناپ  رد  ار  باتک  نیا  سونیلاـج 
هنوگ ود  هک  تسا  یتالـضع  مراهچ  هلاقم  رد  اپ ، تسد و  ود  قورع  بصع و  هرابرد  موس  هلاقم  رد  اپ ، تاطابر  تالـضع و  مود  هلاقم  رد 

، تشپ نتم و  ود  مکش و  قارم  هنیس و  تالضع  مجنپ  هلاقم  رد  دروآیمرد ، تکرحب  ار  هناش  ود  ندرگ و  رـس و  نیئاپ و  هناچ  بل و  ود  و 
حیرـشت متـشه  متفه و  هلاقم  رد  اهنآ  دننام  هناثم و  یلک و  لاحط و  دبک و  اعما و  هدـعم و  زا  تسا  ترابع  هک  اذـغ  تالآ  مشـش  هلاقم  رد 
فیصوت دوشیم  راکشآ  ناویح  گرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  براوض  قورع  هیر و  بلق و  حیرشت  رد  هک  ار  هچنآ  متفه  رد  سفنت . تالآ 

، تسا عاخن  غامد و  حیرشت  صاخ  مهن  هلاقم  تسا . هدومن  فصو  دوشیم  رهاظ  هنیس  ياج  همه  حیرشت  رد  هک  ار  هچنآ  متشه  رد  هدرک و 
یناوختـسا نینچمه  تسا و  هرجنح  رد  هک  هچنآ  مهدزای  رد  تسا . هتـسویپ  اضعا  نیاـب  هک  هچنآ  يرم و  ناـبز و  نامـشچ و  حیرـشت  مهد 

مهدزیـس رد  دـیلوت ، ياضعا  حیرـشت  مهدزاود  هلاـقم  رد  تسا ، طوبرم  نیدـب  هچنآ  لکـش 8 و  نیا  ینعی  یناـنوی  فورح  زا  مـال  هب  هیبش 
زا هک  یبصع  حیرـشت  مهدزناپ  هلاقم  رد  دـیوریم ، غامد  زا  هک  یبصع  حیرـشت  مهدراهچ  هلاقم  رد  هدـننز ، ریغ  هدـننز و  ياـهگر  حیرـشت 

نینح ص 19. هلاسر  دیوریم . عاخن 
102 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

جازملا 213

یئاههناشن فیصوت و  ار  اهنآ  یگنوگچ  دادعت و  ناویح و  ياهندب  جازم  ماسقا  لوا  هلاقم  ود  رد  هتخاس  هلاقم  هس  ار  باتک  نیا  سونیلاج 
ار اهنآ  تخانـش  شیامزآ و  یگنوگچ  اـهوراد و  جازم  ماـسقا  موس  هلاـقم  رد  تسا و  هدرک  ناـیب  دـنکیم  تلـالد  اـهنآ  زا  کـیره  رب  هک 

یئاهباتک زا  زین  باتک  نیا  و  دوشیم . هتسویپ  منکیم  دای  نآ  زا  نیا  زا  سپ  هک  اهوراد » يورین   » باتک هب  هلاقم  نیا  تسا و  هدومن  فصو 
نینح ص 10. هلاسر  تسا . يرورض  بجاو و  ءربلا » ۀلیح   » باتک زا  شیپ  نآ  ندناوخ  هک  تسا 

ۀیعیبطلا 213 يوقلا  یف 

زا دـنترابع  هک  تسا  ورین  هس  اب  ندـب  ریبدـت  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  سونیلاـج 
زا هکنانچ  ددنبیم  ار  نآ  دهدیم و  رییغت  ار  ینم  یکی  تسا  ورین  ود  زا  بکرم  هلباح  يورین  هیذاغ . يورین  هیمنم و  يورین  هلباح و  يورین 
زا کیره  رد  هک  يددـع  رادـقم و  عضو و  تئیه و  اب  ار  ازجالا  ۀـهباشتم  ياـضعا  هکنآ  يرگید  دزاـسیم و  ازجـالا  ۀـهباشتم  ءاـضعا  نآ 

هریغم يورین  هکـسام و  يورین  هبذاج و  يورین  زا  دنترابع  هک  ورین  راهچ  ار  هیذاغ  يورین  دنکیم و  بیکرت  تسا  زاین  دروم  هبکرم  ياضعا 
نینح ص 10. هلاسر  دننکیم . تمدخ  هعفاد  يورین  و 

نارحبلا 214 یف 

شیپشیپ هک  دسریم  اجنادب  ناسنا  هنوگچ  دیامن  فیـصوت  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  سونیلاج 
نینح هلاسر  دـنکیم . تشگزاب  زیچ  هچ  هب  ددرگیم و  رادـیدپ  یک  دراد  دوجو  هکیتروصرد  هن و  اـی  دراد  دوجو  نارحب  هک  دـباییمرد 

ص 15.
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103 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

نارحبلا 215 ماّیا  یف 

ار فلتخم  ياهزور  لاح  فالتخا  دـنک  فیـصوت  هک  تسنیا  لوا  هلاقم  ود  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  ار  باـتک  نیا 
مادـک دراد  دوجو  نآ  رد  نارحب  هک  یئاهزور  رد  زین  درادـن و  دوجو  کیمادـک  رد  دراد و  دوجو  کیمادـک  رد  نارحب  هکنیا  توق و  رد 
اهزور توق  رد  یفالتخا  نینچ  هکنیا  للع  موس  هلاقم  رد  و  دوشیم . طبترم  بلطم  نیاب  هک  هچنآ  تسا و  دنسپان  مادک  هدیدنـسپ و  نارحب 

نینح ص 16. هلاسر  دنکیم . نایب  دراد  دوجو 

تاّیمحلا 215 یف 

ود لوا  هلاقم  رد  دـنک . فیـصوت  ار  اهبت  لئالد  عاونا و  سانجا و  هک  تسنیا  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باـتک  نیا  سونیلاـج 
سنج مود  هلاـقم  رد  هدرک و  فیـصوت  دناهیبلـص  ياـضعا  هب  فورعم  هک  یلـصا  ياـضعا  رد  يرگید  حور و  رد  یکی  هـک  ار  بـت  سنج 

رد نم  دوب و  هدرک  دنـسپان  ياهمجرت  سجرـس  ار  باـتک  نیا  تسا . هدومن  فصو  تسا  هتفرگ  تنوـفع  طـالخا  رد  هک  ار  نآ  زا  یموـس 
ینایرس هب  سونیلاج  زا  هک  دوب  یباتک  نیتسخن  نیا  مدرک و  همجرت  عوشیتخب  نب  لیئربج  يارب  مدوبن  شیب  یکدوک  هک  یتقو  رد  رما  زاغآ 

صاخ یتیانع  اب  ار  اهنآ  هک  متفای  نآ  رد  یطالغا  هجیتن  رد  مدرک و  ینیب  هحفص  ار  نآ  مدیسر  لامک  نس  هب  نوچ  سپس  مدرک و  همجرت 
هب یـسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ  نینچمه  مریگرب و  مدـنزرف  يارب  ياهخـسن  متـساوخیم  هک  هاگنآ  مدومن  حیحـصت  حالـصا و 

نینح ص 15. هلاسر  مدرک . همجرت  یبرع 

ءربلا 215 ۀلیح  یف 

سایق شورب  اهیرامیب  زا  کیره  هنوگچ  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هدراهچ  رد  ار  باـتک  نیا  سونیلاـج 
رد دوشیم و  نامرد 

104 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
دوشیم اهیرامیب  زا  کـیره  ناـمرد  بجوم  هک  هچنآ  اـهنآ  ناـیم  زا  ددرگیم و  اـفتکا  تسا  رظن  دروم  هک  یمومع  ضراوع  رب  دروم  نیا 

يدرم يارب  ار  باتک  نیا  زا  هلاقم  شـش  وا  دـیوجیم . دانتـسا  یئزج  ءایـشا  زا  یمک  ياهلاثم  ندروآب  دروم  نیا  رد  وا  دوشیم . جارختـسا 
لوصا هدرک و  نایب  هدش  هداهن  اهنآ  رب  ملع  نیا  رد  رما  نیا  هیاپ  هک  ار  یحیحـص  لوصا  مود  لوا و  هلاقم  رد  تسا  هدرک  فیلأت  نرایا  مانب 

ار اضعا  یگتـسویپ  یئادـج  نامرد  رگید  هلاـقم  راـهچ  رد  تسا . هتـسکش  مهرد  دـنداهن  هیاـپ  وا  ناراـی  سطارطـسسرا و  هک  ار  یتسرداـن 
دنک مامت  ار  نآ  هک  تساوخ  وا  زا  سونایناج  سپـس  تشذگرد  دنک  مامت  ار  باتک  سونیلاج  هکنآ  زا  شیپ  نرایا  تسا . هدرک  فیـصوت 

دیآیم شیپ  ازجـالا  ۀـهباشم  ياـضعا  رد  هـک  یئاـهیرامیب  ناـمرد  لوا  هلاـقم  شــش  رد  تشوـن . وا  يارب  ار  رگید  هلاـقم  تـشه  وا  سپس 
همه نامرد  نیتسخن  هلاقم  شـش  زا  لوا  هلاقم  رد  دومن و  ناـیب  ار  هبکرم  ياـضعا  ياـهیرامیب  ناـمرد  رگید  هلاـقم  ود  رد  درک و  فیـصوت 

دوشیم ثداح  هدـعم  رد  هک  هچنآ  رب  ار  فیـصوت  نآ  لاثم  باـب  نم  درک و  فیـصوت  دوشیم  ادـیپ  وضع  کـی  رد  هک  جازم  ءوس  ماـسقا 
ار زور  بت  ینعی  تسا  حور  رد  هک  یئاهبت  ماـسقا  ناـمرد  تسا  باـتک  زا  متـشه  هلاـقم  ناـمه  هکنآ  زا  سپ  هلاـقم  رد  تخاـس . يراـج 
رد هک  ار  یبت  نامرد  مهد  هلاـقم  رد  دـیامنیم و  فصو  ار  هقبطم  بت  ناـمرد  مهن  هلاـقم  ینعی  نآ  زا  سپ  هلاـقم  رد  دـنکیم و  فیـصوت 

. دیامنیم نایب  تسناد  دیاب  مامح  لامعتسا  زا  هرابنیا  رد  هک  هچنآ  عیمج  نآ  رد  دنکیم و  فیصوت  ار  قد  بت  ینعی  تسا  یلصا  ياضعا 
هبیرغ ضارعا  زا  یلاخ  هک  ار  یئاهبت  دنکیم . نایب  دنیآیم  دوجوب  طالخا  تنوفع  زا  هک  یئاهبت  نامرد  مهدزاود  مهدزای و  هلاقم  رد 
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نینح ص 16. هلاسر  تسا . هدروآ  مهدزاود  هلاقم  رد  تسا  هبیرغ  ضارعا  اب  هارمه  هک  یئاهنآ  مهدزای و  هلاقم  رد  تسا 
105 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

سناجاطاق 216

: دیوگیم هدروآ  ناحاّرج  تبسح  هرابرد  هک  یلصف  رد  یشرق  ةوّخألا  نبا 
اههلضع ناسنا و  ياضعا  حیرشت و  زا  دنسانشب و  تسا  اهمهرم  اهمخز و  هرابرد  سناجاطاق  هب  فورعم  هک  سونیلاج  باتک  دیاب  ناحاّرج 

هرهاق 1978 م. ۀبسحلا ، ماکحا  یف  ۀبرقلا  ملاعم  دنـشاب . هتـشاد  یهاگآ  دراد  دوجو  اضعا  نآ  رد  هک  یئاهبصع  اهنایرـش و  اهگر و  و 
ص 258.

ناقتحا 232 غارفتسا ،

ۀیاده دیایب . یندمآان  زیچ  هک  دوب  نآ  غارفتسا  ینعم  و  دیاین ، دنامب و  نت  ردنا  یندمآ  يزیچ  هک  دوب  نآ  ناقتحا  ینعم  دیوگیم : ینیوخا 
كاسمتسا  » هب ریبعت  ناقتحا »  » زا و  قالطتسا » ای  لاسرتسا   » هب ریبعت  یهاگ  غارفتسا »  » زا یمالسا  یکـشزپ  ياهباتک  رد  نیملعتملا ص 179 .

ودنه ص 37 و 40. نبا  بطلا  حاتفم  تسا . هدش  سابتحا » ای 

سکعلاب 234 لیلحتلا 

ياضعا هب  ناسنا  ندـب  یئوگب  يروایب و  رظن  رد  ار  ناسنا  هکنآ  دـننام  دـیوگ : سکعلاب  لـیلحت  هراـبرد  يزاوها  یبسوحم  ساـبع  نب  یلع 
تسا و اذـغ  هک  یتابن  هب  طالخا  طالخا و  هب  ءازجالا  ۀـهباشتم  يازجا  ءازجالا و  ۀـهباشتم  ياضعا  هب  یلآ  ياضعا  دـباییم و  لالحنا  یلآ 

ج 1 ص 10. ق . هرهاق 1294 ه . ۀیبطلا ، ۀعانصلا  لماک  دبای . لالحنا  هتفای  بیکرت  نآ  زا  اذغ  هک  یتاسقطسا  هب  تابن 

تاسقطسالا 234 یف 

نایب هک  تسنیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  تسا  فورعم  طارقب » يأر  یلع  تاسقطـسالا  یف   » ماـنب هک  باـتک  نیا 
همه هک  دنک 

106 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
راهچ زا  اهنآ  بیکرت  دـنوشیم  هداز  نیمز  لد  زا  هک  یماسجا  تاـبن و  ناویح و  ياهندـب  ینعی  دـننکیم  داـسف  نوک و  لوبق  هک  یماـسجا 

ناسنا ندب  ماوق  هک  کیدزن  يوناث  رصانع  یلو  دنتـسه  ناسنا  ندب  زا  رود  هیلوا و  ناکرا  اهنیا  تسا و  شتآ  اوه و  بآ و  كاخ و  نکر 
یئاهباتک زا  باتک  نیا  ادوس .) ارفـص و   ) هخلت ود  مغلب و  نوخ و  ینعی  هناگراهچ  طالخا  زا  دنترابع  تساهنادب  رادنوخ  ناروناج  رگید  و 

. دوش هدناوخ  ءربلا » ۀلیح   » باتک ندناوخ  زا  شیپ  تسا  بجاو  هک  تسا 

ةریغصلا 234 ۀعانصلا  باتک  یف  دّحلا  لیلحت 

فیرعت نآ  سپس  يروآرد  دحاو  یفیرعت  ریز  رد  یتسه  نآ  يوجتـسج  رد  هک  ار  یملع  هک  تسنآ  دح  لیلحت  دیوگیم : ساّبع  نب  یلع 
سلقوریا فیرعت  ساسارب  ار  یکشزپ  ةریغصلا » ۀعانصلا   » باتک رد  سونیلاج  هکنانچ  ینک  میـسقت  نآ  عاونا  لوصف و  هب  یلعا  سنج  زا  ار 

ج 1 ص 11. ۀیبطلا ، ۀعانصلا  لماک  تسا . هدرک  فیرعت 
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ةریغصلا 234 ۀعانصلا  یف 

نایوجـشناد و لماش  نآ  ندـناوخ  تعفنم  اریز  هتـشونن  نایوجـشناد  هب  باطخ  ناونعب  تسا  هلاقم  کی  ياراد  هک  ار  باتک  نیا  سونیلاـج 
نیا دـنک و  نایب  هاتوک  يراتفگ  اب  ار  بط  تالمجم  همه  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ  رد  سونیلاج  روظنم  اریز  تسا  ود  ره  ناـگتخومآ  شناد 

روصت مسر  وحنب  دوـخ  نهذ  رد  لاـمجا  وـحنب  ار  بط  ثحاـبم  همه  ملعتم  هکنآ  هچ  تسا . دـنمدوس  ود  ره  نالمکتـسم  ناـملعتم و  يارب 
لمکتسم و  دباییمرد ، حورـشم  ياهباتک  زا  ار  نآ  ياهناهرب  صیخلت و  حرـش و  ددرگیمزاب و  نآ  ءزجءزج  هب  نآ  زا  دعب  سپـس  دنکیم 

هب هیردنکـسا  رد  ناتـساب  نامز  رد  هک  یناملعم  دـهدیم . رارق  هتـسناد  هدـناوخ و  لیـصفت  وحنب  هک  هچنآ  يارب  يراکذـت  هلزنمب  ار  نآ  زین 
سپ ار  باتک  نیا  هبترم  دنتخادرپیم  بط  میلعت 

107 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
هب باـطخ  اـهيرامیب  ناـمرد  رد   » هلاـقم ود  و  نایوجـشناد » هب  باـطخ  ضبن  رد   » باـتک نآ  زا  سپ  دـندادیم و  رارق  اـههقرف »  » باـتک زا 

دحاو ناونع  اب  ار  نآ  دناهتخاس و  تسا  هلاقم  جنپ  ياراد  هک  دحاو  یباتک  ار  باتک  جنپ  نیا  یئوگ  دندومنیم و  نیعم  بیترتب  ار  نقولغا »
نینح ص 5. هلاسر  دناهدرک . نییعت  نایوجشناد  مومع  هدافتسا  يارب 

ّبطلا 234 تابثا 

مّلعت یلع  ثحلا  یف   » باتک رد  سونیلاج  دناهدرکیم . راکنا  ار  بط  هدوب و  قافتا  تخب و  وریپ  هک  هدـش  هتـشون  یناسک  ّدر  رب  باتک  نیا 
. دنهدیم رارق  تخب  نایرج  رد  ار  دوخ  دناهدیبسچ و  دوخ  ياهيوزرآ  هب  هک  دناینالاطب  تخب  ناوریپ  هک  دیوگیم  تاعانصلا » مولعلا و 

دبع برعلا ، دنع  مولعلا  ۀفـسلفلا و  یف  صوصن  تاسارد و  هعومجم  رد  تاعانـصلا  مولعلا و  ملغت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاج  لاقم  رـصتخم 
ص 187. توریب 1981 م . يودب ، نمحرلا 

ّدر بط و  ملع  تاـبثا  هب  صاـصتخا  ار  یلـصف  بطلا ص 7  حاـتفم  رد  ودـنه  نـبا  ۀـمکحلا ص 522 و  سودرف  رد  يربـط  نبر  نـب  یلع 
. دناهداد نآ  نارکنم 

يراشنملا 244 ضبنلا 

حاتفم دیآیم . دراو  بوچ  رب  هک  هّرا ) راشنم -(  ياههنادند  دـننام  دراد  فالتخا  يدـنلب  ندز و  رد  هک  تسا  یتخـس  ضبن  يراشنم  ضبن 
ص 44. ش ،. نارهت 1330 ه . ضبن ، رد  هلاسر  ای  یسانشگر  تسا . هدرک  یگّرا » ضبن   » هب ریبعت  ضبن  نیا  زا  انیس  نبا  بطلا 142 .

ۀعیبطلا 261 مسا 

سپس و رکذ و  ار  ترابع  نیا  دوخ  نقولغا » یلا   » باتک زاغآ  رد  سونیلاج 
108 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

: دهدیم حیضوت  ار  نآ  هنوگنیدب 
هدارا ار  جازم »  » تعیبط هملک  زا  نینچ . ناتسمز  رد  یخرب  تسا و  نینچ  ناتـسبات  رد  اه  تعیبط »  » زا یخرب  دیوگیم  طارقب  هک  یتقو  الثم 

ار ندـب » تأیه   » تعیبط هملک  زا  تسا . کیراب  ياهقاس  ار  یخرب  گـنت و  هنیـس  ار  اـه  تعیبط »  » زا یخرب  هک  دـیوگیم  یتقو  و  دـنکیم .
ره تعیبط »  » دیوگیم یتقو  و  دهاوخیم . ار  ندب » رگریبدت  يورین   » تسا اهيرامیب  هدنهدافـش  تعیبط  دیوگیم  یتقو  و  دـنکیم . دـصق 

ص 8. دراد . رظن  روظنم  سفن » تکرح   » نآ زا  یشزومآ  هنوگچیه  نودب  دراد  نایرج  تسه  هک  يزیچ  نامه  رب  يزیچ 
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عماوجلا 276 بحاص 

نآ رد  هک  تسا  صیلختلا » حرّـشلا و  یلع  نقولغا  یلإ  سونیلاـج  باـتکل  نییناردنکـسالا  عماوج   » باـتک عماوج »  » زا نارطم  نبا  دوـصقم 
نغور هراـبرد  سپـس  و  نغور ، درـس 4 - بآ  مرگ 3 - بآ  مرگ 2 - ياوـه  - 1 دـنکیم : فیـصوت  نینچ  ار  مامح  یلـصا  نکر  راـهچ 

: دیوگیم
ص 84. هب .» کلدی  خرمی و  ناب  اّما  طقف و  ندبلا  هب  حسمی  نأب  امإ  ماّمحلا  یف  لمعتسی  نهدلا  «و 

يزاّبخ 283

تبن زاّبخلا  يزاّبخلا و  دـیوگ : برعلا  ناسل  بحاص  ص 197 . تابنلا ، باتک  تسا . هتـسناد  یکی  ار  يزاـبخ »  » و هلبق »  » يرونید هفینح  وبا 
: دیمح لاق  ةریدتسم  ةرمث  اهل  قرولا  ۀضیرع  ۀفورعم  ۀلقب 

جرّدلا  جوهلا  هجسنت  ةوارذيدنلا  هیقسی  زاّبخ  داع  و 
. دنناوخ کچوک » یمطخ   » ار نآ  نایزاریش  هک  تسا  یمطخ  زا  یعون  نآ  هک  دیوگیم  عطاق  ناهرب  بحاص 

109 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

بعثملا 287

تسا و هدرک  ذخا  ص 234  اههدور ) یگدـنزغل  ءاعمألا -(  قلز  شخب  رد  سونیلاج  نقولغا » یلا   » باتک زا  ار  بلطم  نیا  اـنیع  نارطم  نبا 
«. بقثملا ۀّلعلا  هذه  نوّمسی  ۀّماعلا  دجت  کلذل  و  : » تسا هدمآ  فاق  اب  بقثملا )  » ذخام نیا  رد 

یضارضّرلا 283 کمّسلا 

: تسا هدرک  لقن  ار  تیب  نیا  یبارعالا  نبا  لوق  زا  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  تسا  هزیرگنس  ینعم  هب  ضارضر » »
بلحطم  لیغب  ضارضر  ةراجحاّهنأک  رمسباّتل ، یصحلا  ّتلی 

هک اجنآ  سونیلاج  تسا . هدرک  لقن  سونیلاج ص 176  ضارمالا » ءافـشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا   » باتک زا  انیع  ار  ترابع  نیا  نارطم  نبا 
یهام نآ  رگید  عون  ود  هک  دیامنیم  هیـصوت  ار  یهام  عون  هس  دنکیم  رکذ  دنتـسه  ّبغ » بت   » راچد هک  ار  یناسک  یندیـشون  یندروخ و 

. تسا ایرد  طسو  یهام  ایرد و  رانک 

مامّنلا 296 وه  ربنسیسلا 

دوشیم و هدنکارپ  نآ  يوب  هک  دنناوخ  تهج  نآ  زا  ماّمن  دنناوخ و  ماّمن »  » ار نآ  هک  تسا  یهایگ  ربنـسیس  دـیوگیم : يرونید  هفینح  وبا 
: تسا هدروآ  دوخ  رعش  رد  ار  نآ  سیق  یشعا 

امنمنم  شوجزرملا  ربنسیس و  وجسفنب  اهدنع و  ناّسلج  انل 
ۀیقرشلا راثآلل  یسنرفلا  یملعلا  دهعملا  هّللا ، دیمح  دمحم  اهعمجب  ینتعا  یفوتملا 282  يرونیدلا  هفینح  یبال  تابنلا  باتک  هب : دوش  عوجر 

مه کلملا » مامن   » و ماّمن »  » یبرع هب  ار  نآ  عانعن و  هندوپ و  نایم  تسا  ییزبس  دـیوگ : عطاـق  ناـهرب  بحاـص  ص 56 . ةرهاقلاب 1973 م ،.
ورسخ رصان  دنیوگیم .

110 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 
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: تسا هدرب  راکب  ياهدیصق  رد  ار  ربنسیس »  » هملک
ربمغیپ هناخ  هب  يوشرد  رگيزومایب  دوز  يادخ  طخ 

ربنسیس  دیور و  هلال  داشمشتکاخ و  رب  شهناخب ، يوشرد  رگ 
ورسخ ص 47. رصان  ناوید 

ینومغلف 298

نقولغا یلا  سونیلاج  باتک  : » هب دوش  عوجر  تسا . هدرک  لقن  ذـخأم  رکذ  نودـب  دایز  مک و  نودـب  ار  سونیلاج  تراـبع  نیع  نارطم  نبا 
.(، هرهاق 1982 م  ) ملاس میلس  دمحم  روتکد  قیلعت  قیقحت و  ّببطتملا ، قحسا  نب  نینح  صیخلت  حرش و  ناتلاقم  ضارمالا  ءافشل  یقاتلا  یف 

ثداح ندب  رد  هک  یمرو  ره  تسا : هداد  ترابع  نیا  اب  ینومغلف  مرو  هرابرد  يرتشیب  حیضوت  باتک  نیمه  رد  سونیلاج  ص 330 و 331 .
هدـناوخ ینوـمغلف »  » مرو دـشاب  نوـخ  سنج  زا  طـلخ  نیا  رگا  لاـح  دزیریمورف  هدرکمرو  وـضع  رب  هک  تسا  یطلخ  يداـیز  زا  دوـشیم 

ار مرو  نآ  دـشاب  رارم  سنج  زا  رگا  دـنیوگ و  جـیهت »  » ار نآ  دـشاب  هدروآ  دوجوب  ار  تسـس  مرو  هک  دـشاب  مغلب  سنج  زا  رگا  دوشیم و 
. تسا ناطرس  هب  فورعم  ریخا  نیا  هک  دنناوخ  هبالص »  » ار نآ  دشاب  ادوس  سنج  زا  رگا  و  هرمح » »

نقولغا ص 337. یلا  سونیلاج  باتک 

نلثجوب 298

ادـیپ مرن  تشوگ  رد  مرو  رگا  تسا : هدرک  دای  ار  نآ  ریز  ترابع  رد  مرو  یـضرع  لوصف  رکذ  سونیلاج  یناـنوی و  تسا  ياهملک  نلثجوب 
یخرـس ینومغلف  رگا  و  تسا ، نوعاط »  » دوشن عمج  رگا  و  جارخ »  » دوش كرچ ) هّدم -(  ندـش  عمج  بجوم  رگا  تسا و  ینومغلف »  » دوش

ص 355 نقولغا ، یلا  سونیلاج  باتک  دنناوخ . نلثجوب »  » ینانوی هب  ار  نآ  ددرگ  هدز  ینومغلف  یخرس  ای  دوش و  هدز 
111 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

سودرفلا 306

هزوم نلرب و  هخـسن  راهچ  يور  زا  یقیدص  ریبز  دـمحم  رتکد  هلیـسوب  هک  تسا  بّطلا » یف  ۀـمکحلا  سودرف   » باتک سودرف »  » زا دوصقم 
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  نلرب  رد  لاس 1928 م . رد  پیگ  فاقوا  هقفن  اب  هدش و  حیحصت  نیدلا  لامک  هجاوخ  هخسن  اتوگ و  ایناتیرب و 

اقینوف 309

یمّـسملا مهرملا  وه  راطقلقلاب و  ذـختملا  ۀـقرحملا و  ماـظعلاب  ذـختملا  مهرملا  : » تسا هتفگ  ص 454  نقولغا » یلا   » باـتک رد  سونیلاـج 
. تسا هدمآ  یقینوف »  » لدب هخسن  رد  یقینوت .»

اقیسوم 309

: تسا هدرب  راکب  اقیسوم »  » تروصب فلا  اب  ار  هملک  نیا  دوخ ص 213  ناوید  رد  هدرک و  ار  هتکن  نیا  تیاعر  ورسخ  رصان 
اقیسوم لّوا  رد  ياهدناوخ  رگار  يریذپماظن  ره  تیمظن 

؟ ادبم دب  هچ  شاهتنا و  تسیچ  اتیشیدنن  ملاع  ماظن  زا  نوچ 
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اقیبوط 310 اقیطسفوس ، اقیطولانا ، اقیروطیر ،

: تسا ریز  رارق  هب  نآ  نیتال  ریرحت  یبرع و  لداعم  هک  تسا  قطنم  ملع  رد  وطسرا  باتک  راهچ  مان  قوف  تاملک 
 Rhetosica هباطخ اقیروطیر -

 Analytica ناهرب اقیطولانا -
 Sophistica هطلاغم اقیطسفوس -

 Topica رعش اقیبوط -
ص 308. ق ،. نارهت 1393 ه . ددجت ، اضر  مامتهاب  میدن ، نبا  تسرهف 

112 ص : ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب 

سطیباید 320

« لوبلا سلـس   » هملک ودنه  نبا  تسا . دنق  يرامیب  ینعم  هب  دوشیم  هدید   Diabetes تروصب یبرغ  یکـشزپ  ياهباتک  رد  هک  هملک  نیا 
بطلا ص 128. حاتفم  دباین . رارق  هناثم  رد  دوش و  يراج  لوب  هک  تسا  هدرک  فیرعت  هنوگنیدب  ار  سطیباید »  » و

رد م . لاس 1971  رد  یناملآ  همجرت  اب  نآ  نتم  هک  هتـشون  اطیباید » یّمـسملا  ضرملا  یف  : » ناونع تحت  ياهلاـسر  يدادـغب  فیطللا  دـبع 
کیره نامرد  تیفیک  نآ و  زا  مسق  ره  تامالع  يرامیب و  نیا  ماسقا  هلاسر  نیا  رد  وا  تسا . هدش  رـشتنم  پاچ و  ناملآ  دالب  زا  نوب  رهش 

. تسا هدروآ  دناهدوب  رظن  بحاص  يرامیب  نیا  تخانش  رد  هک  ار  یمالسا  ینانوی و  ناکشزپ  زا  دنچ  ینت  مان  هدرک و  دای  ار 

كوحلا 323

تابنلا ص 58. باتک  جوردابلا . وه  كوحلا  دیوگیم : زین  يرونید  هفینح  وبا 
هندیـصلا ص 87. تسا . كوح »  » یبرع نابز  هب  و  اکوح »  » ینایرـس نابز  هب  و  نومیقوا »  » یمور ناـبز  هب  جورد  اـب  دـیوگیم : ناـحیر  وبا 
ار نآ  یبرعب  دشاب و  زورفاناتـسب  لگ  دیوگ : ناهرب  بحاص  بدالا ص 19 . ۀمدقم  تسا . هدرک  ریسفت  ورداب »  » هب ار  كوح »  » يرـشخمز

. دنناوخ نوزحملا » بلقلا  حرفم   » و رموض » »

سویبلقسا 334

لیذ تشاددای ص 114  هب  دوش  عوجر  تسا . هدرک  ریسفت  ۀسوبیلا » یفان   » هب ار  سویبلقسا »  » زین ءامکحلا » ءامسا  ریـسفت   » هلاسر رد  یباراف 
[2 «.] سیلاطوطسرا »

________________________________________

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب  سایلا ، نب  دعسا  نارطم ، نبا  [ 1]

1386 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ءابلألا ، ۀضور  ءابطألا و  ناتسب  سایلا ، نب  دعسا  نارطم ، نبا  [ 2]
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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

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)
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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 
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