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ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

: هدنسیون

ققحم يدهم 

: یپاچ رشان 

( یمالسا يروهمج  امیس  ادص و  تاراشتنا   ) شورس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  40هعومجم 

باتک 40تاصخشم 

بلاطم 40تسرهف 

41راتفگشیپ

بطلا حاتفم  ودنه و  نبا   150

50هراشا

ودنه نبا  راثآ  50لاوحا و 

بطلا حاتفم  باتک  صیخلت  52همجرت و 

باتک فیلأت  52تلع 

باتک 52باوبا 

52هراشا

لوا باب  52هصالخ 

مود باب  53هصالخ 

موس باب  55هصالخ 

مراهچ باب  56هصالخ 

مجنپ باب  57هصالخ 

مشش باب  58هصالخ 

متفه باب  60هصالخ 

متشه باب  60هصالخ 

مهن باب  61هصالخ 

مهد باب  63هصالخ 

یکشزپ یفسلف و  یقطنم و  تافیرعت  64تاریبعت و 
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ePilePsy) 122/ 9، 162/ 5) 64ایسیمیلبا

1 ایسکلف 162 / 64وبا 

16 64ریثألا 94 /

17 64ءاشحألا 116 /

12 / 123 [ 117 (] مادنا نتسج   ) 64جالتخالا

64هراشا

[118]13 64طالخألا 101 /

13 / 89 ملع )...   ) 64قالخألا

12 65ناقرألا 127 /

[120]6 / 100 اههیام )  ) 65ناکرألا

65هراشا

[123]12 ۀعبرألا 94 / 65ناکرألا 

3 ضارمألا 171 / 65نامزأ 

[124]13 65بابسألا 106 /

65هراشا

14 ۀیعیبطلا 106 / نع  ۀجراخلا  65بابسألا 

13 ۀّیعیّبطلا 106 / 65بابسألا 

[125]18 ضرملا 106 / ۀّحصلل و  ۀکرتشملا  65بابسألا 

66هراشا

4 ۀضرمملا 107 / 66بابسالا 

[126]3 66ۀلاحتسالا 97 /

15 / 127[127 (] نداتفا مکش  رد  بآ   ) 66ءاقستسالا

[128]16 یّقّزلا 127 / 66ءاقستسالا 

1 ّیلبّطلا 128 / 66ءاقستسالا 
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18 ّیمحلّلا 127 / 66ءاقستسالا 

13 66غارفتسالا 167 /

10 66سراطسا 162 /

[129]6 67سقطسألا 94 /

67هراشا

9 ۀعبرألا 94 / 67تاّسقطسألا 

3 67سیطسا 124 /

13 67مسالا 70 /

16 فّنصملا 86 / 67مسا 

4 67ملیسألا 117 /

67هراشا

15 67ۀفاضإلا 78 /

6 68ۀفاضإلا 81 /

11 68لالحمضالا 98 /

68هراشا

[130]12 ۀیلآلا 112 / 68ءاضعألا 

68ۀسرفألا

[131]8 68سوقیطسفا 161 /

17 68لاعفألا 105 /

8 68سیطایفا 162 /

6 68سورامیفا 161 /

10 69سونیرامیقا 161 /

[134]2 69لحکا 117 /

69هراشا
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18 ۀّیلکلا 73 / 69ظافلألا 

11 69یهلألا 89 /

69هراشا

17 69ءالتمالا 167 /

[135]10 ۀیفاجلا 114 / 69مألا 

11 ۀقیقّرلا 114 / 69ّمألا 

8 ۀّیممألا 131 / ۀیدلبلا و  69ضارمألا 

10 ۀّیصاخلا 131 / 69ضارمألا 

10 ةدّدبتملا 131 / 70ضارمألا 

[136]10 ةدفاولا 131 / 70ضارمألا 

11 ۀمیلّسلا 131 / ةدفاولا  70ضارمألا 

13 ۀّیئابولا 131 / 70ضارمألا 

4 70ءاعمألا 116 /

7 نایبّصلا 122 / 70ّما 

2 70سومارانا 162 /

70هراشا

9 70راثتنالا 125 /

[137]14 رعّشلا 120 / 70راثتنا 

[138]6 میلعّتلا 82 / 71ءاحنأ 

9 71سقوردنا 162 /

4 71لاعفنالا 90 /

1 71سولایقنا 163 /

1 ضرملا 169 / 71تاقوا 

1 نارحب 172 / 71ماّیا 
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[139]6 71سوالیا 128 /

71هراشا

3 71نیأ 79 /

4 / 107 بابسألا )...   ) 72ۀئدابلا

1 72قیلسابلا 117 /

[140]10 72نارحبلا 171 /

10 72ندبلا 107 /

72هراشا

3 72زاربلا 167 /

12 72ناهربلا 84 /

16 72نطبلا 116 /

15 72نطبلا 113 /

8 غامّدلا 114 / 73نوطب 

73هراشا

[141]15 73ۀّیخلبلا 130 /

5 73مغلبلا 110 /

7 ناکرألا 169 / 73تانب 

7 تاسقطسالا 169 / 73تانب 

[143]1 / 116 نابرد )   ) 73باّوبلا

73هراشا

16 / 128 هاگنتسشن ) شیر   ) 73ریساوبلا

5 74سومیلوب 127 /

74هراشا

8 74ۀضیبلا 121 /
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12 74لیلحّتلا 83 /

[144]15 ّدحلا 83 / 74لیلحت 

[145]3 سکعلاب 84 / 74لیلحت 

14 / 89 ملع )...   ) ۀنیدملا 74ریبدت 

15 / 89 ملع )...   ) لزنملا 74ریبدت 

[146]6 74جنشتلا 123 /

74هراشا

12 75ّداضّتلا 81 /

[147]4 75ةرسفّتلا 167 /

17 75ۀثوّتلا 128 /

16 75یلولّثلا 128 /

75هراشا

[148]13 / 130 هزینشگ )  ) 75ۀّیسرواجلا

13 / 129 هروخ )  ) 75ماذجلا

1 75برجلا 124 /

75هراشا

14 75يوزجلا 71 /

[149]8 76اسجلا 125 /

3 76ةواسجلا 129 /

2 76مسجلا 75 /

76هراشا

10 76دلجلا 112 /

7 76همجمجلا 114 /

76هراشا
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3 76سنجلا 74 /

11 ملعلا 78 / 76سنج 

[150]4 يرقبلا 127 / 76عوجلا 

77هراشا

1 77رهوجلا 75 /

12 77رهوج 77 /

5 ّیناحوّرلا 78 / 77رهوجلا 

1 ّینامسجلا 78 / 77رهوجلا 

2 / 70 ۀظفّللا )...   ) 77ۀّیرهوجلا

8 77ّدحلا 84 /

15 77ّدحلا 70 /

3 عارّذلا 117 / 78لبح 

78هراشا

18 ۀّیناکملا 96 / 78ۀکرحلا 

[151]10 78تاکرحلا 96 /

78هراشا

13 / 105 ةّوقلا )...   ) 78ۀساّسحلا

8 78ةاصحلا 128 /

1 78فصحلا 129 /

15 78یّمحلا 131 /

[153]5 یّقّدلا 133 / 78یّمحلا 

[154]3 / 133 مراهچ )  بت   ) عبّرلا 79یّمح 

15 نفع 132 / 79یّمح 

[155]1 ّبغلا 133 / 79یّمح 
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79هراشا

2 ۀّیومّدلا 133 / ۀقبطملا  79یّمحلا 

[156]18 ۀقرحملا 132 / ۀقبطملا  79یّمحلا 

[157]11 موی 123 / 79یّمح 

79هراشا

7 79یّحلا 75 /

16 ، 5 / 104 ةّوقلا )...   ) 79ۀمداخلا

18 80ۀّصاخلا 75 /

[158]9 / 123 اهمادنا ) ندش  هتفخ   ) 80ردخلا

[159]4 80زارخلا 121 /

16 80مشخلا 125 /

80هراشا

16 80ۀنشخلا 123 /

14 80ۀفلخلا 127 /

[160]18 ملاعلا 93 / 80ةریمخ 

80هراشا

[161]15 80ریزانخلا 129 /

[162]3 / 126 ندز ) مد  يراوشد   ) 81قانخلا

81هراشا

13 دسألا 129 / 81ءاد 

[163]6 / 120 نتشاذگ ) يوم   ) بلعثلا 81ءاد 

81هراشا

9 / 120 نتشاذگ ) تسوپ   ) ۀّیحلا 81ءاد 

[164]11 / 129 دسامآ ) رب  قاس  هک  يدرد   ) لیفلا 81ءاد 
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[165]4 / 130 نخان )  درد   ) 81سخادلا

18 یلیلکالا 114 / 81زرّدلا 

2 یلاّدلا 115 / 82زرّدلا 

[166]4 یّجّزلا 115 / 82زرّدلا 

3 یمّاللا 115 / 82زرّدلا 

7 نیّیقیقحلا 115 / ریغ  82نازرّدلا 

82هراشا

13 82زورّدلا 114 /

[168]6 82ۀعمّدلا 125 /

[169]10 / 121 نتشگرس )   ) 82راوّدلا

[170]9 82یلاوّدلا 129 /

[diabetes) 128/ 10[171  ) 83سطیباید

83هراشا

[dysentery) 129/ 5[172) ایراطنس 83وذ 

[173]11 / 126 ولهپ ) درد   ) بنجلا 83تاذ 

[174]13 / 126 شش )  سامآ   ) ۀئّرلا 83تاذ 

83هراشا

2 / 70 ۀظفللا )...   ) 83ۀیتاّذلا

[175]11 83لوبّذلا 98 /

[176]3 83برّذلا 128 /

14 عوجّرلا 141 / ّماّتلا  83بنّذلا 

12 تباّثلا 141 / 84بنّذلا 

13 یّضقتملا 141 / 84بنّذلا 

14 عوجّرلا 141 / صقاّنلا  84بنّذلا 
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7 84ساّرلا 113 /

[177]17 84یبّرلا 126 /

84هراشا

[178]11 84اجّرلا 128 /

18 84لجّرلا 113 /

84هراشا

7 84مسّرلا 71 /

12 نیعلا 115 / 85تابوطر 

[179]11 85هشعّرلا 123 /

85هراشا

[180]18 85دمّرلا 123 /

4 85حوّرلا 106 /

[181]6 85حوّرلا 93 /

85هراشا

[182]7 ۀّیناویحلا 106 / 85حوّرلا 

9 ۀّیعیبطلا 106 / 85حوّرلا 

9 ۀّیسفنلا 106 / 85حوّرلا 

10 86ۀیضایّرلا 167 /

10 86یضایّرلا 89 /

7 ةدعملا 127 / 86قیر 

12 86ماکّزلا 123 /

86هراشا

5 / 107 بابسالا )...   ) 86ۀقباّسلا

[183]18 / 121 درس ) ماسرس   ) 86تابّسلا
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9 / 124 گر ) نوخ و  هب  هقدح  ندش  هدیشوپ   ) 86لبّسلا

[184]12 / 121 مرگ ) بت   ) 86ماسرّسلا

14 86ماسرّسلا 126 /

[186]17 87ناطرّسلا 129 /

87هراشا

[187]18 / 120 رس ) یشیر   ) 87ۀفعّسلا

2 87سومیسافس 162 /

5 87سیسوقس 124 /

15 87یقّسلا 127 /

[188]10 / 122 ندش )  ربخیب  نداتفیب و  شوماخ   ) 87ۀتکّسلا

[189]15 / 126 شش )  ندش  شیر   ) 87لّسلا

[190]7 87قالّسلا 125 /

87هراشا

16 باجیإلا 81 / 88بلّسلا و 

10 لوبلا 128 / 88سلس 

88هراشا

[191]5 88ۀعلّسلا 130 /

10 88ۀمّسلا 86 /

[192]9 88سوخونس 161 /

17 جازملا 170 / 88ءوس 

15 88سومیس 161 /

88هراشا

[193]10 88ءادوسلا 110 /

[194]5 89ةرکّبشلا 125 /
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[195]17 89ةرتشلا 124 /

5 89محّشلا 112 /

[196]3 89صوخّشلا 122 /

[197]15 / 124 هلیپ ) ندش  نارگ   ) 89قانرّشلا

[198]8 / 129 مرتشب )  ) 89يرّشلا

[199]18 ّبغلا 133 / 89رطش 

89هراشا

[200]13 89ةریعّشلا 125 /

7 90ۀقیقّشلا 121 /

[201]11 / 126 دتسیا ) ولهپ  رد  هک  يداب   ) 90ۀّیصوّشلا

13 / 114 رس ) زرد  رس ، دنب   ) 90نووّشلا

90هراشا

[202]18 90ۀیدهّشلا 120 /

[203]1 ۀّیبلکلا 127 / 90ةوهّشلا 

18 لعفلاب 90 / 90ءیّشلا 

16 هّوقلاب 90 / 90ءیّشلا 

[204]13 ۀّیضرملا 133 / 90ۀخویّشلا 

5 90نفاّصلا 117 /

18 91بلاّصلا 133 /

91هراشا

13 91ۀّحّصلا 117 /

[205]16 91عادّصلا 121 /

91هراشا

11 91ردّصلا 113 /
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18 91دیدّصلا 109 /

[206]5 91عرّصلا 122 /

[207]8 91قافّصلا 117 /

91هراشا

[208]9 92ءارفصلا 110 /

13 92علّصلا 120 /

[209]15 92ممّصلا 125 /

92هراشا

9 92ةروّصلا 93 /

17 92سرّضلا 125 /

[210]2 92عدفضلا 126 /

[211]12 92سواطرطاط 161 /

92هراشا

17 92ۀقبّطلا 111 /

[212]10 نیعلا 115 / 92تاقبط 

93هراشا

[213]13 ۀعبرألا 94 / 93عیابّطلا 

[214]4 93ۀعیبطلا 92 /

[215]14 ۀسماخلا 94 / 93ۀعیبّطلا 

8 93یعیبّطلا 89 /

4 93سیسخارط 124 /

[216]14 93شرّطلا 125 /

93هراشا

[217]13 93ۀفرّطلا 124 /
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[218]11 94سواطیرط 161 /

4 94یخوملّطلا 163 /

8 94سیساوط 124 /

94هراشا

[219]5 94ۀنیّطلا 94 /

18 ملاعلا 93 / 94ۀنیط 

[220]11 94ةرفّظلا 124 /

[221]14 ۀکلملا 81 / 94مدعلا و 

1 94ضرعلا 75 /

1 94ضرع 76 /

16 95ضرع 77 /

95هراشا

9 / 70 ۀظفّللا )...   ) 95ۀّیضرعلا

15 95قرعلا 110 /

17 براّضلا 110 / 95قرعلا 

[222]17 براّضلا 110 / ریغ  95قرعلا 

[223]1 ینیدملا 130 / 95قرعلا 

[224]17 ضباّنلا 110 / 95قرعلا 

95هراشا

[225]6 اسّنلا 117 / 95قرع 

17 اسّنلا 130 / 96قرع 

[226]5 96ءاشعلا 125 /

[227]3 عاخنلا 111 / غامّدلا و  نم  تباّنلا  96بصعلا 

8 لضعلا 111 / نم  تباّنلا  96بصعلا 
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5 ماظعلا 111 / نم  تبانلا  96بصعلا 

96هراشا

14 96ۀلضعلا 111 /

15 96مّظعلا 111 /

96هراشا

8 97وضعلا 108 /

[228]4 یلآلا 109 / 97وضعلا 

[229]1 / 109 ناسکی )  ياهمادنا   ) ءازجألا ۀهباشتملا  97وضعلا 

6 97لقعلا 90 /

[230]9 یناسنإلا 90 / 97لقعلا 

[231]14 لعفلاب 90 / 97لقعلا 

97هراشا

12 ةوقلاب 90 / 97لقعلا 

7 لاّعفلا 90 / 97لقعلا 

97هراشا

12 ۀعبرألا 94 / 97رصانعلا 

[232]5 98رصنعلا 94 /

9 98قنعلا 113 /

98هراشا

15 / 104 ةّوقلا )...   ) 98ۀیذاغلا

1 / 112 هنیژد )   ) 98ددغلا

2 98ضرغلا 86 /

98هراشا

[234]16 98ءاشغلا 111 /
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[235]15 98فورضغلا 111 /

[236]16 / 122 ياپوتسد ) ندش  تسس   ) 99جلافلا

13 99قتفلا 128 /

99هراشا

[237]4 99ۀسرفلا 131 /

5 99داسفلا 99 /

14 99لصفلا 75 /

2 99لعفلا 90 /

1 بّکرملا 106 / 99لعفلا 

99هراشا

17 درفملا 105 / 99لعفلا 

3 99ۀفسلفلا 89 /

6 ّیملعلا 89 / 100ۀفسلفلا 

5 ّيرظّنلا 89 / 100ۀفسلفلا 

15 100ینومغلفلا 162 /

100هراشا

17 جوربلا 94 / 100کلف 

[238]9 / 126 کنغز )  ) 100قاوفلا

100هراشا

[239]5 100ریطاثاقلا 163 /

[240]4 100سخوطاق 122 /

12 100لئابقلا 114 /

[241]31 101سطینارق 62 /

11 101سومیقایرق 162 /
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101هراشا

18 101ورقلا 128 /

13 101ۀمسقلا 86 /

13 101ۀمسقلا 83 /

18 ۀئّرلا 115 / 101ۀبصق 

14 101تارافقلا 115 /

[242]1 / 126 نهد ) درد   ) 102عالقلا

102هراشا

18 102رومقلا 124 /

[243]5 / 128 تعیبط ) ندش  هتسب   ) 102جنلوقلا

[244]5 102نولوقلا 128 /

colon) 116/ 12  ) 102نولوقلا

102هراشا

[245]17 102ةّوقلا 103 /

10 ۀّیقطّنلا 90 / 102ةّوقلا 

[246]8 ۀیناویحلا 105 / 102يّوقلا 

[247]7 ۀّیتابّنلا 105 / 103يوقلا 

[248]11 ۀّیناسفّنلا 105 / 103يوقلا 

13 103سایقلا 84 /

3 103ۀینقلا 80 /

[249]2 103لافیقلا 117 /

[250]13 / 122 مدرم ) ياهمادنا  ندش  نارگ   ) 103سوباکلا

103هراشا

6 104زازکلا 123 /
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14 104یّلکلا 71 /

10 104ۀّیّمکلا 78 /

1 ۀتباثلا 95 / 104بکاوکلا 

4 ةراّیّسلا 95 / 104بکاوکلا 

4 104نوکلا 99 /

[252]14 104نایکلا 93 /

104هراشا

13 104ۀّیفیکلا 78 /

9 تاهّمألا 95 / عبرألا  105تاّیفیکلا 

10 105سولیکلا 163 /

[253]7 105سومیکلا 163 /

[254]13 105محّللا 111 /

11 قلطملا 111 / 105محّللا 

105هراشا

[255]2 / 123 يور ) ندش  ژک   ) 105ةّوقّللا

[256]2 105هل 80 /

[lethargy) 121/ 13، 162/ 4[257  ) 105سغرثیل

105هراشا

3 106ایروفیل 163 /

5 106ةداّملا 94 /

16 106ةداّملا 123 /

17 106ارشاملا 162 /

[melancholia) 121/ 16، 162/ 6[258) 106ایلوخیلاملا

[mania) 121/ 17، 126/ 7[259) 106ایناملا
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[260]1 نیعلا 152 / یف  لزاّنلا  106ءاملا 

106هراشا

17 106ۀنیابتملا 76 /

5 ءامسألا 77 / 107ۀفدارتملا 

2 ءامسألا 77 / 107ۀقفّتملا 

[261]2 107نالباقتملا 281 /

14 107ۀئطاوتملا 76 /

9 107یتم 79 /

17 107يرجملا 115 /

107هراشا

12 / 105 ةّوقلا )...   ) 107ۀکّرحملا

1 / 70 ، 13 108لومحملا 69 /

11 108خملا 110 /

108هراشا

4 / 104 ةّوقلا )...   ) 108ۀمودخملا

11 / 105 ةّوقلا )...   ) 108ةربّدملا

9 / 117 مکش ) تسوپ   ) 108قارملا

108هراشا

10 / 104 ةّوقلا )...   ) 108ۀیّبرملا

9 باتکلا 88 / 108ۀبترم 

1 108ضرملا 118 /

109هراشا

15 ّداحلا 168 / 109ضرملا 

[262]7 ینهاکلا 12 / 109ضرملا 
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( ادخ رب  هانپ  يرامیب   ) هنم ذاعتسملا  109ضرملا 

17 نمزملا 168 / 109ضرملا 

[263]14 / 100 109جازملا - 

10 109ّماسملا 117 /

109هراشا

7 ءامسألا 177 / 109ۀّقتشملا 

1 / 105 ةّوقلا )...   ) 109هرّوصملا

[264]13 110سواطیرطملا 161 /

[265]5 ّيرشع 116 / انثالا  110یعملا 

110هراشا

[266]10 / 116 مشچ ) کی  هدور   ) روعالا 110یعملا 

[267]10 / 116 کیراب ) هدور   ) قیقّدلا 110یعملا 

[268]7 / 116 رادهزور ) هدور   ) مئاّصلا 110یعملا 

[269]13 / 116 خارف ) هدور   ) میقتسملا 110یعملا 

110هراشا

[270]2 / 105 ةّوقلا )...   ) 110ةرّیغملا

8 110تالوقملا 77 /

3 110قطنملا 69 /

7 111ۀعفنملا 86 /

1 111ینملا 110 /

111هراشا

1 111دوجوملا 90 /

16 ، 12 111عوضوملا 69 /

[271]7 / 104 ةّوقلا )...   ) 111هّدلوملا
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[272]11 ۀّیسرافلا 130 / 111راّنلا 

11 / 125 دتفا ) مشچ  هشوگ  رب  هک  یشیر   ) 111روصاّنلا

9 112قطاّنلا 75 /

1 112ضفاّنلا 134 /

9 112هفاّنلا 167 /

4 112یماّنلا 75 /

[273]7 112ضبّنلا 134 /

112هراشا

2 درابلا 138 / 112ضبّنلا 

[274]14 یئطبلا 136 / 112ضبّنلا 

4 نزولا 138 / دیعبلا  112ضبّنلا 

112هراشا

1 راّحلا 138 / 113ضبّنلا 

[275]8 نزولا 138 / نسحلا  113ضبّنلا 

1 نزولا 139 / نع  جراخلا  113ضبّنلا 

[276]12 يواخلا 137 / 113ضبن 

18 يدوّدلا 141 / 113ضبّنلا 

113هراشا

[277]2 ةرافلا 141 / بنذ  یّمسی  يّذلا  113ضبّنلا 

8 وخّرلا 137 / 113ضبّنلا 

[278]13 عیرّسلا 136 / 113ضبّنلا 

[279]8 نزولا 138 / یئیّسلا  113ضبّنلا 

[280]4 قهاشلا 136 / 114ضبّنلا 

114هراشا
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[281]10 ریغّصلا 136 / 114ضبّنلا 

[282]4 بلّصلا 137 / 114ضبّنلا 

18 فیعّضلا 136 / 114ضبّنلا 

[283]5 قیّضلا 136 / 114ضبّنلا 

[284]3 لیوّطلا 136 / 114ضبّنلا 

18 نزولا 138 / میدعلا  114ضبّنلا 

[285]3 ضیرعلا 136 / 114ضبّنلا 

[286]9 میظعلا 136 / 114ضبّنلا 

[287]12 یلازغلا 140 / 114ضبّنلا 

18 مظتنملا 139 / ریغلا  115ضبّنلا 

115هراشا

[288]5 ریصقلا 136 / 115ضبّنلا 

16 يوقلا 136 / 115ضبّنلا 

[289]6 نیّللا 137 / 115ضبّنلا 

6 كرادتملا 138 / 115ضبّنلا 

[290]6 توافتملا 138 / 115ضبّنلا 

115هراشا

[291]6 رتاوتملا 138 / 115ضبّنلا 

2 نزولا 139 / بناجملا  115ضبّنلا 

[292]10 فلتخملا 139 / 115ضبّنلا 

116هراشا

18 دعترملا 142 / 116ضبنلا 

16 نزولا 138 / میقتسملا  116ضبّنلا 

[293]8 يوتسملا 139 / 116ضبّنلا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


16 یقرطملا 140 / 116ضبّنلا 

10 لدتعملا 137 / 116ضبّنلا 

4 لدتعملا 137 / 116ضبّنلا 

1 لدتعملا 136 / 116ضبّنلا 

[295]11 لدتعملا 136 / 116ضبّنلا 

4 لدتعملا 138 / 117ضبّنلا 

13 لدتعملا 137 / 117ضبّنلا 

16 لدتعملا 137 / 117ضبّنلا 

9 يوتلملا 142 / 117ضبّنلا 

[297]10 یلتمملا 137 / 117ضبّنلا 

15 مظتنملا 139 / 117ضبّنلا 

[298]6 ضفخنملا 136 / 117ضبّنلا 

[299]4 يراشنملا 142 / 117ضبّنلا 

[300]15 یجوملا 141 / 117ضبّنلا 

[301]2 یلّمنلا 142 / 118ضبّنلا 

118هراشا

2 باتکلا 88 / یف  لمعتسملا  118وحّنلا 

[302]15 118عاخّنلا 115 /

118هراشا

[303]14 118ۀلزّنلا 123 /

[304]16 ، 2 118سفّنلا 91 /

1 118جضّنلا 167 /

15 118ضفّنلا 167 /

[305]6 / 129 اپ ) دنب  درد   ) 118سرقّنلا
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119هراشا

8 119امّنلا 97 /

[306]8 / 130 همشچ ) رازه   ) 119هلمّنلا

119هراشا

6 / 107 بابسالا )...   ) 119ۀلصاولا

[307]6 ضارمالا 131 / نم  119ءابولا 

1 / 131 نیرس ) درد   ) كرولا 119عجو 

6 119مخولا 127 /

119هراشا

1 / 134 يزور ) ره  بت   ) 119درولا

16 ۀبصّنلا 79 / 120عضولا و 

18 120دیرولا 110 /

[308]8 / 127 ماعط ) يراوگان  زا  مکش  شچیپ   ) 120ۀضیهلا

12 120یلویهلا 93 /

16 ةدیعبلا 93 / 120یلویهلا 

1 ۀبیرقلا 94 / 120یلویهلا 

17 120دیلا 113 /

[309]12 / 127 يدرز )  ) 120ناقریلا

8 121لعفی 80 /

11 121لعفنی 80 /

6 يروح 172 / اب  121موی 

121هراشا

باتک رد  هدش  ریسفت  تاملک  زا  121یخرب 

ءاّبطالا ناتسب  نارطم و  نبا   2127
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127هراشا

نارطم نبا  راثآ  127لاوحا و 

ءاّبطالا ناتسب  باتک  صیخلت  133همجرت و 

يزار ياهباتک  تسرهف  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  هلاسر   3158

158هراشا

ناحیر وبا  هلاسر  158همجرت 

یکشزپ رد  وا  160ياهباتک 

160هراشا

162تایعیبط

164تایقطنم

تایموجن 164تایضایر و 

تاراصتخا اهصیخلت و  164اهریسفت و 

ینیمخت 165یفسلف و 

هعیبطلا قوف  165ام 

166تایهلا

166تاییایمیک

167تایرفک

فلتخم نونف  167رد 

ناکشزپ 547] 168لودج 

سونیلاج زا  هدش  همجرت  راثآ  هرابرد  قاحسا  نب  نینح  هلاسر   4177

177هراشا

قاحسا نب  178نینح 

هلاسر 178همجرت 

178هراشا
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سکنیف . 1180

هبتک ةءارق  بتارم  یف  . 2180

قرفلا یف  . 3180

ۀیبطلا ۀعانصلا  یف  . 4181

نیملعتملا رئاس  یلا  نرثوط و  یلا  ضبنلا  یف  . 5181

نقولغا یلا  هباتک  . 6181

ماظعلا یف  . 7182

لضعلا یف  . 8182

بصعلا یف  . 9183

قورعلا یف  . 10183

طارقب يأر  یلع  تاسقطسالا  یف  . 11183

جازملا یف  . 12183

ۀیعیبطلا يوقلا  یف  . 13183

ضارعالا للعلا و  یف  . 14184

ۀنطابلا ءاضعالا  للع  فرعت  یف  . 15184

ضبنلا یف  . 16185

تایمحلا فانصا  یف  . 17186

نارحبلا یف  . 18186

نارحبلا مایا  یف  . 19186

ءربلا ۀلیح  یف  . 20187

حیرشتلا جالع  یف  . 21188

حیرشتلا یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف  . 22188

حیرشتلا یف  سقول  باتک  راصتخا  یف  . 23188

حیرشتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  . 24189
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تیملا ناویحلا  حیرشت  یف  . 25189

یحلا ناویحلا  حیرشت  یف  . 26189

حیرشتلاب طارقب  ملع  یف  هباتک  . 27189

حیرشتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف  هباتک  . 28189

حیرشتلا رما  نم  سقول  ملعی  مل  امیف  هباتک  . 29189

سقول هیف  فلاخ  امیف  هباتک  . 30190

محرلا حیرشت  یف  هباتک  . 31190

ۀبقرلا راقف  نم  یلوالا  ةرقفلا  لصفم  یف  هباتک  . 32190

ءازجالا ۀهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا  یف  هباتک  . 33190

توصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  . 34190

نیعلا حیرشت  یف  هباتک  . 35190

هئرلا ردصلا و  ۀکرح  یف  هباتک  . 36191

سفنتلا للع  یف  هباتک  . 37191

توصلا یف  هباتک  . 38191

لضعلا ۀکرح  یف  هباتک  . 39191

مدلا نم  لوبلا  زییمت  یف  دقتعا  يذلا  أطخلا  داقتعا  یف  هباتک  . 40192

ضبنلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  . 41192

سفنتلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  . 42192

ما ال عبطلاب  مدلا  اهیف  يرجی  له  براوضلا  قورعلا  یف  هباتک  . 43192

ۀلهسملا ۀیودالا  يوق  یف  هباتک  . 44192

تاداعلا یف  هباتک  . 45193

نطالف طارقب و  ءارآ  یف  هباتک  . 46193

ۀلوهجملا ۀصاتعملا  تاکرحلا  یف  هباتک  . 47193

مشلا ۀلآ  یف  هباتک  . 48193
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ءاضعالا عفانم  یف  هباتک  . 49193

ندبلا تأیه  لضفا  یف  هباتک  - 50194

ندبلا بصخ  یف  هباتک  . 51194

فلتخملا جازملا  ءوس  یف  هباتک  . 52194

ةدرفملا ۀیودالا  یف  هباتک  . 53194

نیعلا للع  لئالد  یف  هباتک  . 54195

ضارمالا تاقوا  یف  هباتک  . 55195

ءالتمالا یف  هباتک  . 56195

ماروالا یف  هباتک  . 57195

ندبلا جراخ  نم  ثدحت  یتلا  ۀئدابلا  بابسالا  یف  هباتک  . 58196

ضرملاب ۀلصتملا  بابسالا  یف  هباتک  . 59196

جنشتلا جالتخالا و  ضفانلا و  ۀشعرلا و  یف  هباتک  . 60196

بطلا ءازجا  یف  هباتک  . 61196

ینملا یف  هباتک  . 62196

رهشا ۀعبسل  دولوملا  نینجلا  دلوت  یف  هباتک  . 63196

ءادوسلا ةرملا  یف  هباتک  . 64197

اهبیکارت تایمحلا و  راودا  یف  هباتک  . 65197

ضبنلا یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  . 66197

سناجیخرا ضقانی  ضبنلا  یف  هباتک  . 67197

سفنتلا ةءادر  یف  هباتک  . 68198

ۀفرعملا ۀمدقت  رداون  یف  هباتک  . 69198

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  هیف  رصتخا  يذلا  هباتک  . 70198

دصفلا یف  هباتک  . 71198

لوبذلا یف  هباتک  . 72198
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عرصی یبصل  تافص  یف  هباتک  . 73199

ۀیذغالا يوق  یف  هباتک  . 74199

فطلملا ریبدت  یف  هباتک  . 75199

سومیکلا یف  هباتک  . 76199

ضارمالا ةاوادم  یف  سطارطسسرا  راکفا  یف  هباتک  . 77199

طارقب يأر  یلع  ةداحلا  ضارمالا  ریبدت  یف  هباتک  . 78200

هیودالا بیکرت  یف  هباتک  . 79200

اهدوجو لهسی  یتلا  ۀیودالا  یف  هباتک   80200

ءاودالل ۀلباقملا  ۀیودالا  یف  هباتک  . 81200

سنایلوفمب یلا  قایرتلا  یف  هباتک  . 82201

نسیف یلا  قایرتلا  یف  هباتک  . 83201

ۀحصلا ظفحل  ۀلیحلا  یف  هباتک  . 84201

سلوبوسارث یمسملا  هباتک  . 85201

ةریغصلا ةرکلاب  ۀضایرلا  یف  باتک  . 86201

طارقب دهع  باتکل  هریسفت  . 87202

لوصفلا باتکل  هریسفت  . 88202

رسکلا باتکل  هریسفت  . 89202

علخلا در  باتکل  هریسفت  . 90202

ۀفرعملا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  . 91202

ةداحلا ضارمالا  ریبدت  باتکل  هریسفت  . 92202

حورقلا باتکل  هریسفت  . 93203

سارلا تاحارج  باتکل  هریسفت  . 94203

ایمیذیبا باتکل  هریسفت  . 95203

طالخالا باتکل  هریسفت  . 96203
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راذنالا ۀمدقت  باتکل  ةریسفت  . 97203

نویرطیطق باتکل  هریسفت  . 98204

نکاسملا ءاملا و  ءاوهلا و  باتکل  هریسفت  . 99204

ءاذغلا باتکل  هریسفت  . 100204

نینجلا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  . 101204

ناسنالا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  . 102204

فوسلیف لضافلا  بیبطلا  نا  یف  هباتک  . 103205

ۀحیحصلا ریغ  ۀحیحصلا و  طارقب  بتک  یف  هباتک  . 104205

عبرالا تایفیکلاب  اولاق  نیذلا  طارقب  باحصا  سوطنیاوق  هب  بلث  ام  باوص  نع  ثحبلا  یف  هباتک  . 105205

طارقب يأر  یلع  تابسلا  یف  هباتک  . 106205

طارقب ظافلا  یف  هباتک  . 107205

سذایبیلقسا يأر  یلع  وه  ام  سفنلا  رهوج  یف  هباتک  . 108205

ۀیبطلا ۀبرجتلا  یف  هباتک  . 109206

بطلا ملعت  یلع  ثحلا  یف  هباتک  . 110206

[635] ۀبرجتلا لمج  یف  هباتک  . 111206

ءابطالا لضفا  ۀنحم  یف  هباتک  . 112206

ایأر هدقتعی  امیف  هباتک  . 113206

ۀیبطلا ءامسالا  یف  هباتک  . 114206

ناهربلا یف  هباتک  . 115207

ۀیعضولا تاسایقلا  یف  . 116207

تاعانصلا ماوق  یف  . 117207

هبویع هبونذ و  ناسنالا  فرعتی  فیک  هباتک  . 118207

قالخالا یف  هباتک  . 119208

مامتغالا فرص  یف  هباتک  . 120208
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مهئادعاب نوعفتنی  دق  رایخالا  نا  یف  هباتک  . 121208

بطلا ملع  نم  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  نوطالفا  هرکذ  امیف  هباتک  . 122208

ندبلا جازمل  ۀعبات  سفنلا  يوق  نا  یف  هباتک  . 123208

نوطالفا بتک  عماوج  . 124209

كرحتی لوالا ال  كرحملا  نا  یف  . 125209

قطنملا یلا  لخدملا  یف  هباتک  . 126209

سییاقملا ددع  یف  هباتک  . 127209

ساینامیراب یمسی  يذلا  سلاطوطسرا  بتک  نم  یناثلا  باتکلل  هریسفت  . 128209

همالک یف  نحلی  يذلا  مزلی  امیف  هباتک  . 129210

نینح نب  قاحسا  نافوسلیف  ناکشزپ و  خیرات   5210

210هراشا

210راتفگشیپ

نافوسلیف ناکشزپ و  خیرات  213همجرت 

یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار   6218

218هراشا

ناوضر نبا  راثآ  218لاوحا و 

سونیلاج ياهباتک  رب  219حورش 

طارقب ياهباتک  رب  219ریسفت 

سونیلاج ياهباتک  رب  219تاقیلعت 

نارگید رب  ضقن  219در و 

نادنمشناد ياهباتک  رب  تاقیلعت  220ریسافت و 

نادنمشناد كوکش  220لح 

ناوضر نبا  زا  هدیسر  عبط  هب  220راثآ 

یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار  221همجرت 
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221هراشا

طارقب ياهباتک  رد  لوا ، 221باب 

طارقب ندیناسانش  رد  مود ، 224باب 

یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار  موس ، 228باب 

دشاب مه  فوسلیف  دیاب  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد  سونیلاج  راتفگ   7229

230هراشا

230راتفگشیپ

دشاب مه  فوسلیف  دیاب  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد  سونیلاج  230راتفگ 

مالسا رد  یکشزپ  ملع  زا  ییاههبنج   8233

233هراشا

نآ فلتخم  داعبا  یمالسا و  233یکشزپ 

233همدقم

یبّنلا 234ّبط 

یناریا 235بط 

يدنه 236بط 

ینانوی 236بط 

نیتسخن ياههرود  رد  ناناملسم  ریغ  هب  یکشزپ  237راصحنا 

یکشزپ تسادق  238تیمها و 

یکشزپ 239میلعت 

مالسا رد  240یحارج 

ناکشزپ ناحتما  یکشزپ و  241تبسح 

یکشزپ رما  رد  طایتحا  242شور 

لماک کشزپ  هرابرد  242یتالوقنم 

یبرع رعش  رد  243یکشزپ 
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يزار يایرکز  نب  دمحم  یملع  ماقم   9244

244هراشا

وا یملع  هاگیاپ  244يزار و 

« يروباشین لگ   » ای ندروخ » لگ   » هرابرد يزار  باتک   10253

253هراشا

« يروباشینلا نیطلا   » 254يزار و

خرس لگ  ندییوب  ماگنه  راهب ، لصف  رد  یخلب  دیز  وبا  ماکز  تلع  رد   11259

259هراشا

خرس لگ  نتفکش  ماگنه  رد  259ماکز 

یخلب دیهش  هب  يزار  260خساپ 

مالسا رد  یحارج  حارج و  هرابرد  ییاهیهاگآ   12262

262هراشا

یحارج يراکتسد ، دیلا ، 262لمع 

حارج 262یحارج و 

مالسا رد  یحارج  ملع  263عبانم 

یحارج ملع  رد  ینانوی  264عبانم 

مالسا ملاع  265ناحارج 

ناحارج 266ناحتما 

یحارج رازبا  267تالآ و 

نایامنحارج 268نایامنکشزپ و 

ناحارج ناکشزپ و  269تبسح 

فیرصتلا باتک  يوارهز و   13270

270هراشا

فیلأتلا نع  زجع  نمل  271فیرصتلا 
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271هراشا

فلؤم 272همدقم 

( یّکلا  ) ندرک غاد  رد  لوا ، 273باب 

رس ندرک  غاد  274ترورض 

رامیب رس  ندرک  غاد  274یگنوگچ 

ندیرب نتفاکش و  رد  مود ، 275باب 

نیتزول 275یحارج 

ریت ندروآ  276نوریب 

ندرک 276هتخا 

یحارج رازبا  276تالآ و 

يدنبتسکش رد  موس ، 278باب 

تسد چم  نتخادنا  278اج 

( یّکلا ءاودلا  رخآ   ) تساهدرد يوراد  نیرخآ  نینهآ  غاد   14279

279هراشا

ظفاح رعش  رد  یکشزپ  تاریبعت  زا  یکی  279شرازگ 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  نیودت  یتامدقم  حرط   15281

281هراشا

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  281خیرات 

281همدقم

دمآ دهاوخ  ناریا  مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  رد  هک  یبلاطم  283داوم و 

تفرگ دنهاوخ  رارق  يرادربهرهب  یبایبلطم و  دروم  لوا ، هلحرم  رد  هک  284یعبانم 

يدعب 286لحارم 

اهتسرهف  16287

287هراشا
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صاخشا مان  287تسرهف 

اههداوناخ اههورگ و  اههقرف ، مان  309تسرهف 

اههلاقم اهباتک و  مان  312تسرهف 

عبانم 337تسرهف 

رضاح هعومجم  هدنروآدرگ  یملع  راثآ  351تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  433هرابرد 
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ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

باتک تاصخشم 

1308 يدهم ، ققحم ، هسانشرس : 
ققحم يدهم  همجرت  فیلات و  ناریا / مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1374 امیس ،) ادص و  تاراشتنا   ) شورس نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 464 ود ، تسیب و  يرهاظ :  تاصخشم 

( بوکرزدلج ) لایر 12500 (، مرندلج ) لایر 9500: اهب بوکرزدلج ؛ ) ) لایر 12500 (، مرندلج ) لایر 9500: اهب کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

M. Mohaghegh, collected texts and Articles on the History of : ... یـسیلگناهب دـلج  تـشپ  تشادداـی : 
.Medicine and Medical Ethics

سیونریز تروصهب  نینچمه  460 ؛ [ - 441 :] همانباتک تشاددای : 
ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رگید :  ناونع 

اههباطخ اههلاقم و  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 
اههباطخ اههلاقم و  مالسا -- )  ) یکشزپ قالخا  عوضوم : 

خیرات یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 
خیرات یناریا --  یکشزپ  عوضوم : 

شورس تاراشتنا  ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 
R128/3/م3م3 هرگنک :  يدنب  هدر 

610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 
م6956-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

ود تسیب و  تفه - راتفگشیپ 
94 بطلا 1 - حاتفم  ودنه و  نبا  . 1

151 ءاّبطالا 95 - ناتسب  نارطم و  نبا  . 2
209 يزار 153 - ياهباتک  تسرهف  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  هلاسر  . 3

254 سونیلاج 211 - زا  هدش  همجرت  راثآ  هرابرد  قاحسا  نب  نینح  هلاسر  . 4
270 نینح 255 - نب  قاحسا  نافوسلیف  ناکشزپ و  خیرات  . 5

288 یتخبشوخ 271 - هب  یکشزپ  زا  یبایهار  . 6
295 دشاب 289 - مه  فوسلیف  دیاب  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد  سونیلاج  راتفگ  . 7

316 مالسا 297 - رد  یکشزپ  ملع  زا  ییاههبنج  . 8
331 يزار 317 - يایرکز  نب  دمحم  یملع  ماقم  . 9
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346 - 333 يروباشین » لگ   » ای ندروخ » لگ   » هرابرد يزار  باتک  . 10
353 خرس 347 - لگ  ندییوب  ماگنه  راهب ، لصف  رد  یخلب  دیز  وبا  ماکز  تلع  رد  . 11

370 مالسا 355 - رد  یحارج  حارج و  هرابرد  ییاهیهاگآ  . 12
385 فیرصتلا 371 - باتک  يوارهز و  . 13

392 - 387 یکلا ) ءاودلا  رخآ   ) تساهدرد يوراد  نیرخآ  نینهآ  غاد  . 14
402 ناریا 393 - مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  نیودت  یتامدقم  حرط  . 15

462 اهتسرهف 403 - . 16
7 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

راتفگشیپ

نایرج رد  مدـش و  دـنمهقالع  نآ  خـیرات  یمالـسا و  یکـشزپ  هب  هنوگچ  هک  دنـسرپیم  نم  زا  نایوجـشناد ، هژیوهب  ملع ، لـها  زا  يرایـسب 
یناکم ینامز و  تیعقوم  هچ  رد  نف ، نیا  رد  ییاههلاقم  اهباتک و  رـشن  رد  نم  ياهتیلاعف  متفرگ و  رارق  عوضوم  نیا  هرابرد  یملع  شـشوک 

رد مدوب - اداناک  رد  هک  یلاس  هس  زج  هب  رمتـسم - روطهب  نم  ات 1355 ، لاس 1338  زا  هچ ، تساجب ؛ الماک  نانآ  شـسرپ  نیا  تسا . هدوب 
، تدم نیا  زا  لاس  هد  یط  متـشاد . لاغتـشا  یـسراف  رثن  مظن و  سیردت  هب  نارهت  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  یـسراف  تایبدا  نابز و  هورگ 
اداناک و لیگ  کم  هاگشناد  یمالـسا  تاعلاطم  هسـسوم  رد  هتـسویپان ، هتـسویپ و  ریخا ، ياهلاس  رد  دوب و  نم  هدهع  هب  هورگ  نیا  تیریدم 

سیردت ار  مالک  هفـسلف و  قطنم ، هژیوهب  یمالـسا ، یلقع  مولع  فلتخم  ياهعوضوم  يزلام  یمالـسا  ندـمت  هشیدـنا و  یللملانیب  هسـسؤم 
زا رارف  یمرگرس و  هلزنم  هب  ار  نآ  تسا و  هدوب  یلفطت  يرما  یمالـسا  بط  خیرات  هب  نم  نتخادرپ  هک  دیآیم  رظن  هب  نینچ  سپ ، ماهدرک .
هک تسا  نف  نیا  رد  روطس  مقار  راک  ششوک و  يایوگ  رضاح  هعومجم  هک  تسا  مّلسم  لاح ، ره  رد  ماهدیزگرب . دوخ  يارب  یلـصا ، راک 

ياهـششوک نارکیب  ياـیرد  زا  ياهرطق  هـک  تـسا  هدوـب  نآ  يارب  ماهداد  ماـجنا  هـچنآ  درادـن و  مـه  یماـح  قوـشم و  نادـنچ  ناریا ، رد 
، ملع لها  رایتخا  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  ناناملـسم  دوخ  یـشومارف  ییانتعایب و  دروم  هک  یکـشزپ  فیرـش  ملع  هب  ار  یمالـسا  نادنمـشناد 

. مراذگب ناوج ، نایوجشناد  هصاخ 
لوغشم تایبدا  هدکشناد  رد  ورسخرصان ،» ناوید  رد  قیقحت   » ناونع تحت  دوخ ، يرتکد  هلاسر  ریرحت  هب  هک  ات 1338  ياهلاس 1336  یط 

: دیوگیم هک  مدروخرب  وا  تیب  نیا  هب  مدوب ،
8 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ار  ادیش  يرهد  لاحم  ونشماناد  يوس  تسین  میدق  ملاع 
اجنآ رد  هک  مدرک  هعجارم  وا  نیرفاسملا  داز  هب  هکنآ  ات  تسا  هدوب  یسکهچ  ادیـش » يرهد   » نیا زا  وا  دارم  هک  مدمآرب  نیا  يوجتـسج  رد 

هب ورنیازا ، تسا ». میدق  يرهوج  الویه  هک  دنتفگ  ناشیا  زج  يزار و  يایرکز  نب  دمحم  يرهـشناریا و  نوچ  الویه  باحـصا  : » دیوگیم
لوقنم لوقعم و   ) تایهلا هدکـشناد  يرتکد  هرود  راگزور ، نامه  رد  نوچ ، مدـش و  لـیامتم  يزار  راـکفا  راـثآ و  لاوحا ، هراـبرد  قیقحت 
یقیدص نیسحمالغ  رتکد  دیقف  داتسا  سرد  رـضحم  زا  هتفه ، ره  مدنارذگیم ، یـسراف  تایبدا  نابز و  يرتکد  هرود  بنج  رد  ار  نیـشیپ )
یهارمه هداـیپ  ار  وا  دوـب ، داتـسا  لزنم  هک  همـشچرس  اـت  دوـب  هدکـشناد  نآ  لـحم  هـک  یبوـچ  لـپ  زا  سرد ، زا  سپ  مدـشیم و  دـنمهرهب 

ياههشیدـنا یفـسلف و  راـکفا  هراـبرد  قیقحت  هب  هک  درکیم  قیوشت  ارم  موحرم  نآ  دـشیم . يزار  هب  طوبرم  اـم  نانخـس  رتـشیب  مدرکیم .
. مهد رارق  هدکشناد  نآ  يارب  دوخ  يرتکد  هلاسر  عوضوم  ار  نامه  مزادرپب و  وا  یسانشناهج 
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دمآ شیپ  تصرف  نیا  دوب ، هدش  راذگاو  نم  هب  گنهرف  یلم  هناخباتک  یطخ  ياههخـسن  شخب  تیریدم  هک  ات 1340  ياهلاس 1337  یط 
سیفن باتک  هب  اجنآ  رد  رابنیتسخن ، يارب  مهد و  رارق  قروت  حفـصت و  دروم  ار  هناخباتک  نآ  یـسانشوراد  یکـشزپ و  یطخ  ياـهباتک  اـت 

اب ار  نآ  مناوتب  هک  دـسر  ارف  يزور  مراودـیما  زونه ، هک  مدروخرب  مراـهچ ، نرق  یناریا  دنمـشناد  يربط ، نسحلا  وبا  هیطارقبلا  تاـجلاعملا 
پاچ تروفکنارف  رد  سکع ، تروص  هب  لاس 1985 ، رد  هک  ياهخسن  تسا و  دوجوم  لیگ  کم  هاگشناد  رلسا  هناخباتک  رد  هک  ياهخسن 

. مراذگب ملع  لها  سرتسد  رد  طوبضم ، حقنم و  یپاچ  تروص  هب  ار  نآ  مهد و  قیبطت  تسا  هدش 
مدرکن هئارا  هاگشناد  هب  يزار ، هرابرد  ار  دوخ  يرتکد  هلاسر  یلو  مدیناسر ، نایاپ  هب  ار  لوقعم  مولع  يرتکد  هرود  ياهـسرد  نم  دنچره ،

نابز يرتکد  نامه  هب  ورنیازا ، دوب . ندنل  هاگشناد  رد  یسراف  بدا  نابز و  سیردت  يارب  ناتسلگنا ، هب  ماهلاس  ود  رفـس  تهج  هب  نآ ، هک 
یط مدرک . هدنـسب  مدوب  هدـش  تایبدا  هدکـشناد  رایـشناد  نآ  ساسارب  هدرک و  عافد  دوخ  هلاـسر  زا  لاس 1338  رد  هک  یـسراف  تاـیبدا  و 

ياههخـسن منک و  هدافتـسا  تسا  یکـشزپ  خیرات  صوصخم  هک  ماکلو 1 ] هناـخباتک  زا  هک  دـمآ  شیپ  تصرف  نیا  ناتـسلگنا ، رد  تماـقا 
. مهد رارق  یلامجا  یسررب  هعلاطم و  دروم  کیهبکی ، دندوب ، هدشن  تسرهف  زونه  هک  ار  یکشزپ  یبرع  یسراف و  یطخ 

9 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نیدلا دیـشر  لضفلا  وبا  راربالا  ةدع  رارـسالا و  فشک  ریـسفت  رـشن  رد  تمکح ، رغـصا  یلع  موحرم  دـیقف ، داتـسا  اب  ندـنل ، رفـس  زا  شیپ 

هک رگید  ناتـسود  اب  رابکی ، ياهتفه  تبـسانم ، نیدب  دوب . هدش  لوحم  نم  هب  نآ  متـشه  دلج  حیحـصت  متـشاد و  يراکمه  يدزی  يدبیم 
، ندنل زا  تعجارم  رد  هک  دش  ببـس  ییانـشآ  نیمه  میدمآیم و  درگ  داتـسا  نآ  لزنم  رد  دنتـشاد ، رظن  ریز  ار  ریـسفت  نآ  رگید  تادلجم 

يزار دلوت  لاس  نیمدـصکی  رازه و  تبـسانمهب  ینـشج  تساوخیم  ناریا ، رد  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  سیئر  ماقم  رد  موحرم ، نآ  یتقو 
مـسارم نآ  راضح  نایم  رد  ات  مزاس  هدامآ  عبط  يارب  ار  دنمجرا  فوسلیف  رادـمان و  کشزپ  نآ  راثآ  زا  یکی  ات  تساوخ  نم  زا  دـنک ، اپرب 

راکفا راثآ و  لاوحا ، هرابرد  هک  باتک  همدـقم  ریرحت  يارب  نم  دـش و  تقفاوم  وا  ۀیفـسلفلا  ةریـسلا  باتک  اـب  راـک ، نیا  يارب  دوش . عیزوت 
لوبق دروم  دش و  رشتنم  لاس 1343  رد  ۀیفسلفلا  ةریـسلا  باتک  منک . هعجارم  يزار ، هرابرد  لواتسد ، عبانم  هب  هک  مدش  راچان  دوب ، يزار 

راثآ ریاس  هرابرد  قیقحت  هب  رگید ، ياهراک  بنج  رد  منکن و  اهر  ار  هتـشر  نآ  نم  هک  دـش  بجوم  ناـنآ  قیوشت  تفرگ و  رارق  ملع  لـها 
رد نآ  هقباس  مالسا و  رد  بط  خیرات  هرابرد  هک  مدش  ممـصم  تاعلاطم ، نیمه  یط  مزادرپب . وا  نامزمه  وا و  زا  شیپ  نادنمـشناد  يزار و 

، نینح نب  قاحسا  هفسالفلا  ءابطالا و  خیرات  ینعی  مالسا ، رد  ناکشزپ  خیرات  نیرتنهک  روظنم ، نیا  يارب  منک . هعلاطم  ناریا  دنه و  نانوی ،
رارق سرتـسد  رد  فورعم ، سانـشخیرات  دنمـشناد  لاـتنزر ، زنارف  زا  هناـققحم  ياهمدـقم  اـب  نآ ، نتم  هکنآ  هصاـخ  درک . بلج  ار  نم  رظن 

ملع زاغآ   » ناونع تحت  لاس 1344 ، هرامش 3 ، تایبدا ، هدکـشناد  هلجم  رد  منک و  همجرت  یـسراف  هب  ار  نآ  هک  متفای  قیفوت  نم  تشاد و 
(. رضاح هعومجم  زا  راتفگ  نیمراهچ   ) مزاس رشتنم  يزار » نامز  ات  نآ  خیرات  بط و 

ادیپ تصرف  نیا  مدرک ، تمیزع  اداناک  هب  مالک  هفسلف و  سیردت  يارب  لاس  هس  تدم  هب  لیگ  کم  هاگشناد  توعد  هب  هک  لاس 1344  رد 
سکام یمالـسا  یکـشزپ  خـیرات  ياهباتک  هک  هژیوهب  منک ؛ هدافتـسا  تشاد ، صاصتخا  یکـشزپ  خـیرات  هب  هک  رلـسا  هناخباتک  زا  هک  دـش 
هناخباتک نآ  رد  یبط  یطخ  ياههخسن  زا  یخرب  یتح ، دوب و  هتفای  لاقتنا  هناخباتک  نآ  هب  یمالسا ، بط  خیرات  فورعم  خروم  فوهریام ،

زا يرایـسب  ریوصت  هب  نیزم  طخشوخ و  ياهخـسن  هک  یقفاغ  هیودالا  تادرفم  باتک  دننام  دوب - درفهبرـصحنم  ایند  رد  هک  دـشیم  تفای 
بط نهک  ثاریم  هب  هجوت  اب  يزار ، هرابرد  ار  دوخ  تاعلاطم  هک  مدـش  قفوم  لاس ، هس  نیا  تدـم  یط  تسا . ییوراد  ناهایگ  ناـتخرد و 

ییاـههلاقم تروص  هب  ار  دوخ  تاـعلاطم  هجیتن  متفرگارف و  نیتـال  یناـنوی و  ناـبز  زا  یتامدـقم  روظنم ، نیا  يارب  مهد و  هعـسوت  یناـنوی ،
هدکشناد  هلجم  رد  رشن  يارب  ددعتم 

10 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: تسا ریز  ياههلاقم  اهنآ  هلمج  زا  هک  متشاد  لاسرا  نارهت  هاگشناد  تایبدا 
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يزار لاس 1366 . هرامش 1 ، لاس 1345 و  3 و 4 ، ياههرامش 2 ، نارهت ، هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  هلجم  یناحور ،» بط  رد  يزار  : » فلا
هک تسا  نیا  رب  وا  هدـیقع  تسا و  ینادـسج  بط  رد  نآ ، هک  دـشاب  يروصنم  بط  نیرق  لیدـع و  هک  تشوـن  نآ  يارب  ار  یناـحور  بط 

. دوش نامرد  دیاب  حور  کشزپ  هلیسو  هب  مه  رامیب  حور  تسا ، کشزپ  هب  دنمزاین  رامیب  مسج  هک  نانچمه 
رارق ایفلدالیف  هاگـشناد  رد  اـکیرما ، ناسانـشقرش  نمجنا  هنـالاس  هیـسالجا  رد  نم  ینارنخـس  ياـنبم  هلاـقم ، نیا  عوضوم  لاـس 1345 ، رد 

، نآ یسیلگنا  ریرحت  اب  هارمه  هلاقم ، نیا  دش . رشتنم  سیراپ  رد  لاس 1976 ، دلج 26 ، یمالسا ، تاعلاطم  هلجم  رد  نآ ، زا  سپ  هک  تفرگ 
ترازو یگنهرف  روما  تنواعم  هلیسو  هب  هامریت 1372 ،)  25 - 23  ) یکشزپ قالخا  یللملانیب  هرگنک  نیتسخن  تبـسانم  هب  لاس 1372 ، رد 

هک يزار  یناحورلا  بطلا  نتم  اب  هارمه  هلاـقم ، نیا  یبرع  ریرحت  نونکامه ، دـش . پاـچ  دـیدجت  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب و 
هعومجم رد  يدوز ، هب  تسا و  هدـش  مهارف  ریقح  شـشوک  اب  تسا ، دوجوم  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  رد  هک  ياهخـسن  ساـسارب 

. دش دهاوخ  رشتنم  پاچ و  يزلام  یمالسا  ندمت  هشیدنا و  یللملانیب  هسسؤم  هلیسو  هب  یمالسا ، هشیدنا 
نبا لاس 1346 . هرامـش 1 ، تایبدا ، هدکـشناد  هلجم  ع ،»)  ) نارمع نب  یـسوم  ترـضح  زا  عافد  سونیلاج و  رب  نومیم  نب  یـسوم  ّدر  : » ب

ار وربا  يوم  هژم و  يوم  ياـج  دـنوادخ  تسا  دـقتعم  هک  ار  اـضعالا  عفاـنم  باـتک  رد  سونیلاـج  هتفگ  يدوهی ، ملکتم  کـشزپ و  نومیم ،
هلاـقم نیا  ریرحت  رد  شـشوک  تسا . هدرک  در  دروآ ، مهارف  نآ  تخاـسریز  رد  ینوـگرگید  هکنیا  رگم  دـنک ، ضوـع  مـه  اـب  دـناوتیمن 
همدقم جنپ  تسیب و  يزیربت و  هّللا  دبع  وبا   » ناونع تحت  ياهلاقم  دنک و  ادیپ  نومیم  نبا  راثآ  هشیدنا و  اب  يرتشیب  ییانشآ  هک  دش  بجوم 

نبا همدقم  جنپ  تسیب و  حرـش  یبرع  نتم  زین ، دـش و  رـشتنم  لاس 1353  رد  يرماع ، دـمحمیلع  هماـندای  رد  نآ  هک  دـسیونب  نومیم » نبا 
هک باتک  نیا  دزاس . رشتنم  هرامش 26  یناریا ، شناد  هلسلس  هعومجم  رد  لاس 1360 ، رد  حیحصت و  ار  یلاعت  يراب  تاذ  تابثا  رد  نومیم 
رد لاس 1574 ، رد  هدش و  همجرت  يربع  نابز  هب  يدالیم  لاس 1556  رد  تسا ، هتفای  شراگن  زیربت  لها  یناریا  ناملسم  فوسلیف  هلیسو  هب 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  ایلاتیا  زینو 
باـتک هلاـقم ، نیا  رد  لاـس 1366 . و 3 ، ياههرامـش 2  تایبدا ، هدکـشناد  هلجم  ملاع ،» مدـق  هلئـسم  سونیلاـج و  رب  يزار  كوکـش  : » ج

رب يزار  تاداریا  يواح  هک  سونیلاج  یلع  كوکشلا 
11 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ساسارب تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  لیلحت و  دروم  دناهدوبن  ناینانوی  فرـص  دلقم  یناریا  نادنمـشناد  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  سونیلاج 
نایم یمالـسا  ندـمت  هرگنک  رد  يزارلل » كوکـشلا  باتک  یلا  ةراشالاب  مالـسالا  یف  یملعلا  دـقنلا   » ناونع تحت  یینارنخـس  هلاقم ، نیمه 

هماندای رد  هلاقم  نیا  یـسیلگنا  ریرحت  درک . داریا  دش ، رازگرب  توریب  رد  نانبل  هاگـشناد  هلیـسو  هب  سرام 1975  رد  هک  دـیدجت  تلاصا و 
ياههرامش 1 دلج 9 ، ۀیبرعلا ، مولعلا  خیرات  هلجم  رد  نآ  یبرع  ریرحت  دش و  پاچ  دنله  دالب  زا  ندیل  رد  لاس 1991 ، رد  [، 2] زمادآ زلراچ 

یف نییبتلا  ناـیبلا و  باـتک  یفرعم  تفاـی . راـشتنا  بلح  هاگـشناد  هب  هتـسباو  یبرعلا  یملعلا  ثارتلا  دـهعم  هلیـسو  هب  لاـس 1991 ، رد  و 2 ،
، تسا دوجوم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  نآ  درفهبرـصحنم  هخـسن  تسا و  يزار  كوکـشلا  باـتک  ّدر  هک  سونیلاـجل  راـصتنالا 
و هطانرغ ) ادانارگ -(  رد  ربماتپس 1992 ، لوا  هتفه  رد  هک  دوب  یکـشزپ  خیرات  یللملانیب  هرگنک  نیموس  یـس و  رد  وا  ینارنخـس  عوضوم 

. دش رازگرب  ایناپسا  دالب  زا  هیلیبشا ) الیوس -( 
داوم ساسارب  لاس 1349 ، رد  لاس 1347 . ياههرامش 5 و 6 ، تایبدا ، هدکشناد  هلجم  هسمخ ،» يامدق  هلئسم  يزار و  یهلا  ملع  باتک  : » د

رازگرب اربناک  رهش  رد  عقاو  ایلارتسا ، یلم  هاگشناد  رد  هک  ناسانشرواخ  یللملانیب  هرگنک  رد  ناونع ، نیمه  تحت  یینارنخس  وا  هلاقم ، نیا 
. دش رشتنم  پاچ و  دنله ، دالب  زا  ندیل  رهش  رد  نیرهن 3 ،] ربا  هلجم  رد  نآ  نتم  لاس 1972 ، رد  هک  درک  داریا  دش ،

رد يروباشین » لگ  هرابرد  يزار  باتک   » ناونع تحت  هلاـقم  نیا  لـصفم  تروص  لاس 1347 . هرامـش 6 ، امغی ، هلجم  روباشین ،» كاخ  : » ه
ریرحت رـضاح .) هعومجم  زا  راتفگ  نیمهد   ) دـش پاـچ  ناتسبات 1352 ، هرامـش  دهـشم ، هاگـشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  هلجم 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


رد برعلا ، دـنع  مولعلا  خـیراتل  ۀـیملاعلا  ةودـنلا  ثاحبا  هعومجم  رد  يروباشینلا » نیطلا  نع  يزارلا  باتک   » ناونع تحت  هلاـقم ، نیا  یبرع 
نابز هب  وا  ینارنخـس  عوضوم  نیمه ، دش و  رـشتنم  پاچ و  بلح  هاگـشناد  هب  هتـسباو  یبرعلا  یملعلا  ثارتلا  دـهعم  هلیـسو  هب  لاس 1977 ،

لاس 1974، رد  دش . رازگرب  ندنل  هاگـشناد  رد  لاس 1351 ، رد  هک  دوب  یکـشزپ ، خیرات  یللملانیب  هرگنک  نیموس  تسیب و  رد  یـسیلگنا ،
. دش رشتنم  پاچ و  ماکلو  یکشزپ  خیرات  هسسؤم  هلیسو  هب  ندنل ، رد  هرگنک  نآ  ياهینارنخس  هعومجم  رد  نآ  نتم 

12 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ماقم  » ناونع تحت  نارهت ، هاگـشناد  یناـسنا  مولع  تاـیبدا و  هدکـشناد  یـسودرف  نلاـس  رد  ییملع  ینارنخـس  اداـناک ، زا  تعجارم  زا  سپ 

نآ ياهینارنخس  هعومجم  رد  لاس 1368 ، رد  هک  رضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیمهن   ) درک داریا  يزار » يایرکز  نب  دمحم  یفسلف  یملع و 
یبلاطم تاقوا ، نیمه  رد  دش . رشتنم  پاچ و  ادخهد  یشورفباتک  هلیسو  هب  دشیم ، رازگرب  ابترم  رابکی  یهام  نآ  تاسلج  هک  هدکـشناد 

دمحم ير  فوسلیف  مان  هب  یباتک  تروص  هب  مدوب  هدروآ  مهارف  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  هرابرد  اداـناک ، رد  تماـقا  لاـس  هس  یط  هک  ار 
نامز هصاـخ  یمالـسا ، هیلوا  نورق  رد  یکـشزپ  یفـسلف و  بلاـطم  زا  يرایـسب  هدـنرادربرد  هک  متخاـس  بترم  مظنم و  يزار  ياـیرکز  نب 
دنـسپ دروم  دیـسر ، مه  موس  پاچ  هب  دـش و  هتخانـش  لاـس  هزیاـج  هدـنرب  لاـس 1349 و  لوا  هجرد  فیلأـت  هک  باـتک  نیا  تـسا . يزار ،

هلجم رد  [ 4] ادـجو جروج  روسفورپ  هلمج ، زا  دـش ؛ هتـشاگن  نآ  هرابرد  يددـعتم  تـالاقم  تفرگ و  رارق  یجراـخ  یلخاد و  نادنمـشناد 
.« تسا هدشن  هتشون  باتک  نیا  دننام  یباتک  يزار  هرابرد  نونکات ،  » هک تشون  نآ  هرابرد  سیراپ 1971  ییایسآ 

یـسررب هعلاطم و  دوب ، رثأتم  اهنآ  زا  يزار  هک  ار  يراثآ  نآ  هژیوهب  سونیلاج ، راثآ  هک  مدوب  راچان  يزار  ياهباتک  یـسررب  لیلحت و  يارب 
نینح هلاسر  ینعی ، مدرک ؛ همجرت  یسراف  نابز  هب  تسا  هدش  هتشون  یمالـسا  ندمت  رد  هک  ار  یلیـصفت  تسرهف  نیرتنهک  ورنیازا ، منک .

ینایرس ای  ینانوی  زا  شناراکمه  وا و  هلیـسو  هب  هک  سونیلاج  باتک  هن  تسیب و  دصکی و  زا  نآ  رد  هک  ار  ییحی  نب  یلع  هب  قاحـسا  نب 
دش و رـشتنم  نیدرورف 1350  هرامـش 12  یمالـسا ، فراعم  هلجم  رد  نآ  زا  یـشخب  رابنیتسخن ، دربیم . ماـن  تسا  هدـش  همجرت  یبرع  هب 
هب لاس 1355 ، رد  هک  دش  هدروآ  یمالسا  قرف  یمالک و  یفـسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  باتک  رد  هلاسر  همه  همجرت  سپس ،

هیزجت و ار  هلاسر  نیا  ياوتحم  هدنـسیون  اهدـعب ، رـضاح .) هعومجم  زا  راتفگ  نیمراهچ   ) تفای راـشتنا  یمالـسا  تاـعلاطم  هسـسؤم  هلیـسو 
هرگنک نیمود  رد  مالـسلا ،» هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نامز  رد  ناگناگیب  مولع  لـقن  همجرت و   » ناونع تحت  یینارنخـس  یط  درک و  لـیلحت 

. درک هضرع  ملع  لها  هب  دش ، رازگرب  دهشم  رد  لاس 1365  رد  هک  ع )  ) اضر ماما  ترضح 
یمالک یفسلف و  یخیرات و  یبدا و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  نیمود  رد  سپس ، هرگنک و  نآ  ياهینارنخـس  هعومجم  رد  تسخن ، هلاقم  نیا 

هلیسو  هب  لاس 1368 ، رد  یمالسا ، مولع  خیرات  و 
13 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دش رشتنم  پاچ و  یمالسا  تاعلاطم  هسسؤم 
نتم روطـس  مقار  دـش ، رازگرب  نارهت  رد  رنه ، گـنهرف و  یلاـع  ياروش  هلیـسو  هب  ینوریب ، ناـحیر  وبا  یناـهج  هرگنک  هک  لاس 1352  رد 
دوب هدـش  رـشن  سوارک  لپ  هلیـسو  هب  سیراپ و  رد  لاس 1936 ، رد  راب ، نیتسخن  يارب  هک  ار  يزار  راـثآ  هراـبرد  ناـحیر  وبا  هلاـسر  یبرع 

(. رضاح هعومجم  زا  موس  راتفگ   ) تشاد میدقت  هرگنک  نآ  هب  نآ ، یسراف  همجرت  اب  هارمه  درک و  ددجم  حیحصت 
ریرحت دش و  رارقرب  لباک  رد  لاس  نامه  رد  هک  دوب  ینوریب  ناحیر  وبا  یناهج  هرگنک  رد  وا  ینارنخس  عوضوم  هلاسر  نآ  یسررب  لیلحت و 

. تفای راشتنا  دش  پاچ  یچارک  رد  ناحیر ، وبا  دوب  دای  هب  لاس 1979 ، رد  هک  ياهعومجم  رد  نآ  یسیلگنا 
اب درک و  تمیزع  اداناک  هب  لیگ  کم  هاگشناد  رد  سیردت  تهج  لاس ، مین  ود  يارب  دوب ، لیطعت  روشک  ياههاگـشناد  هک  لاس 1360  رد 

ناملسم فورعم  حارج  کشزپ و  هرابرد  ار  دوخ  تاعلاطم  رابنیا ، درک و  دهع  دیدجت  تسا  یکشزپ  خیرات  صوصخم  هک  رلسا  هناخباتک 
هلجم رد  ود  ره  هک  دمآرد  هلاقم  ود  تروص  هب  وا  تاعلاطم  زا  ياهشوگ  هجیتن  دادرارق و  يوارهز ، سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا  ییایناپسا ،
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دنفسا نمهب و  ياههرامش  شناد ، رشن  هلجم  رد  مالسا » رد  یحارج  هرابرد  ییاهیهاگآ   » ناونع تحت  نیتسخن  هلاقم  دش . رشتنم  شناد  رشن 
هرگنک نیمهن  تسیب و  رد  یینارنخـس  هدنـسیون  هلاـقم ، نیمه  ساـسارب  رـضاح .) هعوـمجم  زا  مـهدزاود  راـتفگ   ) دیـسر پاـچ  هـب  ، 1361

ناتـسگنهرف ۀیبرعلا -(  ۀـغللا  عمجم  هلجم  رد  نآ  نتم  هک  درک  داریا  دـش ، رازگرب  هرهاق  رد  لاس 1363  رد  هک  یکـشزپ  خیرات  یللملانیب 
رد هک  دوب  فیرـصتلا » باتک  يوارهز و   » ناونع تحت  مود  هلاقم  دـش . رـشتنم  هم 1989 )  ) ناضمر 1409 هرامش 64 ، رـصم ،) برع  نابز 

فیرصتلا باتک  دنچره ، رضاح .) هعومجم  زا  راتفگ  نیمهدزیس   ) دش پاچ  تشهبیدرا 1362 ، نیدرورف و  ياههرامش  شناد ، رشن  هلجم 
نوم هاگـشناد  هب  ایناپـسا  زا  یحارج  باتک  نآ  هلیـسو  هب  هدش و  همجرت  نیتال  نابز  هب  لبق  لاس  دص  دـنچ  يوارهز  فیلأتلا  نع  زجع  نمل 

یلکرب هاگشناد  هلیسو  هب  نآ ، یسیلگنا  همجرت  یبرع و  نتم  لاس 1974 ، رد  هتفای و  هار  اپورا  ياههاگشناد  رگید  هب  سپـس ، هسنارف و  هیلپ 
اب ناریا ، رد  هک  دوب  رابنیتسخن  يارب  یلو  دوب ، هدش  رشتنم  قباس  يوروش  مولع  یمداکآ  هلیسو  هب  یـسور  همجرت  اب  لاس 1983 ، رد  و  [ 5

باتک  نآ  نتم  هدنراگن  هک  دش  بجوم  هلاقم  نیا  ریرحت  دشیم و  یفرعم  لیصفت  نیا 
14 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دزاس پاچ  هدامآ  تفر ، دهاوخ  نخس  نآ  زا  نیا ، زا  سپ  هکنآ  یسراف  همجرت  اب  دنک و  ددجم  حیحصت  ار 
هک دمآ  شیپ  یبوخ  رایسب  تصرف  نم  يارب  مدرکیم ، سیردت  لیگ  کم  هاگشناد  رد  لاس ، رد  هام  هس  ابترم  هک  ات 1369  لاس 1365  زا 

: دوب ریز  ياهباتک  رشن  نیودت و  تاعلاطم  نیا  هجیتن  منک و  لابند  دوخ  یلصا  ياهراک  بنج  رد  ار  یکشزپ  خیرات  هرابرد  تاعلاطم 
لها نایم  نآ  زا  يدودـعم  ياههخـسن  طقف  لاـس 1352 ، رد  هک  يزار  بتک  تسرهف  رد  ناـحیر  وبا  هلاـسر  یـسراف  همجرت  نتم و  فـلا :
تحت لاـس 1366 ، رد  لارتـنوم 6 ،] رد  نآ  تاـقیلعت  لـیمکت  زا  سپ  دـمآ و  نوریب  اوزنا  هشوگ  زا  دـش ، عـیزوت  نارهت  رد  ینوریب  هرگنک 
زجهب سوارک ، پاچ  رب  پاچ  نیا  تیزم  دـش . رـشتنم  نارهت  هاگـشناد  هلیـسو  هب  ینوریب ، باتک  ياـهمان  يزار و  ياـهباتک  تسرهف  ناونع 

هک متفه  نرق  سانـشهراتس  دنمـشناد  يزیربت ، رفنـضغ  تسرهفلا  ۀلاسرل  ۀطاشملا  هلاسر  هک  تسا  نیا  یـسراف ، همجرت  نتم و  تاحیحـصت 
، ینوریب مویزوپمـس  رد  هک  هدنـسیون  هلاقم  زین ، هدش و  رـشتنم  رابنیتسخن  يارب  یـسراف ، نابز  هب  نآ  لیلحت  اب  تسا  ناحیر  وبا  هلاسر  لیذ 

لاس رد  هک  باتک  مود  پاچ  همدقم  رد  دوب ، هدش  هئارا  یـسیلگنا ، نابز  هب  اراکنآ ، رد  لاس 1364 ، رد  كرت ، نبا  یمزراوخ و  انیـس ، نبا 
. تسا هدش  هدروآ  دش ، رشتنم   1371

هب ار  باتک  نآ  هدنـسیون  دش و  حیحـصت  هوژپشناد  یقت  دـمحم  داتـسا  يراکمه  اب  نآ  یبرع  نتم  هک  بالطلا  جاهنم  بطلا و  حاتفم  ب :
، یکشزپ تاحالطصا  اهیرامیب و  مان  یلیـصفت  تسرهف  اب  هارمه  درک و  هصالخ  یـسیلگنا  و  رـضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیتسخن   ) یـسراف
دش و هتخانـش  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هزیاج  هدنرب  لاس 1368 و  زاتمم  ياهباتک  زا  باـتک  نیا  تخاـس و  رـشتنم  لاـس 1368  رد  ار  نآ 

رهش رد  عقاو  لیگ ، کم  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  رد  ربتکا 1987  لوا  زور  رد  وا  هک  دوب  یینارنخس  عوضوم  باتک ، یسیلگنا  هصالخ 
ود ناونع  هدنراگن  دش و  پاچ  راهب 1988  هرامش 2 ، ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  هلجم  رد  نآ  نتم  هک  درک  داریا  اداناک ، لارتنوم 

عمجم رد  لاس 1368 ، رد  هک  مالسا » رد  یکشزپ  ملع  ياهبتکم   » ناونع تحت  یکی ، داد : رارق  دوخ  ینارنخـس  ود  عوضوم  ار  باتک  لصف 
سیراپ  رد  ياههرامش 5 و 6  یقرش 7 ،] تاعلاطم  هلجم  رد  درک و  داریا  سیراپ  رد  یمالسا  هفسلف  مولع و  خیرات  یللملانیب 

15 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
تاـعلاطم یللملانیب  هرگنک  نیموس  یـس و  رد  لاس 1369 ، رد  هک  مالـسا » رد  یکـشزپ  ملع  زا  عاـفد   » ناونع تحت  يرگید  دـش و  پاـچ 

. دش رشتنم  پاچ و  هرگنک  نآ  ياهینارنخس  هعومجم  رد  درک و  داریا  وتنروت  رد  ییاقیرفا  لامش  ییایسآ و 
زا سکع  تروص  هب  باتک  نتم  یبویا . نیدلا  حالص  صوصخم  کشزپ  نارطم ، نب  سایلا  نب  دعسا  زا  ءابلالا  ۀضور  ءابطالا و  ناتـسب  ج .
لاح حرش  رد  ياهمدقم  اب  هارمه  تسا ، دوجوم  يوضر  سدق  ناتسآ  هب  هتسباو  کلم  یلم  هناخباتک  رد  فلؤم  طخ  هب  هک  ياهخـسن  يور 

ریقاقع و هیودا و  هرابرد  تاحیـضوت  تاقیلعت و  و  رـضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیمود   ) یـسراف نابز  هب  باتک  ۀـمجرت  صیخلت و  فلؤم و 
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. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  یمالسا  فراعملا  ةرئاد  داینب  هب  هتسباو  یطخ ، خسن  رشن  زکرم  هلیسو  هب  لاس 1368 ، رد  ییوراد  ناهایگ 
ای يرـسیم  میکح  همانـشناد  ینعی  نآ ، دـلجم  نیتـسخن  هک  داـهن  ناـینب  مالـسا  رد  مولع  خـیرات  ناونع  تحت  ار  ياهعومجم  رـشن  هدـنراگن 

بناج نیا  تفای . راـشتنا  یمالـسا  تاـعلاطم  هسـسؤم  هلیـسو  هب  لاـس 1366 ، رد  یـسراف ، رعـش  هب  یمالـسا  یکـشزپ  هعومجم  نیرتنهک 
راتفگ نیمتشه   ) دش هدروآ  باتک  نآ  زاغآ  رد  هک  تشاگن  مالـسا » رد  یکـشزپ  ملع  زا  ییاههبنج   » ناونع تحت  باتک ، نآ  رب  ياهمدقم 

زا یکی   » ناوـنع تحت  ار  دوـخ  ینارنخـس  تسج ، تکرـش  زاریـش  رد  ظـفاح  هرگنک  رد  هـک  لاـس 1367  رد  زین ، و  رـضاح ) هعوـمجم  زا 
ياهینارنخـس هعومجم  رد  هک  رـضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیمهدراهچ   ) داد رارق  یکلا ») ءاودـلا  رخآ   ) ظـفاح رعـش  رد  یکـشزپ  تاریبعت 

مناخ هلاقم  اب  هارمه  هک  تشاگن  مالسا  رد  یکشزپ  ملع  یـسانشباتک  رب  يرذگ   » ناونع تحت  ياهلاقم  نینچمه ، تسا . هدش  پاچ  هرگنک 
هناخباتک تاراشتنا  زا  يرادباتک  همان  رد  یسانشوراد » یکـشزپ و  رد  یـسراف  عبانم  زا  یخرب   » ناونع تحت  ققحم ،)  ) يراصنا نیرفآشون 

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  لاس 1368 ، رد  نارهت ، هاگشناد  يزکرم 
هسسؤم مان  هب  يزلام ، رد  هتفای  سیسأتهزات  يداهن  یـشزومآ  يزیرهمانرب  تاسلج  رد  ات  دمآ  لمع  هب  توعد  هدنـسیون  زا  لاس 1369 ، رد 

هفسلف خیرات و   » ناونع تحت  یسرد  ندیناجنگ  رب  ینبم  وا  داهنشیپ  اب  تاسلج ، نآ  رد  دنک . تکرـش  یمالـسا ، ندمت  هشیدنا و  یللملانیب 
هاگشناد هب  اهراب  هک  يداهنشیپ  نامه  دش ؛ تقفاوم  هسسؤم  نآ  یسرد  همانرب  رد  نآ » هب  هتسباو  یتشادهب  مولع  یکشزپ و  یسانششور  و 
تیوضع هب  ارم  یمالسا ،» هفسلف  زاتمم  داتـسا   » ماقم رد  بناج  نیا  باصتنا  اب  هسـسؤم  نآ  دوب . هتـشاد  تفایرد  یفنم  خساپ  هدرک و  نارهت 

ماهتخادرپ و سیردت  هب  هسسؤم  نآ  رد  هام ، هس  یلاس  نونکات ، لاس 1370  زا  هک  تفریذپ  اجنآ  یملع 
16 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

روسفورپ يالاو  تمه  هب  هک  یینغ  هناخباتک  زا  هدافتسا  اب  هک  دوب  ناریا » مالـسا و  رد  یکـشزپ  خیرات   » نم سرد  عوضوم  لاس 1371 ، رد 
يارب سرد  نآ  دوخ ، هتـشذگ  تالاقم  هب  هعجارم  تسا و  هدمآ  دوجوهب  هسـسؤم ، نآ  ریدم  سـسؤم و  ساّطّعلا ، بیقن  دمحم  دیـس  رتکد 

تیریدـم و هدکـشناد  فرط  زا  ار  عوـضوم  نـیمه  سیردـت  داهنـشیپ  نارهت ، هـب  تـعجارم  زا  سپ  دـش . هـئارا  روـشک  نآ  رد  راـبنیتسخن 
. متفریذپ ناریا ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ ، یناسرعالطا 

مدادیم و دوخ  هتـشذگ  تالاقم  هب  عاجرا  سرد ، یط  نوچ  متخادرپ و  عوضوم  نیا  سیردت  هب  المع  زییاپ 1373 ، لاس 1372 و  راهب  رد 
تـسا هتفرگ  رارق  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  نونکا ، هک  ار  رـضاح  هعومجم  هک  مدش  ممـصم  دوب ، راوشد  نایوجـشناد  يارب  نآ  ندرک  ادیپ 

. مروآ مهارف 
ار دوخ  تاعلاطم  ینغ ، هناـخباتک  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  متفاـی  قیفوت  مدرکیم ، سیردـت  يزلاـم  رد  هاـم  هس  لاـس ، ره  هک  یلاـس  هس  یط 

. منک لابند  ناریا  مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات  هرابرد 
حیحصت یطخ  هخسن  هس  زا  هدافتسا  اب  ار  نآ  هک  دوب  يزار  يایرکز  نب  دمحم  سونیلاج  یلع  كوکـشلا  باتک  شالت ، نیا  هرمث  نیتسخن 

اب لاس 1372 ، رد  هک  مدرک  هدامآ  یکـشزپ  تاحالطـصا  یلیـصفت  گنهرف  کی  یـسیلگنا و  یبرع و  یـسراف ، ياهنابز  هب  ياهمدـقم  اب  و 
اب ار  نآ  هک  تسا  یمالسا  هشیدنا  هعومجم  زا  نیتسخن  دلجم  نیا  دش . رـشتنم  پاچ و  یمالـسا  ندمت  هشیدنا و  یللملانیب  هسـسؤم  هنیزه 

 )- درفم ياـههلاسر  زا  یخرب  همجرت  هب  هک  دـمآ  شیپ  تصرف  نیا  اـنثا ، نیمه  رد  مداـهن و  ناـینب  هسـسؤم  نآ  رد  ساـطعلا ، رتـکد  يراـی 
. مزادرپب مدرکیم ، هدافتـسا  اهنآ  زا  ناریا ، رد  هچ  يزلام و  رد  هچ  مالـسا ، رد  یکـشزپ  خـیرات  سیردـت  راک  رد  هک  فارگونوم ) همانکت ،

: دنوشیم رشتنم  رابنیتسخن  يارب  هک  دناهلمج  نآ  زا  ریز  ياههلاسر 
نوکی نا  بجی  لضافلا  بیبطلا  نا  یف  سونیلاج  ۀلاقم  همجرت  هک  دشاب  مه  فوسلیف  دـیاب  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد  سونیلاج  راتفگ  فلا :

. تسا رضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیمتفه   ) افوسلیف
اهلجا نم  یتلا  ۀلعلا  یف  يزارلا  ۀلاقم  همجرت  هک  خرـس  لگ  ندـییوب  ماگنه  راهب ، لصف  رد  یخلب  دـیز  وبا  ماکز  تلع  رد  يزار  راتفگ  ب :
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. تسا رضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیمهدزای   ) درولا ۀمش  دنع  یخلبلا  دیز  یبال  ماکزلا  ضرعی 
راتفگ نیمشش   ) ةداعسلا یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ناوضر  نبا  ۀلاقم  همجرت  هک  یتخبشوخ  هب  یکـشزپ  زا  یبایهار  رد  ناوضر  نبا  راتفگ  ج :

. تسا رضاح ) هعومجم  زا 
هب  کیچیه  نونکات  هنافسأتم ، هک  مدرک  زاغآ  نارهت  رد  ار  مهم  حرط  ود  اهششوک  نیا  همادا  رد 

17 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
تسا و هتفرگ  ماجنا  ربتعم  ياههخـسن  ساسارب  هک  تسا  يوارهز  فیرـصتلا  باـتک  یحارج  شخب  حیحـصت  یکی ، هک  دناهدیـسرن  ماـجنا 

ياروش شیپ ، مین  لاس و  کی  دوش . رشتنم  پاچ و  تسا  هدیسر  نایاپ  هب  مارآ  دمحا  داتسا  يراکمه  اب  هکنآ  یـسراف  همجرت  اب  تسا  رارق 
نآ يارجا  يارب  یماـگ  نونکاـت  یلو  درک ، بیوصت  ار  نآ  رـشن  پاـچ و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  مولع  ناتـسگنهرف  یـشهوژپ 

تسا رضاح ) هعومجم  زا  راتفگ  نیمهدزناپ   ) ناریا مالـسا و  رد  یکـشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  نیودت  حرط  رگید ، تسا . هدشن  هتـشادرب 
، ناکـشزپ ماـن  لخدـم  هگرب  رازه  لـهچ  دودـح  تسا و  هدرک  بیوصت  ار  نآ  یمالـسا  فراـعملا  ةریاد  داـینب  یکـشزپ  خـیرات  شخب  هک 

نیا یلو  تسا ؛ هدـش  مالعا  داینب  هب  شیپ ، لاس  کی  زا  زواجتم  هدـش و  مهارف  نآ  نیودـت  يارب  یکـشزپ  یملع  زکارم  اهوراد و  اهیرامیب ،
. تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  يرادا  ياهمخ  چیپ و  رد  قباس ، حرط  دننام  مه ، حرط 

منک و تمیزع  اجنآ  هب  هام  ود  ای  کی  لقا ، دح  یلاس  ات  دروآ  لمع  هب  بناج  نیا  زا  هلاسجنپ  یتوعد  دروفسکآ  هاگشناد  لاس 1372 ، رد 
دوخ یملع  تاقیقحت  هب  نمـض ، رد  مریگ و  رارق  یمالـسا  مولع  گنهرف و  هب  طوبرم  يرتکد  ياـههلاسر  رد  نایوجـشناد  ترواـشم  دروم 

رد نومیم  نبا  همدقم  جنپ  تسیب و  حرـش  باتک  هک  مدش  قفوم  هتـشذگ ، لاس  یط  مهد . همادا  ناریا  مالـسا و  رد  یکـشزپ  خـیرات  هرابرد 
هـسسؤم يرتـکد  هرود  رد  نم  نایوجـشناد  زا  شیپ  لاـس  تشه  تسیب و  هـک  ناداتـسا  زا  یکی  يراـکمه  اـب  ار  یلاـعت  يراـب  تاذ  تاـبثا 

زا زین ، تسا و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  راـک  نیا  زا  موس  ود  نونکاـت ، هک  منک  همجرت  دوـب ، اداـناک  لـیگ  کـم  هاگـشناد  رد  یمالـسا  تاـعلاطم 
هجوت باـب ، نیا  رد  منک و  هدافتـسا  تسا ، دوجوم  اـجنآ  رد  یمالـسا  موـلع  مهم  نوـتم  مظعا  شخب  هک  ناـیلداب  ینغ  گرزب و  هناـخباتک 

زا ام ، هک  یماگنه  هک  مهد  رکذـت  تسا  مزال  اجنیا ، رد  تسا . هدوب  فوطعم  یناریا  یمالـسا  ناسانـشوراد  ناکـشزپ و  راثآ  هب  نم  هدـمع 
رد مه  زونه  هک  میدوب  هدـنار  اوزنا  هشوگ  هب  ار  دوخ  یملع  ناشخرد  ثاریم  هدز و  دوخ  ینغ  گنهرف  هب  اـپ  تشپ  یناداـن ، لـهج و  يور 
ام گنچ  زا  ار  نآ  دـنبای و  تسد  دـنمجرا  ثاریم  نآ  هب  دـنناوتب  ات  دـنتخومآ  ار  یبرع  نابز  لـماک ، يرایـشوه  اـب  ناـیبرغ  میلاـح ، ناـمه 

نابز داتسا  سوینیپرا 8 ،] فقـسا  هباطخ  زا  ياهشوگ  بلطم ، نیا  دییأت  يارب  دـنهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  عفانم  دـیاوف و  دـنروآرد و 
ینعی  يدالیم ، ربماون 1620  مجنپ   ) دوخ سیردت  زور  نیتسخن  رد  هک  دنله  ندیل  هاگشناد  یبرع 

18 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: دوشیم لقن  دوب  هدرک  هاگآ  یمالسا  یکشزپ  ثاریم  تیمها  زا  ار  نایوجشناد  هاگشناد  نآ  رد  شیپ ) لاس  راهچ  داتفه و  دصیس و 

دروم هتـشر  رد  دناوتیم  هک  دینک  ادیپ  طلـست  ینابز  هب  هک  تسا  مهم  هزادـنا  هچ  دیایکـشزپ ، ملع  هب  دـنمهقالع  هک  نانآ  امـش ، نایم  زا  »
هتخانـشان ناییاپورا  ام  يارب  نونکات ، هک  يرامیب  عون  رتشیب  ای  دصیـس  نامرد  هب  نآ ، رد  هک  دراد  میدـقت  امـش  هب  ار  ییاهباتک  امـش  هقالع 

يزار انیـس و  نبا  راثآ  یبرع  لصا  زا  دیناوتیم  نابز  نیا  نتخومآ  اب  دـیوش . انـشآ  دـناهدوبن ، هاگآ  نآ  زا  ینانوی  ناکـشزپ  یتح  هدـنام و 
ياههناخباتک هب  دوخ  هباطخ  یط  وا  دش ». دـهاوخن  رـسیم  زگره  امـش  يارب  اهنآ  نیتال  همجرت  ندـناوخ  اب  هدافتـسا  نیا  هک  دـینک  هدافتـسا 

هک دیوگیم  دنکیم و  هراشا  دوب  دوجوم  شکارم ، دالب  زا  ساف ، رهـش  هناخباتک  رد  هک  باتک  رازه  ود  یـس و  هلمج  زا  یمالـسا ، گرزب 
تسد اهباتک  نآ  هب  دیناوتیم  نازرا  ياهب  اب  یناسآ و  هب  یبرع ، نابز  نتفرگارف  زا  سپ  امش  دنرادن ، یهجوت  مولع  نیا  هب  ناناملسم  نوچ  »

.«. دیبای
رد ناـیلداب  ندـنل ، رد  اـیناتیرب  هزوـم  ياـههناخباتک  نوـچمه  اـپورا  مهم  ياـههناخباتک  هب  ناناملـسم  یملع  ياههیامرـس  تـیفیک ، نـیا  اـب 
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لها سرتسد  رد  یناسآ  هب  دوشیم و  ریزارـس  کلذ  ریغ  سیراپ و  یلم  هناخباتک  ایناپـسا و  رد  لایروکـسا  ایلاتیا ، رد  ناکیتاو  دروفـسکآ ،
عبانم ذخآم و  تسرهف  هب  یلامجا  یهاگن  هک  دـنهدیم  رارق  همجرت  قیقحت و  یـسررب ، دروم  ار  راثآ  نآ  نادنمـشناد  دریگیم و  رارق  ملع 

هب یملع و  زکارم  هلیـسو  هب  دناهتفای ، راشتنا  ریخا  ههد  دـنچ  رد  هک  یمالـسا  یکـشزپ  مهم  راثآ  رتشیب  هک  دـهدیم  ناشن  رـضاح  هعومجم 
هخسن ام  یهاگشناد  ياههناخباتک  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهدش و  پاچ  همجرت و  حیحـصت ، یبرغ  ياههاگـشناد  نادنمـشناد  تمه 

رارق رـشن  قیقحت و  دروم  ار  نآ  وجـشناد  هک  دنریگیم  دهعت  دنهدب ، رارق  مه  رگا  دـنهدیمن و  رارق  نایوجـشناد  رایتخا  رد  یتح  ار  یطخ 
. دوشیم هتساک  نآ  شزرا  زا  دوشب  پاچ  رگا  یطخ  هخسن  هک  هنالهاج  لیلد  نیا  اب  دهدن 

هک تسا  یبرع  نابز  هب  انیس  نبا  نوناق  تایلک  حرش  باتک  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نم  هجوت  همه  زا  شیب  هک  یباتک  دروفسکآ ، رد 
ناـیلداب هناـخباتک  رد   Hant.263 هرامـش هب  دوب ، هتـشاد  میدـقت  دوخ  ناـمز  ةاـضقلا  یـضاق  هناـخباتک  هب  هک  فـلؤم  تشونتـسد  هخـسن 

زا هک  تسا  يزاریـش  نیدـلا  بطق  هب  فورعم  ینورزاـک  حلـصم  نب  دوعـسم  نب  دوـمحم  باـتک ، نیا  فـلؤم  تـسا . دوـجوم  دروفـسکآ 
کشزپمشچ کشزپ و  ماقم  رد  زاریـش ، يرفظم  ناتـسرامیب  رد  یگلاس  هدراهچ  زا  هدوب و  يرجه  متفه  نرق  گرزب  نافوسلیف  ناکـشزپ و 

تاعلاطم  نمض ، رد  هدرکیم و  راک 
19 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تسا هدرکیم  لابند  زین  ناینیشیپ  راثآ  هرابرد  ار  دوخ 
هزادنا هچ  ات  هک  دـهدیم  ناشن  دوشیم ، هضرع  دـنمجرا  نایوجـشناد  رب  یـسراف  نابز  هب  هک  باتک  نیا  همدـقم  هصالخ  هب  یلامجا  يرظن 

هفرح نیا  هب  یناوج  ناوفنع  زا  یقاـیتشا ، هقـالع و  هچ  اـب  موـبوزرم  نیا  ناکـشزپ  تشاد و  تفرـشیپ  اـم  روـشک  رد  یکـشزپ  شناد  ملع و 
رد ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  دندمآیمرب  ددصرد  هکلب  دـندرکیمن ، افتکا  نامرد  هجلاعم و  هب  طقف ، دـنتخادرپیم و  المع  املع و  فیرش 
هچ ات  باتک  کی  فیلأت  نیودـت و  ناینیـشیپ و  تنـس  شرتسگ  ایحا و  يارب  ناـگرزب  نیا  هک  دزاـسیم  راکـشآ  زین ، دـنربب و  ـالاب  نف  نیا 
نآ هب  دیاب  نانآ  هک  دراد  دوجو  يرثا  ای  یباتک  هک  دندادیم  لامتحا  رگا  هکنانچ  دنتخادرپیم ؛ مهم  ذخآم  عبانم و  يوجتـسج  هب  هزادـنا 

ياهترفاسم دـیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنچره  دـنروآ ، تسد  هب  ار  نآ  هکنآ  ات  دـنتفاییمن  فیلأت  يارب  رطاخ  شمارآ  دـننک ، هعجارم 
راتفگـشیپ رد  باتک  همدقم  هصالخ  هک  دش  هدید  بسانم  تهج ، نیا  زا  دندشیم . هجاوم  ناوارف  ياهنایز  اهرطخ و  اب  دـندرکیم و  زارد 

. دیامرف تیانع  وا  هب  ار  باتک  لماک  حیحصت  قیفوت  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دوش . هدروآ  رضاح  هعومجم 
: دیوگیم باتک  زاغآ  رد  ینورزاک  دوعسم  نب  دومحم  ینعی  فلؤم ،

جازم حالصا  مدرم و  جالع  هب  دوخ  ییاسوم  تسد  ییاسیع و  مد  اب  نانآ  دندوب و  روهشم  یکـشزپ  تعانـص  هب  هک  مدوب  ینادناخ  زا  نم  »
بجاو و دوخ  رب  ار  يرادـیب  بش  مدـش ؛ قیاش  نآ  لّصفم  لمجم و  يریگارف  نف و  نیا  لیـصحت  هب  یناوج ، زاغآ  رد  دـنتخادرپیم . ناـنآ 
رد مدرک و  هدهاشم  ار  لوادـتم  ياهنامرد  متفرگارف و  ار  یکـشزپ  رد  رـصتخم  ياهباتک  هکنآ  ات  متخاس  مارح  دوخ  رب  ار  باوخ  یتحار و 

نیدـلا ءایـض  مامه  ماما  مردـپ ، ییامنهار  داشرا و  تحت  اهـششوک  نیا  همه  مدرک و  تسرامم  تسا  هتـسباو  یکـشزپ  هب  هک  یبلاطم  همه 
سدح هب  یکشزپ  رد  نم  یتقو  دوب . دوخ  ناوا  سونیلاج  نامز و  طارقب  نارقا ، عامجا  هب  نف  نیا  رد  هک  دوب  ینورزاک  حلـصم  نب  دوعـسم 

رد کشزپمشچ ، کشزپ و  ماقم  رد  دانک - تمحر  شیادخ  مردـپ - تافو  زا  سپ  مدـش ، روهـشم  نارامیب  نامرد  رد  بقاث  رظن  بئاص و 
هب لاس  تسیب  تدـم  تشذـگیمن و  نم  رمع  زا  لاس  هدراهچ  زا  شیب  هکیلاحرد  مدـش ؛ هتفریذـپ  تمدـخ  هب  زاریـش  يرفظم  ناتـسرامیب 
مع دزن  انیـس  نبا  نوناق  تایلک  باتک  ندـناوخ  هب  مسرب  نف  نیا  رد  ایلع  هجرد  يوصق و  تیاغ  هب  هکنآ  يارب  مدـنام و  یقاب  تمـس  نامه 

دمحم نیدلا  سمش  دزن  ار  نآ  سپس ، متخادرپ و  ینورزاک ، حلصم  نب  ریخلا  وبا  نیدلا  لامک  نالضاف  ياوشیپ  نامیکح و  ناطلـس  دوخ ،
نب 

20 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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اجنآ زا  مداد . همادا  دندوب ، باتک  نیا  سیردت  رد  تراهم  هب  روهشم  ود  ره  هک  یناکشوب  یکز  نیدلا  فرش  خیش  یشیک و  میکح  دمحا 
ياههتکن یملع و  قیاقد  یمکح و  فیاطل  رب  لمتـشم  تسا و  هدـش  هتـشاگن  نف  نیا  رد  هک  تسا  ییاهباتک  نیرتراوشد  زا  باـتک  نیا  هک 

هک مه  ییاهحرـش  دندمآیمنرب و  باتک  میهفت  سیردت و  هدهع  زا  دیاب  هک  هنوگنآ  ناسردم  زا  کیچیه  تسا ، بیجع  رارـسا  بیرغ و 
طقف يزار  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  همالع  ماما  حرـش  اریز ، دندوبن ؛ دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  یفاو و  دندوب  هدش  هتـشون  باتک  رب 

میهاربا نیدـلا  بطق  ماما  نوچمه  دـندوب ، هتـشون  حرـش  باـتک  رب  هدرک و  يوریپ  وا  زا  هک  مه  یناـسک  لـک و  حرـش  هن  دوب ، ضعب  حرج 
، یناوجخن دمحم  نب  رکب  وبا  نیدلا  مجن  یلیج و  دحاولا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  عیبر  یجنوخ و  رومان  نب  دمحم  نیدلا  لضفا  يرعم و 

هاگرد هیـسدق و  هیهب  هیلع  ترـضح  تمکح و  هبعک  شناد و  رهـش  بناج  هب  هکنیا  ات  دندوب  هدوزفین  يزیچ  دوب  هتفگ  نیدلا  رخف  هچنآ  رب 
زاب رگید ، یخرب  دوشگ و  ار  اهیراوشد  زا  یخرب  هک  مدروآ  يور  یـسوط ) نیدلا  ریـصن  هجاوخ  يریـصن -(  يداتـسا  فوسلیف  هیکز  هّینس 

لیدعت رد  جالع  نوناق  رد  تسرامم  دیاب  صخـش  هکلب  تسین ، یفاک  باتک  نیا  تخانـش  رد  تمکح  دعاوق  هب  هطاحا  اریز ، دنام ؛ ياجرب 
اب مدرک و  ترفاسم  مور  دالب  هب  سپس  برع و  قارع  مجع و  قارع  هب  اجنآ  زا  ناسارخ و  هب  دوخ ، فده  يارب  سپس ، دشاب . هتـشاد  جازم 

؛ متفرگارف دنتـسنادیم  نانآ  ار  هچنآ  متـشاد و  باتک  ياهیراوشد  هرابرد  اـهوگتفگ  اـهثحب و  دـالب  نیا  ناکـشزپ  اهرهـش و  نیا  ناـمیکح 
مدرک زارد  نوالق  روصنم  کلم  رصم ، ناطلس  هب  کمک  تسد  راچان ، دوب . اههتسناد  زا  شیب  باتک  ياههتسنادان  مور  دالب  رد  هک  دنچره 

. دناسر ددم  ارم  هرابنیارد  هک  متشون  وا  هب  ياهمان  لاس 681 ، رد  و 
مزحلا یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  ءـالع  ققحم  فوسلیف  زا  نیتسخن ، هک  متفاـی  تسد  نوناـق  تاـیلک  زا  لـماک  حرـش  هس  هب  هجیتن ، رد 
بوقعی جرفلا  وبا  قذاح  بیبط  زا  نیموس ، ببطتم و  يرماـس  قاحـسا  نب  بوقعی  لـماک  بیبط  زا  نیمود ، سیفن و  نبا  هب  فورعم  یـشرق 

هب يرماس  ياهخـساپ  هلمج ، زا  مدروخرب  نوناق  هب  طوبرم  رگید  ییاـهباتک  هب  زین ، دوب و  فق  نبا  هب  فورعم  یحیـسم  ببطتم  قاحـسا  نب 
در هک  يّرعم  يدوهی  عیمج  نبا  هّللا  تبه  نوناقلا  حـیقنت  زین ، باتک و  عضاوم  زا  یخرب  رب  حاتفملا  نبا  نیدـلا  مجن  لضاف  بیبط  ياهداریا 
نب فیطللا  دبع  ماما  باتک  زین ، تسا و  هتشون  نوناق  باتک  یشاوح  رب  ذیملت  نبا  هلودلا  نیما  هک  هیقارع  یشاوح  زا  یخرب  تسا و  خیش  رب 
هیقب لح  مدرک ، هعلاطم  یـسررب و  ار  حورـش  نیا  هک  یماگنه  تسا . هدرک  در  نوناقلا  حـیقنت  رد  ار  عیمج  نبا  راتفگ  هک  يدادـغب  فسوی 

عضوم  هکنانچ  دش ، ناسآ  نم  رب  باتک 
21 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

، اذـل دوشیمن . تفای  ملاع  رد  رگید  یـسک  دزن  ماهدروآ  درگ  هک  ار  یعبانم  هک  متفای  نانیمطا  دـنامن و  یقاب  لاـق  لـیق و  لـحم  لاکـشا و 
ناحراش تاضارتعا  دیاشگب و  نآ  یناعم  هرهچ  زا  باقن  دنک و  لح  ار  باتک  ياهیراوشد  هک  مسیونب  باتک  رب  یحرش  هک  متفرگ  میمصت 

زا هتـشذگ  دشاب و  زاتمم  تافاضا  دیاوز و  زا  باتک  لصا  هکنآ  ات  متخاس  جوزمم  حرـش  اب  ار  نتم  ظفل  حرـش ، نیا  رد  دـیوگ و  خـساپ  ار 
زا هک  هیبط  لوصف  نارطم و  نبا  ءابطالا  ناتـسب  تسا و  هدروآدرگ  ذیملت  نبا  هک  يزار  يواح  تارایتخا  زا  دش ، دای  هک  یحورـش  هصالخ 

ءابطالا ةوعد  رد  نالطب  نبا  هک  لئاسملا  ۀـبوجا  بیط و  نب  هّللا  دـبع  جرفلا  وبا  ۀـیبطلا  لئاسملا  راـمث  تسا و  هدـش  هدافتـسا  خیـش  سلجم 
عفانم رب  يروباـشین  قداـص  یبا  نبا  حرـش  حیرـشت و  رد  سونیلاـج  بتک  لـئاسملا و  رداون  تاـیعیبط و  هضارق  زا  نینچمه ، تسا و  هدروآ 

هب موسوم  هک  مدیمان  ءابطالا ، ۀضور  ءامکحلا و  ۀهزن  ار  باتک  نیا  مدرک و  هدافتسا  یحیـسم  لهـس  وبا  ناسنالا  قلخ  سونیلاج و  ءاضعالا 
.« مشاب هتسج  لأفت  مسر  نیا  اب  نمیت و  مسا ، نیا  اب  ات  تسا  ۀیدعسلا  ۀفحتلا 

. تسا هدرک  رکذ  يرمق  يرجه  ود  داتشه و  دصشش و  لاس  ار  باتک  فیلأت  زاغآ  خیرات  يزاریش ، نیدلا  بطق  ینعی  باتک ، فلؤم 
نیا یط  دهدیم ، لیکـشت  ار  رـضاح  هعومجم  هک  راتفگ  هدزناپ  نیا  همجرت  ریرحت و  نایرج  دش ، هداد  هدعو  راتفگ  نیا  زاغآ  رد  هکنانچ 

هب هعومجم  نیا  رد  ار  طوبرم  بلاطم  ناریا  مالـسا و  رد  یکـشزپ  خیرات  نایوجـشناد  هک  مدنـسرخ  رایـسب  دش و  نیعم  صخـشم و  همدقم 
. دنرادن دناهدمآ  اهنآ  رد  البق  اهراتفگ  نیا  هک  فلتخم  تالجم  اهباتک و  هب  هعجارم  هب  زاین  دنباییم و  یناسآ 
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هتفرگ تروص  فلتخم  ياهاج  رد  اهراتفگ  نیا  ریرحت  نوچ  هکنآ  یکی  دهدیم : رکذـت  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  هب  ار  هتکن  دـنچ  نایاپ ، رد 
هدش هدافتـسا  ذـخأم  کی  زا  پاچ ، ود  زا  فلتخم  ياج  ود  رد  لثملایف  ینعی ، دوشیمن ؛ هدـید  ذـخآم  عبانم و  همه  رد  یتخاونکی  تسا ،

. تسا
هتکن دننک . یبایدر  ار  بلاطم  دنهاوخیم  هک  دهدیم  ینایوجشناد  هب  يرایـسب  کمک  هعومجم  نایاپ  ذخآم  عبانم و  تسرهف  لاح ، ره  رد 

هدهاشم هعومجم  نیا  رد  بلاطم  رارکت  هک  اسبهچ  تسا ، هدش  ریرحت  رگید  تالاقم  زا  ادـج  یناکم  نامز و  رد  هلاقم  ره  نوچ  هکنآ  مود 
طارقب و ياهباتک  مان  ندروآ  زا  اهباتک  تسرهف  رد  هکنآ  موس  هتکن  دیوجیم . راذـتعا  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  زا  ظاحل ، نیا  زا  هک  دوشیم 

تـسا هدـمآ  موس  راـتفگ  رد  یمراـهچ ، یموس و  مراـهچ و  راـتفگ  رد  یمود ، مشـش و  راـتفگ  رد  یلوا ، هک  ینوریب  يزار و  سونیلاـج و 
. تسا هدش  يراددوخ 

22 ص : تسرهف ، ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
دیامرف اطع  وا  هب  ار  قیفوت  نیا  دنوادخ  دریگ و  رارق  یمارگ  نایوجشناد  هدافتسا  ملع و  لها  دنسپ  دروم  زیچان  هعومجم  نیا  هک  تسا  دیما 

رد دراد  هـمجرت  فیلأـت و  تـسد  رد  اـی  هداـمآ و  ناریا  مالـسا و  رد  یکـشزپ  قـالخا  خـیرات و  عوـضوم  رد  هـک  ار  يرگید  تـالاقم  هـک 
. همرک یلاعت و  هفطلب  دزاس ؛ رشتنم  رگید  ياهعومجم 

ققحم  يدهم 
یسمش  يرجه  رویرهش 1373  مود  تسیب و 

دروفسکآ نوتنرای ،
1 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

بطلا حاتفم  ودنه و  نبا   1

هراشا

3 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ودنه نبا  راثآ  لاوحا و 

نرق مود  همین  فورعم  نادنمـشناد  زا  يوگزنط ، بیدا و  هدنـسیون و  رعاش و  فوسلیف و  کشزپ و  ودـنه ، نب  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبا 
. تسا هدوب  يرجه  مجنپ  نرق  لیاوا  مراهچ و 

ناتسربط ار  وا  أشنم  دلوم و  رگید  یخرب  و  [، 10] دناهدروآ رامش  هب  ير  لها  زا  ار  وا  رگید  یخرب  و  یمق 9 ،] ار  وا  یخرب  مجارت  باحصا 
[. 12] دناهتشاد بوسنم  دادغب  هب  ار  وا  یخرب  زین  و  هتسناد 11 ،]

وا هک  تسا  تهج  نآ  زا  تبـسن  نیا  هکلب  تـسا ، تسرداـن  نـیا  و  [ 13] دناهتـسناد يدنه  رابت  بالـصا و  زا  ار  وا  ناسانـشرواخ  زا  یخرب 
[. تسا 14 هدوب  مق  ناجودنه  لها  الصا 

4 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
سپس تفرگارف و  يرماع 17 ،] نسحلا  وبا  اـی  یلئاو 16 ] نسحلا  وبا  دزن  روباـشین ، رهـش  رد  ار  لیاوا 15 ] مولع  هفـسلف و  بتک  ودـنه  نبا 

لاس 400 زا  سپ  و  [ 19] دـمآ دادـغب  هب  کلملا ، رخف  ریزو  فلخ ، نب  بلاغ  وبا  نامز  رد  تخومآ و  [ 18] رامخ ریخلا  وبا  دزن  ار  یکـشزپ 
[. 21] دیدرگ نوفدم  دوب  وا  کلم  هک  ياهناخ  رد  و  تفر 20 ] ایند  زا  لاس 420  رد  رهش  نامه  رد  دیزگ و  تماقا  ناگرگ  رد  یتدم 
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هدرک لقن  وا  زا  ار  يراعشا  يزرخاب  تفگیم و  رعـش  ردپ  نوچمه  هک  دامع  فرـشلا  وبا  مان  هب  یکی  دنام ، ياجهب  دنزرف  ود  ودنه  نبا  زا 
[. تسا 23 هتفرگ  رارق  ردپ  وجه  دروم  هتشادن و  یبوخ  هنایم  ردپ  اب  هک  حامسلا  وبا  مان  هب  يرگید  و  تسا 22 ]

رد یتدم  و  [ 24] دوب اناوت  ضارغا  بیرقت  ظافلا و  بیذهت  یناعم و  دیص  رد  تشاد و  ازـس  هب  یتراهم  تباتک  یگدنـسیون و  رد  ودنه  نبا 
و تسا 26 ] هدوب  هلودلا ، دجم  ردام  نوتاخ ، هدیـس  نابتاک  زا  زین  یتدـم  و  هتشاد 25 ] ار  یشنم  تمـس  یملید  هلودلا  دضع  ياشنا  ناوید 

رهش رد  بتاک  ناونع  هب  لاس 400  زا  سپ  یتح 
5 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[. تسا 27 هتشاد  ترهش  ناگرگ 
مه وا  دـیزگرب و  دوخ  تبحاـصم  ترواـجم و  هب  ار  وا  داـبع  نب  بحاـص  تهج ، نیمه  زا  دوـب . لازه  يوـگزنط و  عـبطشوخ و  يدرم  وا 

هدیزرویم و ینمـشد  وا  اب  دـیمعلا  نبا  لضفلا  وبا  تهج  نیمه  زا  دـیاش  و  تسا 28 ] فورعم  تایبحاص  هب  هک  دورـس  وا  يارب  يدـیاصق 
[. تسا 29 هدوب  وا  رازآ  ددصرد 

و [ 30] دنتفگیم رثن  مظن و  ياورنامرف  ار  وا  هکنانچ  دوب ، ماقمالاو  يداتسا  زین  يرعاش  رعـش و  رد  تباتک ، یگدنـسیون و  ماقم  زا  هتـشذگ 
قح رد  املع  رابک  زا  یکی  هک  دوب  نانچ  رعـش  رد  وا  هبترم  و  [ 31] دنبای تسد  نآ  زا  ياهراپ  هب  ای  وا  ناوید  هب  ات  دندیشوکیم  نادنمـشناد 

: تسا هتفگ  نینچ  وا 
دجم فرش و  مهّلکل  راصفرابک  مالعأ  رعّشلا  یف  امس 

[ 32] ودنه نب  جرفلا  وبا  مهرخآ  ورجح  نبا  رکذ  اذإ  مّهلواف 
تسا هدشیم  هتسج  لثمت  داهشتسا و  وا  راعـشا  زا  يرایـسب  هب  زین  و  هتفرگ 33 ] رارق  نارعاش  سابتقا  دروم  وا  راعـشا  زا  يرایـسب  وا  زا  سپ 

[. 34
6 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هفـسلف بط و  بدا و  رعـش و  وا  دزن  دندمآیم و  درگ  دالب  فلتخم  یحاون  زا  نادرگاش  وا  سرد  هقلح  رد  دوب و  اناوت  یـسّردم  ودنه  نبا 
: دنکیم زاغآ  علطم  نیا  اب  هک  ياهموظنم  رد  دوخ  دنتخومآیم و 

بادآلا  سئارع  اهب  یلجتبابلألا  لقایص  یسلاجم 
: دیوگیم دوخ  نایوجشناد  سورد و  فیصوت  رد 

ةرطعملا يراعشأ  سراد  وةّربحملا  یلئاسر  سرادف 
هقیقحت  احن  اّبط  سراد  وۀقیقد  ۀفسلف  سراد  و 

سونیلاج 35 ] طارقب و  ملع  وسیلاطسر  طارقس و  ملع  نم 
یف ۀقّوشملا  ۀـلاسرلا  . 4 ۀـمکحلا ، جذومنا  . 3 لئاسر 37 ،] . 2 ناوید 36 ،] . 1 زا : تسا  ترابع  دـناهدرک  داـی  ودـنه و  نبا  زا  هک  يراـثآ 

بطلا حاتفم  . 8 [، 40] ۀطاللا ةانّزلا و  نیب  ۀطاسولا  . 7 [، 39] ۀینانویلا مکحلا  نم  ۀیناحورلا  ملکلا  . 6 سفنلا ، . 5 [، 38] ۀفسلفلا یلا  لخدملا 
[. 42] ۀحاسملا . 12 ثنؤملا ، رکذملا و  نیب  قرفلا  . 11 لوقعلا ، ۀهزن  . 10 ۀمکحلا ، لمجم  نم  ۀغلبلا  . 9 [، 41

نیا اب  یباتک  رتمک  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  هدوب و  رادروخرب  ترهـش  زا  همه  زا  شیب  وا  بطلا  حاـتفم  باـتک  ودـنه  نبا  راـثآ  ناـیم  زا 
نیدلا ریهظ  تسا و  هدـش  هتـشون  نف  نیا  نایوجـشناد  بادآ  بط و  خـیرات  رد  نوگانوگ  یبلاطم  ياراد  لاحنیعرد  راصتخا و  تزاجو و 

يوگتـسار و دوخ  راتفگ  رد  [ 43 «] ماهتفاین وا  بطلا  حاتفم  نوچمه  یباتک  یکـشزپ  ملع  دـیاوف  تفارـش و  رد  : » دـیوگیم هک  اجنآ  یقهیب 
. تسا هدوب  قداص 

7 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


بطلا حاتفم  باتک  صیخلت  همجرت و 

باتک فیلأت  تلع 

هجوت دروم  ندوب  ذخأملا  لهـس  تهج  زا  هک  دوب  هدرک  فیلأت  ۀفـسلفلا  یلا  لخدملا  یف  ۀـقّوشملا  ناونع  تحت  ياهلاقم  البق  فلؤم  نوچ 
تفگ خساپ  ار  نانآ  شهاوخ  وا  دسیونب و  شور  بولسا و  نامه  رب  یکشزپ  ملع  رد  ياهلاقم  هک  دنتساوخ  وا  زا  تفرگ  رارق  نایوجـشناد 

. دیمان یکشزپ ) شناد  دیلک   ) بطلا حاتفم  مان  هب  ار  نآ  درک و  فیلأت  نانآ  يارب  ار  باتک  نیا  و 

باتک باوبا 

هراشا

: تسا هداد  رارق  بیترت  نیا  هب  باب  هد  رد  ار  دوخ  باتک  ودنه  نبا 
اصوصخ یکشزپ  ملع  و  امومع ، ملع  نتخومآ  قیوشت  رد  لوا ، باب 

یکشزپ  ملع  تابثا  رد  مود ، باب 
یکشزپ  ملع  فیرعت  رد  موس ، باب 

یکشزپ  ملع  تفارش  رد  مراهچ ، باب 
یکشزپ  ملع  ماسقا  رد  مجنپ ، باب 

یکشزپ  ملع  ياهبتکم )  ) ياههقرف رد  مشش ، باب 
. دوشیم هتفایرد  نآ  اب  یکشزپ  ملع  هک  ییاههقیرط  اهشور و  نایب  رد  متفه ، باب 

. ددرگ لماک  دوخ  هفرح  نف و  رد  ات  دنادب  دیاب  کشزپ  هک  یمولع  ندرمشرب  رد  متشه ، باب 
ملع  نآ  ياهباتک  بتارم  رکذ  یکشزپ و  يوجشناد  یجیردت  تفرشیپ  تیفیک  رد  مهن ، باب 

. یکشزپ ملع  تاحالطصا  تافیرعت و  تاریبعت و  رد  مهد ، باب 
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لوا باب  هصالخ 

نآ دروآیم و  ياهمدـقم  بلطم  نیا  يارب  فـلؤم  تسا . اـصوصخ  یکـشزپ  ملع  و  اـمومع ، موـلع  نتخوـمآ  رب  قـیوشت  هراـبرد  باـب  نیا 
ای دـهدیم و  ماجنا  ار  یلعف  هک  تسا  نآ  دوجوم  هک  دناهتـسناد  نیا  هب  ار  مودـعم »  » و دوجوم »  » نایم قرف  ناینیـشیپ  هکنیا  زا  تسا  ترابع 
هب دوش و  هدناوخ  مودـعم  هک  تسا  نآ  رتهب  دـشاب  یلعف  ياریذـپ  هن  دـهد و  ماجنا  یلعف  هن  یناسنا  رگا  سپ ، دـنکیم . لوبق  ار  یلعف  ریثأت 

. تسین دوجوم  مان  راوازس  هجو ، چیه 
کیرـش نایاپراهچ  اب  وا  اهنآ ، زا  یخرب  رد  دوشیم  رداص  ناسنا  زا  هک  یلاـعفا  دـیوگیم  دزادرپیم و  ناـسنا  لاـعفا  میـسقت  هب  سپـس  وا 

زا هدافتـسا  نوچمه  ناگتـشرف ، اـب  رگید  یخرب  رد  و  تسین ، یتلاـخد  نآ  رد  ار  لـقع  هکنآ  دـننام  ندـیماشآ و  ندروخ و  نوچمه  تسا ،
یتبترم هب  یناویح  لاعفا  نداد  ماجنا  اب  یمدآ  تسا . هتـسباو  رکف  زیمت و  هب  نآ  ماجنا  دراد و  صاـصتخا  لـقع  هب  هک  تاریخ  بلط  مولع و 

ار نآ  دـناوتیم  ياهرطفلا  میلـس  ناسنا  ره  هکنآ  مسق  کی  دنتـسه : مسق  ود  رب  یلقع  لاعفا  دـهنیمن ، رتارف  یمیهب  هقبط  زا  اپ  دـسریمن و 
یمدآ دهن . مهرم  دوخ  تحارج  رب  دزودب و  ار  دوخ  هماج  هکنآ  دننام  درادن ؛ تسرامم  يریگیپ و  هب  يزاین  نآ  نداد  ماجنا  دـهد و  ماجنا 
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يریگیپ و اب  طقف  هکنآ  رگید  مسق  و  دـنراد . تکراشم  وا  اب  رما  نیا  رد  نالقاع  همه  اریز ، دوشیمن ؛ لصاح  صاخ  یتیزم  لاعفا  نیا  اب  ار 
تسا و دنمدوس  نایرهش 44 ] هنیدم و  نانکاس  يارب  هکنآ  یکی  تسا : مسق  ود  رب  دوخ  مسق  نیا  دیآیم و  تسد  هب  شـشوک  تسرامم و 
دوس و هکنآ  رگید  دراد . تغایص  تباتک و  تعانص و  مان  هب  صاصتخا  یلامعا ، نینچ  رب  ییاناوت  دنادرگیم و  دیاع  نانآ  هب  ار  ریخ  عاونا 
. دورب هار  [ 45] دیمرق حطـس  يور  رب  دعلبب و  ار  اهگنـس  دور و  الاب  بوچ  زا  هک  دنک  ادیپ  تراهم  یـسک  هکنآ  دننام  تسین ؛ نآ  رد  يریخ 

راب هب  يزیچ  لابو  ررـض و  زج  شاهدنراد  يارب  دـسریمن و  ياهبتر  فرـش و  هب  نآ  نتـسناد  اب  یمدآ  دـنمانیمن و  تعانـص  ملع و  ار  نیا 
. دروآیمن

زا ار  وا  هکلب  دنروآیم ، نوریب  قطان  ریغ  تاناویح  هگرج  زا  ار  یمدآ  طقف  هن  دنشخبیم  تفارـش  ناسنا  هب  هک  تاعانـص  مولع و  نیاربانب ،
هک یتداعس  هب  دباییم و  ییاهر  روج  گنن  زا  دوشیم و  دنوادخ  عیطم  ملع  هلیسو  هب  یمدآ  دنزاسیم . ادج  هچرغ 46 ] ملعیب و  نامدرم 
ات هداد  رارق  ياهلیـسو  ار  لـقع  تسا و  هدرک  صوصخم  لـقع 47 ] تیزم  هب  ار  یمدآ  دـنوادخ  هکنآ  هچ  ددرگیم . لـیان  تسوا  صتخم 

نسح  هب  ناسنا 
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نواعت و هلیـسو  هب  هکلب  دیآیمنرب ، نت  کی  هدهع  زا  فده  نیا  هب  ندیـسر  املـسم  و  دبای ، تسد  ترخآ  رد  داعم  نسح  ایند و  رد  شاعم 
دناهدمآ درگ  رهش  کی  رد  هک  یمدرم  تسا . هدش  هدیرفآ  عبطلاب  یندم  یمدآ  هک  تسا  يور  نیا  زا  دوشیم . لصاح  رگیدکی  هب  کمک 

دوس زا  زین  دوخ  دناسر و  دوس  نارگید  هب  نآ  اب  ات  دنیزگرب  ار  ياهفرح  تعنص و  کیره  دنیامن و  تسرامم  ياهفرح  تاعانـص و  رد  دیاب 
هدوب نآ  رد  ناشراگدیرفآ  ضرغ  هدش و  هتساوخ  نانآ  يارب  هک  یتداعس  هب  همه  هلیسونیدب ، ددرگ و  دنمهرهب  نارگید  تعانـص  هفرح و 

. دنیآ نوریب  دنربن  جنر  دوخ  دوش و  هدرب  جنر  نانآ  يارب  دننکن و  راک  دوخ  دوش و  راک  نانآ  يارب  هکنیا  گنن  زا  دنیآ و  لیان 
هفرح هب  رگا  دیآ و  رامـش  هب  رهـش  هنیدم و  ءازجا  زا  ات  دـشاب  تاعانـص  زا  یتعانـص  هب  هتـسباو  هک  تسا  بجاو  يدرف  ره  رب  يور ، نیا  زا 

دنتـسه و ندب  نآ  ياضعا  هلزنم  هب  مدرم  و  تسا 48 ] ندب  کی  دننام  رهـش  هنیدم و  اریز ، درادـن . گنن  نییاپ  هفرح  زا  دـباین  تسد  یلاع 
، دریذپیم ناصقن  ندب  دنوش  دوبان  رگا  اریز  تسا ، مک  ناشدوس  هک  اهنآ  دنچره  دنتبترم  تفارـش و  ياراد  ندـب  ياضعا  همه  هکنانچمه 

ناصقن دشاب  یلاخ  نآ  زا  يرهش  رگا  اریز ، دنرادروخرب ؛ تلیضف  تبتر و  زا  دنتسه  ریقح  ياهتعانـص  اههفرح و  ياراد  هک  نانآ  نینچمه 
. دیآیم دراو  رهش  نادب  للخ  و 

دنرادن و هنیدم  رهش و  ءازجا  رد  ياهبتر  چیه  دنرامشیم ، تسپ  ار  تعنص  راک و  و  [ 49] دننکیم تخب  رب  هیکت  هک  ناراکیب  نالاطب و  اما 
يریگارف رد  شـشوک  تاعانـص و  ردق  میظعت  تشادگرزب و  رد  تسا  یفاک  رادقم  نیا  دنیآیم . رامـش  هب  ندـب  زا  دـساف  وضع  مکح  رد 

. دشاب دنسرخ  نییاپ  بتارم  هب  دیابن  دراد  ار  یلاع  بتارم  هب  ندیسر  ییاناوت  هک  یمدآ  دنتوافتم و  تیزم  هبتر و  رد  تاعانص  هتبلا  و  اهنآ ،
. دزاس دنسرخ  ندوب  زینک »  » هب ار  دوخ  یلو  دشاب  نوتاخ »  » دناوتیم هک  تسا  ینز  دننام  وا  هکنآ  هچ 
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مود باب  هصالخ 

تعانـص تابثا  رد  یفالتخا  دـنرظنبحاص  یلقع  مولع  رد  هک  نانآ  دـیوگیم  وا  تسا 50 .] یکـشزپ  ملع  تعانـص و  تابثا  رد  باب  نیا 
زا یخرب  یلو  دنراد . فارتعا  نادب  دنتسه  يوق  یتریصب  میلس و  یلقع  ياراد  هک  ماوع  مدرم  یتح  دنرادن و  نآ  تفارش  تلیـضف و  بط و 

یفن لاـطبا و  ار  بط  ملع  هدـیدرگ  راوتـسا  ناـشتعیبط  رد  لـهج  هک  ماوـع  زا  هورگ  نآ  نینچمه  دـندنبیم و  موـلع  هب  ار  دوـخ  هـک  ناـنآ 
تابثا هب  ار  نادنمـشناد  هب  تداسح  دوخ و  تلاطب  بط  لاطبا  اـب  هورگ  نیا  زا  یخرب  دـنرادیماو . نآ  كرت  هب  مه  ار  نارگید  دـننکیم و 

دنوادخ و ردق  اضق و  رد  تسا  یتمحازم  يرامیب  ندیـشخب  دوبهب  رد  ناسنا  یعـس  هک  دنرادنپیم  تسردان  هب  رگید  یخرب  و  دـنناسریم ،

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


نارامیب همه  ناکشزپ  تشادیم  یتیعقاو  بط  رگا  دنیوگ  رگید  یخرب  و  تسا ، هتـساوخ  شاهدنب  يارب  وا  هچنآ  فالخرب  تسا  یـششوک 
[. 51] دندشیمن فلت  دنریگیم  رارق  ناکشزپ  نامرد  دروم  هک  نادنمدرد  زا  کیچیه  دندرکیم و  نامرد  ار 

: تسا نیا  نآ  هصالخ  هک  دروآیم  یلیصفت  ياهمدقم  بط  تابثا  يارب  ودنه  نبا 
يرگید رد  کیره  تابن  ناویح و  دننام  یتابّکرم  نینچمه  دنهدیم و  لیکشت  ار  هناگراهچ  رـصانع  دنتـسه و  رمق  کلف  ریز  هک  یماسجا 

لعف و هک  دراد  دوجو  ییورین  ایـشا  همه  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدننک  نایب  نیا  دـنوشیم و  ریذـپرثا  رگیدـکی  زا  زین  دـنراذگیم و  رثا 
اب ات  هداهن  ماسجا  همه  رد  ار  ورین  نیا  دنوادخ  دنیوگ و  تعیبط »  » و عبط »  » ار ورین  نیا  دریگیم و  ماجنا  نآ  هلیـسو  هب  ّرثأت  ریثأت و  لاعفنا و 

دراد تحص  يرامیب و  گرم و  یگدنز و  هک  تسورین  نیمه  دیآ و  دیدپ  ماسجا  رد  ینوگرگد  هلاحتسا و  نآ 
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زا تسا  لادـتعا  وحن  هب  وا  رد  اهنآ  تاکرح  لاعفا و  هدـش و  دای  يایـشا  تاریثأت  یتقو  ات  هک  مینیبیم  میرگنیم  ناسنا  ندـب  هب  اـم  یتقو  و 
يراـمیب يوـسهب  لادــتعا  نآ  لاـقتنا  لاوز و  بـسحرب  ندــب  ددرگ  لـیاز  لادــتعا  هـک  هاـگره  تـسا و  رادروـخرب  یتمالــس  تـحص و 

نآ دنک و  هلباقم  نآ  دادضا  اب  هتخاس  جراخ  لادـتعا  زا  ار  نآ  هتـشگ و  بلاغ  ندـب  رب  هک  ار  یتایفیک  نآ  ناسنا  رگا  لاح  [. 52] دیارگیم
ناسنا رگا  هک  دـیآیم  تسد  هب  اجنیا  زا  و  دوشیم ؛ کیدزن  نآ  هب  ای  دـیارگیم و  تحـص  يوسهب  ندـب  دزاس  عفترم  اجیردـت  ای  اتعفد  ار 

ریاظن و اب  سپس  دجنسب و  ار  اهنآ  نایز  دوس و  دهد و  رارق  تبقارم  هظحالم و  دروم  نارگید  ندب  رد  دوخ و  ندب  رد  ار  ایـشا  نیا  تاریثأت 
، دـنک مکح  دـهد و  تیارـس  اهنآ  هب  سایق »  » اب هدرک  تفایرد  تبقارم  هظحالم و  اب  البق  هک  ار  هچنآ  دوشیم  هجاوم  هک  تالاح  نآ  هباشم 

ینوزفا تداـیز و  رخأـتم  ملع  هلیـسو  هب  مدـقتم  ملع  دـنهد ، ماـجنا  رگید  دراوـم  رد  ار  ساـیق 53 ] تبقارم و  نـیمه  رگید  یناـسک  سپس 
اب اهتیـصاخ  جارختـسا  تاقافتا و  دصّرت  هب  نامیکح  هک  تسا  يور  نیا  زا  [. 54] دوشیم تعانص »  » لیکـشت بجوم  رما  نیمه  دریگیم و 
اب دنتـسب و  راک  هب  نآ  هباشم  دراوم  رد  سایق  اب  دوب  هدـمآ  تسد  هب  هدـهاشم  دـصر و  اب  نانآ  دزن  هک  یلوصا  دـندیزرو و  تردابم  هبرجت 

تعیبط لعف  رب  طقف  ار  ناشندب  ریبدـت  هک  لهاج  ياهتما  زا  نانآ  دـمآ و  دوجوهب  مور  ناریا و  دـنه و  رد  یکـشزپ  تعانـص  ریبدـت ، نیمه 
گنت ناـمز  زارد و  تعانـص  هاـتوک و  رمع  : » تفگ هک  طارقب  دنتـشگ و  زاـتمم  ناـیگنز ، اهوالـسا و  كرت و  برع و  نوـچمه  دـندرپس ،

تعانص  لیمکت  هب  ندوب  هاتوک  تهج  هب  درف  کی  رمع  هک  دوب  نآ  شدوصقم  [ 55 «] تسا
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رد اـت  دـنک  داـی  اـهباتک  نآ  رد  ار  دوـخ  تاطابنتـسا  کـیره  ددرگ و  فیلأـت  نف  نیا  رد  اـهباتک  دـیاب  تهج ، نیا  زا  دـنکیمن . اـفو  بـط 
. دیامیپب ار  دوخ  یلماکت  لحارم  تعانص  نیا  ینالوط  ياههرود 

دننادیم لطاب  ار  یملع  ره  يرورپنت  یلبنت و  رطاخهب  هک  نالاطب »  » هب یلو  مینکیم  زاغآ  ار  دوخ  نخـس  بط  دوجو  نارکنم  اـب  اـم  لاـح 
ار هانگیب  درف  نتـشکن  ردام و  ردپ و  هب  یکین  یتح  نانیا ، اریز  دـینکن ، هلداجم  هورگ  نیا  اب  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وطـسرا  میرادـن . يراک 
حـیاصن و زا  صاـخ  ماـع و  هک  دـناهدید  دوخ  هک  بط  ملع  نارکنم  دـنناشکیم . هلداـجم  هب  ار  هلئـسم  دـنهدیم و  رارق  لاؤـس  ریز  رد  مه 
ار دیـشروخ  همـشچ  ییوگ  دوخ  راـکنا  اـب  دناهدیـشخب  دوـبهب  ناـنآ  هلیـسو  هب  ار  دوـخ  يراـمیب  هتـشگ و  دـنمهرهب  ناکـشزپ  ياهروتـسد 

. دننکیم راکنا  ار  حبص  هدیپس  دنناشوپیم و 
يزیچ یگنـسرگ  ماـگنه  هک  تسا  بجاو  سپ  مییوگ  [ 56] دـننادیم يدـنوادخ  ياضق  رد  هلخادـم  ار  بط  دوجوهب  رارقا  هک  نانآ  هب  اـم 

ندروخ و اب  دنریمب و  یگنشت  یگنـسرگ و  زا  هک  هدش  ررقم  نیا  رب  دنوادخ  ياضق  هک  دیاش  دنماشاین  يزیچ  یگنـشت  تقو  رد  دنروخن و 
اب هک  هورگ  نیمه  سیئر  دنناسریم . ماجنا  هب  ار  دوخ  هدارا  دنوادخ ، هدارا  ياجهب  دـنوشیم و  يدـنوادخ  ياضق  محازم  دوخ  ندـیماشآ 

ریخلا وبا  دـیبلط . وراد  ریخلا  وبا  زا  دـیدرگ و  رـس  يراـمیب  راـچد  تشادیم  او  وا  رازآ  هب  ار  مدرم  دـیزرویم و  ینمـشد  راـمخ  ریخلا  وـبا 
[. 57 «] دبای دوبهب  ات  دراذگب  شرس  ریز  رد  تسا  هتشون  بط  لاطبا  رد  هک  ار  باتک  نامه  : » تفگ
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يورین  هزادنا  هک  دنتسه  ینانادان  دناهدرک  راکنا  ار  نآ  بط  هب  ندیسر  يراوشد  تهج  زا  هک  نانآ  اما ،
13 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناونع تسا  بط  زا  رتتخـس  هک  رگید  یمولع  رد  ار  يراوشد  نیا  نانآ  ارچ  سپ ، دـناهتفاین . رد  هدیـشخب  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  ار  یلقع 
تساهنآ و تاریثأت  لاعفا و  تاکرح و  كالفا و  مارجا و  هزادنا  ناگراتـس و  داعبا  تخانـش  هدـنرادربرد  هک  موجن  ملع  دـننام  دـننکیمن ؛

يوحن اب  نآ  هدنراد  ددرگ و  هیبعت  دیاب  نآ  يارب  تالآ  عاونا  دراذگب  نادـبا  سوفن و  رد  ریثأت  هکنآ  يارب  هک  یقیـسوم  تعانـص  نوچمه 
دـنکیم و داجیا  ار  حرف  يداش و  رازبا  ناـمه  اـب  یناـمز  زین  و  دوشیم ، هیرگ  بجوم  رگید  يوحن  اـب  هدـنخ و  بجوم  رازبا  نآ  اـب  يزاـب 

. ددرگیم هودنا  ناجیه و  بجوم  رگید  ینامز 
بیبط هک  ار  هچنآ  هدربن و  راک  هب  ار  دوخ  تسرد  رظن  دـنریگیم  بط  لاطبا  رب  لیلد  ار  ناکـشزپ  تسد  رب  نارامیب  ندـش  فلت  هک  ناـنآ 

ار یتعانـص  ره  زین  دـیارگیم و  نآ  يوسهب  تعانـص  نآ  هک  تسا  یتیاـغ  ار  یتعانـص  ره  اریز ، دناهتخانـشن ؛ تسا  نآ  نماـض  لـفکتم و 
تعانص تیاغ  الثم  دزاسیم . راکـشآ  نآ  رد  ار  دوخ  لاعفا  راثآ و  تعانـص  نآ  دوشیم و  هدیمان  تعانـص  نآ  عوضوم  هک  تسا  ياهدام 

. درادن ار  ندش  تخت  ندـش و  رد  تیحالـص  یبوچ  ره  یلو  تسا ، بوچ  نآ  عوضوم  تسا و  نآ  دـننام  اهتخت و  اهرد و  نتخاس  يراجن 
صخش ندب  نوچمه  درادن ؛ ار  کشزپ  نامرد  يارب  زا  تیحالص  یندب  ره  تسا و  ناسنا  ندب  شعوضوم  تحص و  شتیاغ  مه  یکـشزپ 

رـس روک و  صخـش  رگا  دوشیمن  لطاب  يراجن  تخاـس ، تخت  یـصاخ  بوچ  زا  ناوتن  هاـگره  هکناـنچمه  و  ساـط ، روک و  ریگنیمز و 
[. 58] ددرگیمن لاطبا  یکشزپ  دندرگن  نامرد  ساط 

رگید و  يرگرز ، يراجن و  نوچمه  تسا  ناسنا  تسد  رد  رخآ  ات  لوا  زا  شلامک  هکنآ  یکی  دنمـسق : ود  رب  تاعانـص  هک  تفگ  دـیاب  و 
ندناشن رذب  هک  يزرواشک  دننام  تسا  تعیبط  گرزب و  زیزع و  دـنوادخ  هب  لوکوم  شلامک  ناسنا و  رایتخا  رد  شتامدـقم  زاغآ و  هکنآ 

رارق يرازگراک  یمدآ  ندب  رد  دنوادخ  تسا . لیبق  نیا  زا  زین  یکـشزپ  و  تسا ، دـنوادخ  زا  هایگ  ندروآ  نوریب  ناقهد و  زا  نداد  بآ  و 
نآ زاربا  تـلآ و  ددرگ ، لـیاز  ياهضراـع  هلیـسوهب  یتمالـس  تحـص و  نآ  هاـگره  دـنکیم و  ظـفح  ار  نآ  یتمالـس  تحـص و  هـک  هداد 

و تعیبط »  » نامیکح ار  رازگراـک  نیا  دـنادرگیم . زاـب  نآ  هب  ار  تحـص  عفد و  ندـب  زا  ار  هضراـع  نآ  دـشاب ، وراد  اذـغ و  هک  رازگراـک 
اهیراـمیب ندیـشخب  دوبهب  يارب  دوخ  تعیبط  : » تسا هتفگ  نآ  فصو  رد  طارقب  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنناوخ و  کـلم »  » عیارـش باحـصا 

؛] 59 «] تسا یفاک 
14 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

موزل دروم  يرامیب  یفن  تحـص و  ظفح  رد  هک  ار  هچنآ  وا  تسین . وا  رایتخا  رد  دوبهب  افـش و  رما  تسا و  تعیبط  مداخ  کشزپ  نیارباـنب ،
. تسا ندب  يریذپریثأت  تعیبط و  ندوب  اریذپ  رب  فوقوم  یتمالس  تحص و  لوصح  یلو  دناسریم ، ندب  هب  تسا 

موس باب  هصالخ 

هک یفیرعت  نآ  یلو  دـناهدرک ، یکـشزپ  ملع  زا  ینوگانوگ  فیراعت  ناینیـشیپ  دـیوگیم  وا  تسا . یکـشزپ  ملع  فیرعت  هرابرد  باـب  نیا 
یتمالـس تحـص و  اهندـب  نآ  هب  دراد و  تیانع  مدرم  ياهندـب  هب  هک  تسا  یتعانـص  یکـشزپ   » هک تسا  نیا  دـنراد  قاـفتا  نآ  رب  یگمه 

[. 60 «] دشخبیم
هدرب راـک  هب  ییاـهنت  هب  بط  ءازجا  زا  کـیکی  رب  ملع  هک  دـیوگیم  نینچ  هدربـن  راـک  هب  ار  مـلع »  » هـتفگ و تعانـص »  » هـکنیا دروـم  رد 

رب ملع  هک  دـیآ  مزـال  دور  راـک  هب  تعانـص »  » ياـجهب ملع »  » هملک رگا  و  ددرگیم ، قـالطا  زین  نآ  ءازجا  هـمه  رب  هکناـنچمه  دوـشیم ،
قـالطا ملع  نیا  ءازجا  همه  لاـمک  رب  طـقف  دـش ، هتفگ  هک  تعانـص  یلو  دـشاب  بیبط )  ) نآ هب  ملاـع  و  بط )  ) یکـشزپ ءازجا  زا  کـیره 
يراجن اریز  دزاسیم ؛ جراخ  فیرعت  زا  ار  يرگرز  يراجن و  دننام  تاعانص  ریاس  تسا  مدرم  ياهندب  هب  بط  هجوت  هکنآ  دیق  و  دوشیم .
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؛ دنکیم جراخ  ار  يراطیب  ملع  مدرم  ياهندب  دیق  و  تسا . میس  رز و  هب  شتیانع  يرگرز  دراد و  دوشیم  هتخاس  بوچ  زا  هچنآ  هب  تیانع 
نوچمه یبط  ریغ  تنیز  تاعانـص  دـشخبیم  یتمالـس  تحـص و  اهندـب  هب  هکنآ  دـیق  و  تسا . نایاپراهچ  ياهندـب  هب  ملع  نآ  هجوت  اریز ،

. دنکیمن یتمالس  تحص و  هدافا  یلو  دراد  مدرم  ياهندب  هب  تیانع  نّیزم  اریز  دنکیم ؛ جراخ  فیرعت  زا  ار  يرگشیارآ  يوم و  نتـساریپ 
. دنادرگیمرب ار  نآ  هتشگ  ادج  ندب  زا  رگا  دنکیم و  ظفح  ار  نآ  هدوب  دوجوم  تحص  رگا  هک  تسا  نیا  تحص  هدافا  زا  دارم  و 

نینچمه یـضرم و  روـما  یحـص و  روـما  زا  هک  تسا  یملع  بط  : » دـنکیم رکذ  هنوگنیدـب  یکـشزپ  يارب  ار  يرگید  فـیرعت  سپـس  وا 
دـش رامیب  ندب  هاگره  هک  یبابـسا  زین  تسا و  ملاس  ياهندـب  یحـص ، روما  زا  دارم  دـنکیم .» ثحب  دنایـضرم  هن  یحـص و  هن  هک  يروما 

، یـضرم روما  زا  دوصقم  و  تسا . ملاس  ندب  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتامالع  و  درادیم ، هگن  ار  یتمالـس  دروآیم و  زاب  ار  یتمالس 
. تسا رامیب  ندب  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  یتامالع  يرامیب و  هدنراد  هاگن  بابسا  روآيرامیب و  بابسا  زین  تسا و  رامیب  ياهندب 
هک ییاهندب  درک و  ضرم  تحص و  قالطا  نآ  رب  ناوتیمن  هک  تسا  یتلاح  نآ  تامالع  بابسا و  دنایضرم  هن  یحص و  هن  هک  يروما  و 

دنتسه ییاهندب  ای  دنتسه  تلاح  نینچ  ياراد 

15 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هک تسا  ییاهندب  هکنآ  ای  و  يرامیب ، زا  ناگتفای  دوبهب  ياهندـب  ناگدروخلاس و  ياهندـب  دـننام  تسین ، لامک  تیاغ  رد  اهنآ  تحـص  هک 

ییاهندب ای  تسا و  ملاس  شندب  ءازجا  هیقب  جلف و  شتسد  هکنآ  دننام  تسا ، هدنام  ملاس  رگید  یشخب  هتفای و  هار  يرامیب  نآ  زا  یشخب  رد 
. درادن رارمتسا  نانآ  یتسردنت  دنتسه و  رامیب  یهاگ  ملاس و  یهاگ  ینعی  تسین ، دامتعا  دروم  اهنآ  یتسردنت  هک 

رب تامالع  هلیـسو  هب  ینعی  دزادرپب ؛ فلتخم  ياهندـب  ناـمرد  ریبدـت و  هب  دـناوتیم  ددرگ  انـشآ  روما  نیا  یلک  نیناوق  اـب  هک  یـسک  لاـح 
بلج ار  نآ  تشادهگن  بابـسا  تسا  دوجوم  رگا  و  ار ، ندنادرگ  زاب  بابـسا  هتفر  نیب  زا  یتمالـس  رگا  ددرگ ، هاگآ  يرامیب  یتسردـنت و 

زا تسرد  فیرعت  میتفگ  ام  هچنآ  تسا و  یعقاو  کشزپ  یـسک  نینچ  دـنک و  رب  هشیر  زا  هدروآ  دوجوهب  ار  يراـمیب  هک  یبابـسا  و  دـنک ،
. تسا یکشزپ  ملع 

مراهچ باب  هصالخ 

رد دنادیم و  نآ  فده  عوضوم و  يرترب  تیزم و  هیاپ  رب  ار  ملع  ره  يرترب  تلیضف و  فلؤم  تسا . یکشزپ  ملع  تفارش  هرابرد  باب  نیا 
ریز تادوجوم  نیرتفیرش  ناسنا  هک  هدیـسر  تابثا  هب  هفـسلف  رد  و  تسا ، [ 61 «] ناسنا ياهندب   » نآ عوضوم  هک  دیوگیم  یکـشزپ  دروم 

هن تساهندب و  نیرتفیرـش  وا  ندـب  سوفن و  نیرتفیرـش  وا  سفن  ندـب . سفن و  تسا : ءزج  ود  زا  بّکرم  وا  هکنآ  هچ  تسا . رمق  کلف 
[. تسا 62 فیرش  دشاب  ندب » هب  یتمالس  ندناسر   » هکنآ تیاغ  هکلب  تسا  فیرش  تسا ، یکشزپ  عوضوم  هک  ندب ، اهنت 

ار سونیلاج  زا  مولع  يریگارف  هب  قیوشت  ینعی  تاعانصلا 63 ] یلع  ثحلا  باتک  زا  يراتفگ  سپس  وا 
16 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

: تسا نیا  نآ  هصالخ  هک  دنکیم  لقن 
وجتـسج و دروم  نآ  تشادهگن  نتـشاد و  دـنکیمن و  يربارب  نآ  اب  یـشخبتذل  بولطم و  زیچچـیه  هک  تسا  يزیچ  یتمالـس  تحص و 

یتمالـس نیا  ظفاح  هک  یکـشزپ  نیاربانب ، تسا . نیمه  يارب  دنـشوکیم  دوخ  شاعم  ایند و  ریبدت  رد  مدرم  هچنآ  تسا و  یـسک  ره  بلط 
و دهدیم ، هولج  رادهشدخ  ار  وا  ریبدت  دزرویم و  دانع  ادخ  اب  دشاب  تقیقح  نیا  رکنم  هک  یـسک  نآ  دـشابیم و  تاعانـص  نیرترب  تسا 

. دنکیم نامرد  ار  اهیرامیب  زا  يرایسب  ملع  نیا  ینوکسم ، ياهرهش  همه  رد  مینیبیم  ام 
ار مولع  هچنآ  تاعانـص و  یـضرع  تفارـش  هب  رگا  تسا و  بط  ملع  رهوج  تاذ و  رد  هک  تسا  یتفارـش  نیا  : » دیوگیم سپـس  ودنه  نبا 
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ادخ و دزن  تناکم  هک  نآ ، يورخا  دـیاوف  نینچمه  ترهـش و  و  لام 64 ] هاج و  نوچمه  مینکفا  رظن  دزاـسیم  زاـتمم  رترب و  روهمج  دزن 
. دراد رارق  رترب  هبترم  العا و  هلحرم  رد  بط  مه  زاب  دشاب ، باوث  هب  ندیسر 

مدرم هچنادب  هک  دناهدروآ  نییاپ  نانچ  ار  دوخ  هدـیزرو و  افتکا  مسر  مسا و  هب  هک  دـنکیم  تیاکـش  دوخ  نامز  ناکـشزپ  زا  نایاپ  رد  وا 
يراوهر بکرم  رب  دنوش و  هدناوخ  ارف  ناطلس  هلیسو  هب  رگا  اصوصخ  دندنسرخ ، دنراد  ربارب  ناداصف  ناماجح و  و  نانیزم 65 ] اب  ار  نانآ 

هک تفگیم  تسار  رامخ  ریخلا  وبا  نم  داتسا  و  دننکیم ؛ ساسحا  هبترم  نیرتالاب  رد  ار  دوخ  دنور ، وا  دزن  هک  دننیـشنرب  رابکی  طقف  هک 
ار دوخ  ییایند ، هرهب  يارب  هک  هداتفا  یشابوا  تسد  هب  نونکا  یلو  دوب ، هدیزگرب  ناهلأتم  فیرش و  ناگدازهاش  دزن  نیا  زا  شیپ  هفرح  نیا 

ملع تشادـگرزب  رد  ار  شـشوک  تیاهن  هک  طارقب  اب  نانیا  دـنهدیم . لزنت  تنکم  بحاص  نارامیب  هب  تبـسن  ناگدرب  نامداخ و  هبترم  هب 
[66 [؟ دنراد یگدننام  هچ  تشاد  لوذبم  یکشزپ  قح  يادا  دوخ و 

17 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
داد هدعو  داتـسرف و  وا  يارب  رانید  رازه  دـص  دـیایب و  ناریا  هب  هدرک  اهر  ار  نانوی  هک  تساوخ  وا  زا  ناریا 67 ] هاـشداپ  هک  دوب  طارقب  نیا 

.«. مشورفیمن لام  هب  ار  تلیضف  نم  : » تفگ درک و  در  ار  توعد  نیا  طارقب  یلو  دتسرفیم  ادعب  مه  ار  رادقم  نامه  هک 

مجنپ باب  هصالخ 

کشزپ تسا  یتمالس  تحص و  هدافا  بط  زا  ضرغ  نوچ  هک  دوشیم ، زاغآ  ياهمدقم  اب  تسخن  تسا  بط 68 ] ماسقا  رد  هک  مجنپ  باب 
ناسنا ندب  هک  دنادب  کشزپ  هکنیا  رگم  دریگیمن  ماجنا  یبط  لامعا  اریز ، دـشاب ؛ هاگآ  تسا  نآ  مولع  هب  دنتـسم  هک  یبط  لامعا  زا  دـیاب 
نادـب يرامیب  یتمالـس و  رب  هک  یتمالع  تسیچ و  يرامیب  یتمالـس و  ببـس  تسا و  مادـک  نآ  يرامیب  یتمالـس و  هدـش و  بیکرت  هچ  زا 

. یلمع يرظن و  دوشیم : میسقت  مسق  ود  رب  بط  بلطم  نیا  ساسارب  و  تسا ، زیچ  هچ  دوشیم  لالدتسا 
: ددرگیم میسقت  مسق  هس  رب  زین  يرظن  بط 

. دباییم ماوق  اهنادب  بیکرت و  اهنآ  زا  ندب  دراد و  دوجو  عبطلاب  ناسنا  ندب  رد  هک  هیعیبط  روما  هب  ملع  تسخن ،
. بابسا هب  ملع  مود ،

[. تامالع 69 لیالد و  هب  ملع  موس ،
رگیدکی هب  دـش  هدرمـشرب  هک  اهنیا  و  دـنوشیم . رداص  اوق  زا  هک  یلاعفا  اوق و  اضعا ، طالخا ، جازم ، تاسقطـسا ، زا  دـنترابع  هیعیبط  روما 

ناسنا ياهورین  اوق و  زا  هک  دراد  یلاعفا  هب  یگتسب  یتمالس  هکنآ  هچ  ددرگیمن ؛ هتخانش  نیسپ  دوشن  هتسناد  نیشیپ  ات  دنراد و  یگتـسویپ 
لاعفا  زا  معا  دوشیم ، رداص 

18 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
اوق و تخانش  لاعفا ، نیا  تخانـش  يارب  سپ  ندرک . مضه  ندروخ و  اذغ  دننام  ینامـسج ، لاعفا  ای  و  لّیخت ، رکذ و  رکف و  دننام  یناسفن ،

ندـب رد  هک  هتـشگ  لصاح  ییاهزیچ  زا  جازم  و  تسا ، مزال  جازم  تخانـش  دـنوشیم  ثداح  جازم  زا  اوق  نیا  نوچ  و  تسا ، مزـال  اـهورین 
نیا ناـسنا  ندـب  لوا  أدـبم  هکناـنچمه  و  تـسا . كاـخ  بآ و  اوـه و  شتآ و  ینعی  هناـگراهچ  ياهـسقطسا  نآ  تـسا و  جزتـمم  ناـسنا 

، تسا بآ  دننام  هک  مغلب  زا  دنترابع  هک  دیآیم  دوجوهب  اهـسقطسا  نیا  زا  هک  تسا  یطالخا  نآ  مود  أدبم  تسا ، هناگراهچ  ياهـسقطسا 
بیکرت دشاب  اضعا  هک  دوخ  ءازجا  زا  ندب  و  تسا 70 ] كاخ  دننام  هک  ادوس  و  تسا ، شتآ  دننام  هک  ارفص  و  تساوه ، دننام  هک  نوخ  و 

باب رد  نیا ، زا  شیپ  تامالع ، بابـسا و  ینعی  يرظن  بط  موس  مود و  ءزج  هب  کشزپ  زاین  دـنادب . ار  اهنیا  همه  دـیاب  کشزپ  سپ  هتفاـی ،
. دش هدروآ  بط  فیرعت 

: دوشیم میسقت  مسق  ود  رب  زین  یلمع  بط 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


. یتمالس بلج  رگید ، یتمالس و  ظفح  یکی ،
: تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  یتمالس  ظفح 

. دنناوخ قلطم  تحص  ظفح  ار  نیا  هک  تسه  هک  هنوگ  نامه  رب  دوجوم  یتمالس  يرادهگن  لوا ،
. دنناوخ يریگشیپ )  ) ظفح رد  مدقت  ار  نآ  هک  دندرگیم  يرامیب  بجوم  هک  یبابسا  نتشادزاب  يریگولج و  مود ،

لافطا ریبدـت  و  [ 71 (] ناگدروخلاس یکـشزپ   ) خیاشم ریبدت  دـننام  تسین ، لامک  دـح  رد  اهنآ  یتمالـس  هک  ییاهندـب  ریبدـت  هراچ و  موس ،
(. ناگتفای تمالس  یکشزپ   ) ناهقان ریبدت  و  [ 72 (] ناکدوک یکشزپ  )

: تسا مسق  ود  رب  یتمالس  بلج 
19 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. نآ دننام  شزرو و  اذغ و  اب  نامرد  لوا ،
يدنبهتسکش 73] ندرک و  غاد  عطق و  و  نتفاکش )  ) طب اب  نامرد  مود ،

مشش باب  هصالخ 

. دـنراد نامرد  تیفیک  يرامیب و  تخانـش  رما  رد  ار  دوخ  شور  رظن و  کیره  هک  تسا  یکـشزپ  فلتخم  ياههقرف  یفرعم  رد  مشـش  باب 
رد یلو  تسا ، رامیب  هب  یتمالس  ندناسر  ینعی  تحص  هدافا  یکشزپ  فده  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  ناکشزپ  همه  هک  دیوگیم  فلؤم 

دیآیم و تسد  هب  هبرجت  هلیسو  هب  اهزیچ  نآ  دنیوگیم  یخرب  دنراد . فالتخا  دنتسه  تحص  دیفم  هک  ییاهزیچ  ندروآ  تسد  هب  شور 
مأوت سایق  اب  دـیاب  هبرجت  هکلب  تسین  یفاک  رما  نیا  رد  ییاـهنت  هب  هبرجت  هک  دـندقتعم  رگید  یخرب  دـنناوخ و  هبرجت » باحـصا   » ار ناـنآ 
ناـنآ اریز ، دـنوشیم ؛ هدـناوخ  لـیحلا » باحـصا   » ماـن هب  هک  دنتـسه  مـه  یموـس  هورگ  [. 74] دـنیوگ سایق » باحـصا   » ار ناـنیا  دـشاب و 

لوغـشم نادـب  ار  دوخ  سایق  باحـصا  هبرجت و  باحـصا  هک  يدـیاوز  لوضف و  هدـیزرو و  هلیح  بط  ندرک  هصـالخ  رد  هک  دـنرادنپیم 
[. 75] دناهدرک فذح  یکشزپ  زا  دناهتشاد 

: دهدیم همادا  نینچ  هقرف  هس  نیا  یفرعم  فیصوت و  رد  ودنه  نبا 
زین دیآیم و  تسد  هب  سح  زا  هک  تسا  یلمع  نامه  هبرجت  ینعم  ددرگیم و  جارختـسا  هبرجت  هلیـسو  هب  بط  دنیوگیم  هبرجت  باحـصا 

.1 ددرگیم : لصاح  زیچراهچ  هب  بط  نیناوق  لوصا و  هک  دنیوگ 
[. نآ 76 هیبش  هب  يزیچ  زا  لقن  . 4 هیبشت ، . 3 يدارا ، . 2 یقافتا ،

20 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: تسا مسق  ود  رب  زین  یقافتا 

. درادربرد ار  ینایز  ای  دوس و  ددرگیم و  ضراع  عبّطلاب  هکنآ  دننام  یق و  قرع و  غامدنوخ و  نوچمه  یعیبط ، یقافتا 
لابند هب  ار  ینایز  ای  دوس  تسوا و  تعیبط  نینچمه  دـصق و  زا  نوریب  هک  دـتفایم  قاـفتا  يرما  ناـسنا  يارب  هک  تسا  نآ  یـضرع  یقاـفتا 

. دوش يراج  نوخ  وا  زا  دتفیب و  رامیب  هکنآ  دننام  دراد ،
. دشاب نآ  دننام  ای  ندید  باوخ  ياهبرجت  نینچ  هزیگنا  دریگ و  رارق  هبرجت  دروم  رایتخا  اب  يرما  هک  تسا  نآ  يدارا 

دید هاگره  ـالثم  دـهد ؛ رارق  دـیدج  يدروم  رد  لـمع  كـالم  ار  هدـش  داـی  دراوم  هس  زا  یکی  دوخ  راـک  رد  کـشزپ  هک  تسا  نآ  هیبشت 
رد وا  هتفای ، دوبهب  یصخش  هدارا  هب  ای  یـضرع  قافتا  ای  یعیبط  قافتا  تروص  هب  ینیب ، زا  نتفر  نوخ  اب  تسا  ینوخ  بت  راچد  هک  يرامیب 

. دنکیم زیوجت  ار  نوخ ) ندمآ  نوریب  يارب  ندز  گر   ) دصف يرامیب  نیا  ریاظن 
رظن رد  نآ  يارب  یبرجم  يوراد  یلو  دـناهدید  اـی  دـناهدیدن و  نونکاـت  هک  دـنوشیم  وربور  ییاـهیرامیب  اـب  ناکـشزپ  هک  تـسا  نآ  لـقن 
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ای دنربیم و  راک  هب  نآ  هب  هیبش  يرامیب  رد  ار  یـصاخ  يرامیب  رد  هدش  هبرجت  يوراد  ینعی  دنوشیم . لقن  هب  لسوتم  هاگ  نیا  رد  دنرادن ،
يوراد زا  یـصاخ  ياود  هب  یـسرتسد  مدع  ماگنه  رد  ای  دننکیم و  لامعتـسا  نآ  هباشم  وضع  رد  ار  یـصاخ  وضع  رد  هدـشهبرجت  يوراد 

. دننکیم هدافتسا  نآ  هباشم 
رارق رکف  رازبا  تلآ و  دیاب  ود  نیا  یلو  دنتسه ، تاعانص  مولع و  هشیر  أدبم و  هبرجت  سح و  هک  تسین  یکـش  دنیوگیم  سایق  باحـصا 

راک هب  اب  ینعی  ددرگ ؛ جارختـسا  تسا  مولعم  زا  تالوهجم  تخانـش  هک  سایق  رکف و  اب  دیاب  رگید  تاعانـص  یکـشزپ و  نیناوق  دـنریگ و 
. مینادب دوشیم  اهندب  ینوگرگید  ببس  هک  ار  ییاهورین  میسانشب و  ار  اهجازم  ینعی  اهندب  عئابط  دیاب  سایق  رکف و  ندرب 

: دنتسه عون  ود  رب  دنوشیم  اهندب  ینوگرگید  بجوم  هک  یبابسا 
و يرادیب ، باوخ و  و  اهیندیـشون ، اهیندروخ و  و  نوکـس ، تکرح و  و  طیحم ، ياوه  دننام  دنهدیم ، رییغت  ترورـض  هب  ار  ندب  هک  یعون 

يداش و هودنا و  نوچمه  یحور 78 ] ضراوع  و  سابتحا 77 ] قالطتسا و 
21 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[. عزف 79 ظیغ و  مشخ و 
روناج هلمح  ای  ریـشمش  تبرـض  هجیتن  رد  هک  يرییغت  دننام  دندرگیم ، ندـب  ینوگرگید  بجوم  يرورـض  ریغ  تروص  هب  هکنآ  مود  عون 

. دیآیم دیدپ  ندب  رد  یگتخوس  ای  هدنرد و 
ندب زا  نآ  ندروآ  نوریب  ددرگن  هتخانـش  درد  عون  ات  اریز ، دوش ؛ هتخانـش  دراد  ار  نآ  نامرد  دصق  کشزپ  هک  يدرد  عون  دـیاب  نینچمه ،

: تسا توافتم  ریز  روما  ساسارب  درد  هزادنا  اریز ، دریگ ؛ رارق  نامرد  كالم  ات  دوش  هتسناد  دیاب  درد  هزادنا  زین  و  تسا . نکمم  ریغ 
و تسا ، هدوب  هنوگچ  يراـمیب  صوصخب  زور  ياوه  و  هداـتفا ، قاـفتا  یلـصف  هچ  رد  يراـمیب  نیا  هکنیا  و  وا ، جازم  نس و  راـمیب و  يورین 

. دراد لاغتشا  یلغش  هچ  هب  تداع و  زیچ  هچ  هب  رامیب  نینچمه  و  تسا 80 ،] عون  هچ  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  يرامیب  هک  يرهش 
نیمه ياراد  هک  یناسک  زا  هتشذگ - تایبرجت  هب  رامیب  اب  دروخرب  ماگنه  براجت  باحـصا  هک  تسا  نیا  هورگ  ود  نیا  نایم  قرف  نیاربانب 
هتشذگ رد  هک  ار  وراد  نامه  دندرگیمرب و  هدوب - هتشذگ  نارامیب  دننام  مه  وا  نس  رامیب و  جازم  يرامیب و  رادقم  هدوب و  يرامیب  زا  عون 

ره رد  یلک  نوناق  دـشاب  رامیب  رهـش  تداع و  جازم و  نس و  هک  دـهاوش  نامه  زا  سایق  باحـصا  یلو ، دـنربیم ؛ راـک  هب  هدوب  زیمآقیفوت 
. دننکیم هعجارم  نوناق  نآ  هب  هزات  رامیب  اب  دروخرب  ماگنه  دننکیم و  میسرت  دوخ  نهذ  رد  اهیرامیب  عاونا  زا  یعون 

دروخرب رد  دنرگنیمن و  اضعا  اهورین و  اهرهش و  جازم و  لاس و  تاقوا  نارامیب و  نس  تاداع و  اهیرامیب و  بابـسا  هب  لیح  باحـصا  اما ،
ياههبنج تخانـش  هب  فوطعم  طقف  ناشهجوت  هکلب  تسین ، یتیاهن  ار  اهنآ  هکنآ  هچ  دنرادن ، یهجوت  اهنآ  صاوخ  کتکت  هب  اهیرامیب  اب 
یتالوضف ندش  سبح  كاسمتسا  زا  ناشدارم  ود . نیا  زا  یبیکرت  لاسرتسا و  كاسمتسا و  زا  تسا  ترابع  نانآ  دزن  هک  تسا  ماع  یلک و 

ندمآ نوریب  رد  طارفا  لاسرتسا ، زا  نانآ  دوصقم  و  نآ ، دـننام  راردا و  ندـمآ  دـنب  نوچمه  دـنیآ ، نورب  ندـب  زا  دـیابیم  اتداع  هک  تسا 
و نآ 81 .] دننام  ندرک و  راردا  یپردیپ  دننام  تسا ، تالوضف  نیمه 

22 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. ددرگیم ریزارس  رایسب  نآ  زا  کشا  دوشیم و  مرو  راچد  هک  مشچ  دننام  دشاب ، ود  ره  عماج  هک  تسا  يرامیب  رد  ود  نآ  بیکرت 

. تسا يرادیب  باوخ و  اب  ای  نوکس و  تکرح و  اب  ای  یندیشون و  یندروخ و  ریبدت  اب  ای  یلامجا  يرامیب  هس  نیا  نامرد  دنیوگیم  نانآ 
هجیتن نیا  هب  و  [ 82] دزاسیم رگهولج  شودخم  نوعطم و  ار  لیح  باحـصا  يأر  دنادیم و  سایق  باحـصا  اب  ار  قح  نایاپ ، رد  ودنه  نبا 

هب هک  براجت  باحصا  و  دنراد ، اهیرامیب  ییاسانـش  تاجلاعم و  هوجو  رد  ار  عبط  رد  عسوت  شرتسگ و  لاجم  سایق  باحـصا  هک  دسریم 
ياههبنج هب  طقف  دنرادن و  یـصوصخ  روما  هب  يراک  هک  مه  لیح  باحـصا  و  ددرگیم ، گنت  نانآ  يارب  لاجم  نیا  دنتـسین  دقتعم  سایق 

[. 83] دندرگیم رایسب  ياهاطخ  راچد  دنراد  هجوت  یمومع 
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متفه باب  هصالخ 

طابنتسا لقع  هلیسو  هب  یکـشزپ  ملع  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  فلؤم  تسا . هدش  نایب  یکـشزپ  تاعانـص  طابنتـسا  ياههار  باب ، نیا  رد 
: تسا هدرک  ذاختا  ریز  روما  ساسارب  ار  یلوصا  تسخن  لقع  هک  تسا  هنوگنادب  نیا  هدیدرگ و 

. تسا هتفای  عوقو  قافتا  روطهب  هک  يروما  . 1
23 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تسا هدش  ناحتما  دصق  اب  هک  يروما  . 2
. تسا هدیدرگ  هدافتسا  اهندید  باوخ  زا  هک  يروما  . 3

عرفتم نآ  رب  یعورف  هدش و  يوق  لوصا  نیا  سایق  طیلست  رکف و  کیرحت  اب  سپس ، تسا و  هدش  هدهاشم  تاناویح  ماهلا  زا  هک  يروما  . 4
. تسا هدیدرگ 

گرم هب  موکحم  یتیانج  تهج  هب  هک  یهورگ  هک  هدرک  لقن  سونیلاج  هک  تسا  یناتـساد  هدـیدرگ ، عقاو  قافتا  روطهب  هک  يروما  لاـثم 
رما نیا  تقیقح  زا  یتقو  هدرکن و  رثا  نانآ  رد  اهیعفا  نآ  مس  یلو  دننکفیب  اهیعفا  نایم  رد  ار  نانآ  هک  داد  نامرف  تقو  ناطلس  دندوب ، هدش 

اهمـس ربارب  رد  جنرت ) [ ) جرتا 84 هک  دـش  فشک  هک  دوب  راـبنیتسخن  نیا  دـندوب و  هدروـخ  جرتا  ناـنآ  هک  دـیدرگ  موـلعم  دـش  وجتـسج 
[. 85] دراد تمواقم 

زا سپ  یکی  هدوب ، فلتخم  ناشعیابط  هک  ییاهندـب  اب  کیهبکی  هک  تسا  ییاهوراد  اهاذـغ و  هدـش ، ناـحتما  دـصق  اـب  هک  يروما  لاـثم 
. دناهداد تبسن  هدش  هبرجت  هدید و  ررکم  هک  یصاخ  لعف  اهوراد  اهاذغ و  نآ  زا  کیره  هب  سپس  هدیدرگ و  شیامزآ  يرگید ،

دیوگیم نانآ  هب  یسک  هک  دناهدید  باوخ  رد  نارامیب  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  هدمآ  تسد  هب  ایور  اهندید و  باوخ  زا  هک  يروما  لاثم 
[86] دنتفای دوبهب  دندرب و  راک  هب  ار  نآ  يرادیب  رد  سپس  ربب ، راک  هب  ار  وراد  نالف 

دمآ و ایرد  رانک  هب  دوب و  هدـش  جـنلوق  راچد  هک  تسا  يراقنم  زارد  هدـنرپ  ناتـساد  هدـش ، تفایرد  تاناویح  تاماهلا  زا  هک  يروما  لاثم 
[. 87] دش فرطرب  وا  زا  جنلوق  سپس  دومن و  یلاخ  دوخ  هاگنمیشن  رد  درک و  رپ  خلت )  ) جاجا بآ  زا  ار  شراقنم 

تعانص  هک  دنباییمرد  دننک ، گنرد  میدرک  دای  هک  ییاهشور  نیا  رد  مهف  شوهاب و  نامدرم  رگا 
24 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دنزرو و تسرامم  نآ  رد  فلتخم  ياهتما  درذگب و  زارد  ياهتدم  رایسب و  ياهرمع  هک  هصاخ  ددرگیم . لیصحت  اهشور  نیا  اب  یکـشزپ 
ینانوی یکـشزپ  دراو  یـسراف  يدنه و  تاجلاعم  زا  يرایـسب  مینیبیم  هک  تسا  يور  نیا  زا  دنریگ و  راک  هب  نآ  رد  ار  اهـسایق  اههبرجت و 

، دش طلسم  ناریا  رب  ردنکسا  یتقو  هک  تسا  نانچ  روهشم  و  تسا . هدیدرگ  جوزمم  یـسراف  یکـشزپ  اب  ینانوی  تاجلاعم  نینچمه  هدش و 
همجرت نامیکح  يارب  ار  اهباتک  نآ  راید  نآ  نامجرتم  درک و  لقتنم  مور  هب  ار  ناـنآ  یملع  ياـهباتک  دـینازوس و  ار  ناـنآ  ینید  ياـهباتک 

[. 88] دنتفرگرب اههرهب  اهنآ  زا  دندرک و 

متشه باب  هصالخ 

یتیمها هب  باب  نیا  زاغآ  رد  فلؤم  ددرگیم . لماک  دوخ  تعانص  رد  اهنآ  نتسناد  اب  کشزپ  هک  تسا  یمولع  ندرمـشرب  رد  متـشه  باب 
میظعت و رب  لـیلد  ار  [ 89] افوسلیف نوکی  نأ  بجی  لضافلا  بیبّطلا  ّنأ  یف  وا  باتک  دـنکیم و  هراـشا  هدوب ، لـیاق  بط  يارب  سونیلاـج  هک 

هجیتن نیا  هب  مدرک و  ثحب  سونیلاج  باتک  نیا  هرابرد  رامخ ، ریخلا  وبا  دوخ ، داتسا  اب  نم  هک  دیوگیم  سپس  دنادیم . بط  تشادگرزب 
، دناسریم مدرم  ياهندـب  هب  ار  تحـص  بیبط  اریز ، دـشاب ؛ فوسلیف  بیبط ، هکنیا  زا  تسا  رتراوازـس  دـشاب  بیبط  فوسلیف ، هک  میدیـسر 
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هبـشت هک  تسا  فوسلیف  نیا  نوطالفا ، هتفگ  هب  دناسریم و  ماجنا  هب  ار  تاریخ  دنکیم و  ادـیپ  تادوجوم  قیاقح  هب  هطاحا  فوسلیف  یلو 
يور نیا  زا  و  دوشیم ، بط  ریغ  بط و  لماش  تسا و  ماع  هفـسلف  رگید ، یتهج  زا  ناسنا . ییاناوت  هزادنا  هب  دـنکیم ، ادـیپ  یلاعت  يراب  هب 

يرظن بط  دـیامنیم . ثحب  یلمع  يرظن و  بط  مسق  ود  ره  زا  راـچان  هب  فوـسلیف  دـنناوخیم و  تاعانـصلا » تعانـص   » ار نآ  هک  تـسا 
وا هکنآ  تهج  زا  تسوا ، ثحب  دروـم  یلمع  بط  دـنکیم . تادوـجوم  قیاـقح  زا  ثحب  وا  هکنآ  تهج  زا  تسا ، فوـسلیف  ثـحب  دروـم 

[. 90] دیامنیم تاریخ  همه  زا  ثحب 
25 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

مولع نآ  هب  کشزپ  يدنمزاین  نازیم  نآ ، ماسقا  ندرمـشرب  زا  سپ  دنکیم و  یلمع 91 ] يرظن و  هب  هفسلف  میـسقت  هب  هراشا  فلؤم  سپس ،
: درادیم نایب  نینچ  ار 

ناگراتـس و كالفا و  عئاـبط  هب  طوبرم  ثحاـبم  همه  هب  تسین  مزـال  ینعی  درادـن ؛ تاـیعیبط  هب  يزاـین  ندوب ، کـشزپ  تهج  زا  کـشزپ ،
نآ دوشیم و  ندـب  ضرم  تحـص و  هب  طوبرم  هک  تسا  یتمـسق  نآ  تسوا  موزل  دروم  هچنآ  هکلب  دـنک ؛ ادـیپ  هطاحا  هناگراهچ  رـصانع 

. ضرم تحص و  لیالد  بابسا و  اوق و  زا  هرداص  لاعفا  اوق و  اضعا و  طالخا و  اهجازم و  رصانع و  نتسناد  زا  تسا  ترابع 
: تسا هتفگ  طارقب  هکنانچ  دنادب ؛ ار  موجن  ملع  زا  ياهراپ  دیاب  کشزپ  تایضایر ، دروم  رد  اما ،

، دنکیم ادیپ  طابترا  ملع  نآ  هب  نارحب  مایا  نارحب و  نوچ  تسا ، تسرد  نیا  و  [ 92 .«] تسین مک  یکشزپ  تعانص  رد  موجن  ملع  تعفنم  »
ریثأت اهنامز و  فالتخا  لدـبت و  تخانـش  نینچمه ، و  دراد ، طابترا  دیـشروخ  هب  نمزم  ياهیرامیب  هام و  هب  داح  ياهیرامیب  ياـهنارحب  اریز 

رد نوچ  و  دـشاب ، هتـشاد  موـجن  ملع  زا  رفاو  یظح  کـشزپ  هک  تسا  نآ  هب  طوـنم  کـلف ، هب  تبـسن  اهرهـش  عـضو  اـهجازم و  رد  اـهاوه 
. درادن يزاین  نادنچ  باسح  ملع  هب  یلو  دنادب  ار  رادقم  نآ  دیاب  کشزپ  تسا ، مزال  هسدنه  زا  يرادقم  موجن  نتخومآ 

ياون اـب  ار  ناراـمیب  امدـق  هک  تسا  هدرک  لـقن  طارقب  لوق  زا  یناردنکـسا  نؤاـث  تسا و  بط  ملع  رد  لـخاد  یتهج  زا  یقیـسوم  ملع  اـما 
وا هـکلب  دـشاب ، ندـیبوک  نتخاوـن و  رــشابم  دـیاب  دوـخ  کـشزپ  هـک  تـسین  ینعم  نادـب  نـیا  و  [ 93] دندیشخبیم افـش  یقیـسوم  گنهآ 

داصف و  زاسوراد )  ) یناندیص زا  هکنانچمه 
26 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دناسریم يرای  ار  وا  نارگید  دننام  مه  رگاینخ )  ) راقیسوم دریگیم ، کمک  رگهلاما )  ) ناقح و  رگتماجح )  ) ماجح و  نز ) گر  )
لاح دوب  نیا  درادـن . ملع  نیا  قیاقح  زا  یهاگآ  ثحب و  هب  يزاین  ندوب  کشزپ  تهج  زا  کشزپ  هک  تفگ  دـیاب  یهلا  ملع  دروم  رد  اما ،

. هفسلف زا  يرظن  ءازجا  هب  بیبط  زاین 
قالخا ملع  زا  یـشخب  زا  دیاب  هکلب  دنادب ، ار  تسایـس  ملع  کشزپ  هک  تسین  مزال  هک  تسین  یکـش  هفـسلف ، زا  یلمع  ءزج  هب  تبـسن  اما ،

ات دشاب  هتخاسن  هدولآ  ار  وا  دساف  قالخا  دـشاب و  كاپ  یحور  ياراد  کشزپ  تسا  بجاو  هک  دـناهتفگ  ناینیـشیپ  اریز ، دـشاب ؛ رادروخرب 
. ددرگیم لصاح  قالخا  ملع  اب  طقف  حور ، یکاپ  سفن و  تراهط  ددرگ و  نیزگیاج  وا  لد  رد  یکشزپ  ملع  قیاقح  هکنیا 

سایق تعانص  ینعی  قطنم ، نتسناد  کشزپ  رب  زیچ  نیرتمزال  هک  تفگ  دیاب  دش  هتسناد  هفـسلف  ءزج  ود  ره  هب  کشزپ  زاین  هزادنا  هک  لاح 
یلمع يرظن و  بط  ءزج  ود  زا  کیچیه  تسا . سایق ) باحـصا  زا   ) یـسایق نامه  یقیقح  بیبط  دـش ، نایب  هکنانچ  اریز ، تسا ؛ ناهرب  و 

قح و و  اهراتفگ ، رد  ار  غورد  تسار و  هک  تسا  تعانـص  نیا  اریز ، قطنم ؛ تعانـص  ندرب  راـک  هب  اـب  رگم  دـنکیمن ، ادـیپ  یعقاو  ققحت 
[. 94] دزاسیم زاتمم  صخشم و  اهرادرک  رد  ار  باوص  اطخ و  و  اهرادنپ ، رد  ار  لطاب 

مهن باب  هصالخ 

نتخومآ ندـناوخ و  يارب  هک  دـیوگیم  وا  تسا . ملع  نیا  ياهباتک  ندـناوخ  بیترت  یکـشزپ و  یجیردـت  نتخومآ  تیفیک  رد  باـب ، نیا 
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: تسا لومعم  ریز  شور  هس  یکشزپ  ثحابم 
: دوش هدناوخ  دیاب  بیترت  هب  ریز  لئاسم  شور ، نیا  رد  هک  دوش  هتفرگارف  رتدوز  دنتسه  مدقم  اعبط  هک  یثحابم  لئاسم و  هکنآ  لوا  شور 

. اضعا ملع  طالخا ، ملع  اهجازم ، ملع  رصانع ، ملع 
27 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

رـصانع طالخا و  ملع  سپـس ، دوش و  زاغآ  ندب  حیرـشت  ملع  زا  الثم  دوش . هتـشاد  مدقم  تسا  رتفیرـش  هک  یثحابم  نآ  هکنآ  مود  شور 
. دنتسه هسیئر  ریغ  ياضعا  زا  رتفیرش  هسیئر  ياضعا  زین  تسا و  رتفیرش  ناسنا  ندب  اریز ، دوش ؛ هتفرگارف 

هک تسا  یبـیترت  ناـمه  نیا  دوـش و  هدـناوخ  تسا  مهف  هـب  رتناـسآ  وجـشناد  مـلعتم و  رب  هـچنآ  ینعی  تـسا ؛ یمیلعت  بـیترت  موـس ، شور 
. دنتشادیم لومعم  سونیلاج  راثآ  زا  یکشزپ  نتفرگارف  رد  نایناردنکسا 

، دوـب لوکـسا  هـب  فورعم  هـک  هیردنکـسا  ياههاگـشناد  رد  یکــشزپ  مـلع  ناـملعتم  سونیلاـج ، زا  هـک  ییاـهباتک  تـسرهف  سپــس ، وا ،
: دنکیم دای  بیترت  نیدب  رامخ ، ریخلا  وبا  شداتسا ، لوق  زا  دندناوخیم 

تسیچ و رد  یکـشزپ  هناگهس  ياههقرف  قارتفا  كارتشا و  هوجو  هک  درادیم  ناـیب  نآ  رد  سونیلاـج  هک  اـههقرف  اـی  قرفلا 95 ] باـتک  . 1
. تسا دامتعا  دروم  هقرف  مادک 

وجـشناد قوشم  داتـسا و  روآدای  هک  هدروآ  ار  یکـشزپ  ملع  زا  ياهدرـشف  هصالخ و  باـتک ، نیا  رد  سونیلاـج  [96 ؛] ةریغصلا ۀعانصلا  . 2
. تسا یکشزپ  ملع  يارب  يدمآرد  لخدم و  باتک  نیا  تقیقح  رد  و  دشاب ،

هک سونیلاج  رگید  باتک  ربارب  رد  دوشیم ، ضبن  رد  کچوک  باتک  هب  ریبعت  نیا  زا  یهاـگ  هک  سرثوط 97 ] هب  باطخ  ضبنلا  باتک  . 3
. دوشیم هدناوخ  ضبن  رد  گرزب  باتک 

اهبت و زا  یلوا  رد  هداد ، رارق  هلاقم  ود  رد  ار  نیا  سونیلاج  نقولغا 98 ؛] هب  باطخ  سونیلاج  باتک  . 4
28 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تسا هدرک  ثحب  دنیآیم  دوجوهب  یعیبط  نایرج  زا  نوریب  هک  ییاهسامآ  اهمرو و  زا  یمود  رد 
داسف نوک و  ملاع  رد  هک  یماسجا  همه  هک  دـنک  نایب  دـهاوخیم  باـتک  نیا  رد  سونیلاـج  [99 ؛] طارقب يأر  رب  انب  تاسقطـسا  باتک  . 5

. دناهدش بیکرت  كاخ  بآ و  داب و  شتآ و  ینعی  هناگراهچ ، ياهسقطسا  زا  ناسنا ، ندب  هلمج  زا  دنتسه ،
. هلاقم هس  رد  جازم 100 ،] باتک  . 6

. هلاقم هس  رد  یعیبط 101 ،] ياهورین  باتک  . 7
، قورع حیرشت  بصع ، حیرشت  هلـضع ، حیرـشت  اهناوختـسا ، حیرـشت  تسا : بیترت  نیدب  نآ  هناگجنپ  تالاقم  هک  حیرـشت 102 ] باتک  . 8

. اهنایرش حیرشت 
رد یمود ، اهیرامیب ؛ ماسقا  رد  یلوا ، تسا . هلاقم  شش  ياراد  هک  [ 103] اههضراع اهیرامیب و  باتک  . 9

29 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. اههضراع ببس  رد  رگید ، هلاقم  هس  و  اههضراع ؛ ماسقا  رد  یموس ، اهیرامیب ؛ ببس 

، ضبن ياهببـس  رد  یموس ، ضبن ، رب  لالدتـسا  رد  یمود ، ضبن ؛ ماسقا  رد  یلوا ، تسا . هلاقم  راهچ  رد  ضبن 104 ] رد  گرزب  باـتک  . 10
. دیآیم تسد  هب  ضبن  زا  هک  ییاهراطخا  رد  یمراهچ ،

. هلاقم شش  رد  كاندرد 105 ،] عضاوم  باتک  . 11
. هلاقم هس  رد  نارحب 106 ،] باتک  . 12

. هلاقم هس  رد  نارحب 107 ،] مایا  باتک  . 13
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. هلاقم ود  رد  [، 108] اهبت باتک  . 14
. هلاقم هدراهچ  رد  [، 109] دوبهب هراچ  باتک  . 15

30 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. هلاقم شش  رد  یتسردنت 110 ،] ریبدت  باتک  . 16

لـصا ندناوخ  زا  ار  وجـشناد  عماوج  نیا  ندناوخ  هک  دنتـشادنپیم  دـنداد و  بیترت  عماوج 111 ] باتک ، هدزناـش  نیا  يارب  نایناردنکـسا 
[. 112] دنکیم زاینیب  سونیلاج  باتک  نوتم 

، اریز دریگارف . ناقتا  افیتسا و  اب  ار  قطنم  دیاب  یکشزپ  نتفرگارف  هب  عورش  زا  شیپ  وجشناد  هک  دنکیم  دیکأت  باب  نیا  نایاپ  رد  ودنه  نبا 
زا سپ  و  ددرگیم ؛ ادج  باوصان  لطاب و  زا  نآ  هلیسو  هب  باوص  قح و  دوشیم و  هتفرگارف  یکـشزپ  نآ  اب  هک  تسا  يرازبا  قطنم 113 ]
نآ و  دزاس ؛ لیاضف  شریذپ  يارب  هدامآ  ار  نآ  كاپ و  لیاذر  ياهیگدولآ  زا  ار  دوخ  سفن  ات  دریگارف  ار  قالخا  ملع  زا  یـشخب  دیاب  نآ ،

هـسدنه زا  هک  ار  یمک  رادقم  نآ  یتح  دزومایب و  يزیچ  تفر  تراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هک  هزادنا  نامه  هب  موجن  و  هسدنه 114 ] زا  هاگ 
رتهب درخ  مشچ  کی  هک  دنکیم  زاب  ار  درخ  مشچ  هسدنه   » هک دناهتفگ  قح  هب  نامیکح  هک  درادب  مدـقم  مه  قطنم  رب  دـیاب  دزومایب  دـیاب 

ام سرد  سلجم  هب  دنادیمن  کین  هسدنه  هک  یسک  : » دوب هدش  هتـشون  ترابع  نیا  نوطالفا  هسردم  رد  رـس  رب  و  تسا » نت  مشچ  رازه  زا 
«. دوشن دراو 

31 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

مهد باب  هصالخ 

همه رب  تاعانـص ، مولع و  رد  ثحب  زا  شیپ  تغل ، ناعـضا  و  : » دـیوگیم ودـنه  نبا  تسا . یکـشزپ  ياـهفیرعت  تاریبـعت و  رد  مهد  باـب 
. دننک نیعم  یظفل  مان و  اهنآ  يارب  ات  دنتشادن  یهاگآ  میهافم  یناعم و 

رب هک  دهاوخب  هکره  و  دیامن ، تقباطم  دناهدرک  طابنتسا  هک  ییناعم  اب  ات  دندرک  عارتخا  ار  یظافلا  تاعانص  مولع و  ناطبنتسم  يورنیازا ،
. دسانشب ار  تعانص  نآ  فراعتم  تاحالطصا  هدش و  عارتخا  ظافلا  نآ  هک  تسا  دنمزاین  دبای ، یهاگآ  تاعانص  نیا  زا  کیره 

ره يارب  هفـسلف و  يارب  تلآ  مه  قطنم  تعانـص  دـیآیم و  رامـش  هب  نآ  زا  یئزج  یتح  و  [ 115] دراد كارتشا  هفسلف  اب  یکـشزپ  نوچ  و 
تـسخن تسا  دـنمزاین  اهنآ  هب  کشزپ  هک  نافوسلیف  نایقطنم و  تاریبعت  ظافلا و  نامباتک  رد  هک  تسا  هتـسیاش  تسا 116 ،] رگید  یملع 

.«. میزادرپب دراد  یکشزپ  تعانص  هب  صاصتخا  هک  یظافلا  نایب  هب  سپس ، میروایب و 
: دروآیم ریز  بیترت  هب  لصف  هدزاود  باب  نیا  يارب  همدقم ، نیا  زا  سپ  ودنه ، نبا 

یقطنم  ظافلا  رد  لوا ، لصف 
یفسلف  ظافلا  رد  مود ، لصف 

. دراد یکشزپ  يدابم  هب  صاصتخا  هک  یظافلا  رد  موس ، لصف 
حیرشت  رد  مراهچ ، لصف 

اهیرامیب رد  مجنپ ، لصف 
ضبن  رد  مشش ، لصف 

. دیآیم نوریب  ندب  زا  هچنآ  رد  متفه ، لصف 
اهاذغ اهوراد و  رد  متشه ، لصف 

بکرم  درفم و  ياهوراد  رد  مهن ، لصف 
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اهاذغ ياهمان  رد  مهد ، لصف 
نآ  دننام  اههنامیپ و  اهنزو و  اهیرامیب و  بیرغ  ياهمان  رکذ  رد  مهدزای ، لصف 

. تسا هدنام  هتفگان  هتشذگ  ياهلصف  زا  هک  يردان  بلاطم  اههتکن و  رد  مهدزاود ، لصف 

33 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

یکشزپ یفسلف و  یقطنم و  تافیرعت  تاریبعت و 

ePilePsy) 122/ 9، 162/ 5) ایسیمیلبا

«. عرّصلا  » هب دوش  عوجر 

1 ایسکلف 162 / وبا 

. دنیوگ ار  جلاف 

16 ریثألا 94 /

. تسا هناگراهچ  رصانع  هب  ّوشحم  نآ  افرژ )  ) ریعقت هک  تسا  رمق  کلف  نامه 

17 ءاشحألا 116 /

. هناثم و  هدرگ )  ) هیلک ود  ترارم و  و  زرپس )  ) لاحط دبک و  اعما و  هدعم و  زا  تسا  ترابع  اشحا 

12 / 123 [ 117 (] مادنا نتسج   ) جالتخالا

هراشا

. دنکیم ادیپ  للحت  اتعفد  دوشیم و  دراو  اتعفد  نآ  رد  هک  ظیلغ  يداب  زا  تسا  وضع  طاسبنا 

[118]13 طالخألا 101 /

. دراد دوجو  [ 119] ریبک ملاع  يارب  تاسقطـسا  هکنانچمه  دراد ؛ دوجو  ناـسنا ، ینعی  ریغـص ، ملاـع  رد  هک  تسا  یناـکرا  ناـمه  طـالخا 
ارفص و مغلب و  نوخ و  ینعی  هناگراهچ  طالخا  زا  ندب  رگید ، یترابعهب 

34 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا هتشگ  رادیدپ  شتآ  اوهوبآ و  كاخ و  ینعی  هناگراهچ  تاسقطسا  زا  ناهج  هکنانچ  هتفای ، نیوکت  ادوس 

13 / 89 ملع )...   ) قالخألا
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. ار دوخ  سفن  رم  تسا  ناسنا  تسایس  ملع  قالخا  ملع 

12 ناقرألا 127 /

«. ناقریلا  » هب دوش  عوجر 

[120]6 / 100 اههیام )  ) ناکرألا

هراشا

هرامـش دناهتفای و  نیوکت  اهنآ  زا  تادـساف 121 ] تانیاک و  ریاس  تسا و  روصحم  رمق  کلف  رد  هک  یتاسقطـسا  زا  تسا  تراـبع  ناـکرا 
[. شتآ 122 اوه و  بآ و  كاخ و  تسا : راهچ  اهنآ 

[123]12 ۀعبرألا 94 / ناکرألا 

«. ۀعبرألا تاسقطسالا   » هب دوش  عوجر 

3 ضارمألا 171 / نامزأ 

رد يرامیب ، هدام  تقر  تظلغ و  بسحرب  اهتدـم ، نیا  و  ددرگیم ، قالطا  دوشیم  مامت  نآ  رد  يرامیب  هک  ییاهتدـم  هب  يرامیب  ياـهنامز 
. تسا توافتم  یهاتوک  يدنلب و 

[124]13 بابسألا 106 /

هراشا

35 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. یعیبط ریغ  یعیبط و  دنمسق : ود  رب 

14 ۀیعیبطلا 106 / نع  ۀجراخلا  بابسألا 

. دنرادیم هگن  ار  يرامیب  دنربیم و  نیب  زا  ار  یتسردنت  هک  دنتسه  ییاهببس  یعیبط  ریغ  بابسا 

13 ۀّیعیّبطلا 106 / بابسألا 

داجیا نارامیب  رد  هک  ییاهببس  ای  و  تسا ، هدرک  هدامآ  ناتسردنت  یتمالس  ظفح  يارب  ار  اهنآ  تعیبط  هک  دنتسه  ییاهببـس  یعیبط ، بابـسا 
. دننکیم یتسردنت  تحص و 

[125]18 ضرملا 106 / ۀّحصلل و  ۀکرتشملا  بابسألا 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

مزال هزادـنا  هب  رگا  دـنروآیم و  یتسردـنت  دنـشاب  مزال  هزادـنا  هب  رگا  هک  دنتـسه  ییاهببـس  يرامیب ، یتسردـنت و  نایم  كرتشم  ياـهببس 
و قاقتحا ، غارفتـسا و  و  يرادـیب ، باوخ و  و  ندـیماشآ ، ندروخ و  و  دراد ، هطاحا  ندـب  هب  هک  ییاوه  دـننام  دنتـسه . روآيرامیب  دنـشابن 

. هیسفن ثادحا 

4 ۀضرمملا 107 / بابسالا 

. هلصاو هقباس ، هئداب ، دنتسه : عون  هس  رب 

[126]3 ۀلاحتسالا 97 /

. ددرگ دـیپس  يوم  دوش و  مرگ  بآ  هکنآ  دـننام  تسا ؛ رهوج  تاذ  ندـنام  یقاب  اـب  نآ  رییغت  دوخ و  تیفیک  رد  رهوج  تکرح  هلاحتـسا ،
. تسا هدش  نوگرگید  يوم  یهایس  بآ و  يدرس  هدنامیقاب و  يوم  بآ و  رهوج  اریز ،

15 / 127[127 (] نداتفا مکش  رد  بآ   ) ءاقستسالا

. یلبط یمحل و  یّقز و  تسا : عون  هس  رب  نآ  دنیوگ و  یقس »  » ار نآ  یبرع  رد 

[128]16 یّقّزلا 127 / ءاقستسالا 

36 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دوشیم هدینش  نآ  بآ ) ندنابنج   ) هضخضخ دوش  هداد  تکرح  یتقو  هکنانچ  دوشیم ، ادیپ  مکش  رد  بآ  ندش  عمج  زا 

1 ّیلبّطلا 128 / ءاقستسالا 

زا لبط  يادص  دننزیم  مکش  يور  رب  هکیتقو  و  دوشیم ، هدیمان  یلبط  ياقستسا  دوشیم  عمج  مکش  رد  دایز  داب  مک و  بآ  هک  یماگنه 
. دیآیمرب نآ 

18 ّیمحلّلا 127 / ءاقستسالا 

. دنکیم ادیپ  یگنوگ ) هلابز   ) ّلبزت ندب  همه  هجیتن ، رد  دوشیم و  ادیپ  دبک  رد  تخس  مرو  زا 

13 غارفتسالا 167 /

. ندرک قرع  ندرک و  یق  و  لاهسا )  ) هفلخ و  غامدنوخ )  ) فاعر دننام  هجلاعم ؛ ریغ  رد  ندب  زا  تسا  اهیدایز )  ) تالضف جورخ  غارفتسا 

10 سراطسا 162 /

. دنیوگ ار  ناقری 
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[129]6 سقطسألا 94 /

هراشا

لگ تشخ و  دوشیم و  بیکرت  اهنآ  زا  ظافلا  هک  فورح  دننام  دـیآیم ؛ دـیدپ  نآ  زا  بّکرم  هک  يدرفم  زیچ  زا  تسا  ترابع  سقطـسا 
. تساهنآ زا  هناخ  بیکرت  هک 

9 ۀعبرألا 94 / تاّسقطسألا 

بیکرت و راهچ ، نیا  زا  دنراد  رارق  هام  کلف  ریز  هک  یماسجا  همه  اریز ، كاخ ؛ بآ و  اوه و  شتآ و  زا  دـنترابع  هناگراهچ  ياهـسقطسا 
. ندعم تابن و  ناویح و  نوچمه  دناهدش - فیلأت 

3 سیطسا 124 /

. تسا مشچ  يرگ )  ) برج زا  یعون  تنوشخ و  ینعی 

13 مسالا 70 /

دروآیم ام  نهذ  هب  ار  ناسنا  تروص  هک  تسا  یظفل  نآ  اریز ، ناسنا ؛»  » دننام دنکیم  يزیچ  رب  تلالد  لامجا  روطهب  هک  تسا  یظفل  نآ 
. دیامنیمن ام  يارب  ار  نآ  لیصفت  یلو 

16 فّنصملا 86 / مسا 

37 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
باتک یناعم  زا  یخرب  مهف  زا  یهاگ  وجشناد  هک  تسا  نیا  نآ  هدیاف  دوش و  دای  باتک  زاغآ  رد  دیاب  هدرک  فیلأت  ار  باتک  هک  یسک  مان 

. دریذپب ار  یبلطم  دیلقت  يور  زا  هک  تسا  راچان  دنامیمرد و 
ات دریگیم  مارآ  دیلقت  يور  زا  نآ  نتفریذپ  هب  وجـشناد  حور  دـشاب ، فورعم  یـشیدناباوص  رکف و  یتسرد  لضف و  هب  فلؤم  رگا  لاح ،

. دیامن ادیپ  ناهرب  ییاسانش  هب  لصوت  لالدتسا و  نّکمت  دوش و  يوق  وا  مهف  هک  هاگنآ 

4 ملیسألا 117 /

هراشا

. تسا قیلساب  گر  بعش  زا  دراد و  رارق  مراهچ ) مجنپ و  تشگنا   ) رصنب رصنخ و  نایم  هک  تسا  یگر 

15 ۀفاضإلا 78 /

تسا و رسپ  ردپ و  نایم  هک  يدنزرف  تبسن  دننام  دوشیم ؛ دوجوم  يرگید  دوجواب  ود  نآ  زا  کیره  هک  تسا  زیچ  ود  نایم  تبسن  هفاضا 
. تسا ردارب  ود  نایم  هک  يردارب  تبسن 
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6 ۀفاضإلا 81 /

وا رد  يدنزرف  يردپ و  یلو  دشاب ، دنزرف  ردپ و  دناوتیم  صخش  کی  اریز ، يدنزرف ؛ يردپ و  دننام  تسا  هفاضا  نالباقتم  ماسقا  زا  یکی 
. دشاب مهاب  ورمع  دنزرف  ردپ و  دناوتیمن  الثم  دیز  ینعی  دوشیمن ؛ عمج  تهج  کی  زا 

11 لالحمضالا 98 /

هراشا

«. لوبذلا  » هب دوش  عوجر 

[130]12 ۀیلآلا 112 / ءاضعألا 

؛ تسد ود  مجنپ ، تشپ ؛ مراهچ ، مکش ؛ موس ، هنیس ؛ مود ، ندرگ ؛ رس و  لوا ، دنتفه : دنهدیم  لیکـشت  ار  ندب  هک  گرزب  يرازبا  ياضعا 
(. یلسانت تلآ   ) هّرن متفه ؛ اپ ، ود  مشش ،

ۀسرفألا

«. ۀسرفلا  » هب دوش  عوجر 

[131]8 سوقیطسفا 161 /

[132 .] تسا هدنبای  خوسر  هملک ، ینعم  تسا و  یّقّدلا ) یّمحلا   ) قد بت 

ص37 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

17 لاعفألا 105 /

میسقت  شخب  ود  رب  دوشیم و  رداص  ۀیناسفن  ۀیعیبط و  ياوق  زا  هک  یتاریثأت  زا  دنترابع  لاعفا 
38 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ار بّکرم  لعف  عفد . مضه و  كاسما و  بذـج و  دـننام  دـهدیم ، ماجنا  هوق  کی  طقف  ار  درفم  لعف  بّکرم . لعف  درفم و  لعف  دـندرگیم :
. دریذپیم تروص  هساسح  هوق  هبذاج و  هوق  اب  هک  توهش  دننام  دنهدیم ، ماجنا  رتشیب  ای  هوق  ود 

8 سیطایفا 162 /

. دنیوگ ار  سوباک 

6 سورامیفا 161 /
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. دتفایم قافتا  زور  کی  رد  شگرم  یتسه و  هک  هدش  هتفرگ  ییایرد  روناج  مان  زا  تسا و  موی ) یّمح   ) هزور کی  بت 

10 سونیرامیقا 161 /

. تسا زور  ره  رد  نآ  هبون  هک  یمغلب  بت  [ 133]

[134]2 لحکا 117 /

هراشا

. دراد رارق  لافیق  قیلساب و  نایم  هک  تسا  یگر 

18 ۀّیلکلا 73 / ظافلألا 

. ضرع هصاخ و  عون و  لصف و  سنج و  زا  دنترابع  یلک  ظافلا 

11 یهلألا 89 /

هراشا

. تسا ّلج  ّزع و  قلاخ  هب  ملع  يرظن  هفسلف  زا  یهلا  شخب 

17 ءالتمالا 167 /

. یندیشون یندروخ و  زا  هدعم  يالتما  هوق ؛ بسحرب  التما  هیعوا ؛ بسحرب  التما  تسا : عون  هس  رب  ندشرپ )  ) التما

[135]10 ۀیفاجلا 114 / مألا 

. رس هساک  هب  هدیبسچ  تسا  یمیخض  هدرپ 

11 ۀقیقّرلا 114 / ّمألا 

39 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. غامد هب  هدیبسچ  تسا  یکزان  هدرپ 

8 ۀّیممألا 131 / ۀیدلبلا و  ضارمألا 

«. ضارمألا نم  ءابولا   » هب دوش  عوجر 

10 ۀّیصاخلا 131 / ضارمألا 
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. ددرگیم مدرم  دارفا  زا  يدادعت  ضراع  هک  ياهداتعم  ریغ  ياهیرامیب 

10 ةدّدبتملا 131 / ضارمألا 

«. ۀّیصاخلا ضارمألا   » هب دوش  عوجر 

[136]10 ةدفاولا 131 / ضارمألا 

. دوشیم مدرم  دارفا  زا  يرایسب  ضراع  هک  ییاهیرامیب 

11 ۀمیلّسلا 131 / ةدفاولا  ضارمألا 

. اهنآ دننام  هفرس و  ماکز و  دننام  درادن ؛ يرطخ  دوشیم و  مدرم  زا  يرایسب  دارفا  ضراع  هک  ییاهیرامیب 

13 ۀّیئابولا 131 / ضارمألا 

. تسا كانرطخ  دوشیم و  مدرم  زا  يرایسب  دارفا  ضراع  هک  ییاهیرامیب 

4 ءاعمألا 116 /

. فان نییاپ  هس  فان و  يالاب  هس  دناشش ، اعما 

7 نایبّصلا 122 / ّما 

«. عرّصلا  » هب دوش  عوجر 

2 سومارانا 162 /

هراشا

. دنیوگ ار  هوقل 

9 راثتنالا 125 /

. ددرگیم قحلم  يدیپس  هب  يوس  ره  هکنانچ  دوشیم ، ادیپ  مشچ  یهایس  رد  هک  تسا  ییاهخاروس  نآ  تسا و  مشچ  ندرک  ادیپ  تعسو 
40 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[137]14 رعّشلا 120 / راثتنا 
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ای و  دنزیریم ، ناتـسمز  رد  ناتخرد  ياهگرب  هکنانچمه  دوشیم ، ادیپ  يوم  هدننکدیلوت  هّدام  دوبمک  زا  ای  هک  دنیوگ  ار  رـس  يوم  شزیر 
. تسا يورورس  رد  هک  تسا  یماسم  لخلخت  زا 

[138]6 میلعّتلا 82 / ءاحنأ 

، دح لیلحت ، میسقت ، ای  تمـسق  تسا : راهچ  دریذپیم  تروص  ملعت  میلعت و  نآ  اب  هک  ییاهـشور  ینعی  شزومآ  ياهـشور  میلعت و  ياحنا 
. ناهرب

9 سقوردنا 162 /

. دنیوگ ار  اقستسا 

4 لاعفنالا 90 /

. راجن هلیسو  هب  بوچ  ندش  هدیشارت  شتآ و  زا  مزیه  ندش  هتخوس  دننام  تسا ؛ يزیچ  زا  رثا  نتفریذپ  لاعفنا 

1 سولایقنا 163 /

. دنکیم امرگ  ساسحا  رهاظ  رد  امرس و  ساسحا  نطاب  رد  رامیب  هک  تسا  یبت 

1 ضرملا 169 / تاقوا 

نآ رد  هک  نتفرگ ) ینوزفا   ) دّیزت تقو  دنکیم ؛ ندش ) هتسکش   ) رّسکت هب  عورـش  ندب  نآ  رد  هک  ادتبا  تقو  تسا : تقو  راهچ  ار  يرامیب 
هک طاـطحنا  تقو  دـسریم ؛ دوخ  يورین  تیاـهن  هب  نآ  رد  يراـمیب  هک  اـهتنا  یتقو  دـسریمن ؛ دوخ  تیاـغ  هب  دـباییم و  ینوزف  يراـمیب 

. دهنیم یتساک  هب  ور  نآ  رد  يرامیب 

1 نارحب 172 / ماّیا 

. متسیب مهدراهچ و  متفه و  مراهچ و  ياهزور  زا  تسا  ترابع  نآ  دسریم و  دوخ  نارحب  هب  يرامیب  نآ  رد  هک  ییاهزور 

[139]6 سوالیا 128 /

هراشا

رب هانپ   » يرامیب ار  نآ  تسا و  نک » محر  ادخ   » هملک نیا  ینعم  تسا و  جنلوق  تخس  عاونا  زا  یکی 
41 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دنمان ادخ »

3 نیأ 79 /
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و تسا » سلجم  رد  دـمحم   » و تسا » رازاـب  رد  دـیز   » زا هک  ینعم  نوچمه  دوشیم ؛ ادـیپ  نآ  ناـکم  يزیچ و  ناـیم  هک  تسا  یتبـسن  نیأ 
نیأ  » و تساجک ؟ دیز  دیز »؟ نیأ   » شـسرپ خساپ  رد  اریز ، دـنناوخ ، نیا »  » ار ضرع  هنوگنیا  دـیآیم . تسد  هب  تسا » دادـغب  رد  دیعـس  »

. دریگیم رارق  تساجک ؟ دیعس  دیعس » نیأ   » و تساجک ؟ دمحم  دّمحم »

4 / 107 بابسألا )...   ) ۀئدابلا

ریـشمش و تبرـض  گنـس و  همدص  دـننام  دـنوشیم ؛ دراو  ندـب  رب  جراخ  زا  هک  دناییاهببـس  نآ  تسا و  هضرمم  بابـسا  بعـش  زا  یکی 
. یعفا ندیزگ 

1 قیلسابلا 117 /

. داد رارق  لغب )  ) طبا ات  ینورد )  ) یسنا بناج  رد  جنرآ )  ) قفرم رد  هک  تسا  هدننز  ریغ  گر 

[140]10 نارحبلا 171 /

نیا و  دنکیم ، ادیپ  شیارگ  رتدب  لاح  هب  ای  رتهب و  لاح  هب  ای  نآ  رد  هک  دوشیم  ادیپ  رامیب  لاح  رد  هک  تسا  یعیرس  ینوگرگید  رییغت و 
. دوشیم ادیپ  تسا  عبط  روآنایز  هک  یتخس  ياهیرامیب  رد  رتشیب  ینوگرگید 

10 ندبلا 107 /

هراشا

. دراد لماک  ییادج  دوخ  ریغ  زا  تسا و  صاخ  يزیچ  هب  دودحم  هک  يرازبا )  ) یلآ یعیبط و  تسا  یمسج  ندب 

3 زاربلا 167 /

. دنیوگ طیاغ »  » ار نآ  هک  تساذغ  نیشنهت ) هلافت ،  ) لفث زا  هیانک 

12 ناهربلا 84 /

. سایق دهدیم - لیکشت  ار  سایق  زا  یعون  کیره  و  صاخ ، ینعم  هب  ماع و  ینعم  هب  تسا ، لامعتسا  ود  ار  ناهرب 

16 نطبلا 116 /

. تسا هرصاخ  ناوختسا  ات  ندرگ ) ربنچ   ) هوقرت زا  فیوجت 

15 نطبلا 113 /

درم هرن   ) یلسانت ياهتلآ  هناثم و  هیلک و  ود  اعما و  لاحط و  دبک و  هدعم و  رب  تسا  لمتشم  هک  مکش 
42 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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(. نز نیشیپ  مرش  و 

8 غامّدلا 114 / نوطب 

هراشا

. رخآ رد  رگید  یکی  طسو و  رد  یکی  ولج و  رد  ود  دنراهچ : هک  دنیوگ  ار  نآ  یهت ) ياج  فیوجت ؛ عمج   ) فیواجت غامد  نوطب 

[141]15 ۀّیخلبلا 130 /

نآ و  بادرز )  ) دـیدص نالیـس  و  هدـش ) کشخ  ياهمخز   ) تاشیرکشخ و  دـهج ) مدرم  نت  زا  هچره  رثب ؛ عمج   ) روثب اـب  تسا  ياهحرق 
. تسا هّیدر  هفعس  دننام 

5 مغلبلا 110 /

، دوخ ندش ) هتخپ   ) جضن شور  دوشیم  هدـعم  دراو  یتقو  اذـغ  اریز ، دـشاب ؛ هدیـسر  دوخ  لامک  همین  هب  هک  ییاذـغ  زا  تسا  ترابع  مغلب 
نآ شطسو  و  تسا ، هدعم  هب  شدورو  لوا  نامه  شزاغآ  تسا . یماجنا  طسو و  زاغآ و  نآ  يارب  دنکیم و  زاغآ  ار  ندب ، هب  هّبـشت  ینعی 

. دوشیم لیدبت  نوخ  هب  هک  تسا  هاگنآ  شماجنا  و  ددرگیم ، مغلب  هب  لیدبت  هک  تسا  تقو 

7 ناکرألا 169 / تانب 

نـس رامیب ، جازم  زیچ : تفه  نیا  زا  دنترابع  اهنآ  دـنکیم و  لالدتـسا  اهنآ  هب  يرورـض  نامرد  رد  کشزپ  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهزیچ  هب 
[142 .] وا ندب  جازم  وا ، يرامیب  لصف  وا ، يورین  وا ، هشیپ  وا ، تداع  وا ،

7 تاسقطسالا 169 / تانب 

«. ناکرألا تانب   » هب دوش  عوجر 

[143]1 / 116 نابرد )   ) باّوبلا

هراشا

، ددرگ دـساف  ای  دوش  مضه  اـت  دریگیم  قلعت  یندروخ  هب  هکنآ  تهج  زا  دـنیوگ  باوب  ار  نآ  اـعما و  يوس  هب  تسا  هدـعم  نییاـپ  يارجم 
. دزیرب اعما  رد  تسا  هدعم  رد  هچنآ  هکنآ  ات  دوشیم  زاب  سپس 

16 / 128 هاگنتسشن ) شیر   ) ریساوبلا

، دنیوگ یلولث »  » ار نآ  هک  تسا  تخس  هدمآ ) نوریب   ) یتان نآ  زا  یعون  تسا . دعقم  ياهیرامیب  زا 
43 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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. ددرگیم يراج  نوخ  نآ  زا  هک  تسا  دوگ  رگید  یعون  و  دنمان ، هثوت »  » ار نآ  تسا و  تسس  یتان  یعون  و 

5 سومیلوب 127 /

هراشا

«. يرقبلا عوجلا   » هب دوش  عوجر 

8 ۀضیبلا 121 /

. تسا غامد  همه  رب  لمتشم  هک  تسا  همجمج  درد 

12 لیلحّتلا 83 /

. تسا سکعلاب  لیلحت  ّدحلا و  لیلحت  نآ  ماسقا  نیرتمهم  دراد و  نوگانوگ  یماسقا  تمسق »  » دننام لیلحت 

[144]15 ّدحلا 83 / لیلحت 

ساسح و مسج و  ناویح   » و تسا » قطان  ناویح  ناسنا   » دننام دوش ؛ میـسقت  هتفای  بیکرت  نآ  زا  هک  دوخ  ءازجا  هب  يزیچ  دح  هک  تسا  نآ 
«. تسا هدارا  هب  كرحتم 

[145]3 سکعلاب 84 / لیلحت 

دنناـم دـنکیم ؛ تشگزاـب  لوا  هب  دوـشیم و  زاـغآ  رخآ  زا  ددرگ و  لـیلحت  هتفاـی  بیکرت  نآ  زا  هک  دوـخ  طیـسب  هب  بّکرم  هک  تسا  نآ 
«. تسا هناگراهچ  طالخا  زا  بّکرم  ههباشتم  ياضعا  «، » تسا ههباشتم  ياضعا  زا  بّکرم  ندب  «، » تسا ندب  حور و  زا  بّکرم  ناسنا  »

14 / 89 ملع )...   ) ۀنیدملا ریبدت 

. تسا يرادروشک )  ) اهرهش تسایس  ملع  هنیدملا  ریبدت  ملع 

15 / 89 ملع )...   ) لزنملا ریبدت 

. ار دوخ  هناخ  رم  تسا  درم  تسایس  ملع  لزنم  ریبدت  ملع 

[146]6 جنشتلا 123 /

هراشا

زا ای  نیا  دوخ و  لصا  يوسهب  تسا  وضع  ندیدرگ  بذج  و  ندش ) هدرشف   ) صّلقت زا  زازک  جنشت و 
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44 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
بآ زا  هک  یکشم  دننام  تسالتما ، تهج  زا  ای  و  دنکیم ، ادیپ  صّلقت  شتآ  ای  دیـشروخ  ربارب  رد  هک  یتسوپ  دننام  تسا . یکـشخ  تهج 

. ددرگ رپ 

12 ّداضّتلا 81 /

. ینادان ییاناد و  يرامیب ، یتسردنت و  يدیپس ، یهایس و  دننام  تسا ؛ داضت  نالباقتم ، ماسقا  زا  یکی 

[147]4 ةرسفّتلا 167 /

. تسا نآ  یگنوگچ  شرازگ  لوب و  هب  نتسیرگن  نآ  یقیقح  يانعم  تسا و  یبرع  هملک  نیا  تسا . راردا )  ) لوب زا  هیانک 

17 ۀثوّتلا 128 /

«. ریساوبلا  » هب دوش  عوجر 

16 یلولّثلا 128 /

هراشا

«. ریساوبلا  » هب دوش  عوجر 

[148]13 / 130 هزینشگ )  ) ۀّیسرواجلا

( بادرز شزیر   ) دیدص نالیـس  مرو و  دـیدش و  شزوس )  ) عذـل ياراد  هک  سرواج  دـننام  دـنیوگ ؛ ار  زیر  یگدزنوریب ) رثب ؛ عمج   ) روثب
. تسا خرس  نآ  نوماریپ  دیفس و  روثب ، گنر  تسا و 

13 / 129 هروخ )  ) ماذجلا

«. دسألا ءاد   » هب دوش  عوجر 

1 برجلا 124 /

هراشا

. دوشیم ادیپ  مشچ  کلپ  نطاب  رد  هک  تسا  یخرس  تنوشخ و  مشچ ، رد  يرگ )  ) برج

14 يوزجلا 71 /
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و بسا ، نیا  و  ورمع ، دـیز و  نوچمه  دـنریگیم - رارق  هراـشا  دروم  هک  يدارفا  لـثم  یئزج ، یـصخش و  یکی  دنمـسق : ود  رب  تادوـجوم 
یلک يرگید  و  ضرع . هچ  دنـشاب و  رهوج  هچ  دنمان ، صاخـشا »  » ار اهنآ  دارفا  روما و  تایئزج  نافوسلیف  و  تسا - غاز  نیا  رد  هک  یهایس 

. تسا مدرم  زا  کیره  ورمع و  دیز و  زا  معا  هک  ناسنا  لثم  تسا ، داحآ  نآ  ماع  ینعم  هک  تسا 
45 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[149]8 اسجلا 125 /

. ندش رادیب  ماگنه  تساهکلپ  ندش  زاب  راوشد 

3 ةواسجلا 129 /

. دنیوگ هواسج  ار  یتخس  نآ  دماجنا ، یتخس  داقعنا و  هب  ددرگن و  لح  دوخ  دوش و  ادیپ  یمرو  دبک  رد  هاگره 

2 مسجلا 75 /

هراشا

. تسا قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسج 

10 دلجلا 112 /

. دنیوگ همذا »  » ار نآ  نطاب  و  هرشب »  » ار نآ  رهاظ  هک  تساضعا  یجراخ  هماج  تسوپ 

7 همجمجلا 114 /

هراشا

. دنیوگ هساک )  ) فحق تهابش ، تهج  هب  ار  نآ  رس و  ناوختسا  زا  تسا  ترابع  همجمج 

3 سنجلا 74 /

. تسا واگ  بسا و  ناسنا و  زا  معا  هک  ناویح  دننام  دنکیم ؛ تسا  يرایسب  عاونا  لماش  هک  یتاذ  ینعم  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  سنج 

11 ملعلا 78 / سنج 

ملع سنج  تخانـش  اب  وجـشناد  هک  تسا  نیا  نآ  هدیاف  دوش و  دای  باتک  زاغآ  رد  دیاب  تسا  ملع  نآ  هدنرادربرد  باتک  هک  یملع  سنج 
. دنک تیاعر  مولع  نتفرگارف  رد  ار  مزال  جیردت  بجاو و  بیترت  و  درادب ، رخؤم  ار  باتک  مادک  مدقم و  دیاب  ار  باتک  مادک  هک  دنادیم 

[150]4 يرقبلا 127 / عوجلا 
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هراشا

. دربیم نیب  زا  ار  اهتشا  تّوق و  دوشیم و  ناسنا  ضراع  هک  تسا  يدیدش  یگنسرگ  يواگ ،) یگنسرگ   ) يرقب عوج 

1 رهوجلا 75 /

. دراد مایق  دوخ  تاذ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رهوج 

12 رهوج 77 /

رد لولح  هب  یگتسب  دوجوم  نآ  دوجو  هک  دشابن  یلحم  هب  جاتحم  دشاب و  سفن  هب  میاق  هک  يدوجوم 
46 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. اهنیا دننام  رخ و  بسا و  بآ و  نیمز و  هام و  دیشروخ و  دننام  دوشیم ؛ هدناوخ  رهوج  دشاب  هتشاد  لحم  نآ 

5 یّناحوّرلا 78 / رهوجلا 

لهج ملع و  دننام  يدادضا  ياریذپ  تسا و  تاذ  هب  میاق  هک  سفن  دننام  تسین  قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  هک  تسا  نآ  یناحور  رهوج 
. تسا مغ  يداش و  و 

1 یّنامسجلا 78 / رهوجلا 

نایم هک  یماسجا  نیمز و  نامـسآ و  دننام  دوشیم ؛ هدناوخ  زین  مسج  دـشاب و  قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  هک  تسا  نآ  ینامـسج  رهوج 
. دنتسه امرگ  امرس و  و  نوکس ، تکرح و  و  تملظ ، رون و  لیبق  زا  يدادضا  ياریذپ  تاذ و  هب  میاق  اهنآ  همه  اریز ، تساهنآ .

2 / 70 ۀظفّللا )...   ) ۀّیرهوجلا

 ...(«. ۀظفللا  ) ۀیتاذلا  » هب دوش  عوجر 

8 ّدحلا 84 /

عون هک  يریثک  دارفا  اجنیا ، رد  تسایوگ .» هدنز  ناسنا ،  » دننام ددرگ ؛ عمج  نآ  رد  دوش و  هدروآرد  يدحاو  رما  تحت  ریثک  هک  تسا  نآ 
. تسا هدش  عمج  يدحاو  دح  ریز  رد  دریگیم  رب  رد  ار  نآ  ناسنا 

15 ّدحلا 70 /

هدنز ناسنا ،  » دـننام دـنکیم ؛ زیچ  نآ  تاذ  رب  تلالد  لیـصفت  هب  هتفای و  بیکرت  يزیچ  یتاذ  يرهوج و  رـصانع  زا  هک  تسا  یمالک  دـح 
هتفای بیکرت  هملک  کی  زا  شیب  زا  دـیاب  دـح  هکیلاحرد  تسا ، هملک  کی  طقف  مسا  هک  تسا  نیا  مسا »  » و دـح »  » نایم قرف  تساـیوگ .»

. دشاب
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3 عارّذلا 117 / لبح 

هراشا

. تسا لافیق  ياههبعش  زا  دراد و  رارق  رس ) زغم   ) غامد نوریب  رد  هک  تسا  یگر 

18 ۀّیناکملا 96 / ۀکرحلا 

رگید هناگجنپ  ياهتکرح  أدـبم  لصا و  تاکرح و  نیرتروهـشم  زا  تکرح  نیا  دوش . لقتنم  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ 
. تسا

[151]10 تاکرحلا 96 /

هراشا

تکرح شیازفا ، تکرح  یناـکم ، تکرح  تسا : عون  تفه  ياراد  دوـشیم و  عـقاو  ناـمز  رد  هک  تسا  ینوـگرگد  زا  تراـبع  تاـکرح 
. يدوبان تکرح  يدوب ، تکرح  ینوگرگید ، تکرح  شهاک ،

47 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

13 / 105 ةّوقلا )...   ) ۀساّسحلا

، هماش هعماس ، هرصاب ، دوشیم : میسقت  هوق  جنپ  هب  دوخ  دریگیم و  ماجنا  نآ  هلیسو  هب  تاسوسحم  كاردا  تسا و  هیناسفن  ياوق  بعـش  زا 
. هسمال هقئاذ ،

8 ةاصحلا 128 /

. تسا هدش  دقعنم  ود  نآ  رد  هک  یظیلغ  طلخ  تهج  هب  دوشیم ، ادیپ  هیلک  ای  هناثم  رد  هک  تسا  یگنس 

1 فصحلا 129 /

. دوشیم ادیپ  یمدآ  رد  قرع  ینوزف  زا  ناتسبات  رد  هک  یکچوک  ياهمخز 

15 یّمحلا 131 /

لاـعفا هب  دـسریم و  ندـب  همه  هب  هتـشگ و  اهنایرـش  دراو  دوشیم و  ثعبنم  بلق  زا  هک  عـبط ، زا  جراـخ  تسا  یترارح  [ 152 (] بت  ) یّمح
. دزاسیم دراو  نایز  یعیبط 

[153]5 یّقّدلا 133 / یّمحلا 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنیوگ یّقد  بت  ار  نآ  تسین  هدام  ياراد  هک  یبت 

[154]3 / 133 مراهچ )  بت   ) عبّرلا یّمح 

. دریگیم زاب  مراهچ  زور  دنکیم و  اهر  زور  ود  دریگیم و  يزور  اریز ، دنیوگ ؛ عبر  بت  ار  نآ  دشاب  يوادوس  ینوفع  طلخ  رگا 

15 نفع 132 / یّمح 

. دوشیم ادیپ  هناگراهچ  طالخا  تنوفع  زا  ینوفع  بت 

[155]1 ّبغلا 133 / یّمح 

هراشا

. دنک اهر  يزور  دریگب و  يزور  هک  تسا  نآ  نایم  رد  زور  بت 
48 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

2 ۀّیومّدلا 133 / ۀقبطملا  یّمحلا 

. دنیوگ ینوخ  هقبطم  بت  ار  نآ  دشاب  ینوخ  ینوفع  طلخ  رگا 

[156]18 ۀقرحملا 132 / ۀقبطملا  یّمحلا 

. دوشیم هدناوخ  نازوس  هقبطم  بت  دشاب  يوارفص  ینوفع ، طلخ  رگا 

[157]11 موی 123 / یّمح 

هراشا

. دیآیم دوجوهب  نآ  زا  هک  تسا  ياهدام  ياراد  هک  تسا  نآ  زور  بت 

7 یّحلا 75 /

سح و ار  نآ  هک  تسا  هدـننکومن ) هدـنلاب ،  ) ییماـن نآ  یح  ریغ  و  تسا ، يدارا  تکرح  سح و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدـنز )  ) یح
. تسین يدارا  تکرح 

16 ، 5 / 104 ةّوقلا )...   ) ۀمداخلا

و دنکیم ، بذـج  ار  اذـغ  هک  هبذاج  نوچمه  تسا - هیذاغ  هّوق  تمدـخ  رد  هک  ياهّوق  دـننام  تسا ؛ همودـخم  هّوق  رگیرای  هک  تسا  یتّوق 
عفد ار  نآ  لوـضف  هک  هعفاد  و  دزاـسیم ، هدـننام  اـضعا  هب  دـنکیم و  نوـگرگید  ار  نآ  هک  همـضاه  و  درادیم ، هاـگن  ار  نآ  هک  هکـسمم 
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. دنکیم

18 ۀّصاخلا 75 /

لثم دوشیم ؛ تفای  عون  نآ  دارفا  عیمج  رد  دراد و  عون  کی  هب  صاصتخا  هک  دـنکیم  ضرع  ینعم  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  نآ  هصاـخ 
. ناسنا عون  رد  ندیدنخ  يورین 

[158]9 / 123 اهمادنا ) ندش  هتفخ   ) ردخلا

. دوشیم عنام  نآ  بصع  رد  ذوفن  زا  ار  هساسح  هّوق  هک  ییالتما  تهج  هب  تساضعا ، زا  یخرب  ندش  سح  مک  ای  ندش  سحیب 

[159]4 زارخلا 121 /

. دوشیم هدناوخ  زین  ۀّیربا »  » و ۀّیربه »  » یبرع رد  و  یمخز ، چیه  نودب  دنوشیم  هدنکارپ  رس  تسوپ  رد  هک  یفیطل  ماسجا 

16 مشخلا 125 /

هراشا

. دنیوگ ار  ییایوب  سح  ندش  دوبان 
49 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

16 ۀنشخلا 123 /

«. ماکزلا  » هب دوش  عوجر 

14 ۀفلخلا 127 /

. دنامن مکش  رد  لومعم  هزادنا  هب  اذغ  هک  تسا  نآ 

[160]18 ملاعلا 93 / ةریمخ 

هراشا

«. ةدیعبلا یلویهلا   » هب دوش  عوجر 

[161]15 ریزانخلا 129 /

( نار ریز   ) هیبرا لغب و  ریز  ندرگ و  رد  رتشیب  تسا و  ییاههسیک  ياراد  هدرک و  ادـیپ  یگنوگ ) گنـس   ) رجحت هک  تسا  يددـغ  ياهمرو 
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. دوشیم ادیپ 

[162]3 / 126 ندز ) مد  يراوشد   ) قانخلا

هراشا

دوشیم و ادـیپ  ندرگ  تارقف  زا  ياهرقف  نتفر  نیب  زا  تهج  زا  ای  نآ و  تالـضع  مرو  زا  قلح  ياضف  هرجنح و  ياضف  رد  هک  تسا  یگنت 
دشاب یجراخ  تالـضع  رد  رگا  و  یخانوف »  » دشاب هرجنح  یلخاد  تالـضع  رد  رگا  مرو  نیا  دزاسیم . راوشد  ار  ندیعلب  ندیـشک و  سفن 

. تسا هدش  هتفرگ  دوشیم  ادیپ  اهنآ  رد  درد  نیا  هک  ییاهاج  زا  اهمان  نیا  و  دوشیم ، هدیمان  یخانانوس »  » ای و  یخانوفاراف » »

13 دسألا 129 / ءاد 

عطق نآ  نایرج  دـنکیم و  ادـیپ  یگدـشعمج )  ) لّتکت هکنیا  ات  دـنکیم  کشخ  ار  نوخ  هک  تسا  ییادوس  يدرد  ریـش ) درد   ) دـسالا ءاد 
. دوشیم ریش  هرهچ  دننام  شاهدنراد  تروص  اریز  دناهدیمان  مان  نیا  هب  ار  نآ  دوشیم و 

[163]6 / 120 نتشاذگ ) يوم   ) بلعثلا ءاد 

هراشا

اب دوشیم و  ادیپ  وم  ياههشیر  رد  هک  تسا  فیثک  بیرغ و  ياهتبوطر  نآ  ببس  دوشیم و  هتفگ  يوم  نتخیر  هب  هابور ) درد   ) بلعثلا ءاد 
. دوشیم ناهابور  ضراع  رتشیب  درد  نیا  اریز  دندناوخ  مان  نیا  اب  ار  نیا  ددرگیم و  يوم  نتسر  زا  عنام  دوخ  شزوس  يزیت و 

50 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

9 / 120 نتشاذگ ) تسوپ   ) ۀّیحلا ءاد 

قرف بلعثلا  ءاد  اب  لکـش  رد  طقف  تسا و  یکی  دروآیم  دوجوهب  ار  ود  ره  هک  یتلع  اریز ، تسا ؛ بلعثلا  ءاد  عون  زا  راـم ) درد   ) هیحلا ءاد 
. دنیوگیم زین  عرق »  » ار نیا  دزیریم و  نآ  تسوپ  هک  تسا  يرام  دننام  دوشیم  راچد  هیحلا  ءاد  هب  هک  رس  زا  یتمسق  نآ  اریز ، دراد .

[164]11 / 129 دسامآ ) رب  قاس  هک  يدرد   ) لیفلا ءاد 

دوش و گرزب  رایـسب  هک  یماگنه  تسا و  لیف  ياپوتسد  لثم  ییوگ  دوشیم ؛ قاس  اـپ و  ضراـع  هک  تسا  یمرو  لـیپ ) درد   ) لـیفلا ءاد 
. تسین نآ  يارب  ینامرد  ددرگ  ناوتان  شاهدنراد 

[165]4 / 130 نخان )  درد   ) سخادلا

. دوشیم ادیپ  اهنخان  هشیر  رد  هک  باهتلا  اب  تسا  یمرو 

18 یلیلکالا 114 / زرّدلا 
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دنهنیم جات )  ) لیلکا نآ  رب  هک  تسا  ییاج  رد  اریز ، دنیوگ  یلیلکا  ار  نآ  تهج  نیا  زا  و  یناشیپ ؛ يوس  هب  تسا  رس  ولج  رد  یلیلکا  زرد 
. تسا جات  لکش  نآ  لکش  هکنآ  تلع  هب  و 

2 یلاّدلا 115 / زرّدلا 

هب ینانوی  مال  اریز  دنیوگ ، یمال  زرد  ار  نآ  ناینانوی  دراد . رارق  رـس  رخآ  تمـسق  رد  هک  تسا  یبرع  لاد  فرح  لکـش  هب  هیبش  یلاد  زرد 
. تسا یبرع  لاد  لکش 

[166]4 یّجّزلا 115 / زرّدلا 

تماقتـسا رد  هـکنآ  يارب  دـنیوگ  یجز  ار  نآ  ددـنویپیم و  یلاد  یلیلکا و  زرد  هـب  درذـگیم و  رــس  طـسو  زا  هـک  تـسا  نآ  یجز  زرد 
. تسا ناکیپ )  ) جز نوچمه 

3 یمالّلا 115 / زرّدلا 

. تسا یبرع  لاد  لکش  ینانوی  مال  لکش  اریز ، تسا ؛ یلاد  زرد  نامه 

7 نیّیقیقحلا 115 / ریغ  نازرّدلا 

هراشا

. دنراد رارق  یجز  زرد  فرط  ود  رد  ود  نآ  دنوشیم و  هدیمان  زین  يرشق 167 ] و  ندش ) هتسب  قازتلا -  ) یقازتلا زرد  یقیقح  ریغ  زرد  ود 
51 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

13 زورّدلا 114 /

. دراد یگدننام  هدش  هتخود  هماج  ياهزرد  هب  اریز ، دنیوگ ؛ ار  لیابق  دروخرب  لحم 

[168]6 ۀعمّدلا 125 /

. دنک حشرت  دشاب و  بوطرم  هشیمه  مشچ  اههشوگ )  ) قامآ هک  تسا  نآ 

[169]10 / 121 نتشگرس )   ) راوّدلا

لاـح رد  هک  درادـنپیم  دوشیم و  کـیرات  شنامـشچ  ددرگیم و  وا  نوـماریپ  رد  زیچ  همه  هک  دـنیبیم  ناـنچ  یمدآ  هک  تسا  ییراـمیب 
. تسا طوقس 

[170]9 یلاوّدلا 129 /

. دندرگیم هضراع  نیا  راچد  رتشیب  اهکیپ  اهلامح و  دنوشیم و  ادیپ  قاس  رد  هک  گنردوبک  تشرد  ياهگر 
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[diabetes) 128/ 10[171  ) سطیباید

هراشا

«. لوبلا سلس   » هب دوش  عوجر 

[dysentery) 129/ 5[172) ایراطنس وذ 

. دنیوگ ار  اعما  ياهمخز 

[173]11 / 126 ولهپ ) درد   ) بنجلا تاذ 

لابند هب  ار  بت  هفرـس و  اـب  روآ ) یموش   ) سحاـن درد  دوشیم و  ادـیپ  هدـناشوپ  ار  نآ  تالـضع  اـهولهپ و  هک  ياهدرپ  رب  هک  تسا  یمرو 
. دراد

[174]13 / 126 شش )  سامآ   ) ۀئّرلا تاذ 

هراشا

52 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. هیر رد  مرگ )  ) راح تسا  یمرو 

2 / 70 ۀظفللا )...   ) ۀیتاّذلا

دوخ نآ  ددرگ و  عفترم  فوصوم  عافترا  اب  هک  ییاـنعم  رب  دـنک  تلـالد  هک  تسا  یظفل  نآ  دـنزیچ و  کـی  ود  ره  يرهوج  یتاذ و  ظـفل 
تیناویح ینعم  هاگره  تسا و  ناویح  هکنیا  هب  دوشیم  فوصوم  ناـسنا  اریز ، ناویح ؛»  » ظـفل دـننام  دـنک . ادـیپ  دوجو  فوصوم  دوجواـب 

. دوشیم بجاو  مه  تیناویح »  » دوجو دوش ، ضرف  دوجوم  ناسنا  هاگره  تسا و  مودعم  زین  ناسنا  دوش ، ضرف  مودعم 

[175]11 لوبّذلا 98 /

یقاب دوخ  تلاح  هب  مسج  ددرگیم و  رادـیدپ  مسج  نآ  بساـنت  هب  هناـگهس ، ياهدـعب  رد  مسج ، رد  هک  یـشهاک  زا  تسا  تراـبع  لوبذ 
. ندوب هبرف  زا  سپ  ندب  ندش  رغال  دننام  دنامیم ،

[176]3 برّذلا 128 /

. دیآیم نوریب  رایسب  تبوطر  اب  نییاپ ، زا  ددرگیمن و  بذج  ندب  همه  هب  یلو  دوشیم ، مضه  اعما  مکش و  رد  اذغ  هک  تسا  نآ 

14 عوجّرلا 141 / ّماّتلا  بنّذلا 

. دسر لوا  هزادنا  هب  ات  دوش  رتدایز  ددرگرب و  دیسر  یکچوک  زا  ياهزادنا  هب  یتقو  هک  تسا  یشوم ) مد   ) هرافلا بنذ  ضبن  نامه 
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12 تباّثلا 141 / بنّذلا 

. ددرگیمن رتکچوک  دوشیم و  فقوتم  ضبن  کی  رد  هک  تسا  هرافلا  بنذ  ضبن  نامه 

13 یّضقتملا 141 / بنّذلا 

. ددرگ ناهنپ  ات  دوشیم  کچوک  هتسویپ  هک  تسا  هرافلا  بنذ  ضبن  نامه 

14 عوجّرلا 141 / صقاّنلا  بنّذلا 

. دسر لوا  هزادنا  نود  ام  هب  ات  دوش  رتدایز  ددرگرب و  دسر  یکچوک  زا  ياهزادنا  هب  یتقو  هک  تسا  هرافلا  بنذ  ضبن  نامه 

7 ساّرلا 113 /

دوخ هک  ناهد  شوگ و  ود  مشچ و  ود  العا و  کف  تروص و  غامد و  همجمج و  رب  تسا  لمتشم  رس 
53 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تساهنادند و  ماک )  ) کنح نابز و  لماش 

[177]17 یبّرلا 126 /

هراشا

. دودب تدش  هب  هک  یسک  نآ  سفن  دننام  دنکیم ؛ رپ  ار  هیرلا  ۀبصق  هک  یجزل  ظیلغ  طلخ  تهج  هب  تسا ، یپردیپ  سفن 

[178]11 اجّرلا 128 /

گنر دیآیم و  دنب  یگنانز ) نوخ   ) ثمط دوشیم و  گرزب  مکش  نتـسبآ ، نانز  دننام  هکنانچ  دوشیم ؛ نانز  ضراع  هک  تسا  ییرامیب 
. ددرگیمرب

18 لجّرلا 113 /

هراشا

. ناتشگنا مدق و  قاس و  نار و  رب  تسا  لمتشم  اپ 

7 مسّرلا 71 /

یتاذ يرهوج و  ءازجا  زا  دـح  هکنآ  زج  دوشیم  بیکرت  هملک  کـی  زا  رتشیب  زا  دـنکیم و  يزیچ  رب  تلـالد  لیـصفت  هب  دـح  دـننام  مسر 
تسا یضرع  ناسنا  يارب  هدش ، دای  فصو  ود  نیا  تسا .» نخان  نهپ  مادنادنلب و  ناسنا ،  » دننام یـضرع ؛ ءازجا  زا  مسر  دباییم و  بیکرت 

. تسا نآ  هب  ناسنا  تیناسنا  هک  ندوب  ایوگ » هدنز و   » فالخرب دوشیمن ، ناسنا  عافترا  بجوم  مهو  رد  اهنآ  عافترا  و 
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12 نیعلا 115 / تابوطر 

. دریگیم ماجنا  هیدیلج  اب  ندید )  ) راصبا و  هیضیب ، هیدیلج ، هیجاجز ، تسا : هس  مشچ  ياهتبوطر 

[179]11 هشعّرلا 123 /

هراشا

. درادربرد ار  نآ  هک  ییورین  یناوتان  تهج  هب  دیآیم ، دیدپ  وضع  تکرح  رد  هک  تسا  یبارطضا 

[180]18 دمّرلا 123 /

. دوشیم ضراع  مشچ ، يدیفس  ینعی  محتلم ، رد  هک  تسا  یمرگ  مرو 
54 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

4 حوّرلا 106 /

تلآ بکرم و  نیتـسخن  نآ  تسا و  بلق  رد  هک  يزیرغ  ترارح  تهج  هب  دوـشیم ، ادـیپ  بلق  رد  هک  تـسا  يراـخب  فـیطل  مـسج  حور 
. تسا سفن 

[181]6 حوّرلا 93 /

هراشا

رد غامد  زا  نآ  و  دـهدیم ، ماجنا  ار  سفن  تایح و  لاعفا  هک  تسا  تانایرـش  اـت  بلق  زا  ناـسنا ، ندـب  رد  هدـنکارپ  هک  تسا  یفیطل  مسج 
. دهدیم ماجنا  ار  يدارا  تکرح  یسح و  لاعفا  ددرگیم و  هدنکارپ  باصعا 

[182]7 ۀّیناویحلا 106 / حوّرلا 

. دشخبیم تایح  تّوق  ندب  ياضعا  هب  دنکیم و  تمدخ  یناویح  ياوق  هب  تساهنایرش و  بلق  رد  هک  تسا  یحور  یناویح  حور 

9 ۀّیعیبطلا 106 / حوّرلا 

. دزاسیم لماک  نآ  رد  ار  امن  وشن و  تّوق  درذگیم و  دبک  هب  هک  تسا  یحور  یعیبط  حور 

9 ۀّیسفنلا 106 / حوّرلا 

. دشخبیم يدارا  تکرح  سح و  ندب  هب  ددرگیم و  لماک  اجنآ  رد  درذگیم و  غامد  زا  هک  تسا  یحور  یسفن  حور 
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10 ۀیضایّرلا 167 /

. یتشک رد  ای  اپراهچ و  يور  رب  ندرک  ریس  نتفرگ و  یتشک  نتفر و  هار  نوچمه  تسا ، یناکم  تکرح  شزرو )  ) تضایر زا  دوصقم 

10 یضایّرلا 89 /

. تسا یقیسوم  موجن و  هسدنه و  ددع و  ملع  يرظن  هفسلف  زا  یضایر  شخب 

7 ةدعملا 127 / قیر 

. دشاب هتفریذپ  ار  دوخ  ینوگرگید  هکنآ  زا  شیپ  دزیر ، ورف  تعرس  اب  هدعم  زا  اذغ  هک  تسا  نآ 

12 ماکّزلا 123 /

هراشا

ماکز دوش ، ریزارـس  ینیب  خاروس  ود  يوسهب  دـباین و  رارمتـسا  نآ  رد  دـنکن و  مضه  ار  نآ  غامد  هک  دوش  ادـیپ  یتالوضف  غامد  رد  هاگره 
هرجنح  دراو  رگا  و  هدام ،»  » دوش ناهد  دراو  رگا  دوشیم و  هدیمان 

55 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دوشیم هدناوخ  هلزن »  » دزیرب هنیس  هب  رگا  و  تنوشخ ،»  » دوش

5 / 107 بابسالا )...   ) ۀقباّسلا

(. هدعم يرپ   ) التما دننام  تسا ؛ ندب  لخاد  زا  اهنآ  کیرحت  هک  دنتسه  ییاهببس  نآ  و  هضرمم ، بابسا  بعش  زا  یکی 

[183]18 / 121 درس ) ماسرس   ) تابّسلا

دنهد زاوآ  ار  وا  رگا  و  تسا ، هتـسب  شنامـشچ  رتشیب  یلو  دراد  تکرح  سح و  ناـگتفر ، باوخ  دـننام  دـشاب  هداـتفا  یمدآ  هک  تسا  نآ 
. ددنبیم ار  نآ  يدنت  هب  هرابود  سپس  دنکیم ، زاب  ار  شنامشچ 

9 / 124 گر ) نوخ و  هب  هقدح  ندش  هدیشوپ   ) لبّسلا

. ددرگیم جنشتم  ظیلغ  خرس و  ياهگر  اب  دوشیم و  ادیپ  مشچ  یهایس  يدیفس و  يور  رب  هک  ياهنوگ  هدرپ 

[184]12 / 121 مرگ ) بت   ) ماسرّسلا

. دنیوگ [ 185 «] سطینارق  » ار نآ  ینانوی  رد  هک  تسا  غامد  مرو 

14 ماسرّسلا 126 /
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. نآ رب  ياهلزن  نتخیر  تهج  هب  هنیس ، رد  تسا  یمرو 

[186]17 ناطرّسلا 129 /

هراشا

. دناسریم بآ  ار  نآ  تسا  هایس  نوخ  زا  رپ  هک  یگنردوبک  گر  دراد و  ندب  رد  رایسب  ياههشیر  هک  یتخس  مرو 
56 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[187]18 / 120 رس ) یشیر   ) ۀفعّسلا

هک هاگره  و  دنکیم ، حـشرت  یقیقر  تبوطر  نآ  زا  هک  دراد  زیر  ياهخاروس  دوشیم و  ادـیپ  رـس  يور و  رد  هک  تسا  یکـشخ  ياهمخز 
هدـناوخ هیلـسع »  » مه یهاـگ  تسا ، دهـش  لـسع  دـننام  هکنآ  تلع  هـب  دـنیوگ ، هیدهـش »  » ار نآ  دوـش  رتزاـب  رتگرزب و  نآ  ياـهخاروس 

. دوشیم

2 سومیسافس 162 /

. دنیوگ ار  هوقل 

5 سیسوقس 124 /

ادیپ ییاهخاروس  مشچ  کلپ  قمع  رد  هک  دوشیم  دایز  ردقنآ  تنوشخ  عون ، نیا  رد  تسا و  مشچ  برج  زا  یعون  يریجنا ؛)  ) ینیت ینعی 
. تسا ریجنا  نییاپ  شخب  ياهخاروس  هب  هیبش  هک  دوشیم 

15 یقّسلا 127 /

«. ءاقستسالا  » هب دوش  عوجر 

[188]10 / 122 ندش )  ربخیب  نداتفیب و  شوماخ   ) ۀتکّسلا

دنکیم رپ  ار  غامد  نوطب  هک  تسا  يدرس  ظیلغ  طلخ  يرایسب  ای  نوخ  يرایسب  نآ  ببـس  و  دتفیب ، تکرح  سح و  زا  یمدآ  هک  تسا  نآ 
. دیآیم رظن  هب  باوخ  تسین  باوخ  هک  دنچره  یمدآ  و  دوشیم ، هیسفن  حور  ذوفن  زا  عنام  و 

[189]15 / 126 شش )  ندش  شیر   ) لّسلا

. دوشیم ادیپ  ینالوط  هفرس  ای  هلزن و  ای  بنجلا  تاذ  لابند  هب  هک  تسا  نآ  لوبذ  نت و  شهاک 

[190]7 قالّسلا 125 /

هراشا
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. دزیریم هژم  ياهوم  دوشیم و  ادیپ  اهکلپ  رد  هک  تسا  یخرس  یظیلغ و 
57 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

16 باجیإلا 81 / بلّسلا و 

يزیچ تابثا  ینعی  باجیا  رد  هک  دوشیم  تفای  يربخ ، مالک  اـصوصخ  مـالک ، رد  نیا  تسا و  باـجیا  بلـس و  نـالباقتم  ماـسقا  زا  یکی 
. دوشیم هدید  تسین » لضاف  دیز   » دننام يزیچ  یفن  ینعی  بلس ، رد  و  تسا » لضاف  دیز   » دننام

10 لوبلا 128 / سلس 

هراشا

. دنامیمن هناثم  رد  دوشیم و  يراج  لوب  هک  تسا  نآ 

[191]5 ۀعلّسلا 130 /

زا تسا  فلتخم  نآ  یتشرد  تسین و  ندـب  اب  هتـسب )  ) قزتلم دـنکیم و  تکرح  تسوپ  ود  نایم  هک  هدـغ  دـننام  تسا  یتخـس  یگدـمآرب 
(. هزبرخ ات  دوخن  هزادنا  زا   ) هخیطب ات  هصمح 

10 ۀمّسلا 86 /

ضرغ رب  یهاگآ  هک  تسا  نیا  باتک  زاغآ  رد  نآ  رکذ  هدـیاف  دـنکیم و  باتک  لیـصفت  رب  تلالد  لامجا  زاـجیا و  اـب  هک  تسا  یتراـبع 
. دباییم تعرس  لیوطت  لیصفت و  زا  شیپ  باتک 

[192]9 سوخونس 161 /

( ۀقبطملا ۀّیومّدلا  یّمحلا   ) دنیوگ ار  ریگارف  ینوخ  بت 

17 جازملا 170 / ءوس 

. لادتعا زا  نآ  ندش  جراخ  زا  تسا  ترابع  جازم  يدب 

15 سومیس 161 /

هراشا

. تسا زازک  دادتما و  ینعم  هب 

[193]10 ءادوسلا 110 /
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. دنیوگ ار  نوخ  يدرد )  ) رکع ادوس 
58 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[194]5 ةرکّبشلا 125 /

«. ءاشعلا  » هب دوش  عوجر 

[195]17 ةرتشلا 124 /

. تسا مشچ  کلپ  تشگرب 

5 محّشلا 112 /

هکنآ يرگید  دـنیوگ و  نیمـس »  » ار نآ  تسا و  تشوگ  هارمه  هک  یهیپ  نوـچمه  تسا ، مک  نآ  دوـمج  هکنآ  یکی  تسا : مسق  ود  رب  هیپ 
(. كزان هیپ  یبرچ ،  ) برث هیلک و  هیپ  دننام  دیارگیم ، دومج  يوسهب  دوش  بآ  هک  ینامز  تسا و  رتمک  مه  نآ  دومج  تسا و  رتکبس 

[196]3 صوخّشلا 122 /

هب درادـن و  ار  توهبم  دارفا  تلاح  دـهدیم و  صیخـشت  ار  دوخ  نوماریپ  شنامـشچ  اب  یلو  دـشاب ، هداـتفا  تکرحیب  یمدآ  هک  تسا  نآ 
. دنمان سخوطاق »  » ار نآ  ینانوی 

[197]15 / 124 هلیپ ) ندش  نارگ   ) قانرّشلا

. ددرگیم هتفاب  هتسویپ و  تسا  نآ  رد  هک  یباصعا  اهششوپ و  هب  دوشیم و  ادیپ  الاب  کلپ  نوریب  رد  هک  تسا  یجزل  یششوپ  مسج 

[198]8 / 129 مرتشب )  ) يرّشلا

. تسا جنر ) هسات ،  ) برک و  شراخ )  ) هّکح روثب و  ياراد  دوشیم و  ضراع  ندب  زا  یعضاوم  رد  هک  تسا  ییخرس 
59 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[199]18 ّبغلا 133 / رطش 

هراشا

. دوشیم بیکرت  یمغلب  بت  بغ و  بت  زا  هک  تسا  یبت 

[200]13 ةریعّشلا 125 /

. دیآیم نوریب  کلپ  رب  هک  تسا  يزارد  مرو 
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7 ۀقیقّشلا 121 /

. رس زا  یمین  درد 

[201]11 / 126 دتسیا ) ولهپ  رد  هک  يداب   ) ۀّیصوّشلا

«. بنجلا تاذ   » هب دوش  عوجر 

13 / 114 رس ) زرد  رس ، دنب   ) نووّشلا

هراشا

، دـنناوخ زین  زورد »  » ار نآ  تسا و  نأش »  » نآ درفم  تسا . دراد ) رارق  رگید  هراپ  ربارب  رد  هک  ياهراپ  ره  هلیبق ؛ عمج   ) لیابق دروخرب  لـحم 
. تسا هدش  هتخود  هک  هماج  ياهزرد  هب  تهابش  تهج  هب 

[202]18 ۀیدهّشلا 120 /

«. ۀفعّسلا  » هب دوش  عوجر 

[203]1 ۀّیبلکلا 127 / ةوهّشلا 

لاـح رد  يراـمیب  نیا  دـنوشیمن و  ریـس  دـنروخب  عونتم  ناوارف و  ياهاذـغ  هچره  هکنیا  رد  دـنوشیم  ناگـس  دـننام  يراـمیب  نیا  هدـنراد 
. ددرگیم ضراع  اهتشا  یتسردنت و 

18 لعفلاب 90 / ءیّشلا 

. تسا هدیدرگ  ناسنا  هب  لیدبت  هک  ياهفطن  دننام  هدش ؛ رگید  زیچ  ینعی  تسا ، رگید  زیچ  لعفلاب  هک  تسا  يزیچ  لعفلاب  زیچ 
60 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

16 هّوقلاب 90 / ءیّشلا 

. تسا ناسنا  هوقلاب  هک  هفطن  دننام  تسا ؛ رگید  زیچ  هوقلاب  هک  تسا  يزیچ 

[204]13 ۀّیضرملا 133 / ۀخویّشلا 

دوشیم و ادـیپ  نتفر ، لیلحت  دایز  تهج  هب  يزیرغ ، ترارح  يدوبان  زا  هک  یـشهاک  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  قد  بت  ماـسقا  زا  یکی 
. ددرگیم ناگدروخلاس  ضراع  رتشیب 

5 نفاّصلا 117 /
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. یسنا بناج  رد  بعک  کیدزن  دراد ؛ رارق  قاس  رد  هک  تسا  یگر 

18 بلاّصلا 133 /

هراشا

. تسا هقبطم  بت  نامه 

13 ۀّحّصلا 117 /

لمع نآ  اب  هک  مشچ  تحـص  دـننام  دریگیم ؛ ماجنا  دوخ  یعیبط  يارجم  رب  يراج  لاعفا  نآ  اب  هک  ندـب  ياهلاح  زا  یکی  زا  تسا  ترابع 
. دریگیم ماجنا  یعیبط  هب  ندید 

[205]16 عادّصلا 121 /

هراشا

. رس درد 

11 ردّصلا 113 /

تساهنآ و نایم  هک  یتالـضع  تساهولهپ و  نطاب  رد  هک  یـششوپ  بلق و  هیر و  اهنآ و  ي  اههرهم )  ) اهزرخ ولهپ و  رب  تسا  لمتـشم  هنیس 
. تسا ندب  هنیس  ياضف  نایم  هلصاف  هک  ياهدرپ  دنکیم و  میسقت  مین  ود  هب  ار  ندب  هک  یششوپ  تساهنآ و  نوریب  هک  یتالضع 

18 دیدّصلا 109 /

. دیآیم دوجوهب  نآ  زا  هیپ  دوش  هتسب  یتقو  هک  دنیوگ  ار  نوخ  یبرچ  تمسق 

[206]5 عرّصلا 122 /

« ناـیبّصلا ّما   » ار يراـمیب  نیا  و  دـهدب . تسد  زا  ار  شلقع  و  ددرگ ، برطـضم  و  دـچیپب ، دوـخ  هب  و  دـتفیب ، نیمز  رب  یمدآ  هـک  تـسا  نآ 
نآ و  نانهاک ، دننام  دنهدیم  تانیاک  زا  ربخ  ناعورـصم  اریز  دنیوگ ، ینهاک » ضرم   » و دوشیم ، ضراع  ناکدوک  رب  رتشیب  اریز  دـنیوگ ،

. دنیوگ ایسمیلبا »  » ینانوی هب  ار 
61 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[207]8 قافّصلا 117 /

هراشا
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. دریگیم رب  رد  ار  مکش  ياشحا  هک  تسا  یششوپ 

[208]9 ءارفصلا 110 /

. دنیوگ ار  نوخ  توغر  ارفص 

13 علّصلا 120 /

. دنکیم هیذغت  ار  يوم  هک  یتبوطر  ندیسرن  ببس  هب  تسا  رس  يوم  شزیر  علص 

[209]15 ممّصلا 125 /

هراشا

«. شرّطلا  » هب دوش  عوجر 

9 ةروّصلا 93 /

دنناـم دوشیم ؛ دوجوم  زیچ  نآ  ندـش  دوـجوم  اـب  هک  تسا  ناـمه  تسا و  زیچ  نآ  هلیـسو  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  ینعم  نآ  زیچ  تروـص 
. هایگ ناویح و  يارب  سفن  شتآ و  يارب  تعیبط  يرتشگنا و  يارب  لکش 

17 سرّضلا 125 /

. دوشیم ادیپ  ضباق  درس  ای  شرت  ياهزیچ  ندروخ  ماگنه  یمدآ  رب  هک  تسا  يریدخت 

[210]2 عدفضلا 126 /

. دیآیم دوجوهب  نابز  ریز  رد  هک  ياهدغ 

[211]12 سواطرطاط 161 /

هراشا

(. عبّرلا یّمح   ) تسا مراهچ  بت 

17 ۀقبّطلا 111 /

. دناشوپیم درادیم و  هگن  ار  نآ  هک  تسا  یششوپ  اشغ  تسا و  وضع  مرج  زا  هقبط  هک  تسا  نآ  ۀقبط »  » و ءاشغ »  » نایم قرف 

[212]10 نیعلا 115 / تاقبط 
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هراشا

يدیفس  هک  محتلم  هینرق ، هیبنع ، هیتوبکنع ، هیکبش ، هیمیشم ، هیبلص ، تسا : تفه  مشچ  تاقبط 
62 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تسا مشچ 

[213]13 ۀعبرألا 94 / عیابّطلا 

«. ۀعبرالا تاّسقطسالا   » هب دوش  عوجر 

[214]4 ۀعیبطلا 92 /

.2 يزیچ ؛ ره  رهوج  تاذ و  . 1 هلمج : زا  دراد  یفلتخم  یناعم  تسا و  كرتشم  تاملک  زا  تعیبط 
. دنتسین یلآ  هک  یعیبط  ماسجا  تروص 

[215]14 ۀسماخلا 94 / ۀعیبّطلا 

ص62 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا ناگراتس  كالفا و  نا 

8 یعیبّطلا 89 /

تلاحتسا تارییغت و  تاکرح و  دنشابیم و  تعیبط  ياراد  ماسجا  هکنآ  تهج  زا  تسا ؛ ماسجا  ملع  نامه  يرظن ، هفـسلف  زا  یعیبط  شخب 
. دوشیم ادیپ  اهنآ  رد 

4 سیسخارط 124 /

. تسا مشچ  برج  زا  یعون  تدح و  ینعی 

[216]14 شرّطلا 125 /

هراشا

. دوش هتفگ  ممص »  » هک تسا  نآ  تسرد  تسین و  یبرع  هملک  دنیوگ و  ار  ییاونش  سح  ندش  دوبان 

[217]13 ۀفرّطلا 124 /

. دوشیم ادیپ  هدش  دراو  مشچ  هب  هک  ياهبرض  ای  هدیرب ، هک  یگر  نوخ  نتخیر  زا  محتلم  ششوپ  رد  هک  تسا  یخرس  هطقن 
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[218]11 سواطیرط 161 /

(. ّبغلا یّمح   ) نایم رد  زور  بت 
63 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

4 یخوملّطلا 163 /

. دزگیم هک  تسا  یکچوک  هنک )  ) دارق هیبش  نآ  تسا و  رس  شپش )  ) هلمق

8 سیساوط 124 /

هراشا

. تسا مشچ  برج  زا  یعون  بجم و  ینعی 

[219]5 ۀنیّطلا 94 /

«. یلویهلا  » هب دوش  عوجر 

18 ملاعلا 93 / ۀنیط 

«. ةدیعبلا یلویهلا   » هب دوش  عوجر 

[220]11 ةرفّظلا 124 /

. دباییم دادتما  نآ  یهایس  ات  دناشوپیم و  ار  مشچ  يدیفس  دوشیم و  زاغآ  ینیب  يولهپ  رد  مشچ  رانک  زا  هک  تسا  یبصع  یتدایز 

[221]14 ۀکلملا 81 / مدعلا و 

. عرق علص و  و  مشچ ، يروک و  دننام  تسا ؛ هکلم  مدع و  نالباقتم  ماسقا  زا  یکی 

1 ضرعلا 75 /

. ددرگ دوجوم  نآ  هلیسو  هب  ات  دراد  ریغ  هب  زاین  هک  تسا  يزیچ  نآ  ضرع 

1 ضرع 76 /

، دوش ضرف  تسا  دوجوم  نآ  رد  ضرع  نیا  هک  یتاذ  زا  نآ  عافترا  رگا  هک  دـنکیم ، یـضرع  ینعم  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  نآ  ضرع 
. دیاین مزال  تاذ  عافترا 
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16 ضرع 77 /

هراشا

هدناوخ ضرع  دشاب  هتـشاد  یگتـسب  نآ  هب  شدوجو  دنک و  لولح  نآ  رد  هک  دشاب  يزیچ  هب  دنمزاین  دـشابن و  سفن  هب  میاق  هک  يدوجوم 
. دوشیم

64 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

9 / 70 ۀظفّللا )...   ) ۀّیضرعلا

هک بتاک »  » ظفل دننام  دوشیمن ؛ عفترم  نآ  هب  فوصوم  ینعم ، نآ  عافترا  ماگنه  هک  دنکیم  ییانعم  رب  تلالد  هک  تسا  نآ  یضرع  ظفل 
. دیآیمن مزال  نآ  زا  ناسنا  عافترا  دوش  ضرف  مودعم  عفترم و  بتاک  یتقو  دوشیم و  فوصوم  نآ  هب  ناسنا 

15 قرعلا 110 /

ار نآ  دـنکیم و  ادـیپ  طسب  ضبق و  تسا و  بلق  نآ  أشنم  هکنآ  یکی  تسا : مسق  ود  رب  نآ  درادربرد و  ار  حور  نوخ و  هک  تسا  ییاـعو 
نآ درادن و  یگدنهج  دوشیم و  هدنکارپ )  ) ثعبنم دـبک  زا  هکنآ  يرگید  و  دـنناوخ ، نایرـش  و  هدـننز )  ) براض و  هدـنهج )  ) ضبان گر 

. دوشیم هدناوخ  هدنهجان  گر  دیرو و 

17 براّضلا 110 / قرعلا 

. تسا ضبان  گر  نامه  هک  هدننز  گر 

[222]17 براّضلا 110 / ریغ  قرعلا 

. دنناوخ زین  دیرو  ار  نآ  درادن و  یگدنهج  دوشیم و  دبک  زا  ثبنم  هک  یگر 

[223]1 ینیدملا 130 / قرعلا 

دوشیم و یمخز )  ) طفّنتم نآ  زا  یناکم  سپـس ، دوشیم و  زاغآ  باـهتلا  شزوس و  زا  دوشیم و  ادـیپ  قاـس  ود  رد  رتشیب  هک  تسا  یگر 
. دنکیم ندمآ  نوریب  هب  عورش  گر 

[224]17 ضباّنلا 110 / قرعلا 

هراشا

. دنیوگ زین  نایرش  هدننز و  گر  ار  نآ  دنکیم و  ادیپ  طسب  ضبق و  تسا و  بلق  نآ  أشنم  هک  تسا  یگر 

[225]6 اسّنلا 117 / قرع 
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. یشحو بناج  رد  تسا  صوصخم ) یگر  مان   ) نفاص هلابق 

17 اسّنلا 130 / قرع 

لـصفم و نیا  قـمع  تهج  هب  دـشاب ، ادـیپان  نیرـس )  ) گر لـصفم و  رد  رگا  نیا  و  ددرگیم ، مرو  لـصافم و  درد  راـچد  هک  تسا  یگر 
نار و ات  دیآ و  نییاپ  رگا  دنناوخ و  كرو  درد  ار  نآ  نآ ، تشوگ  يدایز 

65 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دنناوخ اسّنلا  قرع  ار  نآ  دنک  ادیپ  دادتما  اپ  ود  قاس و  هلضع 

[226]5 ءاشعلا 125 /

. دنیبن بش  رد  دنیبب و  زور  رد  مشچ  هک  تسا  نآ 

[227]3 عاخنلا 111 / غامّدلا و  نم  تباّنلا  بصعلا 

. دنناوخ زین  قلطم  بصع  يدارا و  بصع  ار  نآ  دریگیم و  تروص  نآ  اب  تکرح  سح و  هک  تسا  یبصع  نآ 

8 لضعلا 111 / نم  تباّنلا  بصعلا 

( هدمآرب اهناوختـسا  زا  هک  یبصع  هدمآرب و  عاخن  غامد و  زا  هک  یبصع   ) رگید بصع  ود  زا  ار  نآ  دیآیمرب و  هلـضع  زا  هک  تسا  یبصع 
. دنناوخ زین  هرتو »  » ار نآ  تسا و  هدش  بیکرت 

5 ماظعلا 111 / نم  تبانلا  بصعلا 

هراشا

اریز دـنیوگ ، زین  طاـبر »  » ار نآ  و  تسین ؛ يدارا  تکرح  سح و  نآ  رد  هدـییور و  عاـخن  غاـمد و  زا  هـک  تـسا  یبـصع  زا  رتتخـس  نـیا 
. دهدیم دنویپ  طبر و  رگید  یناوختسا  هب  ار  یناوختسا 

14 ۀلضعلا 111 /

طولخم نآ  اب  بصع  هک  تسا  یتشوگ  هلضع  تقیقح  رد  و  تسا ، نآ  رد  هک  یتشوگ  تهج  هب  دنناوخ ، محل )  ) تشوگ یهاگ  ار  هلـضع 
. تسا هدش 

15 مّظعلا 111 /

هراشا

. تسا فورضغ  زا  رتتخس  ناوختسا  هک  تسا  نآ  فورضغ  و  ناوختسا )  ) مظع نایم  قرف 
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8 وضعلا 108 /

. تسا مسج  زا  هتسسگ  رگید  هراپ  هتسویپ و  نآ  زا  ياهراپ  دشابیم و  سفن  ياراد  هک  تسا  یمسج  زا  یئزج  وضع 

[228]4 یلآلا 109 / وضعلا 

هک  تسد »  » دننام دنراد ؛ فالتخا  فیرعت  مسا و  رد  نآ  ءزج  لک و  هک  تسا  نآ  يرازبا )  ) یلآ وضع 
66 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دراد رگید  یفیرعت  دوشیم و  هدناوخ  رگید  یمان  هب  تسا  نآ  زا  یئزج  هک  تشگنا 

[229]1 / 109 ناسکی )  ياهمادنا   ) ءازجألا ۀهباشتملا  وضعلا 

هدـناوخ تشوگ  ماـن  هب  نآ  همه  کـچوک و  هراـپ  هک  تشوـگ »  » دـننام تسا ، كرتـشم  فـیرعت  ماـن و  رد  نآ  ءزج  لـک و  هک  تسا  نآ 
. دندرگیم فیرعت )  ) دح کی  هب  دودحم  ود  ره  دوشیم و 

6 لقعلا 90 /

. دنکیم نوگانوگ  یناعم  رب  تلالد  هک  تسا  كرتشم  ياهزیچ  زا  لقع 

[230]9 یناسنإلا 90 / لقعلا 

. دنناوخ زین  هّیقطن  هوق  ار  نآ  دریگیم و  ماجنا  رگیدکی  زا  اهزیچ  زایتما  شجنس و  رکف و  نآ  اب  هک  تسا  نامه  یناسنا  لقع 

[231]14 لعفلاب 90 / لقعلا 

هراشا

. تسا هدیسر  لامک  دح  هب  ناکما  هوق و  زا  وا  رد  لقع  نآ  اریز ، تسا ؛ فوسلیف  رد  هک  یلقع  دننام  لعفلاب  لقع 

12 ةوقلاب 90 / لقعلا 

. ددرگ لیمکت  هک  تسه  نآ  ناکما  تّوق و  رد  یلو  هدشن  لیمکت  زونه  هک  تسا  كدوک  رد  هک  یلقع  دننام  ةوقلاب  لقع 

7 لاّعفلا 90 / لقعلا 

هراشا

. دشابیم طیحم  کلف  رگریبدت  هک  تسا  گرزب  هتشرف  نامه  لاعف  لقع 

12 ۀعبرألا 94 / رصانعلا 
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«. ۀعبرالا تاّسقطسالا   » هب دوش  عوجر 

[232]5 رصنعلا 94 /

67 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
«. یلویهلا  » هب دوش  عوجر 

9 قنعلا 113 /

هراشا

زا دـنترابع  هک  ینیب ) خاروس   ) رخنم ود  دـنراد و  فاـنتکا  هک  یتالـضع  تسا و  نآ  رد  هک  یعاـخن 233 ] زرخ و  رب  تسا  لمتـشم  ندرگ 
. هیرلا ۀبصق  و  هخرس )  ) يرم

15 / 104 ةّوقلا )...   ) ۀیذاغلا

. دروآیم مهارف  تسا  هتفر  لیلحت  هک  ار  هچنآ  لدب  دناسریم و  اذغ  ندب  هب  هک  ياهّوق  دننام  تسا ؛ همودخم  هّوق  بعش  زا 

1 / 112 هنیژد )   ) ددغلا

. دنزیم يدیفس  هب  نآ  گنر  هک  تسا  یتسس  تشوگ 

2 ضرغلا 86 /

هراشا

نآ رکذ  هدیاف  و  دوشیم ، مامت  راک  دیسر  نآ  هب  هاگره  دراد و  ار  نآ  هب  ندیـسر  دصق  دوخ  راک  اب  راک  هدنهد  ماجنا  هک  تسا  يزیچ  نآ 
هچ يوس  هب  هدرک و  زاغآ  راـک  هچ  رد  هک  دـنادیمن  دـنادن ، دـناوخیم  هک  ار  یباـتک  ضرغ  رگا  وجـشناد  هک  تسا  نیا  باـتک  زاـغآ  رد 

. دنک فقوت  دیاب  ياهطقن  هچ  رد  دنکیم و  تکرح 

[234]16 ءاشغلا 111 /

نایم قرف  و  تسا ، مکـش  رد  هک  ییاشغ  ود  دـننام  دـنامب ، ظوفحم  وضع  هکنیا  ات  هدـش  هدیـشوپ  نآ  اب  وضع  هک  تسا  يزیچ  هدرپ )  ) اشغ
. دناشوپیم درادیم و  هاگن  ار  نآ  هک  تسا  یششوپ  اشغ  تسا و  وضع  مرج  زا  هقبط  هک  تسا  نیا  هقبط  اشغ و 

[235]15 فورضغلا 111 /

. تسا فورضغ  زا  رتتخس  ناوختسا  هک  تسا  نیا  فورضغ  مظع و  نایم  قرف 
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[236]16 / 122 ياپوتسد ) ندش  تسس   ) جلافلا

68 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا نآ  نداتفا  تکرح  سح و  زا  وضع و  ندش  تسس 

13 قتفلا 128 /

هراشا

رهاـظ یمدآ  مکـش  تسوپ )  ) قارم رد  یگدـمآنوریب )  ) يوتن هک  تسا  نیا  نآ  هناـشن  دوـشیم و  ادـیپ  تسوـپ )  ) قافـص رد  هک  یفاـکش 
. ددرگیمرب دزیخرب  هک  یماگنه  دوشیم و  ناهنپ  دناهجب  لخاد  هب  ار  نآ  دباوخب و  تشپ  رب  هک  ینامز  ددرگیم ؛

[237]4 ۀسرفلا 131 /

. دنیوگ هسرفا »  » اطخ هب  ار  نآ  ناکشزپ  دوشیم و  ادیپ  یگدیمخ  نآ  زا  هک  دنیوگ  ار  يداب 

5 داسفلا 99 /

. شتآ هب  اوه  ینوگرگد  ناسنا و  گرم  دننام  دوجو ؛ زا  رهوج  يدوبان  زا  تسا  ترابع  داسف 

14 لصفلا 75 /

دننام دنکیم ؛ ادیپ  زایتما  دـنراد  كارتشا  سنج  رد  هک  رگید  عاونا  زا  نآ  اب  هک  دـنکیم  یتاذ  يانعم  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  نآ  لصف 
. تسا تاناویح  رگید  عاونا  ناسنا و  عون  نایم  ّزیمم  هک  قطان 

2 لعفلا 90 /

. ار بوچ  راجن  ندیشارت  ار و  مزیه  شتآ  ندینازوس  دننام  يزیچ ؛ رد  ریثأت  زا  تسا  ترابع  لعف 

1 بّکرملا 106 / لعفلا 

هراشا

. دریذپیم تروص  هساسح  هّوق  اب  هک  توهش  دننام  دریگیم ؛ ماجنا  رتشیب  ای  هّوق  ود  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  بّکرم  لعف 

17 درفملا 105 / لعفلا 

. عفد مضه و  كاسما و  بذج و  دننام  دریگیم ؛ ماجنا  هّوق  کی  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  درفم  لعف 

3 ۀفسلفلا 89 /
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. تسا تاریخ  هب  ملع  تادوجوم و  قیاقح  رب  لمتشم  اهتعانص و  تعانص  هفسلف ،

6 ّیملعلا 89 / ۀفسلفلا 

. ددرگ ادیپ  یسرتسد  ریخ  لامعا  بجاو و  لامعا  هب  نآ  اب  ات  دوشیم  هتسناد 

5 ّيرظّنلا 89 / ۀفسلفلا 

. دوشیم هتسناد  طقف 

15 ینومغلفلا 162 /

هراشا

. تسا نکاس  خرس و  ینوخ  سامآ 
69 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

17 جوربلا 94 / کلف 

. تسا تباث  ناگراتس  هناگهدزاود و  ياهجرب  تروص  نآ ، رد  هک  تسا  متشه  کلف  نامه 

[238]9 / 126 کنغز )  ) قاوفلا

هراشا

لابند هب  هک  یتسوبی  ای  دشکیم ، ار  نآ  هک  يداب  ای  تسا و  هدننازوس  نآ  رد  هک  يزیچ  تهج  هب  دریگیمارف ، ار  هدـعم  هک  تسا  یجنـشت 
. دنکیم ندیشک ) مهب   ) صیلقت ار  نآ  دیآیم و  طرفم  غارفتسا 

[239]5 ریطاثاقلا 163 /

. دیآ دنب  ياهتسب  نوخ  هّدس و  ای  هناثم و  گنس  تهج  هب  لوب  هک  یتقو  رد  دننکیم ، هرن )  ) لیلحا لخاد  هک  تسا  یهت  نایم  لیم 

[240]4 سخوطاق 122 /

«. صوخّشلا  » هب دوش  عوجر 

12 لئابقلا 114 /

. دوشیم هتفگ  همجمج  ءازجا  هب  لیابق 
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[241]31 سطینارق 62 /

. دنیوگ ار  ماسرس 
70 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

11 سومیقایرق 162 /

هراشا

. ددرگ زارد  تعماجم  هب  توهش  نودب  هّرن )  ) رکذ هک  تسا  نآ 

18 ورقلا 128 /

. نآ رد  برث  اعما و  نداتفا  ببس  هب  ای  دتفایم و  نآ  رد  هک  يداب  ببس  هب  ای  دوش ، گرزب  هضیب  ود  تسوپ  هک  تسا  نآ 

13 ۀمسقلا 86 /

نانخـس هک  تسا  نیا  باتک  زاغآ  رد  نآ  رکذ  هدـیاف  و  دـنادرگ ، زاـتمم  مه  زا  ار  نآ  ءازجا  هک  یتراـبع  تسا و  باـتک  بلاـطم  لیـصفت 
. دنام نمیا  بارطضا  زا  وجشناد  مهف  ددرگن و  طولخم  رگید  بلاطم  هب  طوبرم  نانخس  اب  باتک  بلاطم  هب  طوبرم 

13 ۀمسقلا 83 /

: تسا تروص  تشه  رب  نیا  و  دوشب ، ریثک  هب  لیدبت  دحاو  هک  تسا  نآ  میسقت  ای  تمسق 
. واگ بسا و  ناسنا و  هب  ناویح  میسقت  دننام  دوخ ؛ عاونا  هب  سنج  میسقت  . 1

. دیعس ورمع و  دیز و  هب  ناسنا  میسقت  دننام  دوخ ؛ صاخشا  هب  عون  میسقت  . 2
. هزیر گنس  هب  گنسهراپ  میسقت  دننام  دوخ ؛ هباشم  ءازجا  هب  لک  میسقت  . 3

. رس ای  تسد و  هب  دیز  ندب  میسقت  دننام  دوخ ؛ هباشم  ریغ  ءازجا  هب  لک  میسقت  . 4
. دوشیم قالطا  هقاس  نودب  هایگ  رب  ایرث و  رب  هک  مجن  دننام  دوخ ؛ یناعم  هب  كرتشم  مسا  میسقت  . 5

. گنس هدنرپ و  ناسنا و  هب  دیفس  میسقت  دننام  رهوج ؛ هب  ضرع  میسقت  . 6
. دیفس هایس و  هب  ناسنا  میسقت  دننام  ضرع ؛ هب  رهوج  میسقت  . 7

. درس مرگ و  هب  هایس  میسقت  دننام  رگید ؛ یضرع  هب  ضرع  میسقت  . 8

18 ۀئّرلا 115 / ۀبصق 

. تسا ندز  مد  يارجم  هک  تسا  موقلح  نامه 

14 تارافقلا 115 /
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. دنریگیم رب  رد  ار  عاخن  هک  دنتسه  ییاهزرخ 

[242]1 / 126 نهد ) درد   ) عالقلا

هراشا

. دوشیم ادیپ  ناهد  رد  هک  تسا  ییاهمخز 
71 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

18 رومقلا 124 /

. فرب رد  ندرک  هاگن  زا  تسا  مشچ  یگتسخ 

[243]5 / 128 تعیبط ) ندش  هتسب   ) جنلوقلا

. دنیوگ نولوق  ار  نآ  هک  هدور )  ) یعم ندش  هتسب  تهج  هب  تسا  تعیبط  لاقعنا 

[244]5 نولوقلا 128 /

«. جنلوقلا  » هب دوش  عوجر 

colon) 116/ 12  ) نولوقلا

هراشا

. دوشیم ادیپ  نآ  زا  جنلوق  هک  یعم  زا  تسا  ترابع 

[245]17 ةّوقلا 103 /

هب هک  تسا  یتّوق  هیعیبط  هیـسفن . هیعیبـط و  تسا : مسق  ود  رب  نآ  دوشیم و  ادـیپ  ندـب  رد  هک  یلاـعفنا  لـعف و  ببـس  زا  تسا  تراـبع  هّوق 
بوسنم سفن  هب  هیـسفن  و  تسا . ندب  رد  هک  تسا  یـشتآ  یمرگ  نآ  ببـس  اریز ، هدعم ؛ رد  ماعط  ندـش  مرگ  لثم  تسا ؛ بوسنم  تعیبط 

. ار ماعط  هدعم  عفد  مضه و  كاسما و  بذج و  لثم  تسا ؛

10 ۀّیقطّنلا 90 / ةّوقلا 

«. یناسنالا لقعلا   » هب دوش  عوجر 

[246]8 ۀیناویحلا 105 / يّوقلا 

ماجنا ورین  نآ  اب  ییوجيرترب  سفن و  نتـشاد  زیزع  مشخ و  دنوشیم و  هدـننز  ياهگر  بلق و  طسب  ضبق و  بجوم  هک  دنتـسه  ییاهورین 
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. دریگیم
72 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[247]7 ۀّیتابّنلا 105 / يوقلا 

. دنمانیم هیعیبط  ياوق  ار  نآ  ناکشزپ  هک  تسا  نامه 

[248]11 ۀّیناسفّنلا 105 / يوقلا 

. هساسح هکرحم ، هربدم ، تسا : هبعش  هس  ياراد  هیناسفن  ياوق 

13 سایقلا 84 /

هجیتن ار  یملسم  ریغ  لوهجم و  رما  کی  ات  هتفای ، بیکرت  ملسم  مولعم و  تامدقم  زا  هک  تسا  یمالک  تسا  ماع  ینعم  هب  ناهرب  هک  یسایق 
سپ تسا ،» کشخ  مرگ و  دیآ  دیدپ  ارفـص  زا  هک  زیچ  ره   » و دوشیم ،» ادـیپ  ارفـص  زا  نایم  رد  زور  بت   » دوش هتفگ  هکنیا  دـننام  دـهد ؛

یناهرب رما  تقیقح  هب  ار  ام  هک  تسا  یـسایق  نآ  تسا ، صاخ  ینعم  هب  ناهرب  هک  یـسایق  تسا .» کشخ  مرگ و  نایم  رد  زور  کـی  بت  »
هکنآ دـننام  دـناسریم ؛ ماجنا  هب  زاغآ  زا  ار  لالدتـسا  نهذ  دوشیم و  نایب  زاغآ  رد  ینایاپ  رما  هک  تسا  ناـنچ  نیا  دـنکیم و  ییاـمنهار 

ازجالا ۀـهباشتم  ياضعا  زا  ازجالا و  ۀـهباشتم  ياضعا  طالخا  زا  طـالخا و  زا  تاـبن   » و دوشیم » بیکرت  تاسقطـسا  زا  تاـبن  : » دوش هتفگ 
«. ددرگیم رادیدپ  تاسقطسا  زا  ندب   » هجیتن رد  و  ددرگیم » رادیاپ  ندب  هیلآ  ياضعا  زا  هیلآ و  ياضعا 

3 ۀینقلا 80 /

تاملک زا  هک  ینعم  دـننام  دوشیم ؛ لقتنم  زین  مود  زیچ  لوا  زیچ  نآ  لاقتنا  اب  دراد و  ترـشابم  وا  اـب  هک  هچنآ  هب  تسا  يزیچ  تبـسن  هینق 
ار اهنیا  هک  تسا  یسک  زا  ریغ  زین  هماج و  شفک و  هرز و  حالس و  زا  ریغ  ینعم  نیا  دیآیم و  دیدپ  رادهماج  رادشفک ، شوپهرز ، حلسم ،

. دیآیم تسد  هب  اهنیا  ندیشوپ  ماگنه  صخش  يارب  هک  تسا  یینعم  هکلب  هدرک  نت  رب 

[249]2 لافیقلا 117 /

. دراد رارق  یشحو  بناج  رد  قفرم  رد  هک  تسا  یگر 
73 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[250]13 / 122 مدرم ) ياهمادنا  ندش  نارگ   ) سوباکلا

هراشا

غامد هب  هک  تسا  یهایـس  ظیلغ  راخب  نآ  ببـس  هداتفا و  وا  يور  رب  هک  دـنکیم  ساـسحا  ار  ینیگنـس  زیچ  باوخ  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ 
. دوشیم لیاح  شلامعا  رب  وا  طلست  وا و  نایم  دوریم و  الاب 
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6 زازکلا 123 /

[. 251 «] جنشّتلا  » هب دوش  عوجر 

14 یّلکلا 71 /

یهایس بسا و  نیا  ورمع و  دیز و  نوچمه  دنریگیم ، رارق  هراشا  دروم  هک  يدارفا  لثم  یئزج ؛ یصخش و  یکی  دنمسق : ود  رب  تادوجوم 
هک تسا  یلک  رگید ، و  ضرع . هچ  دنـشاب و  رهوج  هچ  دـنمان  صاخـشا »  » ار اهنآ  دارفا  روما و  تایئزج  نافوسلیف  و  تسا ، غاز  نیا  رد  هک 

. تسا مدرم  زا  کیره  ورمع و  دیز و  زا  معا  هک  ناسنا  لثم  تسا ؛ داحا  نآ  ماع  ینعم 

10 ۀّیّمکلا 78 /

. تسا هد  ای  جنپ  هک  مییوگ  ار  يزیچ  هکنآ  ای  و  تسا ، بجو  دنچ  ای  عرذ  دنچ  نآ  مییوگ  مسج  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  زا  ترابع  ّتیمک 

1 ۀتباثلا 95 / بکاوکلا 

تباث رگیدکی  هب  تبـسن  کی  ره  عضو  اهنآ و  بسانت  نوچ  یلو  دنتـسه ، كرحتم  اهنآ  دـنراد و  رارق  متـشه  کلف  رد  هک  دـنایناگراتس 
. دنوشیم هدناوخ  هتباث »  » تسا

4 ةراّیّسلا 95 / بکاوکلا 

(، ناویک  ) لحز زا  دنترابع  اهنآ  دننکیم و  نتسشنرب )  ) اطتما ار  هناگادج  یکلف  اهنآ  زا  کیره  هک  دنتسه  هراتس  تفه  نآ  رایس  ناگراتس 
هدناوخ هرایـس  تهج  نیا  زا  و  هام )  ) رمق و  ریت ،)  ) دراطع و  دیهان ،)  ) هرهز و  دیـشروخ ،)  ) سمـش و  مارهب ،)  ) خیرم و  دزمروا ،)  ) يرتشم و 

. تسین لاح  کی  رب  رگیدکی  اب  اهنآ  عضو  تبسن و  اریز  دنوشیم ،

4 نوکلا 99 /

. اوه زا  شتآ  دوجو  هفطن و  زا  ناسنا  دوجو  لثم  یتسین ؛ زا  رهوج  ندمآ  دوجو  هب  زا  تسا  ترابع  نوک 

[252]14 نایکلا 93 /

هراشا

. دنناوخ نایک »  » ینایرس نابز  هب  ار  تعیبط 
74 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

13 ۀّیفیکلا 78 /

. تسا یتسردنت  يرامیب و  و  یکشخ ، يرت و  و  يدرس ، یمرگ و  و  يدیپس ، یهایس و  دننام  تیفیک 
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9 تاهّمألا 95 / عبرألا  تاّیفیکلا 

تایفیک اریز  دنناوخ ، اهردام )  ) تاهما ار  اهنیا  یکشخ .)  ) تسوبی و  يرت ،)  ) تبوطر و  يدرس ،)  ) تدورب و  یمرگ ،)  ) ترارح زا  دنترابع 
. اهنیا دننام  اهیوب و  اههزم و  اهگنر و  دننام  دنیآیم ؛ دیدپ  اهنیا  ندمآ  دیدپ  اب  دنیاهنیا و  عبات  رگید 

10 سولیکلا 163 /

. تسا هدیدرگ  هتخپ  هدش و  طولخم  هدعم  رد  هک  یندیشون  یندروخ و 

[253]7 سومیکلا 163 /

. دیآیم دیدپ  ناسنا  ندب  رد  هک  یطلخ  هّدام و 

[254]13 محّللا 111 /

و دنناوخ ، قلطم » محل   » ار نآ  هک  هلضع  رد  تسا  بصع  هتفاکش ) هراپ ، ۀّیظـش ؛ عمج   ) يایاظـش وشح  هک  یکی  تسا : مسق  ود  رب  تشوگ 
. هیر تشوگ  لاحط و  تشوگ  دننام  تساشحا ، رد  قورع  نایم  وشح  يرگید 

11 قلطملا 111 / محّللا 

هراشا

. هلضع رد  بصع  يایاظش  وشح  زا  تسا  ترابع 

[255]2 / 123 يور ) ندش  ژک   ) ةّوقّللا

تـسا یتسـس  توخر و  ای  دشکیم و  دوخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  تروص  فرط  کی  رد  هک  یجنـشت  تهج  هب  ای  تسا ، تروص  ندش  جـک 
هوقل یلو  تسا  ندـب  ياضعا  همه  رد  جـلاف  هکنآ  زج  تسا ، یکی  جـلاف  هوقل و  رد  رثؤم  هّدام  دـیآیم . دـیدپ  تروص  فرط  کـی  رد  هک 

. دراد تروص  هب  صاصتخا 

[256]2 هل 80 /

«. ۀینقلا  » هب دوش  عوجر 
75 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[lethargy) 121/ 13، 162/ 4[257  ) سغرثیل

هراشا

ساوح هنازخ  هک  غامد  رخؤم  تمسق  اب  یمدآ  دوشیم و  ادیپ  غامد  شیپ  رد  هک  تسا  یمغلب  مرو  نآ  ببس  دنیوگ و  ار  یشومارف  هضراع 
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. ددرگیم ضراع  یشومارف  وا  رب  يور ، نیا  زا  دنکیمن و  سح  تسا 

3 ایروفیل 163 /

. دنکیم ساسحا  امرس  رهاظ  رد  باهتلا و  نطاب  رد  رامیب  هک  تسا  یبت 

5 ةداّملا 94 /

«. یلویهلا  » هب دوش  عوجر 

16 ةداّملا 123 /

«. ماکّزلا  » هب دوش  عوجر 

17 ارشاملا 162 /

. تسا قارب  و  بان ) صلاخ ،  ) عصان نآ  گنر  یلو  ینومغلف ، فاصوا  هب  تسا  یسامآ 

[melancholia) 121/ 16، 162/ 6[258) ایلوخیلاملا

. دنیوگ ار  يوادوس  ساوسو 

[mania) 121/ 17، 126/ 7[259) ایناملا

. تسا یگناوید  نامه 
76 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[260]1 نیعلا 152 / یف  لزاّنلا  ءاملا 

هراشا

جراخ رون  هیدیلج و  نایم  دوشیم و  عمج  تسا  هقدح  رد  هک  ییاهخاروس  يور  رب  هیدـیلج  تبوطر  هیبنع و  هقبط  نایم  هک  تسا  یبآ  نآ 
. ددرگیم لیاح 

17 ۀنیابتملا 76 /

تسا و ایوگ » هدنز   » ناسنا فیرعت  اریز ، دنوشیم ؛ هدناوخ  هنیابتم  بسا  ناسنا و  دـننام  دـنراد  فالتخا  فیرعت  مسا و  رد  هک  یتادوجوم 
. تسا شکههیش » هدنز   » تسا فیرعت 
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5 ءامسألا 77 / ۀفدارتملا 

و دـسا »  » دـننام دـنوشیم ؛ هدـناوخ  هفدارتم  تسا ، یکی  اهنآ  یناعم  ینعی  دـنراد ، قافتا  فیرعت  رد  یلو  فـالتخا  مسا  رد  هک  یتادوجوم 
. تسا ریش  ینعم  هب  ود  ره  هک  ثیل » »

2 ءامسألا 77 / ۀقفّتملا 

رب هک  یناویح  یقیقح و  ناویح  دـننام  دـنوشیم ؛ هدـناوخ  ءامـسالا  ۀـقفتم  دـنراد  فالتخا  فیرعت  رد  یلو  قاـفتا  مسا  رد  هک  یتادوجوم 
. تسا هقاس  نودب  هایگ  ینعم  هب  هک  مجن »  » تسایرث و هراتس  ینعم  هب  هک  مجن »  » هتفای و شراگن  راوید  يور 

[261]2 نالباقتملا 281 /

زا نالباقتم  هب  اهنآ  هیمست  هجو  دنیآیمن . درگ  عوضوم  نآ  رد  مهاب  یلو  دنتسه  دحاو  یعوضوم  ياراد  هک  دنیوگ  ار  نآ  لباقتم  زیچ  ود 
، هفاضا دـنعون : راهچ  نالباقتم  دنـشاب . هتـشاد  عامتجا  فالتئا و  دـنناوتیمن  رگیدـکی  اب  هک  تسا  يدانع  ود  نآ  ناـیم  هک  تسا  يور  نآ 

. باجیا بلس و  هکلم ، مدع و  داضت ،

14 ۀئطاوتملا 76 /

قدص نانآ  رب  ناسنا  فیرعت  دـنوشیم و  هدـناوخ  ناسنا  نانآ  زا  کیره  هک  ناسنا  دارفا  دـننام  دـنقفتم ، فیرعت  مسا و  رد  هک  یتادوجوم 
. دنوشیم هدناوخ  هئطاوتم  دنکیم ،

9 یتم 79 /

زا ینعم  نیا  دوشیم و  ادیپ  هدش  عقاو  نآ  رد  زیچ  نآ  هک  ینامز  يزیچ و  نایم  هک  تسا  یتبسن  یتم 
77 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

؛ دـنناوخ یتم  ار  ضرع  هنوگنیا  دوشیم . هدـیمهف  میدرک » تاقالم  مهاب  زور  نالف  رد  ام   » و دوب » لاس  نالف  رد  گنج  نـالف   » ياـههلمج
. دوشیم عقاو  دوب ،؟ یک  رما  نالف  يذک ،»؟ ناک  یتم   » شسرپ خساپ  رد  اریز ،

17 يرجملا 115 /

هراشا

. دناسریم هدعم  هب  ار  اهیندیشون  یندروخ و  هک  تسا  ییارجم 

12 / 105 ةّوقلا )...   ) ۀکّرحملا

. دریگیم ماجنا  نآ  اب  اضعا  ندب و  يدارا  کیرحت  تسا و  هیناسفن  ياوق  بعش  زا 
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1 / 70 ، 13 لومحملا 69 /

ياههلمج دننام  دنناوخ ؛ لعف »  » ای ادتبم  ربخ  ار  نآ  نایوحن  هک  تسا  نامه  دریگ و  رارق  عوضوم  يارب  زا  ربخ  هک  تسا  یظفل  ره  لومحم 
. تسا لومحم  جرخی »  » و جراخ »  » و جرخ »  » عوضوم و دیز » ، » همه رد  هک  جرخی » دیز  «، » جرخ دیز  «، » جراخ دیز  «، » دیز جرخ  »

11 خملا 110 /

هراشا

. دیآیم دوجوهب  دسریم  اهناوختسا  یهت ) ياج  فیوجت ؛ عمج   ) فیواجت هب  هک  ینوخ  زا  خم 

4 / 104 ةّوقلا )...   ) ۀمودخملا

. دهدیم ماجنا  رگید  ياوق  يرای  اب  ار  دوخ  هب  طوبرم  لعف  هک  ندب  رد  تسا  یتّوق 

11 / 105 ةّوقلا )...   ) ةربّدملا

. دریگیم ماجنا  نآ  هلیسو  هب  تشیعم  روما  ریبدت  و  تسا ، رکف  رکذ و  لیخت و  تّوق  نامه  نآ  تسا و  هیناسفن  ياوق  بعش  زا 

9 / 117 مکش ) تسوپ   ) قارملا

هراشا

. دنیوگ ار  كزان  قافص 

10 / 104 ةّوقلا )...   ) ۀیّبرملا

. ددرگ یهتنم  دوخ  لامک  هب  دسر و  یمامت  هب  ات  دهدیم  شرورپ  ار  نینج  هک  ياهّوق  بعش  زا  یکی 

9 باتکلا 88 / ۀبترم 

ملع هب  تبسن  یباتک  ره  هک  تسا  نیا  باتک  زاغآ  رد  نآ  رکذ  هدیاف  و  ثحب . دروم  ملع  فلتخم  ءازجا  هب  تبسن  تسا  باتک  عضوم  دارم 
، اریز دوش . هتـشاد  رخؤم  دشاب ، رخؤم  دیاب  هچنآ  مّدقم و  يریگدای ، رد  دشاب  مدـقم  دـیاب  هچنآ  ینعی  دریگ ، رارق  دوخ  ياج  رد  رظن  دروم 

شوشم نآ  ياضعا  ماظن  هک  تسا  یندـب  دـننام  دوش  یلودـع  نآ  مظن  بیترت و  زا  رگا  و  ندـب ، ياضعا  دـننام  تسا  ییازجا  ار  یملع  ره 
هدیاف نودب  مه  شوشم  ملع  نانچ  تسین ، رب  رد  ياهدیاف  ار  یندب  نینچ  هکنانچمه  دریگ ؛ رارق  رس  ياج  رد  اپ  اپ و  ياج  رد  رـس  ددرگ و 

. تسا
78 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1 ضرملا 118 /
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هراشا

. دزاسیم جراخ  دوخ  یعیبط  يارجم  زا  ار  نآ  هک  ندب  يارب  تسا  یتلاح  يرامیب 

15 ّداحلا 168 / ضرملا 

. دماجنایم یتمالس  هب  ای  گرم  هب  اعیرس  هک  تسا  یتدم  هاتوک  يرامیب 

[262]7 ینهاکلا 12 / ضرملا 

«. عرّصلا  » هب دوش  عوجر 

( ادخ رب  هانپ  يرامیب   ) هنم ذاعتسملا  ضرملا 

«. سوالیا  » هب دوش  عوجر 

17 نمزملا 168 / ضرملا 

زا نمزم  هملک  دـماجنایم و  تکـاله  هب  زارد  یناـمز  رد  هکنآ  اـی  دـنکیم و  عفد  مکمک  ار  نآ  تعیبط  اـی  هک  تسا  یتدـمزارد  يراـمیب 
. تسا هدش  قتشم  نامز » »

[263]14 / 100 جازملا - 

دننام رگید ، یخرب  زا  یخرب  لاـعفنا  رگید و  یخرب  رد  نآ  ءازجا  زا  یخرب  لـعف  زا  دوشیم  لـصاح  بّکرم  يارب  هک  تسا  یتروص  جازم 
ادیپ نیبجنکس  هکنآ  ات  هتشاذگ  رثا  هکرـس  رد  لسع  لسع و  رد  هکرـس  لسع ؛)  ) نیبگنا هکرـس و  زا  تسا  بّکرم  هک  نیبجنکـس  تروص 

. تسا لسع  هکرس و  تروص  زا  ریغ  نآ  هک  هدمآ 

10 ّماسملا 117 /

هراشا

. درادن يدرفم  دوخ  ظفل  زا  دوشیم و  يراج  نآ  زا  قرع  هک  تسا  يذفانم 

7 ءامسألا 177 / ۀّقتشملا 

. دنوشیم هدناوخ  ءامسالا  ۀقتشم  دنراد  فالتخا  رگید  هرابرد  قافتا و  مهاب  فیرعت  زا  ياهراپ  مسا و  زا  ياهراپ  رد  هک  یتادوجوم 

1 / 105 ةّوقلا )...   ) هرّوصملا

. دنکیم يرگتروص  ار  نینج  هّدلوم  هوق  تمدخ  رد  هک  ياهوق  دننام 
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[264]13 سواطیرطملا 161 /

. تسا یمغلب  بت  بغ و  بت  زا  یبیکرت  هک  بغلا  رطش  بت 
79 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[265]5 ّيرشع 116 / انثالا  یعملا 

هراشا

. تسا لصتم  باوب  هب 

[266]10 / 116 مشچ ) کی  هدور   ) روعالا یعملا 

جراـخ ددرگیم و  نآ  دراو  دوشیم  ریزارـس  نادـب  هچنآ  هک  تسا  هناـهد  کـی  ار  نآ  هکنآ  تهج  زا  دـنیوگ  مشچ ) کـی   ) روـعا ار  نآ 
. دوشیم

[267]10 / 116 کیراب ) هدور   ) قیقّدلا یعملا 

. تسا روعا  یعم  میاص و  یعم  نایم 

[268]7 / 116 رادهزور ) هدور   ) مئاّصلا یعملا 

. ددرگیم يراج  نآ  رد  دوشیم  ریزارس  دبک  هب  هدعم  زا  هک  یسولیک  هک  دبک  ياهگر  ینعی ، تسا ؛ اقیراسام  هب  لصتم 

[269]13 / 116 خارف ) هدور   ) میقتسملا یعملا 

هراشا

. تسا موس  نآ  فرط  هک  تسا  نآ 

[270]2 / 105 ةّوقلا )...   ) ةرّیغملا

. دنکیم اضتقا  ار  ینم  رییغت  دیلوت  اریز ، تسا ؛ هدلوم  تمدخ  رد  هک  تسا  ياهوق 

8 تالوقملا 77 /

سنج هن  رهوج و  هلوقم  سنج ، کـی  هک  دـنوشیم ، هدـناوخ  تـالوقم  سنج  هد  نآ  هک  دـنریگیم  رارق  سنج  هد  تحت  تادوجوم  همه 
. تسا ضرع  هلوقم  رگید ،

3 قطنملا 69 /
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و دوشیم ، هداد  زایتما  رش  زا  ریخ  لطاب و  زا  قح  بذک و  زا  قدص  نآ  اب  هک  تسا  یتعانص  قطنم 
80 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. ددرگیم هتخانش  لیلد  ره  یتسردان  یتسرد و  نآ  اب  هک  تسا  یکحم  و  دوشیم ، هدیجنس  یسایق  ره  نآ  اب  هک  تسا  يرایعم 

7 ۀعفنملا 86 /

هدیاف دراد . شیارگ  نآ  يوس  هب  قوش  هک  تسا  ياهرمث  نامه  يزیچ  ره  تعفنم  ینعی ، تسا ؛ فوطعم  نادب  قوش  هچنآ  زا  تسا  ترابع 
. دنکیم ادیپ  نآ  ملعت  هب  قایتشا  باتک  تعفنم  نتسناد  اب  وجشناد  هک  تسا  نیا  باتک  زاغآ  رد  نآ  رکذ 

1 ینملا 110 /

هراشا

هب یلاح  زا  هدعم ، رد  نآ  ندش  دراو  زاغآ  زا  دوشیم  ندب  دراو  هک  ییاذـغ  اریز ، دوخ ؛ رخآ  هلحرم  رد  اذـغ  يدایز  زا  تسا  ترابع  ینم 
. دزاس دوخ  هباشم  ار  نآ  ندب  هکنآ  ات  دیآیمرد  رگید  یلاح 

1 دوجوملا 90 /

. دوشیم زین  لعف  ياریذپ  دریگیم و  ماجنا  نآ  زا  لعف  هک  تسا  يزیچ  دوجوم 

16 ، 12 عوضوملا 69 /

یهاگ نایوحن  هک  تسا  نامه  دریگ و  رارق  نآ  ربخ  دوش و  هداد  تبـسن  نآ  هب  رگید  ّلاد  ظفل  هک  ّیلاد  ظفل  ره  زا  تسا  تراـبع  عوضوم 
عوضوم دیز »  » همه رد  هک  جرخی » دیز  «، » جرخ دیز  «، » جراخ دیز  «، » دیز جرخ   » ياههلمج دننام  دنناوخ ؛ ادـتبم »  » یهاگ و  لعاف »  » ار نآ 

. تسا

[271]7 / 104 ةّوقلا )...   ) هدّلوملا

. دروآیم دوجوهب  دبک  رد  ار  نوخ  محر و  رد  ار  نینج  هک  ياهوق  دننام  تسا ، همودخم  هوق  بعش  زا  یکی 

[272]11 ۀّیسرافلا 130 / راّنلا 

. دریگیمن مارآ  هک  یباهتلا  شزوس و  نآ  زا  شیپ  و  قیقر ، بآ  زا  رپ  هدرک  داب  دنیوگ ؛ ار  یخرس 

11 / 125 دتفا ) مشچ  هشوگ  رب  هک  یشیر   ) روصاّنلا

يدـیدص ار ، مشچ  ددـنبب  هک  یناـمز  دـنک و  حـشرت  مشچ  قاـم  هک  تسا  نیا  دوـش ) يراـج  کشرـس  نآ  زا  هک  مـشچ  هشوـگ   ) قاـمرد
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. دوش يراج  نآ  زا  بادرز ) دیدص - )

9 قطاّنلا 75 /

سایق رکف و  ياراد  هک  تسا  یناویح  نآ  قطان  ریغ  و  ناسنا ؛ لثم  تسا  شجنـس )  ) سایق رکف و  ياراد  هک  تسا  ياهدنز  دوجوم  نآ  قطان 
. تسین

81 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1 ضفاّنلا 134 /

. دشاب هزرل  اب  هارمه  هک  تسا  یبت 

9 هفاّنلا 167 /

. تسا هتفاینزاب  یمامت  هب  ار  دوخ  يورین  زونه  یلو  دوشیم ، لیامتم  یتسردنت  هب  يرامیب  زا  هکنآ 

4 یماّنلا 75 /

نینچ هک  تسا  يزیچ  نآ  یمان  ریغ  و  ناروناج ، ياهندب  هایگ و  تخرد و  دننام  دـنکیم ، ادـیپ  یـصاخ  ینوزفا  هک  تسا  يزیچ  نآ  یمان 
. گنس دننام  دریذپیمن ، ار  ینوزفا 

[273]7 ضبّنلا 134 /

هراشا

حور ياـقب  يزیرغ و  ترارح  حـیورت  يارب  تساهنایرـش ، بلق و  زا  نآ  یـضابقنا  یطاـسبنا و  کـیرحت  هک  تـسا  یناـکم  یتـکرح  ضبن 
. یناسفن حور  نیوکت  یناویح و 

2 درابلا 138 / ضبّنلا 

. دشاب تحص  تلاح  زا  رتدرس  هک  تسا  یضبن 

[274]14 یئطبلا 136 / ضبّنلا 

. دریذپ تروص  داتعم  زا  رتزارد  ینامز  رد  نآ  تکرح  هک  تسا  یضبن 

4 نزولا 138 / دیعبلا  ضبّنلا 

هراشا

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب ناکدوک  ضبن  دننامه  ناگدروخلاس  ضبن  هک  تسا  نآ  نآ  و  تسا ، نزو ) دب   ) نزولا یئیس  ضبن  ماسقا  زا 

1 راّحلا 138 / ضبّنلا 

. دشاب تحص  تلاح  زا  رتمرگ  هک  تسا  یضبن 

[275]8 نزولا 138 / نسحلا  ضبّنلا 

. دنیوگ نزولا  نسح  ضبن  ار  نآ  دشاب  بسانتم  صاخ ، نینس  رد  ضبن ، نوکس  تکرح و  نایم  تبسن  رگا 

1 نزولا 139 / نع  جراخلا  ضبّنلا 

. دشاب ناناوج  ضبن  دننامه  ناکدوک  ضبن  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  نزولا  یئیس  ضبن  ماسقا  زا 
82 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[276]12 يواخلا 137 / ضبن 

. یلاخ هزوک )  ) هوکر دننام  دنکیم ؛ ار  یلاخ  زیچ  ساسحا  نآ ، تسد ) اب  ندرشف   ) زمغ ماگنه  تشگنا  هک  تسا  یضبن  یلاخ ، ای 

18 يدوّدلا 141 / ضبّنلا 

هراشا

. دبنجیم گر  فیوجت  رد  هک  تسا  یمرک  نوچمه  تسا ، فیعض  نآ  جوم  تسین و  رپ  ضیرع و  مرک ) دننام  یمرک ،  ) يدود ضبن 

[277]2 ةرافلا 141 / بنذ  یّمسی  يذّلا  ضبّنلا 

رد ضبن  کـی  یلوا ، رد  تسا . فلتخم  ياهـضبن  رد  فـالتخا  هکنآ  يرگید  تسا و  ضبن  کـی  رد  فـالتخا  هکنآ  یکی  تسا : عوـن  ود 
. دوشیم رتکچوک  نآ  لابند  هب  دراد و  یگرزب  يرادقم  هک  تسا  یضبن  یمود ، رد  ددرگ و  ناهنپ  ات  دوشیم  هاتوک  اجیردت  گر  لوط 

8 وخّرلا 137 / ضبّنلا 

«. نیّللا ضبّنلا   » هب دوش  عوجر 

[278]13 عیرّسلا 136 / ضبّنلا 

. دریذپ تروص  داتعم  زا  رتهاتوک  نامز  رد  نآ  تکرح  هک  تسا  یضبن 

[279]8 نزولا 138 / یئیّسلا  ضبّنلا 

. دنناوخ نزولا  یئیس  ضبن  ار  نآ  دشابن  بسانتم  صاخ ، نینس  رد  ضبن ، نوکس  تکرح و  نایم  تبسن  رگا 
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[280]4 قهاشلا 136 / ضبّنلا 

هراشا

. تحص لاح  زا  تسا  رتشیب  هک  یتفاسم  ات  دوش  لخاد  نآ  رد  دنک و  عفد  ار  تشگنا  تشوگ  هک  تسا  یضبن 

[281]10 ریغّصلا 136 / ضبّنلا 

. تسا هدوب  تحص  لاح  رد  هچنآ  زا  تسا  رتصقان  قوهش  ضرع و  لوط و  رد  هک  تسا  یضبن 

[282]4 بلّصلا 137 / ضبّنلا 

، نامک هز   ) رتو ای  خن  اب  دروخرب  دننامه  نآ  نتفوک )  ) عرق ماگنه  تشگنا  هک  تسا  نآ  بلص  ضبن 
83 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دشاب هدش  هدیشک  تخس  گنچ ) ای  بابر  مشیربا 

18 فیعّضلا 136 / ضبّنلا 

. تسا يوق  ضبن  دض  فیعض  ضبن 

[283]5 قیّضلا 136 / ضبّنلا 

. تسا ضیرع  ضبن  دض 

[284]3 لیوّطلا 136 / ضبّنلا 

. دوشیم هدناوخ  لیوط  ددرگ  راکشآ  هدوب  تحص  لاح  رد  هچنآ  زا  شیب  دعاس  لوط  رد  ضبن  رگا 

18 نزولا 138 / میدعلا  ضبّنلا 

«. نزولا یئیسلا  ضبنلا   » هب دوش  عوجر 

[285]3 ضیرعلا 136 / ضبّنلا 

. دریگب تسا ، تحص  لاح  رد  هچنآ  زا  شیب  دعاس ، ضرع  رد  هدنریگ  ضبن  تشگنا  هک  تسا  یضبن 

[286]9 میظعلا 136 / ضبّنلا 

(. يدنلب  ) قوهش ضرع و  لوط و  رظن  زا  هتشاد ، دوجو  تحص  تلاح  رد  هک  تسا  نآ  رب  دیاز  هک  تسا  یضبن 

[287]12 یلازغلا 140 / ضبّنلا 
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نآ زا  یلازغ  دـشاب و  لوا  ندز  زا  رتدـنلب  مود  ندز  یلو  دوشن ، سح  مود  راـب  رد  نآ  نوکـس  عوجر و  دـنزب و  راـبود  ضبن  هک  تسا  نآ 
. تسوا لوا  نتسج  زا  رتدنلب  شمود  نتسج  لازغ )  ) وهآ هک  هدش  هدیمان  تهج 

18 مظتنملا 139 / ریغلا  ضبّنلا 

هراشا

. درادن دوجو  نیا  رد  دش  دای  نآ  رد  هک  یمظنم  رود  نآ  ینعی  تسا ، مظتنم  ضبن  فالخرب 

[288]5 ریصقلا 136 / ضبّنلا 

. تسا لیوط  دض  هک  دنناوخ  ریصق  ار  نآ  دشاب  رتهاتوک  دوهعم  نازیم  زا  رگا 

16 يوقلا 136 / ضبّنلا 

. دتسیان زاب  نتفرگ  مارآ  اب  دروآ و  راشف  تشگنا  رب  هک  تسا  نآ  يوق  ضبن 
84 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[289]6 نیّللا 137 / ضبّنلا 

. دشاب هدشن  هدیشک  رتو  ای  خن و  اب  دروخرب  دننامه  نآ  عرق  ماگنه  تشگنا  هک  تسا  نآ  نّیل  ضبن 

6 كرادتملا 138 / ضبّنلا 

«. رتاوتملا ضبّنلا   » هب دوش  عوجر 

[290]6 توافتملا 138 / ضبّنلا 

هراشا

. دشاب تحص  تلاح  زا  رتزارد  ضبن  ود  نایم  هلصاف  نامز  هک  تسا  نآ  توافتم  ضبن 

[291]6 رتاوتملا 138 / ضبّنلا 

. دشاب تحص  تلاح  زا  رتهاتوک  ضبن  ود  نایم  هلصاف  نامز  هک  تسا  نآ  رتاوتم  ضبن 

2 نزولا 139 / بناجملا  ضبّنلا 

. دشاب ناگدروخلاس  ضبن  دننامه  ناکدوک  ضبن  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  نزولا  یئیس  ضبن  ماسقا  زا 

[292]10 فلتخملا 139 / ضبّنلا 
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هراشا

رگید ضعب  زا  رتيوق  رتدنت و  رتگرزب و  ینعی  دـشابن - دـننامه  ورین  يدـنت و  یگرزب و  رد  ضبن  کی  ءازجا  هک  تسا  نآ  فلتخم  ضبن 
رگید یضبن  دنت و  یضبن  ای  فیعض و  رگید  یـضبن  يوق و  یـضبن  ینعی  دشاب - فلتخم  هدش  دای  فاصوا  رد  ضبن  دنچ  هکنآ  ای  و  دشاب -

. دشاب دنک 

18 دعترملا 142 / ضبنلا 

. تسا دعر  هب  هیبش  نآ  لاح  هک  تسا  یضبن 

16 نزولا 138 / میقتسملا  ضبّنلا 

«. نزولا نسحلا  ضبّنلا   » هب دوش  عوجر 

[293]8 يوتسملا 139 / ضبّنلا 

دای فاصوا  رد  ضبن  دنچ  هکنآ  ای  دـشاب و  هباشتم  نآ  دـننام  تّوق و  يدـنت و  یگرزب و  رد  ضبن  کی  ءازجا  هک  تسا  نآ  يوتـسم  ضبن 
. دنشاب هباشتم  هدش 

16 یقرطملا 140 / ضبّنلا 

راب يارب  ات  دوشن  سح  نآ  نوکس  سپس  دنزب ، رابکی  هک  تسا  نآ  نیتعرقلا 294 ] وذ  ای  یقرطم  ضبن 
85 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

مود بوک  دنبوک و  ررکم  نادنـس  رب  هک  تسا  شکچ ) قرطم -  ) یقرطم هیبش  اریز ، دـنیوگ ؛ یقرطم  ار  نیا  دـنزب . لوا  زا  رتفیعـض  مود 
. تسا رتفیعض 

10 لدتعملا 137 / ضبّنلا 

. تسا یلاخ  یلتمم و  ضبن  نایم  هک  یضبن 

4 لدتعملا 137 / ضبّنلا 

. تسا نیل  بلص و  ضبن  نایم  هک  یضبن 

1 لدتعملا 136 / ضبّنلا 

. تسا فیعض  يوق و  نایم  هک  یضبن 

[295]11 لدتعملا 136 / ضبّنلا 
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. ریغص میظع و  ضبن  نینایم  دشاب ، تحص  لاح  رب  تباث  هک  تسا  یضبن 

4 لدتعملا 138 / ضبّنلا 

. تسا توافتم  ضبن  رتاوتم و  ضبن  نایم  هک  یضبن 

13 لدتعملا 137 / ضبّنلا 

[296 .] تسا یئطب  عیرس و  ضبن  نایم  لدتعم  هک  یضبن 

ص85 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

16 لدتعملا 137 / ضبّنلا 

. تسا دراب  ضبن  ّراح و  ضبن  نایم  هک  یضبن 

9 يوتلملا 142 / ضبّنلا 

. دوشیم هتفات  هدیچیپ و  هک  تسا  یخن  دننام  يوتلم  ضبن 

[297]10 یلتمملا 137 / ضبّنلا 

. رپ هوکر  دننام  دنکیم ؛ ار  يرپ  زیچ  ساسحا  نآ  زمغ  ماگنه  تشگنا  هک  تسا  یضبن 

15 مظتنملا 139 / ضبّنلا 

فلاخم یکی  دنـشاب و  يواسم  ضبن  هس  هکنآ  دـننام  دـنکن ؛ فلخت  نآ  زا  دـشاب و  يراودا  اهـضبن  رد  فالتخا  هک  تسا  نآ  مظتنم  ضبن 
. دنزب رود  امظنم  بیترت  نیمه  هب  اهنآ و 

[298]6 ضفخنملا 136 / ضبّنلا 

. تسا قهاش  ضبن  دض 
86 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[299]4 يراشنملا 142 / ضبّنلا 

. دیآیم دراو  بوچ  رب  هک  راشنم )  ) هّرا ياههنادند  دننام  دراد ؛ فالتخا  يدنلب  ندز و  رد  هک  تسا  یتخس  ضبن  يراشنم  ضبن 

[300]15 یجوملا 141 / ضبّنلا 

زا سپ  رابکی  نآ  يدـنلب  و  درادـن ، هعفادـم  داـیز و  يدـنلب  و  دریگب ، ار  يرایـسب  ياـج  يرپ  یمرن و  اـب  تشگنا  ضرع  رد  هک  تسا  نآ 
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. دیآ يرگید  لابند  هب  هک  یجاوما  دننام  دیآ ؛ رابکی 

[301]2 یلّمنلا 142 / ضبّنلا 

هراشا

رد هک  تسا  ياهچروم  نوچمه  تسا و  دازون  ناکدوک  ضبن  دننام  تسا و  ندوب  یپردیپ  یکچوک و  تیاهن  رد  ياهچروم )  ) یلمن ضبن 
. دبنجیم گر  فیوجت 

2 باتکلا 88 / یف  لمعتسملا  وحّنلا 

ات هتـشگ  فیلأت  ناهرب  و  ّدح ، و  لیلحت ، و  تمـسق ، هناگراهچ  لومعم  ياهـشور  زا  کیمادـک  اب  باتک  هک  دوش  دای  دـیاب  باتک  زاغآ  رد 
. دریگ راک  هب  بلاطم  مهف  رد  ار  کیره  صاخ  طیارش  وجشناد 

[302]15 عاخّنلا 115 /

هراشا

. تسا غامد  رهوج  زا  نآ  دراد و  دادتما  تارافق  رد  غامد  زا  هک  تسا  يدیفس  مسج 

[303]14 ۀلزّنلا 123 /

«. ماکّزلا  » هب دوش  عوجر 

[304]16 ، 2 سفّنلا 91 /

. تسا زیچ  نآ  مامت  لامک و  يزیچ  ره  تروص  تسا و  یتروص  نآ  اریز ، تسا ؛ یلآ  یعیبط  مسج  لامک  سفن 

1 جضّنلا 167 /

يرامیب  هّدام  رد  ار  تعیبط  فرصت  هک  يوحن  هب  يرامیب ، هّدام  رب  تعیبط  یگریچ  زا  تسا  ترابع 
87 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دنادرگ نکمم 

15 ضفّنلا 167 /

. ندروآ یق  هب  ندروآ و  لاهسا  هب  ندرک و  دصف  لثم  هجلاعم ، هلیسو  هب  تسا  ندب  زا  تالوضف  ندروآ  نوریب 

[305]6 / 129 اپ ) دنب  درد   ) سرقّنلا
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هراشا

. تسا درد  مرو و  نآ  یصاصتخا  هناشن  تسا و  لصافم  ياهدرد  زا  یکی 

8 امّنلا 97 /

دادـتما دوخ  بسانت  هب  قمع ، ضرع و  لوط و  ینعی  هناگهس ، ياهدـعب  رد  دـیآیم و  دـیدپ  دوخ  لکاشتم  زا  مسج  رد  هک  تسا  یـشیازفا 
لوط و رد  یگرزب  يوس  هب  كدوک  ندب  هک  یتکرح  دـننام  دـنکیم ؛ رییغت  نآ  ّتیمک  طقف  تسا و  یقاب  دوخ  تلاح  هب  مسج  دـباییم و 

. دراد قمع  ضرع و 

[306]8 / 130 همشچ ) رازه   ) هلمّنلا

هراشا

بآ سپس ، دیآیمرد و  هحرق  تروص  هب  تسا و  تخس  سمل  رد  دراد و  یمرگ  شزوس و  شراخ و  هک  تسا  یکچوک  ياهمخز  مرو و 
. دوشیم

6 / 107 بابسالا )...   ) ۀلصاولا

دوش عفترم  هک  ببـس  و  تسه ، يرامیب  تسه  ببـس  ات  دـنهارمه ؛ يرامیب  اب  هک  دناییاهببـس  نآ  تسا و  هضرمم  بابـسا  بعـش  زا  یکی 
. دنکیم بت  داجیا  هک  یتنوفع  دننام  ددرگیم ، عفترم  مه  يرامیب 

[307]6 ضارمالا 131 / نم  ءابولا 

نانکاس ریبدـت  بآ و  تّوق  اهاج و  نآ  جازم  عبات  اهیرامیب  نآ  اریز ، تساهاج ؛ زا  یخرب  رد  فراعتم  لومعم و  يرامیب  ییابو ، ياهیرامیب 
. دنمان یمما » يدلب و  ياهیرامیب   » ار اهنیا  و  تسا ، نآ 

1 / 131 نیرس ) درد   ) كرولا عجو 

«. اسّنلا قرع   » هب دوش  عوجر 

6 مخولا 127 /

هراشا

. دوشیم ضراع  نتسبآ  نانز  رب  نیا  تسا و  تسپ  ياذغ  هب  اهتشا 
88 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1 / 134 يزور ) ره  بت   ) درولا
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. دریگب زور  ره  هک  تسا  یبت 

16 ۀبصّنلا 79 / عضولا و 

هکنآ دننام  دیآیم ؛ دیدپ  نآ  يارب  يزیچ  نداهن  ماگنه  هک  تسا  یتئیه  و  زیچ ، نآ  ناکم  ءازجا  يزیچ و  ءازجا  نایم  تسا  یتبـسن  عضو ،
. تسا هدیباوخ  ای  هداتسیا و  ای  هتسشن و  يزیچ  مییوگب 

18 دیرولا 110 /

. دنناوخ زین  هدنهجان  گر  ار  نآ  درادن و  یگدنهج  دوشیم و  دبک  زا  بعشنم )  ) ثبنم هک  تسا  یگر 

[308]8 / 127 ماعط ) يراوگان  زا  مکش  شچیپ   ) ۀضیهلا

اب ار  نآ  نآ ، جارخا  عفد و  يارب  تعیبط ، ددرگیمرب و  اعما  هدـعم و  هب  دوشیم و  مضه  دـب  اذـغ  هک  دوشیم  ادـیپ  یماـگنه  يراـمیب  نیا 
. دیآیم دیدپ  هودنا )  ) برک و  درد )  ) صغم اب  مأوت  یق  جازم و  رد  فالتخا  هجیتن ، رد  دربیم و  نییاپ  الاب و  ناجیه 

12 یلویهلا 93 /

، تسا رانید  هدنرادربرد  هک  الط  تسا و  يرتشگنا  لکش  هدنرادربرد  هک  هرقن  دننام  تسا ؛ تروص  هدنرادربرد  هک  تسا  يزیچ  نآ  الویه 
. تسا سفن  هدنرادربرد  هک  ندب  و 

16 ةدیعبلا 93 / یلویهلا 

دیدپ مسج  دریذـپ ، تروص  قمع  ضرع و  لوط و  اب  یتقو  هک  تسا  نامه  درادـن و  یتروص  دوخ  زا  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  ییالویه  نآ 
. دناهتفگ زین  ملاع  هریمخ  ملاع و  تنیط  ار  نیا  دیآیم و 

1 ۀبیرقلا 94 / یلویهلا 

هکنآ زا  شیپ  تسا ، ياهرقن  یمـسج و  تروص  دوخ  زا  نآ  يارب  هک  هرقن  دـننام  تسا ؛ یتروص  دوخ  زا  نآ  يارب  هک  تسا  ییـالویه  نآ 
. دوش يرتشگنا  تروص  هب  سّبلتم 

17 دیلا 113 /

. ناتشگنا فک و  دعاس و  وزاب و  هناش و  رب  تسا  لمتشم  تسد 

[309]12 / 127 يدرز )  ) ناقریلا

. دیآیم دیدپ  نوخ  اب  ارفص  شزیمآ  زا  هک  تسا  يدرز  دنیوگ ، زین  ناقرا »  » ار نآ  هک 
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8 لعفی 80 /

رگید زیچ  کیرحت  بجوم  هک  یماگنه  دوشیم  لصاح  يزیچ  يارب  هک  تسا  ینیعم  لعف »  » ای
89 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دیآیم تسد  هب  دنکیم » درس  ار  ندب  خی   » و دنازوسیم » ار  مزیه  شتآ   » زا هک  یینعم  دننام  دراذگیم ، نآ  رد  يرثا  ای  ددرگیم و 

11 لعفنی 80 /

ترابع رد  هک  یموهفم  دننام  دریذـپیم ؛ رثا  تکرح و  دوخ  ریغ  زا  هک  یماگنه  دوشیم  لصاح  يزیچ  يارب  هک  تسا  یینعم  لاعفنا ،»  » ای
. دیآیم تسد  هب  تسکش » بوچ  «، » تسب خی  بآ  «، » تخوس هماج  »

6 يروح 172 / اب  موی 

هراشا

. دهدیم يور  يرامیب  نارحب  نآ  رد  هک  يزور 
91 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

باتک رد  هدش  ریسفت  تاملک  زا  یخرب 

يرازبا  یلآلا :
مشچ  ياههشوگ  قامآلا :

لغب  طبالا :
جنرت  جرتا :

یتشگنا  هدزاود  يرشع : انثالا 
هلاما  ناقتحالا :

هّرن  لیلحالا :
مادنا  نتسج  جالتخالا :

نار  ریز  ۀیبرالا :
اههیام ناکرالا :

نداتفا  مکش  رد  بآ  ءاقستسالا :
ندش  هتسب  قازتلالا :
هدعم  يرپ  ءالتمالا :

اهردام تاهمالا :
لسع  نیبگنا :

يدرس  ةدوربلا :
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نتفاکش  طبلا :
هزبرخ  ۀخیطبلا :

مراهچ  تشگنا  رصنبلا :
نابرد  باّوبلا :

هاگنتسشن  شیر  ریساوبلا :
اهاپ نایاپ :

جنر  هسات :
یهت  ياج  فیوّجتلا :

یگنوگ  گنس  رّجحتلا :
يرهزداپ  یکایرت ، یقایّرتلا :

نتفرگ  ینوزفا  دّیّزتلا :
ندش  هدرشف  صّلقّتلا :

ندیشک  مه  هب  صیلقّتلا :
یگدش  عمج  لّتکتلا :
ندش  هتسکش  رّسکتلا :

يریجنا  ینیتلا :
یگدزنوریب  رثب ؛ عمج  روثبلا :

كزان  هیپ  یبرچ ، برثلا :
نیشنهت  هلافت ، لفثلا :

يوس  نورد  یسنالا : بناجلا 
يوس  نورب  یشحولا : بناجلا 

هزینشگ  ۀیسرواجلا :
92 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هروخ  ماذجلا :
يرگ  برجلا :

يواگ  یگنسرگ  يرقبلا : عوجلا 
نتسبآ  یلبحلا :

رگتماجح ماّجحلا :
یمرگ  ةرارحلا :

رگهلاما رگهنقح ، ناّقحلا :
شراخ  ۀّکحلا :

دوخن ۀصمحلا :
اهبت تاّیمحلا :
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مراهچ  بت  عبّرلا : یّمح 
نایم  رد  زور  بت  ّبغلا : یّمح 

ماک  کنحلا :
هدنز  یحلا :

اهمادنا ندش  هتفخ  ردخلا :
هنوگژاب  لمد  رادكرچ ، مرو  جارخلا :

هرهم  زرخلا :
بآ  ندینابنج  هضخضخلا :

لاهسا  ۀفلخلا :
ناکوخ  ریزانخلا :

مجنپ  تشگنا  رصنخلا :
ندز  مد  يراوشد  قانخلا :

ریش درد  دسالا : ءاد 
نتشاذگ  يوم  بلعّثلا : ءاد 
نتشاذگ  تسوپ  ۀّیحلا : ءاد 

لیپ  درد  لیفلا : ءاد 
نخان  درد  سخاّدلا :

رتهک سرخ  رغصالا : ّبّدلا 
ناحارج  ناراکتسد :

رس زغم  غامّدلا :
نتشگرس  راوّدلا :

مرک  دننام  يدوّدلا :
شش  سامآ  ۀئّرلا : تاذ 

ولهپ درد  بنجلا : تاذ 
هّرن  رکذلا :

یشوم  مد  ةرافلا : بنذ 
يرت  ۀبوطّرلا :

ینیب  نوخ  فاعّرلا :
هزوک  ةوکّرلا :

مشچ  رد  ینوخ  سامآ  دمّرلا :
هدور  یناکدور :

يژوک  ۀسرفالا : حایر 
شزرو  ۀضایّرلا :
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كرچ  میر :
ناکیپ  جّزلا :

ناویک  لحزلا :
دیهان ةرهزلا :

نوخ  هب  هقدح  یگدیشوپ  لبسلا :
مرگ  بت  ماسرسلا :

گنچرخ  ناطرسلا :
رس یشیر  ۀفعسلا :

خیس  دوفسلا :
نداتفیب  شوماخ  ۀتکسلا :
شش  ندش  شیر  لسلا :
تسوپ  ریز  ددغ  ۀعلسلا :

ریت مهسلا :
نزو  دب  نزولا : یئیس 
نوخ  يدرد  ءادوسلا :
يروک  بش  ةرکبشلا :

هلیپ  ندش  نارگ  قانرشلا :
93 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

مرتشب  يرشلا :
اههتفاکش اههراپ ، ایاظشلا :

دیشروخ سمشلا :
شش  هشوش :

ولهپ داب  ۀّیصوشلا :
رس ياهزرد  رس ، ياهدنب  نوؤشلا :

اهتشا ةوهشلا :
يدنلب  قوهشلا :

یگس  ياهتشا  ۀیبلکلا : ةوهشلا 
صوصخم  یگر  مان  نفاصلا :

بادرز  دیدصلا :
تسوپ  قافصلا :

نوخ  کفک  ءارفصلا :
يدرز  ءارفصلا :

زاسوراد سانشوراد ، یناندیصلا :
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هدننز  براضلا :
هنخان  ةرفظلا :

یگنانز  نوخ  ثمّطلا :
نیهک  ناهج  ریغصلا : ملاعلا 

نیهم  ناهج  ریبکلا : ملاعلا 
نت  گر  ندبلا : قرع 
رس گر  سأرلا : قرع 

اثون گر  ءاسنلا : قرع 
ناسکی  مادنا  ءازجالا : ۀهباشتملا  وضعلا 

ریت دراطعلا :
ناوختسا  مظعلا :

يدرد  رکعلا :
یحارج  دیلا : جالع 

هنیژد  ددغلا :
وهآ لازغلا :

هدرپ  ءاشغلا :
رغژغ فورضغلا :

تسد  اب  ندرشف  زمغلا :
هدغ  هدنغ :

هدنهجان  براضلا : ریغ 
ياپوتسد  ندش  تسس  جلافلا :

نز  گر  داصفلا :
اهیدایز تالضفلا :

کنغز  قاوفلا :
ۀلوبملا ریطاثاقلا :

هنک  دارقلا :
مرگ  ماسرس  سطینارف :

نتفوک  عرقلا :
نهد  درد  عالقلا :

هام  رمقلا :
شپش  ۀلمقلا :

تعیبط  ندش  هتسب  جنلوقلا :
یگدور  جنپ  نولوقلا :
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ندب  ياهورین  يوقلا :
شجنس  سایقلا :

سایقلا  بحاص  یسایقلا :
مدرم  ياهمادنا  ندش  نارگ  سوباکلا :

نتفاکش  ندینفاک :
هودنا  برکلا :
ودرگ زوج ، زوگ :

شزوس  عذّللا :
يور  ندش  ژک  ةوقّللا :

درس ماسرس  سوغرثیل :
مشچ  هشوگ  قاملا :

رتشین عضبملا :
مدامد  رتاوتملا :

یمخز  طفنتملا :
مکش  تسوپ  قارملا :

ناکدوک  يرامیب  ینایبّصلا : ضرملا 
ادخ رب  هانپ  يرامیب  هنم : ذاعتسملا  ضرملا 

جنرآ  قفرملا :
هخرس  يرملا :
مارهب  خیّرملا :

ناگدروخلاس  خیاشملا :
دزمروا يرتشملا :
ریگارف ۀقبطملا :

شکچ  قرطملا :
هدور  یعملا :

مشچ  کی  هدور  روعالا : یعملا 
کیراب  هدور  قیقّدلا : یعملا 

رادهزور هدور  مئاّصلا : یعملا 
خارف  هدور  میقتسملا : یعملا 

هّرا  راشنملا :
دوگ غم :

درد صغملا :
هتسب  قزتلملا :
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هتخیمآ  جزتمملا :
هدنکارپ  ثبنملا :

ینیب  خاروس  رخنملا :
گنچ  ای  بابر  مشیربا  نامک ، هز  رتولا :

نیرس  درد  كرولا : عجو 
يزور  ره  بت  درولا :

نیرس  كرولا :
مکش  شچیپ  ۀضیهلا :

یکشخ  ۀسوبیلا :
هدنهج  ضبانلا :

روآیموش سحانلا :
هراوخ  نخان  جراوخ : نخان 

هدنلاب  یمانلا :
یگدمآ  نوریب  وتّنلا :

هزام  تشپ  عاخنلا :
اپ دنب  درد  سرقنلا :
اشع زامن  رگید : زامن 

هرومز  همشچ ، رازه  هلمّنلا :
ياهچروم  یلمّنلا :

95 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ءاّبطالا ناتسب  نارطم و  نبا   2

هراشا

97 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نارطم نبا  راثآ  لاوحا و 

دوب و نادنمشناد  هناگی  نامیکح و  هجاوخ  نارطم  سجرج  نب  سایلا  حتفلا  وبا  نب  دعسا  رـصن  وبا  نیدلا  قفوم  لضاف ، ملاع  اوشیپ ، میکح 
. تشاد راهتشا  ششخب  تمعن و  یناوارف  هب 

نآ عورف  لوصا و  لیـصحت  هب  رتشیب  دوخ  نارقا  زا  دـمآیم و  رامـش  هب  دوخ  نامز  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 

زیاـمتم موـلع  نآ  رد  تفرگارف و  يدـنک 310 ] نسح  نب  دـیز  نمیلا  وبا  نیدـلا  جاـت  ماـما  دزن  ار  بدا  تغل و  وحن و  دوـب . رهاـم  تاـیبدا 
. دیدرگ
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درگ تلیضف  يوجتسج  رد  هک  دوب  تسدربز  یکشزپ  زین  وا  ردپ  تفای . شرورپ  اجنامه  رد  دش و  هداز  قشمد  رد  نارطم  نب  نیدلا  قفوم 
دمآ قارع  هب  سپس ، تفرگارف . تسا  دامتعا  دروم  اراصن  ياهبهذم  ملع و  رد  هک  ار  یلوصا  ات  درک  رفس  مور  دالب  هب  وا  تشگیم . ناهج 

وا رب  ار  یبط  ياهباتک  زا  يرایسب  تخومآ و  ار  یکشزپ  تعانص  یتدم  وا  دزن  تشگ و  انشآ  [ 311] ذیملت نبا  هلودلا  نیما  اب  و 
98 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

یکشزپ هفرح  هب  رهـش  نآ  رد  تشذگرد  ماگنه  ات  تشگرب و  قشمد  هب  سپـس ، دش و  هتخانـش  یکـشزپ  ملع  هب  دوخ  هکنآ  ات  درک  تئارق 
. تشاد لاغتشا 

یکشزپ و تعانص  رد  وا  یگرزب  لضف و  رب  تلالد  هک  تسا  یتافیلأت  ار  وا  دوب و  راکرپ  نابز و  حیـصف  نهذزیت و  نارطم  نب  نیدلا  قفوم 
دوب و رایسب  ياهتیصوصخ  ابیز و  ياهرهچ  ار  نارطم  نبا  تفرگ . ارف  شاقن 312 ] نب  نیدلا  بذهم  دزن  ار  یکـشزپ  وا  دنکیم . مولع  ریاس 

تمدخ ار  بویا 313 ] نب  فسوی  نیدلا  حالص  رصان  هاش  یکشزپ ، تعانص  اب  وا ، تشادیم . تسود  رایـسب  ار  اهبنارگ  رخاف و  ياهـسابل 
روما هب  وا  ناسحا  شـشوپ  ریز  رد  و  دیدرگ ، میظع  وا  لالج  هاج و  عیفر و  هاشداپ  نآ  دزن  وا  تلزنم  تفرگ . اههرهب  وا  راگزور  رد  درک و 

هب تبـسن  سفنلامیرک و  يدرم  دانک - تمحر  ار  وا  يادخ  نیدلا - حالـص  دروآ . تسد  هب  یناوارف  لام  هلیـسونیدب  تخادرپیم و  مدرم 
نبا هب  تبـسن  ار  وا  دوب . هدـنامن  زاب  یلام  وا  هنازخ  رد  تفر  اـیند  زا  یتقو  هکناـنچ  دوب ؛ شـشخب  رایـسب  دـندوب  شتمدـخ  رد  هک  یناـسک 
دوخ ياهاطع  اب  درب و  ورف  دوخ  ناسحا  رد  ار  وا  يور  نیا  زا  تشگیمن و  ادج  وا  زا  رـضح  رفـس و  رد  هک  دوب  داقتعا  سح  نانچ  نارطم 

. تشادیم یمارگ  ار  وا  نیا  دوجواب  نیدلا  حالـص  تشگ و  هریچ  وا  رب  ناهاشداپ ، رب  یتح  ربکت ، رورغ و  هکنانچ  دینادرگ ؛ رگناوت  ار  وا 
[. تشگ 314 فّرشم  مالسا  تناید  هب  نیدلا  حالص  نامز  رد  نارطم  نبا  تسا و  دنمشناد  يدرم  وا  هک  تسنادیم  اریز ،

99 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نبا هکنآ  هلمج ، زا  دـندرکیم . لقن  نیدـلا  حالـص  ربارب  رد  وا  زان  ربک و  زا  ییاهناتـساد  دنتخانـشیم  ار  نارطم  نبا  هک  یناـسک  زا  یخرب 

درکیم اپرب  دوخ  يارب  خرـس  ياهمیخ  هک  دوب  نیا  اهگنج  رد  نیدلا  حالـص  تداع  دوب و  نیدلا  حالـص  هارمه  اهگنج  زا  یکی  رد  نارطم 
. دوب خرس  گنر  هب  زین  نآ  قاتا  زیلهد و  هک 

خرس گنر  هب  زین  نآ  حارتسم  قاتا و  هک  داتفا  گنرخرس  ياهمیخ  هب  شمشچ  درکیم  شدرگ  هراوس  نیدلا  حالـص  هک  اهزور  زا  يزور 
: تفگ نیدلا  حالـص  تسا ». بیبط  نارطم  نبا  زا  : » دنتفگ تسیک .»؟ زا  همیخ  نآ  : » دیـسرپ سپـس  تسیرگن و  نآ  هب  لمأت  اب  یکدنا  دوب .
زا فارطا  ناگداتـسرف  هک  میراذگن  دیاب  : » تفگ سپـس  دـیدنخ و  و  تسا ». نارطم  نبا  تقامح  زا  نیا  هک  متـسناد  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  »
هب ار  نآ  ات  داد  نامرف  و  دنهد ». رییغت  ار  نآ  حارتسم  ياج  لقا  دح  ای  تسا و  ناهاش  زا  یکی  همیخ  نیا ، هک  دـنرب  نامگ  دـنرذگب و  اجنیا 

یلام درک و  مهارف  ار  وا  تیاضر  ناطلـس  سپـس ، تفرن و  ناطلـس  تمدخ  هب  زور  ود  دمآ و  نارگ  نارطم  نبا  رب  رما  نیا  دندنکفا و  نیمز 
. دیشخب وا  هب  ناوارف 

. دنتفگیم ینارصن 315 ] جرفلا  وبا  ار  وا  هک  دوب  نیدلا  حالص  تمدخ  رد  یکشزپ  هکنآ  رگید  ياهناتساد  زا 
دنمزاین نانآ  زاهج  يارب  هک  تسا  ینارتخد  ار  وا  هک  تفگ  ناطلـس  هب  يزور  تشاد و  ددرت  نیدـلا  حالـص  هناخ  هب  تمدـخ  تدـم  رد  وا 

. دهد يرای  رما  نیا  رد  ار  وا  هک  تساوخ  وا  زا  تسا و  لام 
الط و زا  یگرب ، رد  تفر و  جرفلا  وبا  راذگب . بیج  رد  ار  نآ  سیونب و  یگرب  رد  يدنمزاین  نانآ  زیهجت  يارب  هچره  تفگ  نیدـلا  حالص 
ار هقرو  نیدـلا  حالـص  یتقو  تشون و  گرب  نآ  رب  دـشیم  مهرد  رازه  یـس  اهنآ  ياهب  هک  ار  زاین  دروم  ياهزیچ  ریاس  شامق و  رهاوج و 

یتقو دراذگنورف . نآ  زا  يزیچ  دنک و  يرادیرخ  جرفلا  وبا  يارب  تسا  هتـشون  گرب  نآ  رد  هچره  هک  داد  نامرف  دوخ  رادهنازخ  هب  دناوخ 
رادهنازخ هب  سپس  تفایرد ، ار  ببس  وا  هرهچ  رد  رییغت  زا  نیدلا  حالص  درک و  یهاتوک  تمدخ  تمزالم  رد  دیسر  نارطم  نبا  هب  ربخ  نیا 

غلاـب هک  غلبم  ره  هب  دـنک و  باـسح  ار  اـهنآ  همه  ياـهب  دروآ و  درگ  تسا  هدـیرخ  بیبـط  جرفلا  وـبا  يارب  هک  ار  هچنآره  هک  داد  ناـمرف 
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. دزادرپب نارطم  نبا  هب  ار  نآ  نیع  دوشیم 
نبا رب  هک  يربکت  رورغ و  هک  دـیوگیم  هدوب ، سونأم  وا  اـب  هتخانـشیم و  ار  نارطم  نبا  هک  یناـسک  زا  رگید  یکی  لیعامـسا ، رهاـظلا  وبا 

هک یماگنه  تشاد - لاغتشا  وحن  ملع  لیصحت  هب  وا  هک  یماگنه  ام  اریز ، تشادن ؛ دوجو  وا  ییوجشناد  نارود  رد  دوب  هتشگ  هریچ  نارطم 
یتقو دناهتفرگارف و  نارگید  كرت و  ناگدرب  ار  وا  نوماریپ  تسا و  راوس  هبرف  یبکرم  رب  هک  میدیدیم  دمآیم - عماج  هب  ناطلـس  هناخ  زا 

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

100 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هقلح زا  تفاـییم و  تغارف  سرد  تئارق  زا  هکنیا  اـت  تسـشنیم  یمارآ  یـشوهزیت و  اـب  هورگ  ناـیم  رد  مالـس ، زا  سپ  دیـسریم و  دوخ 

. دیدرگیم جراخ 
نب دعـسا  نیدلا  قفوم  میکح  هک  دـیوگیم  یطفق 316 ] میهاربا  نب  فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  راوـگرزب  یـضاق  نیدـلا  لاـمج  بحاـص 

- دانادرگ كاپ  ار  شناور  دنوادخ  نیدلا - حالص  رصان  کلم  دوب و  وکین  سب  وا  مالسا  دیدرگ و  ناملسم  سپس ، دوب و  ینارـصن  نارطم 
حالص هجوز  نیدلا  نیعم  رتخد  نوتاخ ، دنوخ  زینک  هزوج  نیا  درک . جیوزت  وا  هب  دوب  هزوج 317 ] شمان  هک  ار  دوخ  هناخ  نازینک  زا  یکی 

اهرویز و زا  يرایـسب  وناب  هکنانچ  دوب ؛ هتفاـی  يرترب  نازینک  نارگید  رب  وا  دزن  تشاد و  هدـهع  هب  ار  وناـب  نآ  هناـخ  هرادا  هک  دوب  نیدـلا ،
. دوب هدینادرگ  مشح  ياراد  لومتم و  ار  وا  هدیشخب و  وا  هب  ار  دوخ  ياههنیجنگ 

رد دـنلب  یماـن  هکنآ  اـت  دـینادرگ  اـبیز  ار  وا  نورد  نوریب و  وکین و  ار  وا  هماـج  بذـهم و  ار  وا  لاوحا  بترم و  ار  نارطم  نبا  روما  هزوـج 
رد نانآ  هکنانچ  دـیدرگ ؛ لصاح  وا  يارب  تشاد  ترـشابم  اهنآ  يرامیب  نارود  رد  هک  تلود  نایاورنامرف  زا  یناوارف  لام  تفاـی و  تلود 

. دسر ترازو  ماقم  هب  دوب  کیدزن  هک  ییاج  هب  ات  تفرگ  الاب  ناطلس  دزن  وا  لاح  دندرکیم و  تباقر  وا  هب  لام  ششخب 
نب لیعامسا  هیقف  دناسریم . يزور  نانآ  هب  تشادیم و  مدقم  ار  نانآ  هشیمه  دومنیم ، نافوسلیف  ناکـشزپ و  هب  یناوارف  هجوت  نارطم  نبا 

: دنکیم تیاکح  باذیع ، بیطخ  یطفق ، يانب  نب  حلاص 
رپ ياههوک  هک  مدید  مدیـسر  ماش  هب  یتقو  مدرک . رفـس  سدقملا  تیب  ترایز  يارب  باذـیع  زا  نم  درک  حـتف  ار  لحاس  ناطلـس  هکیتقو  »

يزور ندروآ  تسد  هب  هراچ  رد  مدیدرگ و  قیاش  اجنآ  رد  ندنام  هب  يور ، نیا  زا  تسا . باذیع  کشخ  ياهنابایب  رامشمه  اجنآ  تخرد 
نم هب  ار  كرک  هعلق  یبیطخ  هک  دـهاوخب  ناطلـس  زا  ياهماـن  یط  هک  متـساوخ  وا  زا  متفاتـش و  میحرلا 318 ] دـبع  لضاف  يوسهب  مداتفا و 

. دنک راذگاو 
101 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نارطم نبا  دزن  هب  ناطلـس  هب  هماـن  ندرک  هضرع  يارب  دوب . اـجنآ  رد  ناطلـس  هک  مدرب  قشمد  هب  ار  نآ  تشوـن و  فـیطل  رایـسب  ياهماـن  وا 
خساپ بوخ  دینشیم و  ار  نخس  بوخ  هک  متفای  قالخا  شوخ  تقلخ و  وکین  ار  وا  مدش . شاهناخ  دراو  وا  هزاجا  اب  مدیدرگ و  ییامنهار 
تعنـص زا  يراکهاش  دوب ، يراج  اهنآ  زا  بآ  هک  وا ، هکرب  نیرز  ياههلول  دوب . ییابیز  تیاهن  رد  لـمجت  تراـمع و  رد  وا  هناـخ  دادیم .
هدرتسگ ياهشرف  هب  مرظن  سپـس ، دوب . [ 319] رمع وا  مان  تخادرپیم و  يرادهدرپ  هب  هک  مدـید  ار  ابیز  رایـسب  یمـالغ  وا  هاگـشیپ  رد  دوب .

لامج 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 
رهاظ کلم  فنک  رد  هک  مدـید  يرابتقر  تلاح  اـب  بلح  رد  لاس 600  زا  دعب  ار  بجاح  رمع  دـنزرف  وا و  هجوز  نم  : » دـیوگیم نیدـلا 

وا زا  سپ  تفای و  تافو  یتدـم  زا  سپ  نز  نآ  دـندیزگ . تماقا  اجنآ  رد  دوب  هدـش  ررقم  ناشیا  رب  هک  ياهقدـص  اـب  دـندوب و  هدـمآ  دورف 
.«. دمآ هچ  رمع  دنزرف  رس  هب  هک  مدشن  هاگآ 

هب ینارـصن 320 ] بالقـس  نب  بوقعی  نیدلا  قفوم  میکح  درک ، حتف  ار  كرک  بویا  نب  فسوی  نیدـلا  حالـص  رـصان  کلم  هک  یماگنه 
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نت رب  گـنرف - ناکـشزپ  هماـج  نوچمه  یگنر - دوبک  هطولم  هخوج  رـس ، رب  یکچوک  هفیفخت  هیفوک و  هک  دوـب  یناوـج  وا  دـمآ . قـشمد 
وا هب  نارطم  نبا  ددرگ . دـنمهرهب  وا  زا  دـیاش  اـت  درکیم  ددرت  وا  اـب  دـمآرد و  وا  تمدـخ  هب  تفر و  نارطم  نب  نیدـلا  قفوم  دزن  تشاد و 

رییغت ار  دوخ  هماج  هک  تسا  نآ  حالص  تسین و  تسا  مالسا  تلود  رد  هک  یکشزپ  لاح  بسانم  يراد  نت  رب  وت  هک  ياهماج  نیا  : » تفگ
وا زا  درکیم و  لماک  ار  نآ  هک  يرایقب  اب  هارمه  دروآ ، یبانع  داشگ  ياهبج  وا  يارب  سپـس ، ییآرد .» ام  دـالب  ناکـشزپ  هماـج  هب  یهد و 

رامیب وا  دنیوگ و  يرصق 321 ] نومیم  ار  وا  هک  تسا  یگرزب  ياورنامرف  اجنیا  رد   » هک تفگ  وا  هب  سپس ، دشوپب و  ار  ود  نآ  هک  تساوخ 
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  وا  دزن  نم  تسا و 

دامتعا و وا  هب  یکشزپ  تعانص  رد  نم  تسا و  لضاف  یکشزپ  نیا  : » تفگ ریما  هب  نارطم 
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هّللا ءاـش  نا  یباـی ، دوبهب  وت  اـت  درک  دـهاوخ  تماـقا  وت  دزن  و  تاـقوا ، همه  رد  دوب  دـهاوخ  وت  لاوحا  رـشابم  وت و  مزـالم  وا  مراد . قوـثو 
وا هب  رانید  دـصناپ  تفاـی و  تیفاـع  هکنآ  اـت  دـیدرگ  ریما  مزـالم  زور ، بش و  بوقعی ، میکح  تفریذـپ و  ار  نارطم  نبا  هتفگ  وا  یلاـعت ».
نم دیشخب و  نم  هب  ریما  ار  نیا  نم ! يالوم  يا  : » تفگ وا  هب  دروآ و  نارطم  نبا  دزن  تفرگ و  ار  رانید  دصناپ  نآ  بوقعی  میکح  دیـشخب .

«. مدرک یفرعم  ریما  هب  ار  وت  دـسر  وـت  هب  يدوـس  هکنآ  يارب  طـقف  نم  ریگب و  ار  نآ  دوـخ  : » تفگ نارطم  نبا  مدروآ .» دوـخ  يـالوم  دزن 
. درک اعد  ار  نارطم  نبا  تفرگ و  بوقعی  میکح 

هک یناوج  دوب ، هتسشن  شاهناخ  رد  رب  نارطم  نبا  هک  درک  لقن  نم  يارب  يدیوس 322 ] نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  نیدلا  زع  میکح 
. دوب هتـشون  نارطم  نبا  شیاتـس  رد  تیب  هدزاود  نآ  رد  هک  داد  وا  هب  یقرو  دـمآ و  وا  دزن  تشاد  نت  رب  یهایـس  هماـج  دوـب و  ناـمعنتم  زا 
، هدروآ دورف  ارم  راگزور  هک  متـسه  تاتویب  لها  زا  یلو  هن ، : » تفگ ناوج  يرعاش ،»؟ وت  : » تفگ ناوج  هب  دناوخ  ار  نآ  نارطم  نبا  یتقو 

نبا يراد ». لومعم  نم  رد  دنکیم  مکح  نم  هرابرد  تدنلب  هشیدنا  هچره  هک  مراپـسیم  وت  تسد  هب  ار  دوخ  نانع  ماهدـمآ و  الوم  وت  دزن 
بحاـص هاـشخرف ، نیدـلا  زع  : » تفگ وا  هب  سپـس  دروخ و  ار  نآ  وا  دروآ و  مهارف  وا  يارب  یماـعط  درب و  دوخ  هناـخ  هب  ار  ناوـج  نارطم 

وت هب  یبوخ  شاداپ  وا  ینک و  نامرد  ار  وا  ات  مربیم  وا  دزن  ار  وت  نم  دـنکیمن . اـهر  ار  وا  یمد  يراـمیب  نیا  هدـش و  راـمیب  [، 323] دخرص
ناوج  داد .» دهاوخ 
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يروتسد نم  یهد . ماجنا  دیابن  يراک  وت  : » تفگ نارطم  نبا  مرادن ». یکشزپ  تعانـص  رد  تراهم  ییانـشآ و  نم  نم ! يالوم  يا  : » تفگ

دزن زا  ناوج  یتقو  دوشیم ». تعاـطا  : » تفگ ناوج  ییآیمن ». نوریب  وا  دزن  زا  يربیم و  هارمه  ار  نآ  مسیونیم . [ 324 (] هخسن روتسد - )
رد ماـگل  نیز و  اـب  یبـسا  داد و  وا  هب  دوـب  هدـش  هتخود  شاـمق  ياـههعطق  نآ  رد  هک  ياهچقب  نارطم  نـبا  مـالغ  دـمآ ، نوریب  نارطم  نـبا 
هک مرادن  ییاج  نم  : » تفگ ناوج  وش .» هناور  دخرـص  يوسهب  نیـشنرب و  بسا  نیا  تشپ  شوپب و  ار  شامق  نیا  : » تفگ داهن و  شرایتخا 

ار رفس  ادخ  تساوخ  هب  نادادماب  سپس ، دنامب و  هتسب  دادماب  ات  هک  راذگب  ام  دزن  ار  بسا  : » تفگ مالغ  مراذگب ». اجنآ  رد  ار  بسا  بش ،
اب هارمه  دوب ، هتـشون  هاشخرف  نیدلا  زع  هب  دوخ  طخ  اب  هک  ياهمان  نارطم  نبا  دمآ و  نارطم  نبا  هناخ  رد  رب  ناوج  ادرف ، دادماب  نک ». زاغآ 

دخرص يوس  هب  ناوج  دشاب . شاهناخ  هقفن  ات  دیشخب  وا  هب  زین  مهرد  تسیود  داد و  وا  هب  دوب ، وا  نامرد  ياهروتـسد  يواح  هک  ياهخـسن 
نیرتـهب زا  یکی  ناوج  هب  تفر و  ماـمح  هب  تفاـی و  دوبهب  يراـمیب  نآ  زا  وا  دوـمن و  ناـمرد  ار  وا  نارطم  نبا  روتـسد  قباـطم  درک و  رفس 

رد نم  تمدـخ  رد  ایآ  : » تفگ وا  هب  سپـس ، دیـشخب و  وا  هب  يرـصم  رانید  رازه  نیرز و  راسفارـس  نیز و  اب  يرتسا  دـناشوپ و  ار  اـهتعلخ 
میکح : » تفگ نیدلا  زع  منک ». تروشم  نارطم  نبا  نیدلا  قفوم  میکح  مداتـسا  اب  هکنآ  ات  مریذپب ، مناوتیمن  : » داد خساپ  ناوج  ییآیم »؟
یتخس ینوزف و  ندنام  رارصا  هکیتقو  دروآ ». نوریب  دخرـص  زا  ار  وت  دناوتیمن  وا  تسا . نم  ردارب  مالغ  وا  تسا ! یـسکهچ  نیدلا  قفوم 

: تفگ ناوج  تفرگ ،
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دروآ و دوخ  اـب  دوـب  هتفرگ  هچنآ  رز و  تعلخ و  تفر و  هناـخ  هب  سپـس  و  مدرگیمرب ». موریم و  لزنم  اـت  نم  تسا  نینچنیا  هک  لاـح  »
و تسیچ ». نآ  هک  منادیمن  مرادـن و  ییانـشآ  یکـشزپ  هب  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  مهدیم . سپ  دیدیـشخب  نم  هب  هک  ار  هـچنآ  : » تـفگ

. درک لقن  ار  نارطم  نبا  اب  دوخ  ناتساد  هاگنآ 
نوچ و  منادیم ». ارچ  : » تفگ ینادیمن »؟ مه  ار  جنرطش  درن و  يزاب  ایآ  یـشاب . کشزپ  ام  دزن  هک  یتسین  روبجم  : » تفگ وا  هب  نیدلا  زع 

: تفگ وا  هب  نیدلا  زع  دوب ، تلیضف  بدا و  ياراد  ناوج  نیا 
: تـفگ ناوـج  دراد .» يدـیاع  مـهرد  رازه  ود  تـسیب و  یلاـس  مـنکیم ، راذــگاو  وـت  هـب  ار  یعاـطقا  مدــینادرگ و  دوـخ  بجاـح  ار  وـت  »
هک ییبوخ  زا  مسوـبب و  ار  وا  تسد  مور و  نیدـلا  قـفوم  میکح  دزن  قـشمد  هب  هک  مهاوـخیم  هزاـجا  طـقف  نم ! يـالوم  يا  مرادربناـمرف ، »

درازگ و ار  وا  ناوارف  ساپـس  دیـسوب و  ار  وا  تسد  هدـمآ و  نارطم  نبا  دزن  دـش و  هداد  هزاجا  وا  هب  منک ». يرازگـساپس  هدرک  نم  هراـبرد 
«. دیریگب دییامرفب  مدروآ ، تسد  هب  رفس  نیا  رد  ار  اهنیا  : » تفگ تشاذگ و  وا  شیپ  رد  دندوب  هدیشخب  وا  هب  هک  ار  هچنآ 

اهنیا دنوادخ  متشاد . رظن  رد  ار  وت  دوس  طقف  دوخ  لمع  زا  نم  هک  ریگب  ار  اهنیا  دوخ  : » تفگ نارطم  نبا 
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تشگرب و سپـس ، تفگ و  زاب  نارطم  نبا  هب  ار  دوخ  تمدـخ  داهنـشیپ  نیدـلا و  زع  اب  دوخ  ناتـساد  ناوج  دـنادرگ ». كراـبم  وت  يارب  ار 
. دوب نارطم  نب  نیدلا  قفوم  يدرمناوج  هجیتن  رد  ییوکین  ناسحا و  نیا  تفای و  رارمتسا  نیدلا  زع  دزن  وا  تمدخ 

رد تفر  ایند  زا  یتقو  هکناـنچ  تشاد . باـتک  ندروآ  تسد  هب  رد  یلاـع  یتمه  نارطم  نب  نیدـلا  قفوم  میوگیم : هعبیـصا ) یبا  نبا   ) نم
زین و  دوب - هدرک  خاسنتسا  دوخ  طخ  اب  وا  هک  ییاهباتک  زا  ریغ  تشاد - دوجو  رگید  مولع  یکـشزپ و  رد  باتک  دلج  رازه  هد  شاهناخباتک 

دندرکیم و خاسنتسا  باتک  وا  يارب  هتسویپ  هک  دندوب  خسان  هس  وا  تمدخ  رد  تشاد . اهباتک  ریرحت  خاسنتسا و  هب  ناوارف  یتیانع  هجوت و 
[. 325] دوب 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  شرایتخا  رد  هک  ار  ییاهباتک  رتشیب  دـیزرویمن . یتسـس  ندـناوخ  زا  دوخ  تاـقوا  رتشیب  رد  دوب و  ناوخباـتک  رایـسب  وا  دنتـسه .
هقرفتم تالاقم  کچوک و  ياهباتک  هکنیا  باتک  هب  وا  رایـسب  هجوت  زا  دوشیم . هدهاشم  اهنآ  رب  وا  طخ  دوب و  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  يور ، نیا  زا  دوب . هدرک  خاسنتـسا  دوخ  طخ  اب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  زین  دوخ  هتخاس و  مظنم  راکـشآ  يدنبرطـس  اب 

ره اـی  ناطلـس و  راـبرد  رد  ار  نآ  هک  تشاد  نیتسآ  رد  ار  تـالجم  نیا  زا  یکی  هشیمه  هک  دوب  هدـمآ  مهارف  يرایـسب  تـالجم  کـچوک 
. تشاذگن ياج  هب  دوخ  زا  يدنزرف  وا  هک  اریز  دش ؛ هتخورف  وا  ياهباتک  همه  وا  تافو  زا  سپ  و  درکیم ، هعلاطم  تفریم  هک  ییاج 

نامه زا  ددع  نارازه  هک  تسا  هدید  هدش ، رـضاح  نارطم  نبا  ياهباتک  شورف  رد  هکیتقو  هک  تفگ  نم  هب  یلیئارسا 326 ] نارمع  میکح 
ار اهباتک  نآ  هک  داتـسرف  سک  لـضاف  یـضاق  و  دوب ، 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  دنداتسرف و  وا  يارب  ار  یکچوک  هنیجنگ  دنیبب . 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 

يددع  ار  کچوک  ياههوزج  نآ  ناکشزپ  دور و  شورف  مهرد  کی  هب 
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. دندیرخ
هک هاگره  درکیم و  ناسحا  ناـنآ  هب  دیـشخبیم و  باـتک  شنادرگاـش  هب  دوب ، سفنلا  میرک  درمناوج و  رایـسب  نارطم  نبا  میوگیم : نم 
ام داتـسا  وا  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  و  دومنیم ، هجوت  وا  هب  هتـسویپ  دادیم و  تعلخ  وا  هب  تسـشنیم  نارامیب  نامرد  يارب  نانآ  زا  یکی 
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تشاد و يراکمه  وا  اب  ملع  رد  دوب و  مزالم  وا  اب  هراومه  هک  دوب  دانک - تمحر  شیادـخ  یلع 327 -] نب  میحرلا  دبع  نب  نیدلا  بذهم 
. دوب هدرک  رفس  لحاس ، حتف  زا  سپ  نیدلا ، حالص  ياههوزغ  رد  وا  هارمه  اهراب 

مکاح هوک 328 ،] ریـش  نیدـلا  دـسا  هکنآ  هلمج  زا  تسا . هدرک  لـقن  نم  يارب  وا  ناـمرد  شور  زا  ییاهناتـساد  نیدـلا  بذـهم  اـم  داتـسا 
، اـههار زا  یکی  رد  میدـش . هناور  نیدـلا  دـسا  يوس  هب  نم  هارمه  درک و  تباـجا  ار  توعد  وا  دـیبلط و  روـضح  هب  ار  نارطم  نبا  صمح ،

نونکات هچنآ  و  دوب ، هدیدرگ  هّوشتم  شتروص  ریغتم و  شتقلخ  هک  هتفای  تدش  نانچ  وا  رد  يرامیب  دمآ . وا  يوس  هب  ماذج  هب  التبم  يدرم 
: تفگ وا  هب  دوب  هدـش  تحاران  وا  ندـید  زا  هک  نارطم  نبا  درک و  فیـصوت  نارطم  نبا  يارب  هدرک  نامرد  اهنادـب  هک  ییاهوراد  هدروخ و 
، ار دوخ  رامیب  وا  میدیـسر و  صمح  هب  ام  یباییم ». دوبهب  روخب  یعفا  تشوگ  : » تفگ درک . لاؤس  هرابود  سپـس ، روخب .» یعفا  تشوگ  »

کین یناوج  هب  هار ، نایم  رد  صمح ، زا  تعجارم  رد  دـش . تسردـنت  الماک  هکنآ  ات  درک  نامرد  دوب ، هتفرگ  ماـجنا  وا  يارب  رفـس  نیا  هک 
؟ یتسه هک  وت  هک  دیسرپ  داتسا  میتخانشن . ار  وا  ام  دیسوب و  ار  نارطم  نبا  تسد  درک و  مالـس  ام  رب  هک  میدرک  دروخرب  تسردنت  هرهچ و 
هب تفای و  دوبهب  درک و  لمع  وا  روتسد  قبط  رب  درک و  نامرد  تساوخرد  وا  زا  هک  تسا  یموذجم  رامیب  نامه  هک  درک  یفرعم  ار  دوخ  وا 

. میدرک عادو  ار  وا  میدش و  تفگش  رد  وا  لماک  یتمالس  زا  ام  دیدرگن . دنمزاین  رگید  ییوراد 
هدرک داجیا  یگنز 329 ] نبا  نیدـلا  رون  هک  یگرزب ، ناتـسرامیب  رد  نارطم  نبا  اب  نم   » هک درک  لقن  نم  يارب  نیدـلا  بذـهم  نامه  زین  و 

نآ  هلمج  زا  درکیم . نامرد  ار  ناتسرامیب  نآ  نارامیب  وا  مدوب و  دوب ،
106 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نآ رد  ماـگنه ، نآ  رد  دـنک . خاروس  ار  وا  مکـش  هک  تساوـخیم  وا  دوـب و  هتفاـی  خوـسر  وا  رد  یقز  ياقـستسا  هک  دوـب  يدرم  ناراـمیب ،
مکـش هک  تفرگ  میمـصت  تـشاد و  ـالوط  يدـی  ناـمرد  رد  وا  و  دـندناوخیم ، یحئارج  نادـمح  نـبا  ار  وا  هـک  دوـب  یحارج  ناتـسرامیب 
نارطم نبا  دمآ و  نوریب  نآ  زا  گنردرز  یعیام  دش و  خاروس  دـیاب ، هکنانچنآ  عضوم ، هک  میدوب  رـضاح  ام  دـنک . خاروس  ار  یقـستسم 

رب ار  رامیب  دنتسب و  ار  عضوم  داد  نامرف  دیآ ، نوریب  عیام  نآ  رتشیب  هک  تسین  یفاو  رامیب  يورین  دید  هکیتقو  و  دوب ، هتفرگ  ار  رامیب  ضبن 
ضوع ار  نآ  هجو  چیه  هب  دنکن و  زاب  ار  طابر  هک  درک  شرافـس  وا  هجوز  هب  نارطم  نبا  دـندرکن . ضوع  مه  ار  طابر  دـندناباوخ و  تشپ 

هتفگ دوخ  هجوز  هب  رامیب  تسا  هدیـسرارف  بش  میدمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  ام  هکیتقو  اما ، دـیایب . وا  ندـیدب  رگید  زور  رد  هکنآ  ات  دـیامنن 
ار طابر  دننک ، ینالوط  ار  نامرد  دنهاوخیم  تهجیب  ناکـشزپ  تسا و  هدـنامن  نم  رد  يرامیب  متفایزاب و  ار  دوخ  تمالـس  نم  هک  تسا 

. مور دوخ  راک  رس  هب  نم  دیایب و  نوریب  هدنامیقاب  مکش  رد  هک  یعیام  ات  ياشگب 
ندروآ نوریب  کشزپ  هک  دنادیمن  هکیلاحرد  دـیامنیم ، رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  یپردیپ  درم  دـنکیم و  يراددوخ  لمع  نیا  زا  نز 
نوریب اـهبآ  همه  دوشگ و  ار  طاـبر  نز  هکیتـقو  دـبایزاب . ار  دوـخ  هتفر  تسد  زا  يورین  وا  هک  هدرک  لوـکوم  رگید  یتـقو  هب  ار  بآ  هیقب 

.« دش كاله  تفریذپ و  ناصقن  درم  يورین  دمآ ،
، رگید قش  زا  شتـسد و  ندـب ، قش  کی  زا  هک  دـید  ار  يدرم  ناتـسرامیب  رد  نارطم  نبا  وا و  هک  درک  لقن  نم  يارب  نیدـلا  بّذـهم  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  شیاپ 
نب هّللا  تبه  یکی  دنتـشاد : لاغتـشا  یکـشزپ  تعانـص  هب  هک  تشاد  ردارب  ود  نارطم  نب  ساـیلا  نب  دعـسا  نیدـلا  قفوم  هک  میوـگیم  نم 

. تفای تافو  قشمد  رد  لاس 587  لوالا  عیبر  هام  رد  نارطم  نب  نیدلا  قفوم  سایلا . نبا  يرگید ...  سایلا 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 

هدـنرادربرد تسوا و  شیاتـس  طقف  نوچ  هک  تسا  تیب  هس  لـهچ و  هدیـصق  . ) تسا هدوب  لاس 585  ناضمر  هاـم  موس  رد  نآ  دـنکیم و 
(. دیدرگ رظنفرص  نآ  همجرت  زا  تسین  وا  یناگدنز  هرابرد  یبلاطم 
: زا دنترابع  تسا  هدرک  فیلأت  نارطم  نب  نیدلا  قفوم  هک  ییاهباتک 
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ءاّبلالا ۀضور  ءابطالا و  ناتسب  . 1
ناداتـسا زا  ای  هدرک و  هعلاطم  هک  هچنآ  زا  وکین  ياهفیرعت  رداون و  نیریـش و  بلاـطم  زا  ياهعومجم  هک  هدوب  نآ  باـتک  نیا  رد  وا  ضرغ 

داتـسا طخ  هب  نم  ار  هچنآ  دـناسر و  مامتا  هب  ار  باتک  نیا  هک  دـشن  قفوم  وا  دروآدرگ . هدرک  خاسنتـسا  یکـشزپ  ياهباتک  زا  ای  هدـینش و 
ءزج و  دوب ، نآ  رب  نارطم  نبا  طختـسد  دوب و  هدرک  تئارق  نارطم  نبا  رب  ار  لوا  ءزج  هک  دوب  ءزج  ود  متفاـی  نیدـلا ، بذـهم  دوخ ، میکح 

هک  ار  مود 
107 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دنک تئارق  وا  رب  ار  باتک  هکنآ  زا  شیپ  تفای  تافو  فلؤم  دیوگ  نیدلا  بذهم 
ۀیحصلا رومالا  ظفح  یف  ۀیرصانلا  ۀلاقملا  . 2

حالص رـصانلا  کلملا  ناطلـس ، مان  هب  ار  نآ  هتخاس و  بترم  ار  نآ  یبیترت  نیرتهب  هب  هدرک و  ار  تغالب  زاجیا و  تیاعر  باتک  نیا  رد  وا 
نارطم نبا  بتاک  هلامج ، نبا  هب  فورعم  نیدـلا ، لامج  طـخ  هب  ار  باـتک  نیا  لوا  تمـسق  نم  تسا . هداد  رارق  بویا ، نب  فسوی  نیدـلا 

. دوب هدش  میسقت  یلوصف  هب  هک  مدید 
ۀّیحصلا ریبادتلا  یف  ۀّیمجنلا  ۀلاقملا  . 3

. تسا هدرک  شدنزرف  مان  هب  ار  باتک  هتفای  تافو  وا  نوچ  هتخاس و  نیدلا ، حالص  ردپ  بویا ، نیدلا 330 ] مجن  يارب  ار  نآ  ایوگ 
( نیّینادلک نیّینادسک -  ) نیّینادسکلل راونالا  باتک  راصتخا  . 4

هدش غراف  نآ  زا  لاس 581  رد  هتخاس و  رـصتخم  ار  نآ  نارطم  نبا  هدروآ و  مهارف  هّیـشحو 331 ] نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  ار  باتک  نیا 
. تسا

ۀمکحلا یف  زغل  . 5
[332] ءاّبطالا ةوعد  بهذم  یلع  باتک  . 6

ةدرفملا ۀیودالا  باتک  . 7
. دنک دای  لیصفت  روطهب  ار  ییوراد  ره  ناکما  تیاهن  رد  هک  هدوب  نیا  وا  دصق  تسا و  هتشاذگ  مامتان  ار  باتک  نیا  وا 

كولملا  بط  بادآ  باتک  . 8
دوب و وا  دزن  هقرفتم  تاقیلعت  یکـشزپ و  ياهباتک  زا  يدادـعت  ياههدوسم  تفای  تافو  نارطم  نبا  یتقو  هک  تفگ  ارم  وا  نابوسنم  زا  یکی 
هک هدـید  ار  یقودنـص  نارطم  نـبا  نارهاوـخ  زا  یکیدزن  هـک  تـفگ  نـم  هـب  وا  مـه  و  دـنتخاس . دوباـن  دنتــشادرب و  ار  اـهنآ  وا  نارهاوـخ 

. دریگب ار  شیاهخاروس  هتساوخیم 
. تسا هدرب  راک  هب  هدوب  نارطم  نبا  طخ  هب  هک  ار  قاروا  نیمه  زا  يدادعت  روظنم ، نیا  يارب 

109 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ءاّبطالا ناتسب  باتک  صیخلت  همجرت و 

زین و  دنکفا ، رظن  نآ  رد  يراج  ياهبآ  رهش و  نآ  هب  طیحم  ياوه  رهش و  عاضوا  هب  دیاب  دوشیم  يرهش  دراو  نامرد  يارب  هک  یکشزپ  . 2
. دشاب انشآ  دنربیم  راک  هب  دوخ  ياهنامرد  رد  هورگ  ره  هک  یصاخ  ریبدت  اب 

هنّیب دننام  ضبن 334 ] هروراق و  و  دوهـش ، دننام  يرامیب  ياههناشن  و  نمـشد ، نوچمه  يرامیب  و  یعدـم 333 ،] نوچمه  یمدآ  تعیبط  . 3
. تسا یضاق  نوچمه  کشزپ  و  یکاش ، نوچمه  رامیب  و  يرواد ، زور  دننام  نارحب  زور  و  دنتسه ،

اههبارخ اهناتـسروگ و  رد  رتشیب  دیآیم و  دیدپ  امرگ  تدش  رد  هک  تسا  هتفای  قاقتـشا  گنر ) ییالط   ) نوگرز ياهدـنرپ  زا  ناقری  مان  . 3
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. دنکیم لزنم 
تسا  نیا  دنرادنپیم  خلت  ار  نآ  دنشچیم  ینیریش  هک  یماگنه  ناقری  هب  التبم  نارامیب  هکنآ  تلع  . 3

110 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا هدرک  هبلغ  نانآ  ساوح  اهندب و  رب  ارفص  هک 

اراکـشآ ینایز  ار  نآ  ددرگ  ضراع  نآ  هباشم  وضع  رب  تیفیک  نآ  رگا  هک  دـنراد  تقفاوم  یتیفیک  اب  اضعا  زا  یخرب  هک  نکم  بجعت  . 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
دوـجوهب رما  نیا  زا  هک  ار  ییاـهیرامیب  اـت  يرادـب  مشچ  شیپ  دـیاب  ار  نیا  تسا و  دـبک  جازم  ءوـس  رب  صوـصخم  یلیلد  بـل  يدیفـس  . 6

. ینادب دیآیم 
. دوریم نآ  يالاب  هب  هدعم  نییاپ  زا  هک  يوحن  هب  تسا ، باّوب  هدور  يرشعانثا و  هدور  طسوت  هدعم  هب  دبک  زا  رارم  تشگزاب  . 6

. تسین نیس  اب  تسا و  هنیس  صق  داص ، اب  [، 335 «] صق  » هملک . 7
لاح هب  دـیاب  دوشیم ، عفد  نآ  زا  رارم  هک  تسا  نآ  نییاپ  يارجم  رد  ای  تسا  ییالاب  هناـثم  هندرگ  رد  هدـس  هک  ینادـب  یهاوخیم  رگا  . 7

. ینکفا رظن  زارب 
مرگ اهیرامیب  نآ  هچ  تسا ، دنمدوس  يدبک  ياهیرامیب  همه  رد  ینـساک )  ) ابدنه بآ  هک  مدید  [ 336] دیعس نب  نسح  ناقری  باتک  رد  . 8

. بّکرم ای  دشاب  درفم  درس و  ای  دشاب 
لاهـسا يارب  رگا  یلو  دنوش ، هدیبوک  بوخ  رایـسب  دیاب  تسا  راردا  يارب  رگا  دنوشیم  هدرب  راک  هب  يدبک  ياهدرد  رد  هک  ییاهوراد  . 8

. درادن یموزل  نادنچ  تسا 
هیقنت رینپ  بآ  لامعتسا  زا  ضرغ  و  تسا ، رتمک  نآ  ندوب  اذغ  هبنج  رتشیب و  نآ  ندوب  بآ  هبنج  نوچ  تسا ، روآلاهـسا  رتشیب  زب  ریـش  . 9

هب نآ  نتخاس  هبرف  ندب و  نتـشاد  هاگن  بوطرم  رد  تسا و  رتشیب  نآ  یبرچ  تساهریـش و  نیرتظیلغ  واگ  ریـش  یلو ، هیذغت ؛ هن  تسا  ندـب 
. دوریم راک 

111 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نودب ترارح ، ریغ  رد  یلو ، دوشیم . دبک  رد  هدـس  داجیا  ببـس  اریز ، ربم ؛ راک  هب  فطلم  رایـسب  ياهوراد  جازم ، ترارح  ماگنه  رد  . 10

. يربب راک  هب  ار  نآ  یناوتیم  سرت 
. تسا يابر  باوخ  ماسرس  نآ  لاثم  دنیآیم و  دوجوهب  داضتم  ياهببس  هجیتن  رد  داضتم  ياههضراع  . 10

ثداح هچنآ  نایم  نآ و  نایم  تسا  قرف  تساهنآ و  ندـب  یمرن  تبوطر و  ناکدوک ، ناهد  رد  ناهد ) مخز   ) عـالق ندـش  ادـیپ  ببـس  . 10
قاـنخ دزیرب  قلح  هب  رگا  هکلب  دـنناوخیمن  عـالق  ار  نیا  اریز ، دوشیم ؛ دراو  ناـهد  هب  زغم  زا  هک  ياهدولآ  داوم  شزیر  تهج  هب  دوشیم 
راردا شزوس  دزیرب  هیلک  هب  رگا  تساقستسا و  دزیرب  دبک  هب  رگا  تسا و  یق  دزیرب  هدعم  هب  رگا  تسا و  هفرـس  دزیرب  هنیـس  هب  رگا  تسا و 

. تسا
. هدفاو ياهیرامیب  زا  دنتسه  يرامیب  کی  ناتوم  ابو و  . 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  هدزامرس  فرط  رد  هک  یمشچ  هدرک و 
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ترارم يوس  هب  رارم  ددرگ  ناوتان  هعفاد  هوق  یتقو  اریز ، دوشیم ؛ ادیپ  دبک  هعفاد  يورین  یناوتان  زا  رتشیب  درز  ناقری  هک  ینادـب  دـیاب  . 12
. دروآیم دوجوهب  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  اهیرامیب  نامرد  هب  . 13
. دشاب هارمه  بت  اب  هک  تسا  نهذ  هتسویپ  ندش  هتفشآ  ماسرس  ینعم  هک  تسا  هتفگ  [ 337] ایمیدیپا باتک  رد  سونیلاج  . 13

، اریز يریگب ؛ رظن  رد  ار  رس  ياهناوختـسا  عضو  دیاب  یتفاین  ار  نآ  يدوب و  دردرـس )  ) عادص يرامیب  ياههناشن  يوجتـسج  رد  هاگره  . 13
شوگ و زا  هّدام  شزیر  عادص و  ببس  دوخ ، نیا  دنتسه و  زارد  ای  داح و  ای  هنوگدبس )  ) طّفسم رس  ياهناوختـسا  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب 

. دوشیم مشچ 
ربارب ود  وا  رس  هک  دندروآ  نم  دزن  ار  یمالغ  : » تسا هتفگ  دوخ  ناگدرب  دیرخ  باتک  رد  سفور 338 ] . 14

112 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هکنانچ دمآیم ، مرن  تسد  هب  ناصقن  لحم  دوب و  صقان  شرس  تسار  تمـس  ناوختـسا  و  وا - ياضعا  ریاس  هب  تبـسن  دوب - یلومعم  رس 

«. دوبن دوخ  پچ  ياپ  نداد  تکرح  رب  رداق  وا  دشیم و  هدید  نآ  ياهنایرش  زا  یضعب 
كرچ زا  يرثا  هک  دنـشاب  هدرک  كاپ  ار  شوگ  سمل ، اب  ناشورفهدرب ، دـشاب و  هدـش  صقان  كرچ ، تهج  هب  شـشوگ ، یمالغ  رگا  . 14
دوجوم زونه  هدـش  ادـیپ  مخز  تلع  هب  هک  شوگ  كرچ  هک  تسا  نیا  هناـشن  دـشاب  هدـشزاب  شوگ  خاروس  رگا  رگنب  سپ  دـشاب ، هدـنامن 

. تسا
رایـسب عامج  هک  ینانز  زین  و  تسا ، کـچوک  رایـسب  دـناهدشن  نتـسبآ  هک  ییاـهنز  محر  گرزب و  رایـسب  هدـش  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  رطاخ  هب  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  تخس و  نآ  تشوگ  تسا و  ياهلـضع  هناثم  هندرگ  . 16

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

. دریذپیم مایتلا  نآ  ندوب  یتشوگ  تهج  هب  دریگیم و  تروص  نآ  زا  گنس 
. ددرگیم بوطرم  دوشیم و  دراو  نآ  رد  نوخ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دوشیم و  رتربز  ثمط  نامز  رد  محر  هندب  . 17

، اریز دـنتوافتم . زین  یتخـس  رد  هکلب  دـنراد ، فالتخا  مهاب  رادـقم  لکـش و  رد  طقف  هن  درم  هیاخود )  ) نایثنا اب  نز  نادـمخت )  ) ناـیثنا . 18
. تسا یتشوگ  مرن و  درم  هیاخود  تسا و  يددغ  تسس و  نز  ياهنادمخت 

ار نآ  سونیلاج ، زا  شیپ  امدـق ، زا  يدرم  هکلب  دـشاب  هدرک  دای  ار  تراکب  هدرپ  تیفیک  سونیلاج  هک  میتفاین  ام  هک  تسا  هتفگ  نینح  . 18
. تسا هدرک  رکذ 
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تسین روطنیا  هک  تسا  هدمآ  [، 339] دـناهدوب محر  رد  هام  تفه  هک  ینادازون  هب  موسوم  سونیلاج  باتک  رب  هّرق  نب  تباث  عماوج  رد  . 19

هام اب  ار  لمح  لماک  ياههام  باسح  دیاب  رما  نیا  ییاسانش  يارب  دنامب و  هدنز  دیایب  ایند  هب  یگلماح  هام  تفه  زا  سپ  هک  يدازون  ره  هک 
دوشیم و هدییاز  دش  بیرقت ، هب  زور ، نمث  فصن و  زور و  ود  داتشه و  دص و  همه ، رگا  ینک  عمج  تدالو  يرـسک  هام  لمح و  يرـسک 
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. دریمیم دش  رتمک  رگا 
هن تسا  لعفنم  نآ  اریز  هدـش ، هداد  رارق  مرن  سح  بصع  هک  هدـمآ  نوطالفا 340 ] طارقب و  ياههشیدـنا  باـتک  رب  نینح  عماوج  رد  . 20

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

. دریمیم يروف  صخش  دنک  دروخرب  درس  ياوه  اب  بلق  رگا  اریز ، یهد ؛ ماجنا  تسا  مرگ  نآ 
وا میتساوخ  ام  یتقو  دوب . هدیسر  هنیسرس  نایم  ناوختسا  هب  هک  دوب  هدمآ  دیدپ  يروسان  يرامیب  هنیس  رد  هک  هدمآ  هدش  دای  باتک  رد  . 21

راچان هدش و  دساف  هنیس  رس  ناوختسا  هک  میدید  میدنکفا ، رظن  دوب  هتفرگارف  ار  هنیس  رـس  ناوختـسا  درگ  هک  یماسجا  هب  مینک و  نامرد  ار 
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 فقوت  ناوختسا  ندروآ  نوریب  رد  میدرک  هدهاشم  ار  رما  نیا  یتقو  مییاشگیم و  ار  ششوپ  نآ  مینکیم 
؛ دروآیم يرامیب  ضیح  نوخ  ندش  سبح  یهاگ  هک  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  باتک  رد  سونیلاج  . 23

114 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسین دوشیم  ادیپ  سافن  نوخ  زا  هک  ینایز  هزادنا  هب  يرامیب  نیا  نایز  یلو ،

ینادازون همه  هک  تسین  روطنیا  هک  تسا  هتفگ  دناهدوب  محر  رد  هام  تفه  هک  ینادازون  هب  موسوم  سونیلاج  باتک  رد  هرق  نب  تباث  . 23
زور نمث  فصن و  زور و  جنپ  لماک و  هام  شـش  هلحرم  هب  هک  ینادازون  کش  نودب  یلو  دننامب ، هدنز  دنیایب  ایند  هب  هام  تفه  زا  سپ  هک 

. دنریمیم دناهدیسرن 
. دیآیم دیدپ  محتلم  ششوپ  زا  هک  تسا  ییدایز  نآ  اریز ، دیاز ؛ تشگنا  دننام  تسا ، یعیبط  يدایز  هرفظ  . 29

رما زا  جراخ  هک  هچره  هکنآ  یکشزپ  ملع  رد  دنمدوس  بلاطم  زا  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  ضارمالا  فانصا  عماوج  رد  هرق  نب  تباث  . 29
دوخ تعیبط  زا  جراـخ  رما  نآ  رگا  و  دـنمان ، ببـس  ار  یمود  ضرم و  ار  یلوا  هطـساو ، اـب  اـی  دـناسریم  ناـیز  هطـساو  نودـب  اـی  یعیبـط ،

. دوشیم هدیمان  ضرع 341 ] دشاب  روآنایز 
هک تنوفع  دننام  رگید  ببس  زا  یببـس  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  و  دـیآیم ، رامـش  هب  همحتلم  ياـهیرامیب  زا  تقیقح  رد  نآ  دوش ، ادـیپ  مشچ  رد  دـمر  هک  یناـمز  . 30

. دوشیم
نیتبلک اب  ار  يدرم  بلق  هک  مداد  روتـسد  نم  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  هدـش  لقن  نوطالفا  طارقب و  ياههشیدـنا  باـتک  رد  سونیلاـج  زا  . 31

. دشیم در  ناتشگنا  ریز  زا  تخس  جالتخا  ماگنه  رد  اریز  دنریگب ؛
؛ دـنکیم توص  داجیا  دـنک  دروخرب  هرجنح  ياهفورـضغ  اـب  هاـگره  هحفن  اریز ، توص ؛ داـجیا  يارب  صوصخم  تسا  ياهداـم  هحفن  . 32

. دنک دروخرب  هز )  ) رتو هب  بارضم  هاگره  هکنانچمه 
بجوم دـنکیم و  حییـست  قیفرت و  ار  طالخا  مامح  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  عنم  رادتنوفع  ياهبت  رد  مامح  زا  هدافتـسا  هکنآ  لـیلد  . 32

. دوش هتخیمآ  ملاس  طالخا  اب  رادتنوفع  طالخا  هک  دوشیم 
یناـنوی هب  ناتـسرامیب  ماـن  تسا و  ياـج  ینعم  هب  ناتـس »  » دوشیم و هتفگ  ناـضیرم  هب  راـمیب »  » اریز تسا ؛ یـسراف  ناتـسرامیب »  » ماـن . 32

. تسا نیکودنشخا 
نیتسخن  هک  تسا  هتفگ  دوخ  تاناتسرامیبلا  باتک  رد  یسیع 342 ] نب  روصنم  دیعس  وبا  املعلا  دهاز  . 33
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نارامیب هب  صاصتخا  ار  یناتسوب  دوخ  هناخ  کیدزن  هک  تسا  سدیلقاریا  نب  طارقب  درک  داجیا  عارتخا و  عادبا و  ار  ناتـسرامیب  هک  یـسک 
. داهن مان  نارامیب  ندمآ  درگ  لحم  ینعی  نیکودنشحا  ار  اجنآ  مان  تشامگرب و  نانآ  نامرد  يارب  مه  ار  یناراکتمدخ  داد و 

دوع ناتـسبات ، يارب  لدنـص  زا  تسا  ترابع  تسا  دـنمدوس  مومع ، روطهب  اهرهـش ، دـساف  ياهداب  اهراخب و  عفد  يارب  هک  ییاهروخب  . 33
. زییاپ يارب  توت  تسوپ  ناتسمز و  يارب  ردنک  راهب ، يارب 

ار اهنآ  همه  داد و  ربخ  اجنآ  ناروناج  ناـهایگ و  اـهبآ و  نیقراـفایم و  رهـش  عضو  زا  اـم  هب  تاناتـسرامیبلا ) 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  رهـش  نآ  مدرم  دریگارف و  ار  يرهـش  اههویم  اهتخرد و  اهناتـسوب 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  یکشزپ  شناد  . 38
رد سورادیق و  رهـش  رد  و  تسا ، طارقب  رهـش  هک  وق ، رهـش  رد  دینادرگرب و  ار  نآ  هکنآ  ات  داد ، دـنویپ  ار  نآ  یگتفاکـش  درک و  میمرت  ار 

. درک اجرباپ  ار  نآ  تسا ، سونیلاج  رهش  هک  سماغرب ، رهش 
. تسا هدوب  لاس 417  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

یناوختـسا ياراد  ای  تمـصم  یناوختـسا و  يور ، نیا  زا  دنـشاب ؛ یتخـس  تبالـص و  تیاغ  رد  هک  دـنراد  نآ  هب  زاـین  اـضعا  زا  یخرب  . 40
ياراد ای  تخـس  فوجم و  ناوختـسا  دنـشاب  کبـس  دـیاب  دـنراد و  رارق  ندـب  ساسا  هیاپ و  هک  رگید  یخرب  و  دـناهدش . هدـیرفآ  تمـصم 

. دناهدش هدیرفآ  تخس  فوجم و  ناوختسا 
و دـیدرگ ؛ فورعم  وا  زا  سپ  تسا و  هدوـب  ییاتـسور  هـکلب  هدوـبن  روهـشم  گرزب و  ياهرهـش  زا  اریخاطـس ، ینعی  وطـسرا ، هاـگداز  . 40

الوس مان  هب  ییاتسور  دصر ، بحاص  سپـسورخ ، بیرغ و  سطارا  هاگداز  و  دوب ؛ کچوک  يرهـش  زین  سماغرب ، ینعی  سونیلاج ، هاگداز 
؛ دیدرگ روهشم  ود  نیا  مان  اب  دوب و 
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[343 .] تفرگ ترهش  نادنمشناد  نامه  هلیسو  هب  زین  تسا  نادنمشناد  رهش  هک  نتآ  و 

تارـشح ندز  شین  زا  تسا  رتروآنایز  کـشخ  مرگ و  ياـهنیمز  رگید  یتیربک و  بآیب و  یکهآ و  ياـهنیمز  تارـشح  ندز  شین  . 41
. تسا رتروآنایز  رتدیدش و  درس  طاقن  رد  وا  ندز  شین  هک  برقع  فالخرب  درس ؛ ياهنیمز 

اب هک  يرگید  ياهوراد  و  [ 345] اینولف تسا  نینچمه  دماجنایم ، گرم  هب  هک  ربم  راک  هب  فیعـض  ياهورین  دروم  رد  ار  قایرت 344 ] . 41
. تسا هدیدرگ  جوزمم  نویفا 

[. 346] دبای خوسر  نآ  رد  ات  دراد  كاپ ) یلد   ) یلاخ ياجهب  زاین  تمکح  مهف  هک  تسا  هتفگ  رعاش  رموه )  ) سریموا . 41
. هیّرلا تاذ  ات  تسا  رتدنمدوس  بنجلا  تاذ  يارب  فاعر  هکنآ  تلع  رد  . 41

زا دـهد . ماجنا  ار  یلعف  طـقف  بصع  هک  تسا  نآ  هب  تکرح  یلو ، دریذـپیم ؛ تروص  بصع  رد  ینوگرگید  یعون  هلیـسو  هب  سح  . 42
. تسا رتتخس  تکرح ، ینعی  لعاف ، بصع  رتمرن و  یسح  بصع  هک  تسا  يور  نیا 

همه زا  عاـخن - غاـمد و  رگید  باـصعا  فـالخرب  مشچ - بصع  هک  تسا  هدـمآ  نوطـالفا  طارقب و  يارآ  عـماوج  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 

ار مشچ  هیجاجز  دیوریم و  فوجم  بصع  مسج  زا  هک  یبصع  مسج  هرابرد  سونیلاج  نخس  . 42
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. دریگیم رب  رد 
یلو دراد ، هبلغ  نآ  رب  تیبصع  مشچ ، مرج  هب  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  غاـمد و  زا  نآ  ندـمآ  نوریب  ماـگنه  بصع  نیا  هک  میوگیم  نم  . 42

. دنکیم ادیپ  هبلغ  نآ  رب  تیغامد  دیسر  مشچ  هب  یتقو 
. مینکیم كرد  ار  شتآ  شتآ ، اب  ار و  اوه  اوه ، اب  ار و  بآ  بآ ، اب  ار و  كاخ  كاخ ، اب  ام  هک  تسا  هتفگ  سلقذابنا 347 ] . 43

رتفیطل ییاونـش  سح  نآ  زا  سپ  تسا و  ساوح  نیرتفیطل  ییاـنیب  سح  هک  تسا  هتفگ  ضارعـالا  لـلعلا و  باـتک  رد  سونیلاـج  . 43
. تسا

. بیهل رون و  یخرس و  تسا : هدمآ  درگ  تفص  هس  زا  سخراتولپ 348 ] هدیقع  هب  شتآ  . 44
یخفن تعیبط  وا  مکش ) يوس  زا  ولهپ  ناوختسا  رـس  فوسرـش ؛ عمج   ) فیـسارش ریز  هک  یـسک  هک  تسا  هتفگ  هابلا  باتک  رد  يزار  . 44

. دنکیم رتنوزفا  ار  وا  مکش  رقارق  خفن و  عامج  دشاب 
یحاون نآ  رد  يزیرغ  ترارح  عامج ، ماگنه  رد  تسا و  فیعـض  وا  يزیرغ  ترارح  دشاب  نینچ  وا  لاح  هک  یـسک  هک  میوگیم  نم  . 44

. ددرگیم هریچ  عضاوم  نآ  رد  خفن  اهداب و  ندش ، درس  زا  سپ  دوشیم و  جییهت  ندب  زا 
رد دشاب  کیراب  نآ  ياهگر  هک  یتشوگ  مک  ياهندب  هکلب  دشاب ، روآنایز  نآ  يارب  عامج  یتشوگ  مک  ندب  ره  هک  تسین  هنوگنیا  . 44

. دنیبیم نایز  عامج 
ار هاب  يورین  هدیدرگن  غلاب  هک  یـسک  اب  ای  هدشن ، عامج  وا  اب  زارد  یتدـم  هک  یـسک  اب  ای  ضیاح ، اب  عامج  ارچ  هک  دوش  قیقحت  دـیاب  . 45

. دناسریم نایز  دزاسیم و  رده 
هب  ار  يدرک  نز  هک  هدید  دوخ  وا  هک  تسا  هتفگ  [ 349] ۀنبالا باتک  رد  يزار  يایرکز  نب  دمحم  . 45

118 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا هدوب  یهوبنا  شیر  ياراد  هک  دندروآ  دضتعم  روضح 

. تسا دیفس  نسوس  نامه  یقزار  . 47
نآ هرابرد  هک  دشاب  يرما  نوماریپ  هب  ملاع  دیاب  ریشم  تسا و  هنکمم  روما  نایم  زا  نیرتراوازس  هچنآ  هب  تسا  فیطل  یسدح  تروشم  . 47

. تسا هدش  تروشم  وا  اب 
تـسود ار  نآ  سفن  هچنآ  نداد  تسد  زا  هجیتن  رد  دوشیم ، ضراـع  سفن  يارب  هک  تسا  یتلاـح  وگب  تسیچ ؟ هودـنا  دـنیوگب  رگا  . 47
تـشحو سفن و  رب  اههسوسو  یگریچ  وگب  تسیچ ؟ ایلوخیلام  دنیوگب  رگا  و  هورکم . يرما  عقوت  وگب  تسیچ ؟ سرت  دنیوگب  رگا  و  دراد .

. تلع نودب  دساف  ینامگ  ببس و  نودب 
و دوش ، هدرب  راک  هب  تاعنام  تاّدار و  تاعدار و  دـیابن  نآ  رد  هک  دـنوشیم  عفد  هسیئر  ياـضعا  زا  مسق  کـی  دنمـسق : ود  رب  اـهمرو  . 47

. دوش هدرب  راک  هب  تایخرم  اب  هتخیمآ  تاعدار  هدننکدرس و  تاعدار  نآ  رد  دیاب  هک  هدشن  عفد  سیئر  يوضع  زا  هک  رگید  مسق 
هب دـیدرگیم و  ادـج  ندـب  زا  هدـنز  حیحـص و  دـشیم و  زاب  بلق  نیـشیپ  ياهینابرق  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هدرک  تیاـکح  سونیلاـج  . 48

. دشیم هداهن  دنتشاذگیم ، اهدبعم  رد  ار  هدش  حبذ  ینابرق  هک  یلحم  رد  ینابرق ، تروص 
زا اطخ  نیا  و  مسا ، رد  مه  تسا و  ینعم  رد  مه  اـطخ  نیا  تساـطخ و  ماـن  نآ  هب  یتابـس  گر  ود  يراذـگمان  تسا  هتفگ  سونیلاـج  . 49

. تسا هدش  ادیپ  حیرشت  ملع  هب  نانآ  ییانشآ  مدع  تهج  هب  ناکشزپ  نافوسلیف و 
تسین یفاک  يریذپلکش  سامت و  هلیـسو  هب  اهنآ  بیکرت  سفن  ای  تاسقطـسا و  عامتجا  سفن  هک  تسا  هدرک  لقن  افـش  رد  انیـس  نبا  . 50

. دریذپ رثأت  رگید  یخرب  زا  یخرب  دراذگ و  ریثأت  رگید  یخرب  رد  یخرب  هکنیا  هب  تسا  طونم  رما  نیا  هکلب  دیآ ، دیدپ  اهنآ  زا  تانیاک  هک 
يوم و نتخیر  ماذج و  صرب و  دننام  روآیتشز  ياهیرامیب  يرگید  و  سرقن ، عادـص و  دـننام  روآدرد  یکی  دنمـسق : هس  رب  اهیرامیب  . 51
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[350 .] ود نیا  ریظن  يرک و  يروک و  دننام  مامت  تقلخ  زا  هدنهاک  نآ  نیموس  نآ ، دننام 

ص118 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
وا لیم  هب  انب  نآ  ظفح  ناسنا و  تعاطا  رد  مولع  رد  ییوگخـساپ  يورین  رگا  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  نافیرظ  یکـشزپ  باتک  رد  يزار  . 

. تسین اهباتک  نیودت  زا  زج  ياهراچ  تسا  زارد  اهشرازگ  راوشد و  لوصف 351 ] نوچ  یلو ، دنامیم ؛ یقاب  اههنیس  رد  مولع  دوب ،
119 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

، دـنکیم هیرگ  هدارا  نودـب  یهاـگ  یتـح  دـباییم و  مارآ  وا  سفن  کـشا  نتخیر  اـب  تسا و  ندرک  هیرگ  رب  رداـق  یمدآ  هکنآ  تلع  . 52
. تسین نآ  نتخاس  بولغم  رب  رداق  وا  هک  دروآیم  يدیدش  راشف  نانچ  ناسنا  هب  یناسفن  تاکرح  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب 

، تاداع قالخا و  اریز ، تسا ؛ ضراوع  تاکرح  رد  گرزب  ییورین  ياراد  ناـمز  و  تاداع 352 ] قالخا و  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  . 55
دـباییم و مارآ  ضراوع  نامز ، لوط  رد  دـنکیم و  ادـیپ  تفلا  دـنریگیم  ومن  وشن و  سفن  رد  هک  ییایـشا  اب  سفن ، ءازجا  زا  یمیهب  ءزج 

. دنکیم يراددوخ  اهنآ  هب  لیم  زا  دیدرگ  ریس  تساوخیم  هک  ییاهزیچ  زا  یتقو  یمیهب  ياهورین 
لوط رد  هدـیدرگ  هضراع  راچد  هک  سفن  ءازجا  زا  ءزج  نآ  هک  تسا  نیا  دـشخبیم  مارآ  ار  یناسفن  ضراوع  نامز  لوط  هکنآ  تلع  . 57

دـش عمج  وا  رد  رما  ود  نیا  یتقو  ددرگیم ، هتـسخ  نآ  ندیـشک  جـنر  زا  زین  و  تسا ، هدوب  وا  شهاوخ  دروم  هچنآ  زا  دوشیم  ریـس  ناـمز 
. دباییم مارآ 

تـسا هنـشت  هکنآ  تهج  زا  هنـشت  مدآ  سفن  هک  دیوگیم  ملعم  دنکیم . لقن  هداد  خر  ملعتم  ملعم و  نایم  هک  ار  ياهرواحم  نوطالفا  . 57
يوسهب تاقوا  نیمه  رد  رگا  هک  دیوگیم  ملعتم  تسا . بآ  يوسهب  شتاکرح  اهوزرآ و  همه  دنکیمن و  لیم  ار  بآ  ندیشون  زج  يزیچ 

. تسا هدینادرگ  هنشت  ار  وا  هچنآ  زا  ریغ  دشاب  يرگید  زیچ  دیاب  درک  ادیپ  شیارگ  دوب  تکرح  رد  نآ  يوسهب  هچنآ  فالخ 
یهاوخ رگا  و  هدب ، رارق  اهنیا  دننام  سآ و  ورس و  طولب و  مزیه  ار  مامح  همیه  ینک  کشخ  مامح  رد  ار  یناسنا  ندب  هک  یهاوخ  رگا  . 60

مامح همیه  ار  نآ  دـننام  صاجا و  بانع و  بلد و  فاصفـص و  مزیه  ریعـش و  لبنـس  هاـیگ  توت و  اـفرط و  مزیه  ییاـمن  رت  ار  وا  ندـب  هک 
. نادرگب

بط ملعت  هب  دش  دراو  دادغب  هب  هک  یماگنه  يزار  يایرکز  نب  دمحم  هکنیا  ببس  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  هدش  تیاکح  املعلا  دهاز  زا  . 61
کی ياراد  دازون  یکدوک  هکنیا  تلع  رگید ، يراب  درک و  وگتفگ  ملاعلا » ّیح   » هایگ هرابرد  سانـشوراد  يداتـسا  اب  هک  دوب  نیا  تخادرپ 

. دش نایب  وا  يارب  تسا  هدوب  تروص  ود  رس و 
هار  دوخ  ياپ  ود  اب  هک  تسا  یسک  نوچمه  دشاب  ود ، ره  لمع ، ملع و  ياراد  کشزپ  هاگره  . 64

120 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دوریم هار  اپ  کی  اب  هک  تسا  یسک  نوچمه  سکعلاب ، ای  دشابن و  لماع  دشاب و  ملاع  رگا  و  دوریم ،

عمـش اب  ار  دوخ  تشگنا  [ 353] دنریگب ار  یسک  ضبن  دنهاوخب  هکنآ  زا  شیپ  هک  دندادیم  روتـسد  هدروخلاس  ناکـشزپ  هب  ناینیـشیپ  - 64
. دنکیم مرن  ار  تسوپ  عمش  دراد و  ندرک  مرن  هب  زاین  تسا و  کشخ  نانآ ، تسوپ  هکلب  ناگدروخلاس ، تشگنا  اریز ، دنلامب ؛

فاعر ار  وا  سپـس ، دوب . ینمزم  عادص  راچد  هکیلاحرد  تفر  راکـش  هب  يدرم  هک  هدش  لقن  مجاشک  دراطملا  دیاصملا و  باتک  رد  . 64
. دیدرگ فرطرب  وا  رسدرد  سپس  دش  ضراع 

سجرج 354] دش  توعد  ینانوی  ياهباتک  لقن  يارب  یسابع ، هفیلخ  روصنم ، هلیسو  هب  هک  روپاشيدنج  ناکـشزپ  زا  کشزپ  نیتسخن  . 65
. دیسر دوخ  لامک  دح  هب  نومأم  نامز  رد  مولع  لاقتنا  رما  سپس ، تسا و  فورعم  شانک  بحاص 

. ربص لسع ، خی ، نارفعز ، کمن ، هکرس ، زا  تسا  ترابع  دنکیم  ظفح  ندیدنگ  زا  ار  اهنآ  دننام  اههثج و  اهشوگ و  هک  ییاهوراد  . 65
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ظفح ندناشوج  نودب  بآ  هلیسونیدب  ددرگ و  هتسش  بآ  اب  دوش و  هتفرگ  دهش  هک  تسا  نآ  یلاموفا  تسا ، لسع  بآ  نطارق  یلام  . 65
. ددرگ

. تسا هداتفا  قافتا  لاس 243 ، رخآلا  يدامج  مراهچ  هبنشود  زور  رد  يارنمّرس ، رهش  رد  هیوسام  يانحوی  تافو  . 67
. دنیوگ رزم »  » ار نآ  هک  تسا  يرصم  ذیبن  نامه  يذام  لسع  هداب ) یم ،  ) ذیبن هک  تسا  هتفگ  هابلا  باتک  رد  يزار  . 67

رتشیب دناوتیم  یناسفن  ياهببس  هب  دراد  ياج  شلد  رد  هک  دوخ  هبوبحم  اب  درم  هک  دورن  نامگ  . 67
121 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

يارب ار  اهورین  دباییم و  راشتنا  قوشعم  زا  هک  تسا  ترارح  نآ  ببـس  هکلب  دیامن ، لازنا  رتناسآ  دهد و  نوریب  رتشیب  ینم  دـنک و  عامج 
. دنکیم تیوقت  ینم  عفد 

رکف هاگره  دـنک و  هدایز  دـیلوت و  ّتیمک  رد  ار  نآ  رکف  هک  دـمآیم  مزال  دوبیم  ینم  دـلوت  ببـس  ییاهنت  هب  یناسفن  ياـهورین  رگا  . 69
. تسین نینچ  هکیلاحرد  دیآ  نوریب  ینم  دشاب  تکرح  رد  یناسفن  ياهورین  دشاب و  هتشاد  همادا 

لـصتم بلق  هب  هکنآ  تهج  زا  هکلب  تسین  دـبک  تهج  زا  طقف  نیا  تسا و  هدـش  ادـیپ  نآ  زا  هکیلاحرد  تسا ، دـبک  زا  رتمرگ  نوخ  . 69
. دوشیم نآ  زا  رتمرگ  تسا و  رتنوزفا  دبک  زا  هک  دنکیم  ار  یترارح  هدافتسا  تسا 

. یعیبط ریغ  یعیبط و  دراد  رارق  یلاع  سنج  ود  تحت  رد  انیس ) نبا   ) سیئر يأر  رب  انب  مغلب  . 70
. تسا نآ  فالخرب  نآ  یعیبط  ریغ  دوش و  نوخ  هب  لیدبت  دناوتیم  دراد و  ماوق  رد  لادتعا  نیریش و  نآ  یعیبط 

تحص و دنشاب ، يرگید  اب  کیره  تبسن  هدنرادهگن  هک  يوحن  هب  دنشاب ، هتشاد  تبـسانم  دوخ  اب  طالخا  هاگره  هک  تسین  هنوگنیا  . 74
. دنروآیم دوجوهب  ار  یتمالس 

. ددرگیم سولیک  رگید  يزیچ  ای  بآ و  ندیشون  نودب  دوشیم ، هدعم  دراو  هک  ییاذغ  ناروناج ، رتشیب  رد  هکنادب  . 75
تـسا قیقر  نانآ  طالخا  هک  یناسک  هب  غارفتـسا ، تقو  رد  دروآیم ، يور  يدـنت  هب  ندرک  شغ  ارچ  هکنیا  هراـبرد  خـساپ  شـسرپ و  . 76

. تسا هدیسرن  طارفا  هب  نانآ  لاهسا  هک  دنچره 
. دنتسه تاکرح  لاعفا و  سفن و  تالآ  اضعا  نآ  هک  دنیوگ  هیلآ  تهج  نآ  زا  ار  هیلآ  ياضعا  هک  تسا  هتفگ  نوناق  رد  انیس  نبا  . 77

. تسا كانرطخ  زارد و  هبیان  بت  دنراد و  فالتخا  یهاتوک  يزارد و  رد  عبر 356 ] بت  و  بغ 355 ] بت  تلع  رد  . 78
ناویح فیرعت  رد  هکنیا  و  دوش ، عفر  تاـیح  دـنوش  عفر  نهذ  رد  رگا  هک  يوحن  هب  دنتـسین ، یتاذ  موّقم  تاـیح  يارب  تکرح  سح و  . 78

سح و اریز  دزادنین ، هابتشا  هب  ار  وت  تسا  ساسح  كرحتم و  دناهتفگ 
122 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دنتسه قرافم  ضرع  ود  تکرح  سح و  سپ ، ددرگیمن . عفر  وا  زا  تایح  هکیلاحرد  ددرگیم  یفن  جلف  وضع  زا  نهذ  رد  تکرح 
زا نخـس  لضافا  زا  یکی  اب  يزور  هک  دیوگیم  وا  درادب ،- رادیاپ  ار  وا  دییأت  دنوادخ  شاّرفلا - نب  نیدلا  سمـش  یـضاق  نانخـس  زا  . 83
زا هفطن  هک  دندوب  دقتعم  یخرب  دـمآ . نایم  هب  تسا  عوضوم  نیا  رـس  رب  ناینیـشیپ  نایم  هک  یفالتخا  نآ و  زا  نینج  تقلخ  تیفیک  هفطن و 

ندب همه  زا  دنچره  هفطن  ءازجا  هک  دنتفگیم  رگید  یخرب  و  دوشیم ، نینج  رد  دوخ  سنج  هب  لیدبت  دوشیم و  بذج  ندب  ياضعا  همه 
. دنتسین زیامتم  مه  زا  یلو  دوشیم  بذج 

. دناهدرک لقن  سلدنا  ناسانشهایگ  یخرب  زا  ار  نآ  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  تسا  ینابایب  ربونص  سوطیفامک » . » 94
نآ یگدزباتش  اب  درک  تیاکش  هدعم  رد  ماعط  ندش  دساف  ای  شراوگ  يدب  زا  یسک  رگا  هک  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  لدبم  یناخد  یشرت و  هب  ار  نآ  دساف و  ار  اذغ  ياهدعم  هک  يدید  رگا  . 96
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دـشاب مرگ  شجازم  رگا  سوردـنخ  نان  ای  دـشاب و  درـس  جازم  رگا  نان  لـسع و  ندروخ  اـب  ار  راـمیب  تسا ، هارمه  ياهّداـم  اـب  هکنآ  اـی  و 
. يامزایب

قورع رد  رگا  و  ددرگیم ، یلبط  ياقـستسا  ندش  ادیپ  هدعم و  قلّزلا )  ) شزغل ببـس  ةّریغملا ) ةّوقلا   ) هدـننکنوگرگید يورین  طوقـس  . 97
[. 357] دوشیم ثعاب  ار  یمحل  ياقستسا  دنک  طوقس  تشوگ  هب  رگا  یّقز و  ياقستسا  دنک  طوقس  دبک 

تـسا یتلاح  یجالتخا  و  تسا ، قاوف  نامه  یجنـشت  هک  تسا  نیا  یجنـشت  تکرح  اب  هدعم  رد  هشعر  یجالتخا و  تکرح  نایم  قرف  . 98
دننام یـضراوع  درادن و  دوخ  زا  شرازگ  رب  ییاناوت  هکنیا  زا  يدنمهلگ  درادن و  مارآ  باوخ  رد  دباییم و  كانهودـنا  ار  دوخ  یمدآ  هک 

. اهنیا
: تسا هس  اهیرامیب  و  هعفاد ، همـضاه و  هکـسمم و  هبذاـج و  تسا : راـهچ  اـهورین  نآ  اریز ، تسا ؛ هدزاود  هدـعم  ياـهورین  ياـهیرامیب  . 98

. تسردان نایرج  نالطب و  فعض و 
یتیز  قافنا » تیز   » تسا و حیصف  یبرع  دنروآیم ، ماش  زا  ار  نآ  هک  [، 358 «] یباکر تیز   » هملک . 100

123 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
قافنا تیز  نیا  و  لمعتسم ، تیز  جارختـسا  رب  دننکیم  قافنا  دنـشورفیم و  ار  نآ  جارختـسا  زا  سپ  دنراشفایم و  جف  نوتیز  زا  هک  تسا 

. تسا هریش  هک  هکرس  نغور  زا  تسا  رتهب  روظنم  نیا  يارب  نیا  دنریگیم و  نآ  زا  ار  درس  ياهنغور  تسا و  درس 
دـنناوخ و باکر  ار  نآ  هک  دـنروآیم  ماش  زا  رتش  اب  هک  تسا  يزیچ  مسا  نآ  هکنآ ، تسخن  متفای : لوق  ود  یباکر  تیز  ریـسفت  رد  . 101

نوتیز زا  هدـش  هتفرگ  قافنا  تیز  و  تسا . هدـش  هتفرگ  هرـصعم  زا  هک  تسا  هزات  تیز  نآ  يانعم  سپ ، تسا . هرـصعم  مان  هک  هبکر  رگید 
. دننکیم قافنا  دوخ  جیاوح  رد  ار  نآ  ناحالف  هک  دنرادنپ  طلغ  هب  هچنآ  هن  تسا  ینایرس  زا  بّرعم  هملک  تسا و  جف 

تسا و يوق  ناکدوک  رد  ترارح  هک  تسا  نیا  دنوشیم  راچد  هیلک  گنس  هب  ناگدروخلاس  هناثم و  گنس  هب  ناکدوک  هکنآ  تلع  . 101
دنوشیمن بوذ  طالخا  ترارح ، یمک  تلع  هب  ناگدروخلاس  رد  و  دزاسیم ، ناور  رترود  ياضعا  هب  دـنکیم و  بوذ  ار  طالخا  تّوق  اب 

. دننامیم یقاب  هیلک  رد  تهج  نیا  زا  دنتفایمن و  نایرج  هب  و 
هدعم و ددرگیم و  رادیدپ  هلـضع  رد  جنـشت  هک  ینادب  دیاب  دناهدرک و  ریـسفت  یجنـشت  تکرح  ای  جنـشت  هب  ار  قاوف  رتشیب  نارخأتم  . 102

. دنتسین هلضع  يرم 
تالـضف هک  دوریم  راک  هب  ییاههدـعم  رد  نآ  هکلب  ربم ، راـک  هب  تسا  مغلب  نآ  رد  هک  يدـقتعم  هک  ياهدـعم  رد  ار  نیتنسفا 359 ] . 103

سنج زا  هک  ار  یطالخا  هک  تسا  دنمدوس  ياهدعم  يارب  نیتنسفا  هک  تسا  هتفگ  هدعم  باتک  رد  نینح  دوشیم . عفد  نآ  رد  رارم  ارفص و 
. تسین دنمدوس  دشاب  هدش  عمج  مغلب  نآ  رد  هک  ياهدعم  رد  یلو  دنکیم ، عفد  دوشیم  دلوتم  هدعم  رد  تسا و  رارم 

. دوشن هدیشون  نآ  زا  یقارع  هیقوا  هس  زا  رتشیب  هک  هداد  نامرف  هدرک و  جارختسا  بیبط  سدایبیلقسا  ار  عنعنم  رانا  بارش  . 103
هب وجتـسج  نآ  کیکی  ياـهورین  زا  دـیاب  يدـید  ار  یبّکرم  يوراد  یتقو  بّکرم : ياـهوراد  ملع  جارختـسا  رد  دوخ  زا  یتشادداـی  . 104

. دراد تقباطم  هزادنا  هچ  ات  دوخ  تانامض  اب  کی  ره  تسا و  هدش  عضو  هچ  يارب  اهنآ  زا  کیره  هک  ینیبب  يروآ و  لمع 
تهج  زا  تسا  نتشک  هک  کلهم  رهز  نایز  : » تسا هتفگ  اهرهز  باتک  رد  هیشحو 360 ] نبا  . 113

124 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
«. دنمان تعیبط »  » ار نآ  هک  ورین  نامه  ینعی  تسا ، نآ  ربدم  هک  ندب  رد  تسا  ییورین 

مارآ نکاس و  نآ  يانعم  تسا و  سونیّلغ  سونیلاج ، حیحص  مان  تسا و  هّللا ) راّجـش   ) دنوادخ ناشن  تخرد  سدیروقـساید »  » ینعم . 114
[. تسا 361 هلیضفلا  مامت  ای  هلیضفلا  ّمات  نآ  يانعم  تسا و  سیلاثوتسرا  نآ  تسرد  سیلاطوطسرا ، و  تسا ،

: تسا عون  هس  رب  یفسارش  يرامیب  نامرد  هک  تسا  هتفگ  دوخ  باتک  رد  نامیلس  نب  قاحسا  . 115
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زا هدـعم  نهد و  ظفح  مود ، و  دوشیم ، يراـمیب  ببـس  نآ  دوجو  هک  ندـب  زا  هایـس  هرم  ندرک  مک  هیقنت و  یکی ، تسا : مسق  ود  لوا  عون 
زا شیپ  لادـتعا  اب  تضاـیر  هک  جراـخ  زا  یکی ، تسا : مسق  ود  زین  دوشیم  لامعتـسا  نوریب  زا  هک  مود ، عون  نآ . دـننام  ییاـهزیچ  دـیلوت 

. اهحیرفت عاونا  زا  دنادرگیم  رورسم  ار  سفن  هچنآ  يرگید ، و  تساذغ ،
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 راک  هب  ار  نآ  دیاب  دراد  ینوزفا  شنایز  رب  نآ  دوس  رگا  یلو  ینک ،

. تسا عارذ  دص  راهچ  تسا  هدش  دای  یملع  ياهباتک  رد  هک  حیرشتلا  باتک  زا  ياهتکن  هک  تسا  هتفگ  ایذاطسا  . 121
125 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

زین و  تسا ، یگتـسخ  رد  طارفا  نآ  ببـس  یهاگ  يراخب و  تبوطر  ندـش  بآ  یناویح و  حور  نتفر  لیلحت  زا  تسا  ترابع  ءایعا » . » 121
. تسا ندب  نطاب  زا  نآ  ببس  یهاگ 

رد کـشزپ  نآ  دـنکن ، تعاـطا  وا  زا  وا  راـمیب  یلو  دـشاب ، طارقب  هیاـپمه  یکـشزپ  ملع  رد  یکـشزپ  رگا  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  . 122
. دوشیمن قفوم  دوخ  نامرد 

. تسا نآ  رب  لیلد  جنلوق  ملا  عامج و  تذل  ملا ، تذل و  تفایرد  تهج  زا  تسا ، ساوح  نیرتدنمورین  هسمال  سح  . 122
. تسا لوا  هلحرم  رد  هک  یندناسر  نایز  دناسریم ، نایز  لعف  هب  هک  تعیبط  زا  جراخ  تسا  یتظلغ  نآ  هک  تسا  نیا  مرو »  » فیرعت . 122
هب ناتـسبات  رد  یـسک  رگا  دشاب . هارمه  بت  اب  دمر  هک  دتفایم  قافتا  تردن  هب  هک  دـیوگیم  دوخ  هرکذت 362 ] رد  یـسیع  نب  یلع  . 123

. تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یمیظع  تفآ  دبای  تدش  بت ، تهج  هب  دمر ، رگا  دباییم و  دوبهب  دوز  دوش  راچد  دمر 
دباییمن و ییاهر  نآ  زا  هک  دراد  هیر  رد  ياهحرق  هک  یسک  رد  قد  بت  ندش  ادیپ  هرابرد  نوخ ، روهظ  باتک  رد  ثعشا  نبا  نخس  . 126

. دوشیم وا  گرم  ببس  نامه 
عوضوم نیا  هک  ار  یسک  مدیدن  نم  و  دباییمن ، دوبهب  دناهدرک  دای  مدرم  زا  يرایسب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  ییاهببـس  اب  هیر  ياهمخز  . 129

؛ لادـتعا اب  لحم  ندـینادرگ  کشخ  زا  تسا  ترابع  اـهمخز  نتفاـی  دوبهب  نوناـق  هک  میوگیم  نم  دـشاب . هدرک  ثحب  یفوتـسم  روطهب  ار 
دب جازم  ياهطارفا  اریز ، جازم ، یبوخ  دوش ؛ تشوگ  نیزگیاج  هک  دسریم  وضع  هب  هک  ییاذـغ  رهوج  يراوتـسا  یبوخ و  رارق ؛ نوکس و 

. دوشیم نآ  دوبهب  زا  عنام 
. ربب راک  هب  تیز  اب  طقف  ار  هدننکخرس  ياهوراد  دیوگیم  دوخ  لئاسملا 364 ] راصتخا  رد  یلین 363 ] . 131

126 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ترارح و بذـج  فدـه ، اریز  تسین ؛ ندرک  مخز  هب  مه  يزاـین  دـنکیم و  يریگوـلج  تسوـپ  ندرک  مخز  زا  تیز  اریز  میوـگیم ، نم 

. تسا وضع  هب  دیدش  ییورین  اب  نوخ 
. تسا روک  هدور  رتشیب  نآ  دوشیم و  هدیمان  هلیق »  » دیآیم نییاپ  رفص  رد  هک  ياهدور  . 132

دقاف تساجنیا  هب  کیدزن  هک  ییاههدور  نایم  زا  ییاهنت  هب  روک  هدور  طقف  هک  تسا  نیا  نآ  ببـس  هک  تسا  هتفگ  ایمیدـیپا  رد  سونیلاج 
. دنیآیمن نییاپ  اهرگید  یتح  دیآیم و  نییاپ  رتدنت  همه  زا  نآ  نیاربانب ، دهدب . دنویپ  ار  نآ  هک  تسا  ییاهطابر 

وا رد  زیچ  هس  هکنیا  رگم  دـسریمن  لاـمک  دـح  هب  یـسک  يارب  یکـشزپ  شناد  نتخومآ  هک  تسا  هتفگ  دوخ  لخدـم  رد  راّزج  نبا  . 132
. راشرس شوه  رفاو و  صرح  رهام و  داتسا  دشاب : هدش  عمج 

؛ دنک لماک  فیصوت  تسا  نآ  فیصوت  ددصرد  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 
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. هچروم کچوک  رس  ینعی  تسا  كرسروم »  » نآ حیحص  یسراف و  تسا  یمسا  جرسوم » . » 133
یسررب دشاب  هدش  ثداح  نآ ، ببس  هب  ای  نآ ، رد  يرامیب  تسا  نکمم  هک  ار  ییاضعا  همه  دش ، هبتشم  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  کیره  هدب و  رارق  یسررب  دروم  ار  اضعا 

هک تسا  نیا  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  یعضودب  داح و  يوارفص  طلخ  هدیسران و  یمغلب  طلخ  يرامیب  رد  هاگره  . 140

هدیقع  هک  مدید  ناوریق  رد  ار  يدرم  : » دیوگیم [ 365] ایلوخیلام باتک  رد  نارمع  نب  قاحسا  . 140
127 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

رس وا  هک  درک  نیقی  وا  ماگنه  نآ  رد  و  میداهن ، وا  رس  رب  دوخ  ياجهب  میتخاس و  یهالک  وا  يارب  دیپس  زیزرا  زا  ام  درادن و  رس  هک  تشاد 
. دراد

نتفای ددـصرد  نارامیب ، زا  رگید  عون  ره  زا  شیب  دنتـسه ، راچد  يرامیب  نیا  هب  هک  نانآ  هک  تسا  هدـمآ  ایلوخیلام  باـتک  نیمه  رد  . 141
وا نامرف  دنباییم  تسد  کشزپ  هب  هکیتقو  دنشخبیم و  نانآ  هب  یناوارف  لام  دننکیم و  نامرد  ياضاقت  نانآ  زا  تلذ  اب  دنتسه ؛ کشزپ 

. دننکیمن تعاطا  وا  زا  دنهنیمن و  ندرگ  ار 
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  تدش  هب  دیسر 
ببـس و  تسا ، تروص  رـشبت  تلاح  ههقهق و  نآ  يروص  ببـس  و  يداش ، نآ  يدام  ببـس  و  تسا ، هقطان  هوق  هدـنخ  یلعاـف  ببـس  . 142

. تسا هاتوک  نآ  زاربا  زا  نخس  هک  تسا  سفن  بجعت  تروص  زاربا  نآ  یمامت 
. تسا [ 366 «] طولب هاش   » نارگید رصم و  لها  نابز  رد  لظتسم »  » فیرعت . 144

هدزقهب رد  يدیفـس  هک  تسا  نیا  هدز  قهب  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  هدزصرب  رد  یلو  دنکیمن ، زواجت  تسوپ  رهاظ  زا  درادن و  یگتفرورف 

. دسریم مه  ناوختسا  ات 
. تسا قهبا  رد  يدیفس  زا  رتدیدش  صربا  رد  يدیفس  يورنیازا ،

زین دریگیم  ار  نآ  زا  یـشخب  ولج  هچنآ  رب  هکلب  ددرگیمن ، قالطا  ارجم  رد  نایرج  عانتما  هب  طقف  هّدس »  » مسا هک  دوش  هتـسناد  دیاب  . 145
. دوشیم قالطا 

راکنا ار  نآ  دوجو   » هک مداد  خـساپ  نم  ادوجو »؟ ای  ینکیم  راکنا  ـالقع  ار  اـیمیک  دوجو  وت  اـیآ   » هک دیـسرپ  نم  زا  لـضاف  یـضاق  . 146
.«. نآ دوجو  رب  یعطاق  ناهرب  هن  ماهتفای و  نآ  عانتما  رب  یعطاق  ناهرب  هن  نم  اریز ، منکیم ؛

نآ  حیحص  هکیلاحرد  دننکیم  ظفلت  دیدشت  اب  ار  [ 367 «] هباّبک  » ام راگزور  ناکشزپ  زا  یهورگ  . 147
128 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تسا یسراف  [ 369 «] ناغشیسراد  » یبرع و زین  [ 368 «] بالبل  » تسا و فیفخت  اب  هبابک » »
: دنمسق جنپ  رب  ضارعا  هک  تسا  نیا  ضارعا  للع و  باتک  رد  سونیلاج  نخس  هجیتن  . 147

رد دوشیم و  ثداح  ببـس  زا  هک  یتلاح  مود ، دـنیوگ ؛ ببـس  ار  نآ  هک  دـهدیم  ماجنا  ندـب  رد  ار  یلعف  هک  ینامـسج  هضراـع  تسخن ،
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؛ هدیـسر لامک  دـح  هب  نآ  رد  هدـش  ثداح  هتفای و  نّوکت  هچنآ  هک  تسا  يرامیب  دوخ  موس ، دـنیوگ ؛ ثدـح  ار  نآ  تسا و  نّوکت  قیرط 
. تسا ضرم  عبات  هک  یضرع  مجنپ ، تسا ؛ هدیسر  لامک  دح  هب  يرامیب  نآ ، اب  هک  یلعف  نایز  مراهچ ،

تقو . 6 راـمیب ، نس  . 5 ندـب ، رهاظ  . 4 راـمیب ، جازم  . 3 يرامیب ، مزـال  ضرع  . 2 يرامیب ، ببـس  . 1 دـنعون : هد  تاسقطـسا » تانب  . » 149
. رامیب تاداع  . 10 رامیب ، يورین  . 9 رامیب ، رهش  . 8 تقونآ ، رد  اوه  لاح  . 7 رضاح ،

رب هن  تخیر  بآ  دـیاب  هدرک  شغ  هک  یـسک  تروص  رب  هک  مییوگیم  ام  تسا  هتفگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  نقولغا 370 ] باـتک  رد  . 149
رتـشیب اـضعا  ریاـس  زا  بآ  ربارب  رد  نآ  ساـسحا  اذـل  تسا و  رتـشیب  تروـص  رد  ساوـح  اریز ، تسا ؛ يزیرغ  ترارح  ندـعم  هک  وا  هـنیس 

. دشابیم
هب زاـین  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  هلیسو  هب  هک  هدش  بیکرت  تاسقطسا  زا  هک  يزیچ  رب  ببس  زین  و  تسا ؛
تسا نیا  ضرم  فیرعت  دناسریم و  نایز  ندب  هب  نآ  ببسم  طسوت  هک  عبط  زا  جراخ  تسا  یتلاح  نآ  هک  تسا  نیا  ببـس  فیرعت  . 153

. دراد رارق  نیتسخن  هیاپ  رد  نایز  نیا  دناسریم و  نایز  ندب  هب  هک  عبط  زا  جراخ  تسا  یتلاح  نآ  هک 
تسا  سنج  هلزنم  هب  هک  العا  ضرع  هک  تسا  هتفگ  دوخ  صرب  قهب و  باتک  رد  ثعشا  نبا  . 154

129 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. ثدح . 5 لعف ، نایز  . 4 تسا ، ضرم  عبات  هک  یضرع  . 3 تسا ، دوخ  سنج  مان  هب  هک  یضرع  . 2 ببس ، . 1 تسا : عون  جنپ  ياراد 

، دوـشیم ندـب  رب  ضراـع  هک  تسا  يزیچ  ره  ضرع  هـک  تـسا  هـتفگ  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 

لابند هب  هک  یعیبط  يارجم  زا  جراخ  تسا  یتلاح  نآ  هک  تسا  نیا  نارخاتم ، زا  رتشیب  يأر  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  میاد  یتکرح  ثدـح  هک  تسا  نیا  ضرع  ثدـح و  نایم  قرف  . 155
شتآ و رد  هک  ینـشور  نوچمه  دراد ، گنرد  یهاگ  مه  نآ  یلو  یهایـس ، هب  يدیفـس  تکرح  دننام  تسا ، كرحتم  هک  دـنچره  ضرع 

. دراد گنرد  فرب  رد  هک  يدیفس 
دنک دروخرب  اوه  اب  یتقو  یلو  تسا ، كانمن  یتبوطر و  اـیرد  رد  دّـسب »  » هک تسا  هتفگ  ناگدنز 371 ] حیرـشت  باتک  رد  سونیلاج  . 156

. دوشیم دماج  کشخ و 
. لعف رب  رادتقا  ینعی  تسا  تردق »  » زا قتشم  ینانوی  نابز  رد  تّوق »  » مسا هک  تسا  هتفگ  نینح  . 156

. تسا تسرد  یبرع  [ 372 «] مجلس  » ینعم هب  مال ، رسک  هب  تفل ،» . » 157
. تسا نآ  ندش  هتسب  هیدیلج و  تبوطر  یکشخ  نامه  هدیدنسپ ، يدوبک  . 157

ددنب و راک  هب  ار  رکف  سایق و  هکنیا  رگم  دنکیمن  ادیپ  رامیب  ندیـشخب  دوبهب  نامرد و  رب  ییاناوت  کشزپ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  . 157
و هتفرگ ، تروـص  يرادـقم  هچ  اـب  یهار و  هچ  زا  يدوـبهب  نیا  و  تسیچ ، هدیـشخب  دوـبهب  ار  یـصاخ  يراـمیب  هک  ییوراد  رثا  هک  دـنادب 

. تسا هدوب  هچ  يدوبهب  نآ  هب  ندیسر  هب  تروص  نیرتکیدزن 
تسا  يزیچ  نآ  و  هدش ، هتفرگ  نآ  دننام  نهآ و  ثبخ  زا  اب ،»  » و اخ »  » تکرح اب  [ 373 «] ثبخ . » 157
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. دنکفایم نوریب  ار  نآ  بوذ  ماگنه  رونت  هک 
دنکن و تمالم  ماهدرک  یبط  یباتک  دراو  ار  یبط  ریغ  تاعوضوم  نم  هکنیا  رب  ارم  دـیاب  دـنکفایم  رظن  نم  باتک  تافیرعت  رد  هکنآ  . 157
هک مدرک  داـی  باـتک  نیا  رد  ار  ییاـهزیچ  نم  یلو  تسا  تسرد  وا  داریا  دـنچره  اریز ، تـسا ؛ رگید  یملع  هـب  طوـبرم  نـیا  هـک  دـیوگن 

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

ریاس سرخ و  ناتـشگنا ، تسد و  فک  رظن  زا  دریگیم  رارق  حیرـشت  ماـقم  رد  ناـسنا  ياـجهب  هک  یناویح  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  . 159
. دنتسه زاب  فک  ناروناج 

ناگنیزوب زا  دعب  دنریگیم  رارق  ناسنا  ماقم  فلتخم  ياضعا  ای  وضع  وضع  حیرشت  رد  هک  ناروناج  نیا  ندرک  دای  هک  میوگیم  نم  . 159
. دوشیم هدیمان  روطس »  » هک تسا  یناویح  زا  دعب  و 

. تسا هدننکهتسخ  ددرت  ترثک  تهج  هب  دریذپیم و  تروص  دنک  لازنا  اب  مالغ  اب  ندرک  عامج  هک  تسا  هتفگ  نوناق  رد  انیس  نبا  . 159
لیلحا مالغ ، دروم  رد  دـباییم و  كاکطـصا  نآ  هب  هچنآ  اب  تسا  لیلحا  كاکطـصا  ینم  عیرـس  ندـمآ  نوریب  ببـس  میوگیم  نم  . 160

هب مه  ار  ینم  و  تسین ، محر  هندرگ  جرف و  اب  سامت  كاکطصا و  نوچمه  نآ  اب  سامت  كاکطصا و  دوشیم و  دننام  هسیک  ییاضف  دراو 
. دنکیم بذج  ار  ینم  محر  هکنانچنآ  دنکیمن  بذج  دوخ 

. دوشیم نینج  طقس  بجوم  اهاذغ  زا  یخرب  يوب  ارچ  هک  دوش  وجتسج  قیقحت و  هک  تسا  راوازس  . 161
زیت هک  يدراک  اب  نآ  ءازجا  هلضع و  ندرک  ادج  هکیلاحرد  دشاب ، زیت  رایسب  يدراک  اب  دیاب  نآ  هدرپ  زا  ای  تشوگ  زا  تسوپ  ندنک  . 161

. دریگ تروص  دیاب  تسین 
زا هفرـس  سفن و  اب  هچنآ  دننام  دنتـسین ، مه  هب  هیبش  نآ  ءازجا  هک  یمـسق  . 1 تسا : هناگهس  میـسقت  نیا  مغلب ، میـسقت  نیرتکچوک  . 162
هک یمسق  . 3 تسا ؛ مامح  كرچ  هب  هیبش  هک  ییاههراپ  دننام  تسا ، ءازجالا  ۀهباشتم  ریغ  هسفن  هب  دوخ  هک  یمسق  . 2 دیآیم ؛ نوریب  هنیس 

. هزمیب شرت و  روش و  لثم  تسا  ءازجالا  ۀهباشتم 
لدتعم یناکم  رد  قافنا ، تیز  رد  ار  نآ  دننک و  لیبذت  ار  كات  هفوکـش  هک  تسا  نیا  كات  هفوکـش  نغور  نتخاس  تروص  نیرتهب  . 162

. دنهد رارق  امرس ، امرگ و  تهج  زا 
يارب  هک  تسا  رتهب  سپ ، تسا ؛ هریش  زا  رتهب  درس  ياهنغور  نتخاس  يارب  قافنا  تیز  . 163

131 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دوشن هدافتسا  نآ  زا  مرگ  ياهنغور 

هنقح غاـمد  لـخاد  رد  ار  راـخب  نآ  اریز ، [374 ؛] دـنکیم جـییهت  دـنراد  هدـعم  غامد و  ترارح  هک  یناسک  رد  ار  هسطع  خرـس  لـگ  . 164
. دزاسیم دیربت  ار  نآ  دنکیم و 

. دیامنیم ماکز  داجیا  دوشیم و  رپ  غامد  هک  تسا  يور  نیا  زا  میوگیم  نم  . 164
[. تسا 375 هطقنیب  ياح »  » و فاق »  » دیدشت و  اف »  » هّمض اب  حاّقف  . 164

یق هب  روبجم  دیابن  تسا  راوشد  وا  ندرک  یق  هک  ار  یسک  هک  تسا  هتفگ  كاندرد ) ياهاج   ) هملآ عضاوم  راصتخا  باتک  رد  يزار  . 168
. درک ندرک 

تلع عون  هکلب  يدرگ ، هاگآ  كاـندرد  وضع  عضوم  زا  طـقف  هک  تسین  یفاـک  یباـی ، تسد  تسرد  هجلاـعم  ناـمرد و  هب  هکنیا  رد  . 169
کیره ببـس  هک  تسا  سطینارق  سغرثیل و  عبات  یهاگ  یلو  تسا ، غامد  ياهتفآ  عبات  یناسفن  لاعفا  اریز  ینک ؛ فشک  دـیاب  ار  روآناـیز 
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. تسا يرگید  دض  ود  نیا  زا 
. تسا نیچ  يایرد  ياههریزج  جنذاش 376 ] گنس  ندعم  . 170

. تسا قبح »  » عاونا زا  یکی  کشمجنرف  و  دشاب ، بآ  هام  زا  ییاهزور  رد  دیاب  [ 377 «] کشمجنرف  » رزب ندیچ  . 171
تسرد  ار  نآ  هکلب  نکم ، تریح  هدش  ادیپ  تابس  مرگ  ياهبت  زا  یخرب  زاغآ  رد  يدید  هاگره  . 171

132 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ياهبت زاغآ  رد  تابـس  تسا  یمغلب  طلخ  اهنآ  رد  هکنآ  ای  دنتـسه و  درـس  جازم  ياراد  هک  يدعتـسم  ياهغامد  زا  یخرب  رد  اریز ، رادـنپب ؛

. دوشیم ادیپ  ياهبون 
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  لـیالد  تخانـش  رد  یتـسه  يراـمیب  تقیقح  تخانـش  يوجتـسج  رد  یتـقو  . 172

. ددرگ نشور  وت  يارب  يرامیب 
رب تلالد  لوب  رد  گیر  دـنکیم و  مخز  رب  تلالد  مخز  ياهتـسوپ  هکناـنچ  تسا ؛ یـصاوخ  زین  اـهتلع  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  دـنیوگیم  یهورگ  و  دوشیم ، ادـیپ  هناثم  هیلک و  رد  طقف  گنـس  . 176

. دوشیم ادیپ  مه  اهلصفم  اههدور و  رد  گنس  هک  تسا  هتفگ 
مدروآ نوریب  متفاکش و  ار  نآ  هدش و  ادیپ  ماک  رد  هک  مدید  ار  گنس  نم  تسا  هتفگ  ۀملالا  ۀنطابلا  ءاضعالا  للع  راصتخا  رد  يزار  . 177

. تسا هدیدرگ  گنس  وا  ناتشگنا  همه  هک  مدید  ار  يرسپ  و 
ياهلحرم هب  نآ  مرو  هک  تسا  بلق  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 مأوـت  يدرز  هب  لاـحط  ياـهیرامیب  رد  و  يدیفـس ، اـب  هتخیمآ  يدرز  هب  راـمیب  گـنر  دـبک ، ياـهیرامیب  رد  هک  تسا  هـتفگ  يزار  . 178

. ددرگیم لیامتم  يزبس  اب  مأوت  يدرز  هب  ریساوب  ياهیرامیب  رد  و  یهایس ،
هکنیا تـلع  تـسا : هدروآرد  خـساپ  شــسرپ و  تروـص  هـب  ار  نآ  نـینح  هـک  سونیلاـج  هدرفم  هـیودا  رد  لوا  راـتفگ  جـنپ  زا  لـقن  . 178

. دنوشیم قرتحم  نیگنس  ياهرهوگ  زا  رتدوز  کبس  ياهرهوگ 
دنوش لیام  ترارح  يوسهب  رگا  و  نآ ، دننام  هکرس و  اراوگ و  فاص و  بآ  دننام  دنوشیمن ، دمجنم  امرـس  نودب  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

رارق هدـش  هتخوس  یتـسوپ  نآ  يور  رب  دـننازوسیم و  ار  عضوم  دـنراد  هک  یترارح  تدـش  اـب  اـهوراد  نآ  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، دوـجوهب 
هتفای راجفنا  عضوم  يارب  تسوپ  نیمه  دوشیم و  هدـیمان  هشیرکشخ 378 ] هک  تسا  نامه  تسوپ  نیا  و  تسین ، کچوک  هک  دـنهدیم 

. ددرگیم یششوپ 
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ندیـشچ دروم  هک  هچنآ  رد  تسا  دوجوم  هک  یـششچ  يورین  زا  تسا  ترابع  سومیک  هک  تسا  نیا  سولیک  سومیک و  ناـیم  قرف  . 182
نآ هدمآرد و  یگتخپ  هلحرم  هب  ود  نآ  رد  ترارح  لمع  اب  هک  هدش  بیکرت  کشخ  رت و  زا  هک  تسا  يزیچ  سولیک  یلو  دریگیم ، رارق 

. دوشیم تفای  نیمز  رد  تابن و  رد  ناویح و  ياهندب  رد  نیا  هدیدرگ و  تخس  هک  تسا  یتبوطر 
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. 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  انیـس  نبا  . 183
يارب هیر  و  غامد ، يارب  دـبک  و  دـبک ، يارب  هدـعم  دـننام  هدـننکهدامآ ، ياهوضع  زا  دریذـپیم  تروص  هیدأت  وا  زا  هک  يرگید  وضع  وا و 

. دبک يارب  اههدور  و  بلق ، يارب  نییارش  بلق و  هیر و  و  غامد ، يارب  بصع  دننام  هنع ، يّدؤم  ياهوضع  زا  و  بلق ؛
.3 مشچ ، ود  تکرح  . 2 یناشیپ ، تسوپ  تکرح  زا 1 . دـنترابع  يدارا  تاکرح  هک  تسا  هتفگ  يروصنملا 379 ] باـتک  رد  يزار  . 184

.6 بل ، ود  تکرح  . 5 ینیب ، رانک  تکرح  . 4 هنوگود ، تکرح 
اب وزاب  لصفم  تکرح  . 12 هناش ، تکرح  . 11 ندرگ ، تکرح  . 10 رس ، تکرح  . 9 کف ، تکرح  . 8 هرجنح ، تکرح  . 7 نابز ، تکرح 

.16 تسا ، قلح  رد  هک  ییاـضعا  تکرح  . 15 اهنآ ، ياهلـصفم  اب  ناتـشگنا  همه  تکرح  . 14 عسر ، اب  دـعاس  لصفم  تکرح  . 13 دعاس ،
میقتسم هدور  تکرح  . 19 لوب ، يارجم  ندرک  هتسب  زاب و  يارب  هناثم  تکرح  . 18 بیضق ، تکرح  . 17 ندیشک ، سفن  يارب  هنیس  تکرح 

.23 اپ ، قاس و  نار و  لـصفم  تکرح  . 22 نار ، نیرـس و  لصفم  تکرح  . 21 مکش ، تسوپ  تکرح  . 20 لـفث ، جورخ  زا  يریگولج  رد 
. اپ ناتشگنا  تکرح 

تسد و ود  تکرح  نآ  زا  سپ  بیضق و  تکرح  نابز و  تکرح  راوشد ، ياهتکرح  نیرتراکشآ  . 185
134 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. تساهنآ أدبم  فالخ  تهج  هب  اضعا  نیا  تکرح  هک  تساپ  ود 
هنادرم ياهـشزرو  زا  ندـیرب  ندوبن و  جربتم  هجیتن  رد  هک  دوب  نانآ  ياهندـب  رد  هدـیدرگ  هزیکاپ  تادایز  زا  یگنانز  نوخ  زورب  رگا  . 185
دنامیم یقاب  سپ  دنوشب . مک  ای  دنوشن و  ضیح  ناتـسهوک  اتـسور و  لها  دننام  دننادرم  هیبش  شزرو  رد  هک  نانآ  دـیاب  دـیآیم ، دوجوهب 

. دنک هیذغت  نآ  زا  دیآ  دوجوهب  دنزرف  رگا  هک  هدیدرگ  هدامآ  ندب  رد  هک  دشاب  یفاضا  نوخ  نآ  هک 
نیا نآ  میوگیم و  دوـخ  باـتک  ناگدـنناوخ  يارب  ار  يدـنمدوس  نخـس  نم  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  زا  راذـتعا  باـتک  رد  نینح  . 187
نایب ناهرب  اب  ار  یبلطم  دوخ  دوصقم  نایب  رد  هاگره  دـشاب ، وطـسرا  ای  نوطالفا  ای  سونیلاج  دـیناوخیم  ار  امکح  ياهباتک  هاـگره  : » تسا
يارب ار  نآ  اریز ، دـییامنن ؛ تافتلا  نادـب  دـننکیم  نایب  دوخ  داقتعا  نید و  ساسارب  ار  يزیچ  رگا  اما  دـیمهفب ، دـیریگب و  ار  نآ  دـننکیم 

. دناهدوب دقتعم  نادب  هتشذگ  سب  ياهنامز  زا  هکنآ  ای  دنیوگیم و  مدرم  ندمآ  شوخ 
مـشچ زا  رون  جورخ  ماگنه  اوه  هک  تسین  لاحم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ناسنا  تعیبط  هک  تسا  هتفگ  ناهرب  باتک  رد  سونیلاـج  . 188

. دریذپ هلاحتسا 
. تسا نمشد  هدننک  روهقم  ینعم  هب  سخاموقین »  » هک تسا  هتفگ  ممالا  تاقبط  باتک  رد  یسلدنا  دعاص  یضاق  . 190

.3 يدنک ، قاحسا  نب  بوقعی  . 2 قاحسا ، نب  نینح  . 1 دنراهچ : مالسا  رد  رهام  نامجرتم  . 190
. تسا هدرکن  دای  ار  نینح  نب  قاحسا  مان  ارچ  منادیمن  هک  میوگیم  نم  يربطلا . ناّخرف  نب  رمع  . 4 ینارّحلا ، هرق  نب  تباث 

راب هدراهچ  اهوراد  لامعتـسا  هک  دـندادیم  روتـسد  ناینیـشیپ  هکنیا  تلع  تسا  هتفگ  دوخ  نوخ  روهظ  باـتک  رد  ثعـشالا  یبا  نبا  . 190
. دراد صقان  ریثأت  رابتفه  دراد و  هام  تاریثأت  زا  یمامت  ریثأت  راب ، هدراهچ  هک  دوب  نیا  دوش  رارکت 

. دندادیم رارق  رظن  هظحالم و  دروم  ار  دیشروخ  هام و  ياههرود  لاعفا  همه  دوخ  لامعا  رد  ناینیشیپ  هک  میوگیم  نم  . 191
هتفای بیکرت  ءزج  هدزاود  زا  مهرم  نآ  هک  تسا  نیا  لسر » مهرم   » هیمست هجو  هک  تسا  هتفگ  دوخ  سرقن  رد  باتک  رد  سناجیشرا  . 191

. دنیوگ زین  نایراوح » مهرم   » ار نآ  تهج  نیمه  زا  تسا و 
یلو دیآیم ، نایرهـش  همه  غارـس  هب  نامز  کی  رد  دـفاو  ياهیرامیب  هک  تسا  نیا  يدـلب » ياهیرامیب   » دـفاو و ياهیرامیب  نایم  قرف  . 192

. دوشیم ادیپ  نانآ ، تداع  بسحرب  تقو ، ره  رد  نآ  نامدرم  تاداع  رهش و  نآ  لاح  روخارف  هب  يرهش  ره  رد  يدلب  ياهیرامیب 
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ییادوس و ساوسو  . 2 تایح ، عرقلا و  بح - نادید و  . 1 ددرگیم : رـصحنم  سنج  هس  رد  يزییاپ  ياهیرامیب  تسا  هتفگ  سونیلاج  . 193
. رارعشقا لد و  درد  لس و  . 3 ماذج ، ناطرس و 

ندیسر  تسا و  غامد  زا  هدننکسح  أدبم  هکلب  تسین ، بصع  زا  ندب  رد  هدننکسح  يورین  . 197
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. تسا غامد  دوخ  زا  ای  بصع و  زا  ای  هدننکسح  يورین  هب  سح 
تروص بصع  هلیسو  هب  ندب  رد  نآ  راشتنا  و  تسا ، غامد  رد  هوق  لحم  هک  تسا  هتفگ  دوخ  لاهسا 380 ] رد  باتک  رد  هیوسام  نبا  . 197

. دریذپیم
. تسا هدش  هتسر  غامد  زا  بصع  تفج  تفه  هک  تسا  هتفگ  بصع 381 ] میسقت  رد  باتک  رد  قاحسا  نب  نینح  . 198

ره تفج  و  تسا ، تفج  تسا  نآ  نیبوچ  هیور  ریز  هک  هتسپ  خرس  كزان و  تسوپ  هک  تسا  هتفگ  لاهسا  رد  باتک  رد  هیوسام  نبا  . 199
. تسا هنوگ  نیمه  دراد  تفج  هک  يزیچ 

تـسد هب  تغل  رد  يرهوج  باتک  زا  حیحـص  نازیم  نیا  تسا و  مین  لاقثم و  راـهچ  ریـس  ره  هک  تسا  هتفگ  اـهنزو  باـتک  بحاـص  . 199
. تسا هدمآ 

زا ای  يوق و  يورین  زا  ای  رایـسب و  ترارح  زا  ای  میظع  ضبن  هک  تسا  هدـمآ  نییناردنکـسا 382 ،] عماوج  زا  ریبکلا ، ضبنلا  باتک  رد  . 199
. تسا یناسفن  حور  یتساک  زا  ای  مرن و  تلآ 

ییاهزاین هلمج  زا  یناسفن  حور  اریز ، تسا ؛ ضبن  یگرزب  بابـسا  زا  یناـسفن  حور  یتساـک  هک  تسا  هتفگ  ذـیملت  نبا  هلودـلا  نیما  . 200
. تسا حور  دیلوت  ای  ترارح و  لیدعت  ای  زاین  اریز ، تسا ؛ ضبن  هدنهاوخ  هک  تسا 

. تسا یناسفن  حور  دیلوت  یناویح و  حور  حیورت  ضبن  زا  فده  میوگیم  نم  . 200
نآ  تّسجم  سمل و  رد  ناسنا  هک  تسین  نکمم  . 1 تسا : راوشد  تهج  هس  زا  ضبن  ملع  . 202

136 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
؛ دوش هتخومآ  نآ  زا  ات  درادن  دوجو  ملاع  رد  یلاثم  ضبن  نابرـض  . 2 دنک ؛ كرد  ار  نآ  کچوک  ياهدادخر  هکنآ  ات  دـنک  ادـیپ  تراهم 
. دنک سح  تسا  دوجوم  ضبن  رد  هک  ار  ياهناگهد  سانجا  دناوتیمن  دراذگیم  ضبن  رب  ار  دوخ  تسد  تدمهاتوک  يارب  هک  کشزپ  . 3

زماغ و یکی  هک  هنوگنیدـب  دنتـسین ؛ ربارب  هکنیا  ای  دـنربارب و  ماوق  تهج  زا  ود  ره  هکنیا  اـی  دـننک ، دروخرب  مهاـب  مسج  ود  هاـگره  . 203
ياهحفـص يور  زا  ار  ياهحفـص  هکناـنچ  دریذـپیم ، تروـص  اـتعفد  ییادـج  نیا  دـنوش  ادـج  مـه  زا  رگا  یلوا ، رد  تـسا . زمغنم  رگید 

نوچ هک  يوق  ضبن  دـننام  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  سح  هک  دریذـپیم  تروص  نامز  زا  یتدـم  رد  اهنآ  ییادـج  یمود  رد  یلو  دـنرادرب ،
. دوشیم نآ  لخاد  دنکیم و  عفد  ار  تسد  تسا  زامغنا  زمع و  دروخرب  تسد  اب  نآ  دروخرب 

.2 هتسکش ، ناوختسا  نتسب  . 1 تسا : هنوگشش  [ 383 (] یحارج دیلاب ، لمعلا   ) يراکتسد . 206
. ندرک غاد  . 6 ندرک ، عطق  . 5 نتخود ، . 4 نتفاکش ، . 3 هدش ، اجهباج  ناوختسا  حالصا 

، ضرم هن  تسا و  تحـص  هن  هک  ار ، یموس  تلاـح  هک  یـسک  نیتـسخن  هک  ینعم  نیدـب  تسا  هدـمآ  ینخـس  قرف 384 ] عـماوج  رد  . 206
. تسا هدوب  سولیفوریا  هدرک  عارتخا 

.1 دریگیم : رب  رد  ار  صوصخم  يورین  هس  هدـنهد  رییغت  يورین  هک  تسا  هتفگ  ایمیدـیپا  تـالاقم  زا  مهدزناـش  هلاـقم  رد  سونیلاـج  . 206
. همضاه يورین  . 3 هّدلوم ، يورین  . 2 هیذاغ ، يورین 

يرادیب تلاح  رد  هشیمه  اهمـشچ  رگا  هکنآ  هلمج  زا  تسا ، هدـش  دای  ییاهدوس  مشچ  عیرـس  ندرکزاب  نتـسب و  ینعی  فرط »  » يارب . 208
دراو روآنایز  ییاهزیچ  نوریب ، زا  دیدرگیم و  هتسخ  دوبیم  زاب 
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137 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دشیم مشچ 

نآ تیفیک  هکنآ  ای  و  دـیآیم ، دوجوهب  ابو  نآ  زا  دوشیم و  نوگرگید  نآ  رهوگ  هک  تسا  نیا  تهج  زا  اـی  اوه  ندـش  نوگرگید  . 209
یکشخ ترارح و  ناتسبات  رد  هکنانچمه  دوش ؛ نوزفا  دنکیم  اضتقا  اوه  جازم  هچنآ  زا  نآ  یعیبط  تیفیک  هکنیا  هب  ددرگیم  نوگرگید 

ینوزفا و ینعی  تلاـح ، ود  ره  نیا  هک  دوش  یبوطرم  اوه  دراـبب و  داـیز  ناراـب  ناتـسبات  رد  هکناـنچمه  ددرگ ، مک  اـی  دوش و  ادـیپ  ناوارف 
. 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  ببـس  هب  یخرـس  ندش  ادیپ  هک  تسا  هدمآ  قرف  عماوج  رد  . 210
(. هرمح  ) یخرس هن  دیآیم  دوجوهب  هلمن  طقف  ارفص 

ماجنا ار  دوخ  لـمع  هعفاد  ددرگن  عفد  يداـیز  نآ  رگا  هک  دنتـسه  هعفاد  یخرب  دـنروآیم  نوریب  ار  وضع  ياـهیدایز  هک  ییاـهوراد  . 211
. دنریگ رارق  لامعتسا  دروم  دیاب  درکن  عفد  ار  يدایز  هعفاد  رگا  هک  دنتسه  هغرفتسم  یخرب  هدادن ،

هب هک  ییاهباتک  . 1 تسا : مسق  ود  رب  سونیلاج  باتک  هدزناش  هک  تسا  هتفگ  بّطلا  ۀعانـصب  طـیحملا  باـتک  رد  عاجـش  نب  دـمحم  . 211
یکشزپ لمع  ملع و  رد  رظن  دوخ  هک  ییاهباتک  . 2 تسا ؛ لوا  باتک  راهچ  نآ  تسا و  یکشزپ  لمع  ملع و  رد  رظن  يارب  زا  لخدم  هلزنم 

تسا و حیرشت  یعیبط و  ياهورین  جازم و  تاسقطتسا و  نآ  تسا و  یعیبط  ءایشا  زا  ثحب  باتک ، راهچ  رد  تسا . باتک  هدزاود  هک  تسا 
اهبت نارحب و  مایا  نارحب و  ریبک و  ضبن  كاندرد و  عضاوم  ضارعا و  للع و  نآ  تسا و  تعیبط  زا  جراخ  ءایشا  زا  ثحب  باتک  شـش  رد 

تعیبط زا  جراخ  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  ثحب  رگید ، یکی  تسا و  ناتسردنت  ریبدت  هک  تسا  یعیبط  ءایشا  ظفح  زا  ثحب  یکی  رد  تسا و 
. تسا دوبهب  هراچ  نآ  دنادرگیمرب و  تعیبط  هب  ار 

هدـننکمرگ و ياـهزیچ  اـب  تسخن  دـیاب  دـش  ثداـح  ینوخ  یمرو  هبرـض  همدـص و  هجیتـن  رد  رگا  هک  تسا  هتفگ  عـماوج  بحاـص  . 215
. درک هجلاعم  شخبمارآ 

ندـب و هدـیدهمدص  طاـقن  يارب  تسا  روآضبق  نوچ  یلـسع ) روـبنز   ) یلحن مهرم  هک  تسا  هتفگ  سناجاطاق 385 ] رد  سونیلاـج  . 216
. تسا دنمدوس  اهمرو 

ای دایز  هزادنا  هب  نوخ  ندروآ  نوریب  دننام  تسا ، ّتیمک  رد  ای  فالتخا  نیا  دنفلتخم و  اهنامرد  . 217
138 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دنروآ نوریب  ندب  زا  راب  دنچ  ای  رابکی  هب  ار  نوخ  هکنانچ  تسا  تیفیک  رد  ای  و  مک ،
( ندب زا  دنیآیم ، رظن  هب  دایز  هک  ییاهزیچ ، ندروآ  نوریب   ) غارفتـسا رد  تّوق  هلئـسم  هک  دناهتفگ  قرف  عماوج  رد  عماوج  باحـصا  . 217

دننام ود  نیا  عاونا  نینچمه  و  تسا ، هیعیبط  هوق  هیناسفن و  هوق  هکلب  دـنرادنپیم - ام  نامز  مدرم  هکنانچ  تسین - یـضبن  یناویح  هوق  طقف 
. دنتسه هیعیبط  هوق  تحت  هک  هکسمم  همضاه و  هعفاد و  هبذاج و  هوق  هیناسفن ، هوق  تحت  هک  هربدم  هیکرح و  هیسح و  هیسایس و  هوق 

. دنرادن يرظن  دوجوم  ياهینوگرگید  هب  دنتسه و  رامیب  تعیبط  رد  سوسحم  ياهینوگرگید  هب  رظان  ناکشزپ  . 218
.1 یشاب : هتشاد  رظن  رد  ار  فده  هس  نیا  دیاب  ینک ، مامحتسا  مامح  رد  بت  تلاح  رد  رگا  . 218

. دشاب هدشن  عمج  دب  طالخا  قورع ، رد  . 3 دشابن ؛ فیعض  هسیئر  ياضعا  زا  کیچیه  . 2 دشابن ؛ هزرل  بت  لاح  رد  مامحتسا 
درـس لعفلاب  ای  هوقلاـب و  هک  ییاهاذـغ  وا  هب  دـیاب  يزادرپب  تسا  مرگ  وا  تعیبط  هک  یـسک  جازم  نتخاـس  درـس  هب  یهاوخب  هاـگره  . 220

. رایخ زغم  عرق و  ابدنه و  قمرس و  جانفسا و  دننام  یهدب  دنتسه 
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«، نانهاک يرامیب  «، » ییادـخ يرامیب  «، » ناکدوک يرامیب  «، » گرزب يراـمیب  : » دـندرکیم قـالطا  عرـص  رب  ار  ریز  یماـسا  ناینیـشیپ  . 222
«. یلقره يرامیب  »

راچد رابج  لقره  هک  تسا  نیا  دنیوگیم  یلقره  يرامیب  ار  عرص  هکنآ  تلع  هک  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  زا  مهدفه  هلاقم  رد  سونیلاج  . 222
درد میظع و  يرامیب  ار  نآ  هک  دشاب  یـسک  روظنم  دننام  هدیمان  مان  نیدب  ار  نآ  هکنآ  روظنم  تسا  نکمم  و  دوب . هدـیدرگ  عرـص  يرامیب 

. دراد تیرابج  نأش و  یگرزب  رب  تلالد  هک  هدیزگرب  ار  لقره  مان  تسا و  هدناوخ  گرزب 
زا یکی  ببس  . 2 تسا ؛ بت  ببس  اهرهز  هکنآ  دننام  تسا ، ءازجالا  ۀهباشتم  هک  يرامیب  ببس  . 1 تسا : مسق  دنچ  رب  ییادتبا  ببس  . 223

.3 تسا ؛ مرو  ببس  تبرض  هکنآ  دننام  يرازبا ، ياهیرامیب 
. مخز يور  رب  روناج  ندیزگ  ریت و  ریشمش و  دننام  تسا ، لاّصتالا ) قرّفت   ) یگتسویپ ندش  ادج  يارب  زا  ببس 

هجلاعم هدیزگ  ار  نانآ  هدنزگ  روناج  هک  یناسک  ریاس  دننام  دیاب  دشاب  هدیزگ  راه  گس  هک  ار  یناسک  تسا  هدـمآ  قرف  عماوج  رد  . 223
ار رهز  هک  ییاهوراد  اب  لخاد  زا  ای  و  دـندرگ ، رهز  بذـج  مخز و  ندـش  زاب  بجوم  هک  يراد  ترارح  ياهوراد  اـب  جراـخ  زا  اـی  دـننک ،

. نآ دننام  ياهوراد  قایرت و  دننام  دننک ؛ کشخ  ار  نآ  لحم  دوبان و 
تهج هب  دنک و  کشخ  ار  رهز  ات  ددرگیم  مامت  لماک و  نآ  رد  یعفا  ياهتشوگ  نداهن  هلیـسو  هب  رهزداپ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  . 224

. دشک دوخ  هب  ار  نآ  یسنجمه  تلکاشم و 
قایرت  رد  هک  یعفا  تشوگ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  نخس  رب  دوخ  ریسفت  رد  يوحن  ییحی  . 224

139 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دنک بذج  دوخ  هب  ار  رهز  دناوتب  ات  دشاب  هدش  هتخاس  بوخ  دیاب  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم 

شیپ هچ  دباتب ، دیشروخ  عاعـش  دیابن  یعفا  تشوگ  ياههراپ  رب  هک  تسا  هدمآ  قایرت ، ندروآ  لمع  هب  تیفیک  رد  نوناق ، باتک  رد  . 225
ياهرهز ای  ناگدنزگ و  ياهرهز  اب  هک  ار  یعفا  تشوگ  صوصخم  يورین  دیـشروخ  اریز ، ندـش ؛ کشخ  زا  سپ  هچ  ندـش و  کشخ  زا 

. دشکیم نوریب  دنکیم  هلباقم  هدش  هدیشون 
ار رهز  هک  تسا  دنمدوس  الماک  تهج  نآ  زا  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  قایرت  رد  هک  یعفا  ياهتشوگ  هک  تسا  هتفگ  هیشحو  نبا  . 225

. دنکیم ادیپ  رهز  بذج  رب  تردق  نآ  اب  هک  تسا  هدنامزاب  یتایح  اهتشوگ  نآ  رد  هک  دوشیم  اعدا  دنکیم و  بذج 
زاـب ار  نآ  ناـیز  هلیـسونیدب ، دـنکیم و  کـشخ  ندـب  رد  ار  نآ  همه  بّرـشت و  ار  مس  یعفا  تشوـگ  هک  تسا  هـتفگ  اـیرکز  رـسپ  . 225

. درادیم
ندیزگ اب  ای  هدش و  هدیـشون  هک  يرهز  عفد  يارب  یعفا  تشوگ  هک  دیآیم  تسد  هب  دـهاوش ، هنوگنیا  یناوارف  اب  هک  میوگیم  نم  . 226

هک اهرهز ، عفد  يارب  نآ  يدنمدوس  رد  رگم  تسا  رتعفان  قایرت  زا  سوطیذورثم »  » هک ینادیم  وت  دشابیم و  دـنمدوس  تسا  هتفر  ندـب  هب 
. ددرگیم هراچ  یعفا  تشوگ  اب  طقف  نآ 

: تسا ریز  عون  دنچ  رب  دوشیم  هداهن  ندب  يور  رب  مس  بذج  يارب  جراخ  زا  هک  يراح  ياهوراد  . 229
.2 دوشیم ؛ هداهن  هدش  هدیزگ  ياجرب  هک  لدرخ  زایپ و  دننام  تسوراد ، دوخ  جازم  اب  رهز  بذج  . 1

هلیسو هب  رهز  بذج  . 3 يدنه ؛ هجوج  تشوگ  دننام  دریگیم ، تروص  رادهبذاج  صوصخم  يوراد  رد  هدش  هداهن  يورین  اب  رهز  بذـج 
ندرکزاـب و هلیـسو  هب  رهز  بذـج  . 4 دوشیم ؛ هداـهن  هدـش  هدـیزگ  ياـجرب  هک  شتآ  همجحم  دـننام  دریگیم ، تروـص  یـصاخ  تعنص 

. دیآ نوریب  نآ  زا  رهز  هدام  ات  دننک  زاب  ار  مخز  لحم  طراشم  اب  هکنآ  دننام  دریگیم ، تروص  مخز  نتفاکش 
دوریم لیلحت  تعرس  هب  ترارح  تبوطر و  هبلغ  تهج  هب  كدوک  ندب  هک  تسا  نیا  هدش  عونمم  ناکدوک  يارب  دصف  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  و 
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دنچره نانآ  هک  دوشیم  هداد  خـساپ  دـننکیم ؛ دـصف  ار  ناکدوک  ناکرت  زا  یهورگ  اهنمرا و  ارچ  سپ  دـنیوگب : رگا  میوگیم  نم  . 231
ياوه يدرـس  اریز ، دـناسریمن ؛ ناشناکدوک  هب  ینایز  لمع  نیا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نانآ  دالب  عضو  یلو  دـنهدیم  ماجنا  یتسردان  راک 

. دنکیم ظفح  ار  نطاب  رد  يزیرغ  ترارح  دالب  نآ 
140 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

: تسا غارفتسا  يارب  ریز  ببس  شش  هک  تسا  هدزاود  ناقتحا 386 ] غارفتسا و  ببس  . 232
يورین فعض  . 6 هعفاد ، يورین  تّوق  . 5 غارفتسا ، تهج  هب  بذاج  دوجو  . 4 اهارجم ، ندوب  زاب  . 3 هدام ، ندوب  دایز  . 2 هدام ، ندوب  قیقر  . 1

. تسا ناقتحا  يارب  تسا  هدش  دای  بابسا  دض  هک  ببس  شش  و  هکسمم .
: تسا هدرب  راک  هب  ار  سکعلاب 387 ] لیلحت  قیرط  ریز  ياهباتک  رد  سونیلاج  . 234

. ۀملآلا عضاوملا  . 3 ءربلا ، ۀلیح  . 2 ضارعالا ، للعلا و  . 1
: تسا هدرب  راک  هب  ار  بیکرت  ریز  ياهباتک  رد  و 
. ۀّیعیبّطلا يوقلا  . 3 جازملا ، . 2 تاّسقطسالا ، . 1

: تسا هدرب  راک  هب  ار  [ 388] دح لیلحت  ریز  ياهباتک  رد  و 
[. ّبّطلا 389 تابثا  . 2 ةریغّصلا ، ۀعانّصلا 

رد رما  نـیا  هکناـنچ  دریذـپیم ، تروـص  اـضعا  هـمه  رد  یهاـگ  بـیکرت ، رد  لادـتعا  اوتــسا و  تلاـح  زا  هـبّکرم  ياـضعا  جورخ  . 235
. تشاد دوجو  سوطسوب » »

هتفرورف و شوگ  هک  یناروناج  دنیازیم و  دنراد  زراب  راکشآ و  شوگ  هک  یناروناج  دنیوگیم : هکنآ  ینعی  هیئارقتسا  هیـضق  لیلحت  . 235
. دنراذگیم مخت  دنراد  دوگ 

. تسین ییانیب  یبوخ  ببس  قالطا  روطهب  رظان  بقث  تقد  تسا  هتفگ  ایمیدیپا  تالاقم  زا  مهدجیه  هلاقم  رد  سونیلاج  . 238
141 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

: تسا مزال  امتح  زیچ  راهچ  اهمخز  نامرد  رد  هک  تسا  هدمآ  ةریغصلا  ۀعاّنصلا  عماوج  رد  . 240
.3 نیتسخن ؛ لاح  رب  ندش  عمج  زا  دعب  ءازجا  نآ  يرادهگن  . 2 هدش ؛ ادج  هک  یئازجا  ندش  عمج  . 1

هک هدنزغل )  ) جزل ظیلغ و  تیفیک  هب  ییاذغ  . 4 یتدـم ؛ زا  سپ  هچ  نآ و  زاغآ  رد  هچ  دوش - دراو  يزیچ  نآ  نایم  رد  هکنیا  زا  يریگولج 
. دشاب لدتعم  نآ  هزادنا 

زا سپ  هک  دنتـسه  یناکـشزپ  دیدج » ناکـشزپ   » زا وا  دوصقم  تسا  هتفگ  ایمیدـیپا  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 ، نوکس  تکرح و  نایم  ای  و  ینورد ؛ نوکس  ینوریب و  نوکس  نایم  هسیاقم  دننام  تسا ، نوکس 

. طاسبنا
رتناوتان و رتکچوک و  باوخ ، زاـغآ  رد  اریز  دراد ؛ نوگاـنوگ  ياـهتلاح  باوخ  تلاـح  رد  ضبن  هک  تسا  هتفگ  عماوج  بحاـص  . 241

. ددرگیمرب یناوتان  یکچوک و  تلاح  هب  هرابود  باوخ ، رخآ  رد  دوشیم و  يوق  گرزب و  ندب  رد  اذغ  رارمتسا  زا  سپ  تسا و  رتدنک 
رد دوشیم  توافتم  دـنک و  کچوک و  ناوتاـن و  ضبن  : » تفگ وا  هچنآ  رگم  تسا  یعقاو  وکین و  تسا  هتفگ  وا  هچنآ  میوگیم  نم  . 242

«. باوخ نایاپ 
درد . 5 تخـس ، یناسفن  ضراوع  . 4 طرفم ، غارفتـسا  . 3 يرامیب ، ندوب  دـب  . 2 اذغ ، مدـع  . 1 تسا : زیچ  شـش  اوق  لیلحت  ياهببـس  . 244
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. دیدش
. هرا ياههنادند  نوچمه  دشاب ؛ رباربان  نآ  رد  گر  ءازجا  هک  تسا  یضبن  یگّرا  ضبن  هک  تسا  هدمآ  عماوج  رد  . 244

ای يرامیب و  يزارد  زا  ای  ینوریب و  ینورد و  يامرـس  زا  ای  راشف و  زا  ای  تسا و  جنـشت  زا  ای  ددرگیم  رادیدپ  ضبن  رد  هک  یعامتجا  . 253
. نآ دننام  عقومیب و  درس  بآ  ندیشون  زا  دهدیم  خر  رامیب  رما  رد  هک  یهابتشا  زا 

دومن . 3 یعیبط ، جازم  . 2 تسا ، هدام  رن و  عماج  هک  یسنج  . 1 دناهس : اهنآ  هکنادب  یعیبط ،» ياهلصف   » دنیوگیم هک  يونشب  هاگره  . 254
. ندب

نازیم هتـشاد و  تدورب  يوـسهب  لـیم  يرگید  ترارح و  يوـسهب  لـیم  یکی  هک  میریگب  رظن  رد  ار  عـبط  زا  جراـخ  جازم  ود  هاـگره  . 256
يوـسهب هک  تسا  یـسک  ضبن  زا  رتيوـق  هدـش  ترارح  يوـس  هب  لادـتعا  زا  جراـخ  هکنآ  ضبن  دـشاب ، ربارب  ود  ره  رد  لادـتعا  زا  جورخ 

. تسا هدش  لادتعا  زا  جراخ  تدورب 
رتیپردیپ رتدنت و  رتگرزب و  نانآ  ضبن  يور ، نیا  زا  ناشنینج ؛ دوخ و  بلق  ترارح  حیورت  يارب  دنتسه  اوه  دنمزاین  هلماح  نانز  . 257

. تسا هدوب  البق  هچنآ  زا  تسا 
رب ضراع  هک  ییاهیرامیب  ییوگب  دیاب  ینکب ، رس  ياهیرامیب  زا  یلک  میسقت  یهاوخب  هاگره  . 258

142 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هب غامد  زا  حور  نآ  رد  هک  ییراجم  رد  ای  نآ و  نوطب  رد  ای  نآ و  قورع  رد  اـی  ددرگیم و  ضراـع  نآ  رهوج  سفن  رب  اـی  دوشیم  غاـمد 

. دراد نایرج  بصع 
نآ قورع  رب  هک  ییاـهیرامیب  و  دوشیم ، ادـیپ  نآ  رد  هک  ییاـهمرو  دـننام  غاـمد  رهوج  سفن  رب  ضراـع  ياـهیرامیب  میوـگیم  نم  . 258

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

طاسبنا لوا  ضابقنا و  رخآ  ای  طاسبنا ، لوا  ضابقنا و  رخآ  هک  تسا  نیا  دربیم  راـک  هب  اـهبت  دروم  رد  سونیلاـج  هک  یماـع  ضرع  . 259
بلق ترارح  نآ  اب  هک  دنک  بلج  ار  يدرـس  ياوه  ات  دیامنیم  تردابم  طاسبنا  يوسهب  تعیبط  اریز ، ضبن ؛ ءازجا  ریاس  زا  دـشاب  رتعیرس 

. دیارگ يدرس  هب 
تکرح . 4 ندب ، ربدم  يورین  . 3 ندب ، تئیه  . 2 ندب ، جازم  . 1 تسا : هدمآ  ینعم  راهچ  هب  طارقب  نخـس  رد  [ 390 «] تعیبط  » هملک . 261

. سفن
. تسا مولعم  بط  تعانص  ناملعتم  دزن  رد  تسین و  رداون  زا  هک  ماهدرک  رکذ  ار  ییاهزیچ  باتک  نیا  رد  هکنیا  زا  میوجیم  راذتعا  . 263

ياضعا رب  هدش و  بآ  هدیدرگ و  قیقر  يرامیب  هّدام  اریز ، دنکیم ؛ بت  ندیرب  رب  تلالد  مراهچ  بت  رد  هزرل ) بت   ) ضفان يراوشد  . 264
. تسا هدروآ  دوجوهب  ار  ضفان  توق  هدرک و  ادیپ  نالیس  ساسح 

. ددرگیم يرپس  نآ  هبون  یتقو  بت  ندیرب  . 3 قرع ، . 2 زرل ، . 1 تسا : عمج  نآ  رد  زیچ  هس  هبون )  ) ددرگیم تبون  هب  هک  یبت  . 264
بت هداـم  هک  تهجنادـب  قرع  و  هدـش ، هتخیر  ساـسح  ياـضعا  همه  رب  بت  نیا  رد  هّداـم  هک  تسا  تهجنادـب  زرل  میوـگیم  نـم  . 265

رصحنم هّدام  نآ  اریز  هدیدرگ ، غارفتـسا  هدش  نفع  هبون  ره  رد  هک  ياهّدام  هکنآ  تهج  هب  بت  ندیرب  و  تسین ، هفیثک  ماسجا  رد  رـصحنم 
. تسا هدوبن  قورع  رد 

. دوشیم اهنآ  ینوگرگید  بجوم  هک  دوشیم  ثداح  ییاهزیچ  اههضراع  زا  یخرب  يارب  یهاگ  . 265
. ددرگ لفاغ  رگید  تامالع  زا  دزادرپن و  رامیب  ياوادم  هب  هضراع  کی  هب  هجوت  اب  دشاب و  قذاح  دیاب  ماگنه  نیا  رد  کشزپ  سپ ،

ثداح  دشاب  هدرک  مامحتسا  نآ  تیناخد  ای  تدح و  ای  هّدام  عذل  زا  هک  یسک  رد  طقف  ضفان  . 268
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. تسا مزال  مه  يرگید  يرورض  فاصوا  هکیلاحرد  دنتسه ، هّدام  فصو  طقف  اهنیا  اریز ، دوشیمن ؛

رتالاب نآ  زا  هک  یلاع  ياهـسنج  رد  دـیاب  دـهد  ماجنا  ار  یتسرد  هجلاعم  دـهاوخب  کشزپ  رگا  هک  تسا  هتفگ  نقولغا  رد  سونیلاـج  . 271
. درادن دوجو  یعون  رتنییاپ  نآ  زا  هک  دسرب  یعاونالا  عون  هب  زین  دنکفا و  رظن  تسین  یسنج 

دـشاب مهاب  لوعفم  لعاف و  رگا  و  تسا ، ضرع  دـشاب  لوعفم  طقف  رگا  و  تسا ، ببـس  دـشاب  لـعاف  طـقف  رگا  تعیبط  زا  جراـخ  رما  . 273
. تسا ضرم 

هک یتبوطر  رد  ای  و  دنیوگ ، قلطم » قد   » ار نآ  هک  دیآیم  دـیدپ  تسا  هدـش  هدـنکارپ  یلـصا  ياضعا  رد  هک  یتبوطر  زا  ای  قد  بت  . 273
قد  » ار نآ  هک  تسا  یلـصا  ياضعا  سفن  رد  دوجوم  هک  یتبوطر  رد  ای  و  دنیوگ ، لبذـم » قد   » رد ار  نآ  هک  تسا  داقعنا  هب  دـهعلا  بیرق 

. دنیوگ فشحم »
رد هک  تسا  بلق  ياـهیرامیب  زا  ییراـمیب  ینوفع  بت  هک  دـننکیم  هیکت  ینوـفع  ياـهبت  رد  لوـب  ضبن و  رب  تهج  نیا  زا  ناکـشزپ  . 274

. دوشیم ادیپ  هتفای  دلوت  دبک  زا  هک  طالخا  زا  ياهّدام 
باتفآ ندـنازوس  زا  ای  یگتـسخ و  زا  نآ  هکنادـب  دوب  مأوت  تسوپ  طرفم  ای  طرفم  یکـشخ  اـب  هک  يدـید  ار  يزور  کـی  بت  رگا  . 275

. تسا
نودـب لغب ،)  ) طبا و  نار ) ریز   ) هیبراود ياههدـغ  رد  هک  تسا  یمرو  تسا ، نوعاـط  ناـمه  هک  دوشیم ، هدـیمان  نوبوب »  » هک یمرو  . 276

. دیآیم دیدپ  ییادتبا ، یتلع 
هدـیلام ندـب  هب  هکنآ  ای  دوشیم و  هدیـشک  ندـب  هب  ای  دوشیم  هدرب  راـک  هب  ماـمح  رد  نغور  هک  تسا  هتفگ  عماوج 391 ] بحاـص  . 276

. دوشیم
بوطرم مرگ  راخب  نآ  زا  هک  ییاهندـب  هکلب  دوشیمن ، فثاکتم  دوخ  بحاـص  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  لّلحت  يومد 
؛ دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  شیپ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  يرامیب  هزادـنا  تخانـش  هک  تسا  هدـمآ  نقولغا  عماوج  زا  لوا  هلاقم  رد  . 278
هب ناراـمیب  رما  رد  تسراـمم  تراـهم و  هبرجت و  اـب  هکلب  دـیآیمن  تسد  هب  ساـیق  اـب  تخانـش  نیا  درادربرد و  ار  یناوارف  دوس  نآ  اریز ،

. دیآیم تسد 
دریگ تروص  ياهیحان  زا  غارفتسا  هکنآ  یکی  دوش : هتفرگ  رظن  رد  دیاب  رما  ود  دریگیم  رارق  غارفتـسا  دروم  یطلخ  ره  هک  یماگنه  . 279

. دشاب لمع  نیا  اب  قفاوم  یعضوم  غارفتسا  عضوم  هکنآ  مود  تسا و  لیامتم  نآ  هب  طلخ  هک 
144 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دوشیم لاهسا  ضبق و  بجوم  نآ  هک  تسا  نیا  دناهدرک  عنم  ار  نیتنسفا  ندرب  راک  هب  اهیرامیب ، زاغآ  رد  ناکشزپ ، هکنآ  تلع  . 282
. تسا [ 392 «] یناتسب يزابخ   » نامه هیکولم »  » هک تسا  هتفگ  عماوج  بحاص  . 283

دراد مک  تنوفع  یمرگ و  هک  یگنس  ياهاج  ضارـضر و  رد  هک  تسا  نآ  تساهیهام  نیرتهب  [ 393 «] یضارضر  » یهام هکنآ  تلع  . 283
. دنیزگیم اج 

. ددرگیم ناسآ  نامرد  دشاب ، جازم  کی  ياراد  ضرع  ضرم و  جوم  رگا  دشاب ، دیدش  ياهضراع  ياراد  يرامیب  هاگره  . 284
ياهببس عطق  اب  ار  ضارعا  و  درک ، نامرد  دیاب  نآ  عطق  علق و  اب  ار  بابسا  ضارعا . ضارما و  بابسا و  دناهس : تعیبط  زا  جراخ  روما  . 286

دض و اب  ار  نآ  دشاب  هتـشگ  راوتـسا  رگا  یلو  دوشیم ، نامرد  ببـس  عطق  اب  دشاب ، شیادیپ  زاغآ  رد  رگا  ضارما ، و  درک ، نامرد  دیاب  نآ 
. دومن نامرد  دیاب  يرامیب  نآ  فلاخم 
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زا هک  تسا  هدعم  یگدـنزغل  نآ  هک  يوگب  تسیچ ؟ دوشیم  هدـیمان  [ 394 «] بعثم  » هک ییراـمیب  هک  دـسرپب  وت  زا  يریگهدرخ  رگا  . 286
. دننادیم ار  نآ  ناینانوی  زا  ماوع  هک  تسا  میدق  ینانوی  یمان  نیا  دوشیم  ادیپ  نآ  مخز 

. یناهگان روطهب  یناویح  يورین  لالحنا  زا  تسا  ترابع  یشغ »  » فیرعت . 287
دوریم و الاب  ناتـسپ  ود  رد  نآ  هدـنامزاب  دوشیم و  نینج  ياذـغ  نآ  شخب  نیرتهب  دـیآیم و  دـنب  ینتـسبآ  ماـگنه  یگناـنز  نوخ  . 287

. دوشیم ندش  هدییاز  ماگنه  كدوک  هیذغت  يارب  هدامآ  ددرگیم و  ریش  هب  لیدبت 
زا نآ  ياوادم  رد  هک  دیاب  ظیلغ ، هجزل  هّجف  طالخا  زا  دشاب ، ییالتما  ندب  رد  هاگره  . 287

145 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دوشیم راکشآ  لهاج  رب  ملاع  يرترب  هک  تساجنیا  دوش و  هدافتسا  تاجضنم 

يوق يوراد  هب  يوق  ییوراد  لیدـبت  و  نآ ، ندرب  راـک  هب  زا  یـشاب  راـچان  هکنآ  رگم  زیهرپب ، يوق  ياـهوراد  زیوجت  زا  یناوتیم  اـت  . 289
. دنناوخن یکشزپ  ار  رگید 

هتخانـش ضبن  فعـض  یکچوک و  زا  یناویح  تّوق  فعـض  الثم  دراد . صاخ  ياهناـشن  دوریم  فعـض  هب  ور  ندـب  رد  هک  یتّوق  ره  . 293
مضه و دننام  نآ ، لاعفا  فعض  زا  یعیبط  ياهتّوق  فعض  و  دوشیم ، هتخانش  يدارا  تاکرح  فعـض  زا  یناسفن  تّوق  فعـض  و  دوشیم ،

. ددرگیم هتفایرد  عفد ، كاسما و  بذج و 
. دنشاب ضبق  تّوق  هک  ییاهوراد  زیوجت  اب  دوش  ظفح  اهنآ  ياوق  دیاب  تسخن  دبک ، هدعم و  دننام  رایسب ، ياضعا  نامرد  رد  . 295

و تسا ، ظیلغ  يداب  زا  نآ  سپ  دوب ، یلاخ  درد  ینیگنـس و  هناشن  زا  رگا  يدرک  ساسحا  دّدـمت )  ) یگدیـشک تلاح  رـس  رد  هاگره  . 296
فوج رد  ياهدام  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دوب  ینیگنس  اب  رگا  و  رس ، ياهاشغ  رد  تسا  یمرو  زا  عادص  هک  دراد  تلالد  دوب  نابرـض  زا  رگا 

. تسا هدش  نقتحم  اهاشغ 
[. تسا 395 مامن »  » نامه ربنسیس » . » 296

: دوشیم ادیپ  هناگجنپ  للع  نیا  زا  یکی  هلیسو  هب  دردرس  ندش  ادیپ  اهبت و  رد  رس  يالتما  . 296
ادیپ رس  رد  هک  یفعض  . 4 هدمآ ؛ دیدپ  رس  رد  هک  یترارح  . 3 هدش ؛ ادیپ  ندب  رد  هک  ییالتما  . 2 هدش ؛ نقتحم  هدعم  رد  هک  يدب  طلخ  . 1

. بت ینوزف  . 5 هدش ؛
همه غارفتـسا  اب  یمود ، هدـعم ؛ هیقنت  یق و  اـب  یلوا ، بیترتنیاهب : تسا  یناـمرد  ار  رـس  درد  مسق  جـنپ  نیا  زا  کـیره  میوگیم  نم  . 297

. نآ بیهل  ندیشخب  مارآ  ترارح و  دیربت  یمجنپ  و  تهج ؛ فالخ  هب  هّدام  بذج  اب  یمراهچ ، رس ؛ دیربت  یموس ، و  ندب ؛
هدارا  دوشیم  اضعا  زا  يوضع  ضراع  هک  ار  یباهتلا  ره  ینومغلف 396 ] هملک  زا  میدق  ناینانوی  . 298

146 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هدارا دروآیم  درد  دنکیم و  عافد  سمل  ربارب  رد  هک  ار  یتخـس  مرو  ینومغلف  زا  دـندوب ، نانآ  دـهعلا  بیرق  هک  یناسک  یلو  دـندرکیم ؛

. دناهدرک
. دنزیم یخرس  هب  هک  دیآیم  دوجوهب  ینوخ  زا  عماوج  باحصا  يأر  رب  انب  یلو  تسا  ددغ  مرو  هک  دنچره  [ 397 «] نلثجوب . » 298

؛ تسا هرجنح  ناـبز و  هشیر  رد  هک  یتشوگ  هضیب و  ود  ناتـسپ و  ود  تشوگ  دـننام  تسا  سح  ياراد  تسـس  ياهتـشوگ  زا  یخرب  . 298
. اهتشوگ رگید  دننام  دنتسین  سح  ياراد  رگید  یخرب  یلو ،

زا . 3 وـضع ، تقلخ  زا  . 2 وـضع ، جازم  زا  . 1 تسا : رـسیم  قیرط  راـهچ  زا  نیا  دنـسانشب و  ار  وضع  تعیبط  هک  دـندنمزاین  ناکـشزپ  . 299
. وضع تّوق  زا  . 4 وضع ، عضو 

رگید وضع  نآ  دـیاب  ینک ، بذـج  رگید  يوضع  هب  يوضع  زا  ار  نآ  یتـساوخ  درک و  ادـیپ  ناـیرج  يوضع  يوـسهب  هّداـم  هاـگره  . 306
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: دشاب ریز  تلصخ  راهچ  ياراد 
. عضو رد  نآ  اب  تاذاحم  . 4 نآ ؛ زا  يرود  . 3 تسا ؛ نآ  رد  هّدام  هک  يوضع  اب  تکراشم  . 2 هیحان ؛ رد  تفلاخم  . 1

نب یـسیع  لهـس  وبا  و  تسا ، هدوب  یکـشزپ  رد  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  رکب  وبا  داتـسا  سودرف 398 ،] بحاـص  يربـط ، نبر  نبا  . 306
. تسا هدوب  انیس  یلع  وبا  سیئر  داتسا  یحیسملا  ییحی 

تلآ ترارح  هک  ییوگب  یناوتیم  تسا و  ترارح  نامه  اهورین  رهوج  اریز ، يرادزاب ؛ دـیدش  دـیربت  زا  ار  هسیئر  ياـضعا  هک  دـیاب  . 307
فیعـض بت  ماگنه  رد  وا  دـبک  هدـعم و  اریز ؛ یناشونب ، درـس  بآ  دراد ، بت  هک  یـسک  هب  دـیابن  يور ، نیا  زا  تساهورین . يارب  نیتسخن 

. تسا
کـشخ فیطل و  اـهنآ  دنتـسه و  رتيوـق  یخرب  و  دـنبوطرم ، ظـیلغ و  اـهنآ  تسا و  رتـشیب  تنیل  ناـشتّوق  رد  یخرب  نّیلم  ياـهوراد  . 307

. دنشابیم
تیاهن رد  نآ  هدش و  هدیمان  برغم  ریازج  زا  يرهـش  مان  هب  هک  تسا  ینوتیز  ننیاس »  » هب فورعم  نوتیز  تسا و  هنق »  » نامه دزراب » . » 309

. تسا تفاطل 
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اـقیطولانا و اـقیروطیر و  و  [ 400] اقیـسوم دـننام  هملک  نیا  تسا . یلحن  مهرم  دـمانیم  [ 399 «] اـقینوف  » ار نآ  سونیلاـج  هک  یمهرم  . 309
تسا نامه  تاملک  نیا  تسرد  ظفلت  یلو  یقیسوم »  » دننام دنسیونیم  ای »  » اب ار  اهنیا  مدرم  زا  يرایـسب  تسا و  [ 401] اقیبوط اقیطسفوس و 

. میدرک دای  هک 
نیمه تسا و  جزل  نآ  دنکیم و  بیطرت  لدتعم و  نیخـست  مدنگ  زغم  هک  تسا  نیا  دنازپیم  ار  اهلمد  هدش  درخ  مدنگ  هکنآ  ببـس  . 310

. دروآیم نوریب  ار  كرچ  هک  ییوراد  طیارش  تسا 
زغم هک  نیزگرب  ار  ییاهمدـنگ  يرب  راک  هب  مخز ) ندـنازپ   ) جاضنا رد  ار  غوضمم  خوبطم  مدـنگ  هک  یهاوخب  هاـگره  میوگیم  نم  . 311

. دراد رتشیب  ینیگنس  رتشیب و 
. تسا تشوگ  یگتسویپ  نتسکش  هحرق  فیرعت  . 311

هحرق ياراد  هک  یـسک  يورنیازا ، تسا ؛ بوخ  نوخ  نآ ، هّدام  دراد . لعاف  هّداـم و  هب  زاـین  تشوگ  ندـمآ  دوجوهب  ندـش و  ادـیپ  . 311
جازم لیدـعت  هلیـسو  هب  تعیبط  دـیاب  يور  نیا  زا  تسا ؛ تعیبط  نآ  لعاف  و  دروآ . دوجوهب  بوخ  نوخ  اـت  دوش  هیذـغت  بوخ  دـیاب  تسا 

. ددرگ تیوقت 
. تشوگ تبنم  فّفجم و  قصلم و  زا  معا  دوشیم - قالطا  اهتحارج  ياهوراد  همه  رب  لمدم  يوراد  مان  . 312

ار نآ  تسین  نآ  رد  یتبالـص  هتفر و  ندـب  قـمع  هب  هک  یمخز  هک  دـنیوگ  یهورگ  تسا : هدـیقع  ود  هتفرورف  ياـهمخز  رب  ار  مدرم  . 312
ياهقرخ دننام  نآ  تسوپ  تسا و  ندب  رهاظ  رد  رگا  دنناوخ و  روسان »  » ار نآ  ناوارف  كرچ  اب  دشاب  هتشاد  تبالـص  رگا  و  دنناوخ ، روغ » »
تـسوپ مخز  و  روسان »  » ار گـنت  مخز  و  فهک »  » و روغ »  » ار نهپ  مخز  دـنیوگ  رگید  یهورگ  دـنمان . هیقرخ » هحرق   » ار نآ  تسا  كزاـن 

. دنمان هیقرخ »  » ار كزان 
. تسا مود  هدیقع  رب  عامجا  میوگیم  نم  . 313
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نیعم اـی  دـنظفاح و  اـی  رگید  ءازجا  و  تـسا ، لـصا  نـیا  دـهدیم و  ماـجنا  دوـخ  ءازجا  زا  یکی  اـب  ار  دوـخ  لـعف  یبّـکرم  وـضع  ره  . 313

(. هدنهديرای )
هیئزج هبون  تاقوا  زا  کیره  يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  دوب  سانشان  وا  دزن  نآ  هدنسیون  هک  لیالد - رد  یباتک - زا  نینح  نب  قاحـسا  . 316
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هدیـشک توافت و  يدـنک و  فعـض و  یکچوک و  و  ندـب ، فارطا  نوریب و  يدرـس  هزرل و  الثم ، دـنکیم ؛ تلالد  نآ  رب  هک  تسا  یلیالد 
. تسا هیئزج  هبون  زاغآ  لیلد  ضبن  ندش 

یتدم هب  یهد ، اذغ  وا  هب  هبون  نتفرگ  زا  شیپ  ای  ییوجب و  ار  وا  هبون  ندمآ  نییاپ  تقو  دیاب  یهد  اذغ  ار  يرامیب  یهاوخیم  هاگره  . 318
. دنک داجیا  یفرصت  وا  رد  اذغ  نآ  هک 

دروم زین  نآ  يوب  یمرگ و  هکلب  دوش ، افتکا  دیابن  هس  نیا  هب  یلو  تسا ، نآ  لفث  ماوق و  گنر و  ساسارب  لوب  رب  يرهوج  لالدتـسا  . 319
. دریگ رارق  ییاسانش 

. دنتفگیم راکرپ  ار  نآ  نایناریا  دندیمانیم و  رادءاقستسا  ار  سطیباید 402 ] ناینانوی  . 320
. دوشیم نآ  رارقتسا  زا  عنام  هک  تسا  طولخم  نآ  اب  یظیلغ  ياهوب  هکنادب  دیامنیمن  بوسر  لفث  هک  يدید  هاگره  . 320

دـشابن یتدش  زین  ار  نآ  تّوق  دـشاب و  هتـشادن  تکرح  تدـش  طلخ  رگا  اریز ، تسا ؛ رادترارح  هّدام  تهج  زا  طقف  یقیقح  نارحب  . 321
. دوشیمن لماک  نارحب 

هکنیا رب  تسا  لیلد  دوش  هایس  رگا  و  تسا ، هدمآ  دیدپ  هدعم  رد  يراد  ترارح  مرو  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوش ، خرـس  نابز  هاگره  . 321
. تسا هدش  ثداح  یمیخدب  ثیبخ و  بت 

زا نزوس  هک  دـیاب  یـسانشب  نزوس  ندرب  ورف  اب  ار  صرب  ياج  یهاوخب  هاگره  هک  تسا  هتفگ  حـضو  قهب و  باتک  رد  نویبارـس  نبا  . 322
هچ ات  دنکیمن  ادیپ  دوبهب  عضو  دوشن  يراج  نوخ  ات  دشاب  هدیـسرن  تسوپ  نخث  همه  هب  نزوس  دـنچره  اریز ، دـنکن ، زواجت  تسوپ  نخث 

. دسرب تسوپ  ریز  ياهتشوگ  هب  درذگب و  تسوپ  نخث  زا  نزوس  هکنیا  هب  دسر 
. تسا هدرک  لقن  نالطب  نبا  هّحّصلا  میوقت  زا  نویبارس  نبا  هکنانچ  ناتسزوخ ، رد  تسازح  زا  یسنج  ارفوز  رزب  . 322

. تفاییم دوبهب  رانا  بآ  قیوس و  ندروخ  اب  وا  ترارح  زا  یشان  لد  درد  هک  ینز  ناتساد  . 322
. تسا [ 403 «] جورداب  » نامه فاک ،»  » هطقنیب و ياح »  » اب كوح » . » 323

149 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا داح »  » نامه ناکشزپ  دزن  فیقث »  » ینعم . 323

. هکرس نتخاس  ناخابط و  . 323
دنام نایم  رد  رگا  تسا و  ریطف  درک  بوسر  رگا  نکفیب ، بآ  رد  ار  نآ  یـسانشزاب  نآ  تیرطف  زا  ار  نان  تیریمخ  یهاوخب  هاـگره  . 324

. تسا ریطف  همین 
. دسرب ات  دراد  فیطل  ياذغ  هب  جایتحا  فثاکتم  مسج  دنامب و  راوتسا  ات  تسا  ظیلغ  ياذغ  هب  دنمزاین  لخلختم  مسج  . 324

ضیاف و ياذغ  ود  رادداب و  ياذغ  ود  لیحتسم و  ياذغ  ود  درس و  ياذغ  ود  مرگ و  ياذغ  ود  نایم  زور  کی  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  . 326
. ینکن عمج  روآیتسس  ياذغ  ود  ظیلغ و  ياذغ  ود 

. اهتشا یگنسرگ و  نایم  قرف  . 329
زا نم »  » فالخ و تخرد  يور  رب  تسا  ناسارخ  تاره  رد  تشخ » ریـش   » داتق و تخرد  يور  رب  ناـسارخ  رد  تسا  یلط  نیبجنرت » . » 330

. تسا رکب  راید  راجنس و  یحاون  رد  طولب »  » دتفایم و یلفد  تخرد 
لمع نیا  هک  شونب  ار  نآ  زا  یمین  دنکیم ، باریـس  ار  وت  هچنآ  رد  رگنب  ینادب  بآ  ندیـشون  يارب  ار  مزال  هزادـنا  یهاوخب  هاگره  . 330

. دوشیم وت  ياذغ  مضه  تعرس  لوب و  یمک  بجوم  زین  تسا و  رتيوق  تاهدعم  يارب  رتتسرد و  وت  ندب  يارب 
. دنکیم عطق  ار  هداب  يورین  تسا و  روآنایز  ناندبفیعض  ناگتفای و  دوبهب  هب  خلت  درز  بارش  . 330

تعـضابم و  دـشاب ، رتتسرد  رتملاس و  دـنزرف  هک  دوشیم  بجوم  نیا  اریز ، دـشاب ؛ یلاخ  تاهدـعم  هکنآ  رگم  نکم  عامج  نانز  اب  . 332
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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 
. ینیبب شنامشچ 

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

هدنز ندب  دنک  هیذغت  ندب  نآ ، اب  ات  دنک  بذج  ار  اذغ  و  دشکب ، سفن  ندب  نآ ، اب  ات  دـنک  بذـج  ار  اوه  ترارح  ندـب  هکیتقو  ات  . 333
. دوشیم فلت  ناویح  ددرگ  ناوتان  لعف  ود  نیا  زا  هک  هاگره  تسا و 

کف ود  دهد ، دادتما  ار  وا  ءازجا  زا  یئزج  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 

تسوبی  يانعم  هب  هیبلقسا » ، » اریز تسا ؛ تسوبی  هدنرادرب  [ 404 «] سویبلقسا  » هملک يانعم  . 334
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. تسا
ار یتسردنت  ملع  اهندب و  لاوحا  فالتخا  ملع  اهنادند و  ملع  یعیبط و  ياهتروص  ملع  عئابط و  ملع  دنادن  ار  جازم  تقیقح  هک  یسک  . 334

. دوشیم قالطا  مان  رد  تاطاوم  قیرط  هب  هجزما »  » هملک اهنیا  همه  هب  اریز ، تسا ؛ هتسنادن 
دوجوهب یگنانز  نوخ  زا  هک  دنتسه  ییاضعا  زا  رتکشخ  رتدرـس و  دنیآیم  دوجوهب  ینم  زا  هک  ییاضعا  ارچ  هک  دوش  قیقحت  دیاب  . 335

. تسا رتدایز  ینم  ترارح  هکیلاحرد  دنیآیم ،
رب یهاگ  و  تسا ؛ هدرک  مکح  سفور  هکنانچمه  تسا ، نآ  ياذغ  أدـبم و  رهوج و  هیاپ  رب  وضع ، رب  مکح  یهاگ  هک  ینادـب  دـیاب  . 337

. تسا هدرک  مکح  جازملا  باتک  رد  سونیلاج  هکنانچ  تساراد ، رضاح  لاح  رد  وضع  هچنآ  هیاپ 
ار نانآ  دندییازیم  رسپ  رگا  اذل ، دندوب ؛ امندرم  فیاوط  زا  یضعب  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  دـندییازیم  رتخد  رگا  دـندرگن و  دـنمورین  ات  دـندرکیم  لصافم  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 

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

. ددرگ نینج 
ینم طارقب  هدیقع  رب  انب  یلو  تسا ، نآ  لعاف  رگتروص و  ینم  تسا و  نینج  ندمآ  دوجوهب  هدام  یگنانز  نوخ  وطـسرا  هدیقع  هب  انب  . 341
ندب ياهتـشوگ  ینم و  زا  تخـس  ياهمادنا  همه  تسا و  نآ  ياذـغ  یگنانز  نوخ  تسا و  نینج  نّوکت  يارب  هّدام  تروص و  ماقم  شماقم 

. دنیآیم دوجوهب  یگنانز  نوخ  زا 
یناـنز ضراـع  هکلب  دـنروکذ ، دـنزرف  نتـسبآ  هک  دوشیم  یناـنز  ضراـع  رتمک  محو »  » ینعی تسا  اـطیق »  » هب موسوم  هک  ییراـمیب  . 342
ترارح یمک  تهج  هب  ثانا  یلو  دنکیم  بذج  ار  يرایسب  ياذغ  شترارح  ثیح  هب  روکذ  اریز ، دنتسه ؛ ثانا  دنزرف  لماح  هک  دوشیم 

. دنکیمن بذج  ار  يرایسب  ياذغ 
ار لماح  درـس  جازم  اریز ، دراد ؛ هبلغ  نانآ  رب  یلبنت  تاکرح و  رد  يدـنک  دراد  یگریچ  ناشجازم  رب  تبوطر  يدرـس و  هک  یناسک  . 343
دنوشیم و نآ  ياهتبوطر  ندب و  داوم  تظلغ  ببـس  ود  ره  دوشیم و  لومحم  ینیگنـس  ببـس  تبوطر  دـنکیم و  فیعـض  دـشاب  هّوق  هک 
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. دیآیم دوجوهب  نآ  زا  ینهذ  دنک  یشوهیب و 
«. ینک يرود  دیاب  امنروالد  يوسرت  زا  : » میدق نانوی  لاثما  زا  . 343

ناشیاهندب رد  هک  ییاذـغ  رب  دـنکیم  هبلغ  يدرـس  هکنآ  ببـس  هب  دزرویم  تدـش  ناشیگنـسرگ ، هکلب  ناشاهتـشا ، مدرم  زا  یخرب  . 343
ددرگیم و مک  شمجح  دوشیم و  ضبقنم  اذغ  يور ، نیا  زا  تسا ؛
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. دنکیم یلاخ  اج 

. دنادرگیم ناوتان  ار  ندب  لاعفا  ریاس  هکنانچمه  دربیم ، نایم  زا  ار  نآ  دنکیم و  فیعض  ار  اهتشا  دوخ  تاذ  هب  يدرس  . 344
هنوگنیا هدنراد  هیپ  تشوگ و  هکنآ  هچ  تسا . قاصتلا  هّبـشت و  هب  یکیدزن  دنکیم  بوطرم  جازم  ندش  هبرف  هب  کمک  هک  یللع  زا  . 344

دوخ لکـشمه  هب  دوشب  هیبش  هک  ینامز  دوش و  شتـشوگ  هب  هیبش  هکنآ  ات  تسین  یکیدزن  داقعنا  هب  دنمزاین  تسا و  نوخ  هب  کیدزن  ندـب 
. ددرگیم قصالم 

ناشاهندب تسا و  مرن  هکلب  تسین  تخس  يوق و  ناشاهناوختـسا  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
اب تمحازم  ترثـک و  تیاـغ  رد  ناـکدوک  زغم  هک  تسا  نیا  تسا  تسـس  ناـکدوک ) رـس  وـلج   ) خوفاـی ياهناوختـسا  هـکنآ  تـلع  . 348

. تسا سجننیم  اهناوختسا و 
یمارآ هب  هکلب  دننیـشنیمن  دنتـسیایمن و  ناکدوک  اریز ، تسا ؛ نانآ  ياهندب  فعـض  ناکدوک  رد  ترارح  فعـض  رب  لیلد  نیرتهب  . 349

. دنقرغتسم باوخ  رد  تکاس و  رتشیب  دنوشیم و  هداتفا 
درس و مرگ و  ینعی  تسا ، هتفای  بیکرت  اهنآ  زا  ندب  هک  یتاسقطسا  نیتسخن  لادتعا  : » هدرک فیرعت  هنوگنیدب  ار  یتسردنت  سفور  . 351

«. کشخ رت و 
. تسا تسوبی  امرس و  اهیرامیب  لصا  . 352

رگا سپ ، دـشاب . لـعفنم  رب  لـعاف  هبلغ  هکنیا  اـت  لادـتعا  وـحن  هب  دـشاب ، تبوـطر  رب  بلاـغ  دـیاب  ترارح  هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  . 353
. دشاب دیاب  تبوطر  ترارح و  یقیقح  لادتعا  ندوبن  يرامیب  لادتعا ، وحن  هب  تسا  تبوطر  ترارح و  هبلغ  یتسردنت 

153 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

يزار ياهباتک  تسرهف  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  هلاسر   3

هراشا

155 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناحیر وبا  هلاسر  همجرت 

هزیکاپ ار  وا  ناور  كاپ و  ار  وا  كاخ  دـنوادخ  ینوریب - دـمحا  نب  دـمحم  ناحیر  وبا  مظعم ، لضاف  میکح ، خیـش  زا  تسا  ياهلاـسر  نیا 
. يزار يایرکز  نب  دمحم  ياهباتک  تسرهف  رد  دانادرگ -

يزار 406] ییحی 405 ] نب  ایرکز  نب  دـمحم  نامز  يریگارف  هب  وت  هک  یـشاب - هدـش  دای  يروآدای  هب  روآدای و  هتـسویپ  يدـش - روآداـی 
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نوچ زین  و  ییوجهار ؛ اهنآ  نتسج  هب  هلیـسو  نادب  ات  یتسه ، لیام  تسا  هتخاس  وا  هک  ییاهباتک  ياهمان  هرامـش و  رب  یهاگآ  هب  و  قاتـشم ،
هب رابنیتسخن  یسکهچ  هک  ینادب  ات  يدش  هتخیگنارب  دش  مّلسم  وت  يارب  ملع  هیاپ  تیاهن  هب  شندیسر  وا و  راشرـس  شوه  ناوارف و  هحیرق 

يراک عوضوم  نیا  هب  ندش  هدیشک  هب  وت  یلو  تسا  يربخ  یثحب  هک  دنچره  نیا  و  تسا ، هدرک  طابنتسا  ار  نآ  هتخادرپ و  یکشزپ  شناد 
. يدومنن تفگش 

لوصا و عادبا  هک  ینانوی  گرزب  روهشم و  ناکشزپ 408 ] خیرات  رد  ياهلاقم  نامجرت 407 ] نینح  نب  قاحسا 
156 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

، دـندرک يرادـهاگن  ار  نیناوق  لوصا و  نآ  نایمدآ ، ندیـسر  داـیرف  هب  يارب  هک  دـننانآ  ناکـشزپ  نیا  تسا . هتخاـس  دـندرک  نیناوق  عضو 
ییاهدبعم يوسهب  ار  نارامیب  زا  يرایـسب  ماهوا  میازع و  تحـص  هکنآ  ات  دنتـسه . اپرب  نیناوق  لوصا و  نآ  تسا  رادـیاپ  ناهج  ات  هکنانچ 

، اجنآ رد  ینابرق  نتـشاد  ياپرب  دـباعم و  نآ  هب  ندـش  دراو  اب  هک  درک  راداو  ار  نانآ  و  دـیناشک ، دوب  هدـش  هتخاس  ناکـشزپ  نآ  مان  هب  هک 
هزادنا هب  عوضوم  نیا  رب  قاحـسا  یکـشزپ . یلومعم  شور  رب  هن  دـنبایب ، هار  نیا  رد  ار  دوبهب  قیفوت  دـنیوجب و  ار  گرزب  ياهیرامیب  يافش 

هتشگ داسف  راچد  هدنزومآان ، ناگدندروآدرگ  ححصمان و  نالصحم  هلیسو  هب  لقن  خسن و  نمض  رد  وا ، هلاقم  هک  دنچره  هدوزفا ، تیافک 
. تسا

نم بناج  زا  هک  وزرآ  نیدـب  يدـییارگ ، نم  يوسهب  تدوصقم  تفایرد  رد  یتفاین  قلختم  شور  نیا  هب  ارم  وت  نوچ  هک  يدـش  روآداـی  و 
. ددرگ داش  تلد  زیچان  ياهدیاع  مک و  ياهدیاف  اب  دوخ  بولطم  رد 

رد وا ، دوخ  ییامنهار  هب  اهنآ ، مان  هب  ای  مدوب و  هدـید  هک  رکب  وبا  زا  ار  ییاهباتک  مدـینادرگ و  ققحم  ار  وت  نامگ  ناکما ، هزادـنا  هب  نم  و 
نتخیگنارب اریز ، مدرکیمن ؛ يراک  نینچ  دوبیمن  ار  وت  نم  تشادگرزب  رگا  و  مدرک . تبث  وت  يارب  مدوب  هدرک  دروخرب  شیاهباتک  نمض 

هب داهتجا  اب  هک  هچنآ  ناـیم  مهنیمن  ییادـج  متـسه و  وا  ناوریپ  زا  نم  هک  دـنربیم  ناـمگ  ناـنآ  تسا و  راـک  نیا  رد  ناـفلاخم  ینمـشد 
رد تسا و  هداتفا  ییاوسر  هب  هک  نادنچ  تسا ، هدرک  لیامتم  نادب  ار  وا  وا ، بصعت  طرف  يوه و  هک  هچنآ  نایم  دوشیم و  هدیشک  باوص 

لوغـشم تناید  حدـق  هب  نیطایـش  لیعافا  ءوس و  حاورا  يرای  هب  هدرکن و  هدنـسب  لافغا  ضارعا و  لاـمها و  زا  تناـید  باـب  رد  یلدتخس 
مالـسا هلمج  زا  نایدا  هب  هک  يرکم  تهج  هب  ددرگ ، ییاـمنهار  وا  ناراـی  یناـم و  ياـهباتک  هب  هک  هتخاـس  راداو  ار  وا  نبا  و  تسا ، هتـشگ 

. تسا هدیزرویم 
ناگرزب  نالضاف و  هب  هک  اجنآ  دوشیم ، تفای  تاوبن 409 ] رد  وا  باتک  نایاپ  رد  نم  راتفگ  قادصم 

157 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نادنمدرخ هک  هچنآ  هب  ار  شاهماخ  نابز و  هشیدنا و  باتک  نیا  نتشون  رد  وا  تسین . وا  هتسیاش  تهافس  هکیلاحرد  دزرویم ، فافختـسا 

راب هب  وا  يارب  يزیچ  ینمـشد  زج  ایند  رد  وا  شـشوک  اریز ، تسا ؛ هتخاس  هدولآ  دـننکیمن  تاـفتلا  نادـب  دـنرادیم و  هزنم  نآ  زا  ار  دوخ 
. تسا هدرواین 

دـساف مدرم  رب  ار  نایدا  نادـبا و  لاوما و  يزار  : » دـیوگیم دـنکب  دـناوتیمن  راومه  ار  دوخ  ياپ  كاـخ  هک  یـسک  مینیبیم  هتـسویپ  سپ 
نم و  دـیامنیم ، راوشد  نینایم  تمـسق  رد  وا  ندرک  در  اذـل ، تسا و  قداص  رخآ  تمـسق  زا  ياهراـپ  لوا و  تمـسق  رد  وا  تسا ». هتخاـس 
مراد تسود  ندیدرگ  زاینیب  يارب  ار  نآ  زج  تورث و  هکنآ  اب  ماهدوب - رانک  رب  دزاسیم  هابت  ار  لام  هچنآ  رد  وا  ندرک  يوریپ  زا  دـنچره 

رد وا  مدرک و  هعلاطم  یهلا 410 ] ملع  رد  ار  وا  باتک  نم  اریز ، متفاین ؛ ییاهر  نیـسپ  تمـسق  قئاوب  زا  منادیمن - اربم  نآ  زا  دوخ  سفن  و 
رد رز  میـس و  هک  تفیرف  ارم  نانچ  مان  نیا  دراد . ماـن  [ 411] رارسالا رفـس  هک  وا  باتک  هصاخ  دومنیم ، هار  ینام  بتک  رب  اراکـشآ  هب  نآ 

. دبیرفیم ار  نارگید  ایمیک 
حیرابت رد  لاس  يدنا  لهچ و  درک و  بیغرت  نیمز  هتخانـش  راطقا  اهرهـش و  زا  رارـسا  نآ  نتـسجرب  ارم  تقیقح ، ندوب  ناهنپ  هکلب  یناوج 
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تفایرد تشاد و  هارمه  دوب  هتفای  نالهس  نب  لضف  يارب  هک  ییاهباتک  دمآ و  نم  دزن  مزراوخ  هب  نادمه  زا  یکیپ  هکنآ  ات  مدنامزاب ، قوش 
حبـص ءایحالا و  زنک  هربابجلا و  رفـس  ایطامقرف و  نایونام ، ياهباتک  زا  هک  دوب  یفحـصم  اهباتک  نیا  ناـیم  رد  متـسه . اـهنآ  قاتـشم  نم  هک 

. تشاد رب  رد  ار  رارسالا  رفس  باتک  نم  بولطم  اهنآ  نایم  زا  و  ینام ، لیاسر  زا  يدادعت  ناگروپاش و  لیجنا و  سیسأت و  نیقیلا و 
دننامه داد  تسد  نم  هب  یهودنا  نآ  لابند  هب  دریگیم و  ارف  بارـس  ندید  زا  ار  هنـشت  هک  تفرگارف  ارم  ییداش  نانچ  باتک  نآ  ندید  زا 

وا يارب  دنوادخ  ار  هکره   » هک متفای  قداص  ار  گرزب  دـنوادخ  هتفگ  دـهدیم و  تسد  بارـس ، هب  ندیـسر  ماگنه  هنـشت ، هب  هک  ییدـیماان 
نآ ات  متخاس  رـصتخم  ضحم  یگدوهیب  صلاخ و  نایذه  زا  دوب  باتک  نآ  رد  ار  هچنآ  نم  سپـس ، تسین ». يرون  ار  وا  دـهدن  رارق  يرون 

سک 
158 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دباتشب نآ  نامرد  هب  دوز  نم  نوچمه  دنک و  هعلاطم  ار  نآ  تسا  هدش  راچد  نم  درد  هب  هک 

هک یناسک  هرابرد  وا  دوخ  هک  ناـنچ  منادیم ؛ هدروخ  بیرف  ار  وا  متـسین و  يراـکبیرف  هب  دـقتعم  وا  هراـبرد  نم  و  رکب ، وبا  لاـح  دوب  نیا 
، تساهتین هب  لامعا  و  تفرگن ، مک  یظح  تشاد  دوصقم  هچنآ  رد  وا  و  تسا ، هدش  دقتعم  هدـینادرگ  كاپ  يراکبیرف  زا  ار  نانآ  دـنوادخ 

. دشاب وا  رگرامش  رامش  زور  رد  هک  تسا  یفاک  وا  سفن  و 
لاغتـشا اـیمیک  هب  وا  هکنآ  زج  هدـشن  قـقحم  نم  رب  وا  لاوـحا  زا  و  لاـس 251 ، نابعـش  هّرغ  شزورداز  و  دوـب ، ير 412 ] رهـش  وا  هاگداز 

. هدینادرگ ضراوع  تافآ و  ياریذپ  تباث و  ار  دوخ  مشچ  هدیزرو و 
ار وا  لاح  نیمه  و  دـینادرگ ، نامرد  هب  راچان  ار  وا  هک  تخاس 413 ] راچد  يرامیب  هب  ار  وا  مشچ  دنت  ياهیوب  يدـنت  شتآ و  اب  تسرامم 
دیـسر و یلاع  ياهیاپ  هب  تعانـص  رد  و  درک ، زواجت  دوبن  وا  بساـنم  هک  یکـشزپ  يارواـم  هب  وا  سپـس ، دـیناشک . یکـشزپ  هب  لاغتـشا  هب 

. دندیبلطیم روضح  هب  مارتحا  اب  ار  وا  دنتشگ و  وا  دنمزاین  گرزب  ناهاش 
ار دوخ  باتک  داهنیم و  يراوید  يور  رب  ینادغارچ  رد  ار  دوخ  غارچ  درکیم ؛ لابند  ار  نآ  تخس  تشاد و  لاغتشا  هعلاطم  هب  هتـسویپ  وا 

دوخ هعلاطم  هب  دوش و  رادیب  دتفیب و  شتـسد  زا  باتک  دیابر  رد  ار  وا  باوخ  رگا  ات  تخادرپیم ، ندـناوخ  هب  دادیم و  هیکت  راوید  نآ  رب 
دیناسریم و نایز  نادـب  ار  دوخ  مشچ  دوب و  صیرح  یلقاب 414 ] ندروخ  هب  زین  و  تخاـسیم ، بویعم  ار  وا  مشچ  رما  نیا  و  دـهد ، همادا 

[. 415] دشاب روک  مه  ترخآ  رد  هکنیا  ات  دش ، هدیشک  يروک  هب  وا  راک  ماجنا 
وا دصق  نامرد  يارب  ناتسربط  زا  وا  نادرگاش 417 ] زا  یکی  و  [ 416] دروآ بآ  شنامشچ  رمع ، نایاپ  رد 

159 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: تفگ رکب  وبا  داد . حرش  ار  نامرد  یگنوگچ  وا  دومن . شسرپ  وا  زا  دوخ  ياوادم  تیفیک  زا  يزار  درک .

درادربرد ار  ییاهدرد  رما  نیا  هک  ینادیم  وت  یلو ، یتسه ؛ سک  نیرتاـناد  هناـگی و  ناکـشزپمشچ  ناـیم  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  »
گرم هدمآرـس و  رمع  هک  دـیاش  دزاـسیم و  هتـسخ  ار  یمدآ  هک  تسا  ياهدـنرید  ياههجنکـش  ياراد  دوـشیم و  هجنر  نادـب  سفن  هـک 

رد درگزاب ؛ سپ  دـنیزگرب . تحار  رب  ار  جـنر  درد و  شرمع  هدـنامزاب  رد  هک  تسا  تشز  ینم  وچمه  يارب  هاگنآ  دـشاب ، هدـش  کـیدزن 
. داد وا  هب  یناوارف  هزیاج  و  مرازگساپس » وت  زا  يدرک  یعس  تین و  هچنآ 

يرمق لاـس  هب  وا  نس  تـقونآ ، رد  هنـس 313 و  نابعـش  مجنپ  رد  تفای ؛ تاـفو  ير  رد  وا  تشذـگن و  وا  رب  يزارد  راـگزور  نآ ، زا  سپ 
: مسانشیم وا  زا  نم  هک  ییاهباتک  مان  تسا  نیا  و  دوب . زور  کی  هام و  ود  لاس و  تصش  یسمش  لاس  هب  زور و  جنپ  لاس و  ود  تصش و 

یکشزپ رد  وا  ياهباتک 

هراشا
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نایاپ هب  ار  اهنآ  هدرکن و  فرـصت  اهنآ  رد  وا  هک  تسا  یتاقیلعت  نوچمه  باتک  نیا  و  تسا ، يواح 418 ] هب  فورعم  هک  گرزب  عماج  . 1
. تسا هدیناسرن 

یکشزپ 419] ملع  تابثا  . 2
یکشزپ  ملع  هب  يدمآرد  . 3

[420] ظحاج بطلا  ۀضقانم  در  . 4
یشان 421] بطلا  ضقن  در  . 5

160 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
دشاب هنوگچ  دیاب  وا  هکنیا  و  کشزپ 422 ] ندرک  شیامزآ  رد  . 6

يامنهار 423] . 7
تسا  هتشون  ناسارخ ، یلاو  دنواشیوخ  دسا ، نب  روصنم  يارب  ار  نآ  هک  يروصنم 424 ] شانک  . 8

تسا  فورعم  ریجشت  میسقت و  هب  هک  [ 425] اهیرامیب ياهمیسقت  . 9
یناهاش 426] یکشزپ  . 10

[427] درادن یسرتسد  کشزپ  هب  هک  یسک  يارب  . ] 11
تسا 428] دوجوم  اجره  رد  هک  یتفای  ناسآ  ياهوراد  . 12

[430 [] نیدابارک 429 گرزب  باتک  . 13

ص160 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
161 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نیدابارک 431] کچوک  باتک  . 14
تسوا  هب  بوسنم  جات ؛ . 15

تسوا  هب  بوسنم  [432 ؛] رخاف باتک  . 16
[433] اهاذغ نایز  زا  يریگولج  . 17

کخرس 434] هلبآ و  باتک  . 18
هزیرگنس  ندمآ  دیدپ  رد  وا  باتک  . 19

ناگدور  درد  رد  وا  باتک  . 20
مادنا  ياهدنویپ  درد  ياپ و  درد  رد  وا  باتک  . 21

جلاف  رد  وا  باتک  . 22
ناهد  درد  رد  وا  باتک  . 23

دبک تئیه  رد  . 24
بلق  تئیه  رد  . 25

درم هیاخ  ود  تئیه  رد  . 26
162 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

شوگ  خاروس  تئیه  رد  . 27
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ندز  گر  رد  . 28
هندیص 435] . 29

لادبا 436] باتک  . 30
نارامیب  ياذغ  . 31

نیبگنکرس  ياهدوس  . 32
هبنا  ياهنامرد  . 33

تسا  هدرک  عمج  ار  نینهآ 437 ] رازبا  ندرب  راک  هب  یگنوگچ  نآ  رد  هک  یباتک  . 34
اهنغور اههبنا و  رطع و  رد  وا  گرزب  باتک  . 35

نآ  زا  سپ  اذغ و  زا  شیپ  هویم  ندروخ  . 36
هزوبرخ  زا  سپ  توت ؛ ندروخ  هرابرد  بیبط  ریرج  وا و  نایم  وگتفگ  . 37

[438] ددرگیم ضراع  دیز  وبا  هب  هک  ياهلزن  رد  . 36
ددرگیم ضراع  خرس  لگ  ماگنه  مدرم  رس  رد  ماکز  مرو و  هکنآ  تلع  رد  . 39

163 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
تسا 439] مزال  اهبت  زاغآ  رد  ندرک  یق  هکنیا  رد  . 40

دشاب هتشگ  درس  هداهن و  فرب  رب  هک  یبآ  دشاب و  هدش  درس  فرب  اب  هک  یبآ  رد  . 41
دروآیم یگنشت  فرب  هک  دنرادنپ  نینچ  نادان  ناکشزپ  هکنآ  تلع  رد  . 42

ياپ  درد  رد  . 43
دوشیم راکشآ  هاگان  هکنآ  تهج  هب  تسا  هدنشک  هک  ییاهیرامیب  و  اهنآ ، یگرزب  تهج  هب  تسا  هدنشک  هک  ییاهیرامیب  رد  . 44

مومس  زا  عیرس  گرم  تلع  رد  . 45
تسا  روآنایز  ناتسردنت  يارب  دیدش  یگنسرگ  هکنیا  رد  . 46

تسا 440] ییاهدوس  دنزاسیم  لقن  نآ  زا  هک  ار  یکاخ  هکنیا  رد  . 47
یهام  ندروآ  یگنشت  تلع  رد  . 48

دنکیم قرع  رادیب  زا  شیب  باوخ  هکنآ  تلع  رد  . 49
تسا 441] روآيرامیب  زییاپ  هکنآ  تلع  رد  . 50

ددرگیم فرطرب  ندیشوپ  اب  یهاگ  ندش و  هنهرب  اب  یهاگ  ترارح  هکنآ  تلع  رد  . 51
دشابیمن رشب  ییاناوت  روخرد  نیا  تسین و  رداق  اهیرامیب  همه  نامرد  رب  رهام  کشزپ  هکنیا  رد  . 52

دزروب فطل  ناشاهلیم  هب  مدرم  ندناسر  رد  دیاب  کشزپ  هکنیا  رد  . 53
دزاسیم لیامتم  هیاپنود  نابیبط  هب  لضاف  ناکشزپ  زا  ار  مدرم  رتشیب  لد  هک  ییاهضرغ  رد  . 54

164 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
دشاب رهام  هک  دنچره  دننکیم ، اهر  ار  کشزپ  نانآ  هماع  مدرم و  زا  یخرب  هکنآ  تلع  رد  . 55

. دنباییم قیفوت  دنمشناد  ناکشزپ  زا  شیب  نانز  مدرم و  هماع  نادان و  ناکشزپ  هکنآ  تلع  رد  . 56

تایعیبط
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یعیبط 442] عامس  . 57
ار الویه  مدق  هب  نالیاق  وا  در  باب  رد  یعمسم 443 ] رب  در  . 58

الویه هرابرد  کچوک  باتک  . 59
[444] الویه هرابرد  گرزب  باتک  . 60

ناکم 445] نامز و  رد  . 61
نامز 446] هرابرد  یبعک  مساقلا  وبا  وا و  نایم  وگتفگ  . 62

165 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
تاکرح 447] زاغآ  تدم و  زاغآ  نایم  قرف  . 63

تذل 448] رد  . 64
تذل  هرابرد  یخلب 449 ] دیهش  وا و  نایم  وگتفگ  يارجام  . 65

تسا  روهظ  نومک و  ّریغت  تسا  هتفگ  هک  سکنآ  در  و  هلاحتسا 450 ] تابثا  رد  . 66
[451] اذتغا یگنوگچ  رد  . 67

166 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ومن یگنوگچ  رد  . 68

تسا  عون  ود  رب  نآ  هکنیا  بیکرت و  رد  . 69
بیکرت  رد  . 70

[452] دراد دوخ  تاذ  زا  یعیبط  یکرحم  مسج  هکنیا  رد  . 71
[453] دشاب یلزا  عامتجا  تکرح و  تسین  نکمم  دشاب و  یلزا  قارتفا  نوکس و  هک  تسا  نکمم  هکنیا  رد  . 72

[454] ددرگیم لیدبت  یتعیبط  هب  نآ  هکنیا  تداع و  رد  . 73
كاخ  زا  ای  تسا  گنس  زا  ایآ  هک  نیمز  زا  ثحب  رد  . 74

[455] ار نهآ  شکنهآ  گنس  ندیشک  دوخ  هب  تلع  رد  . 75
نآ  تهج  هب  ترارح  ینوزف  تلع  یگنشت و  رد  . 76

تسامرس 456] عبنم  نیمز  زکرم  هکنیا  رد  . 77
نیمزریز 457] طاقن  ياوه  رد  . 78

167 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نیمزریز  طاقن  ياوه  هلئسم  رد  [ 458] رامت نیسح  رب  در  رد  . 79

[459] رعش رد  . 80
خلت  رایخ  رد  . 81

خلت  هزم  هرابرد  یسخرس 460 ] رب  در  رد  . 82
ددنویپیمن نآ  هب  تشگ  ادج  ندب  زا  هچنآ  هکنآ  تلع  رد  . 83

مشچ  ياهکلپ  ندز  مه  هب  ییاسانش  رد  . 84
[461] اهاوه اهنامز و  رد  . 85
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تسا 462] هدمآ  ناسنا  تعیبط  رد  تاسقطسا  باتک  رد  هچنآ  زا  ثحب  رد  . 86
168 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دناهتفگ تایفیک  يدابم و  هرابرد  ناینیشیپ  هچنآ  . 87
سونیلاج 463] رب  كوکش  . 88

تسا هداد  خر  مالکلا  ۀعانص  ۀلیضف  باتک  رد  [ 464] ظحاج يارب  هک  یتاضقانت  . 89

تایقطنم

قطنم  ملع  هب  يدمآرد  . 90
سایقلا 465] باتک  ةرابعلا و  باتک  تالوقملا و  باتک  عماوج  . 91

مالسا 466] ناملکتم  ظافلا  اب  قطنم  رد  . 92
169 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناهرب 467] باتک  . 93
لالدتسا 468] یگنوگچ  . 94
قطنم 469] رد  وا  هدیصق  . 95

تسیچ 470] نآ  ققحم  هناشن  دوشیم و  هتفریذپ  هنوگچ  هکنیا  ربخ و  هرابرد  . 96

تایموجن تایضایر و 

هک نانآ  دنیایوگ و  هدنز و  ناگراتس  هکنیا  هب  دنتسه  لیاق  هک  نانآ  دزن  ناگراتـس  زا  ددرگ  كاردتـسا  تسا  نکمم  هچنآ  هزادنا  رد  . 97
[471] دنتسین بلطم  نیا  هب  لیاق 

تئیه 472] رد  . 98
کلف  نایم  رد  نیمز  ندوب  اپرب  تلع  رد  . 99

رد نامدرم  تسا و  يورک  نیمز  هکنیا  هلئسم  دریذپیمن  ناهرب  هک  سکنآ  يارب  هکنیا  رد  . 100
170 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تسین 473] روصت  لباق  دنتسه  نآ  فارطا 
نیمز 474] تکرح  هن  تسا ؛ نامسآ  تکرح  زا  ناگراتس  بورغ  عولط و  هکنیا  رد  . 101

درادن دوجو  یگتفرورف  یگدمآرب و  اهنآ  رد  دنتسه و  ترادتسا  تیاغ  رد  ناگراتس  هکنیا  رد  . 102
تسا  يرود  کلف  تکرح  هکنیا  تلع  رد  . 103

تسین  رطق  كراشم  علض  هکنیا  رد  . 104
ندید 475] یگنوگچ  رد  . 105

[476] ددرگیم هداشگ  یکیرات  رد  گنت و  رون  ربارب  رد  هدید  هکنآ  تلع  رد  . 106
171 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تاراصتخا اهصیخلت و  اهریسفت و 
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سوامیط 477] باتک  ریسفت  . 107
ضبن 478] رد  گرزب  باتک  راصتخا  . 108

[479] دوبهب هراچ  باتک  صیخلت  . 109
[480] اههضراع اهیرامیب و  باتک  صیخلت  . 110

[481] ریگدرد ياضعا  باتک  صیخلت  . 111
[482] طارقب لوصف  باتک  صیخلت  . 112

سخرطولف 483] باتک  صیخلت  . 113
172 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ینیمخت یفسلف و 

[484] طارقس يأر  رب  انب  یهلا  ملع  رد  کچوک  باتک  . 114
[485] وا رب  مساقلا  وبا  داقتنا  هب  وا  خساپ  . 115

یهلا 486] ملع  رد  گرزب  باتک  . 116
تسا 487] هدرک  داقتنا  وا  یهلا  ملع  هب  هکنآ  هابتشا  نتخاس  نشور  رد  . 117

ناتساب 488] هفسلف  رد  . 118
نانآ 489] زا  نتشاد  رذحرب  نایلزتعم و  داقتنا  رد  . 119

173 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ناملکتم 490] رب  يزوسلد  . 120

[491] درخ نادیم  . 121
لصاح  . 122

تسرهف 492] يامنهار  هلاسر  . 123
یهلا 493] هدیصق  . 124

ناگدنرد  شنیرفآ  تلع  رد  . 125
سلکرپ 494] رب  كوکش  . 126

[495] ریبدت باتک  ضقن  . 127
174 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

يرصم 496] يوبانا  هب  سویروفرف  همان  ضقن  . 128
یمق 497] براحم  نب  نسح  هب  همان  ود  . 130 ، 129

هعیبطلا قوف  ام 

سفن  هرابرد  کچوک  باتک  . 131
سفن 498] هرابرد  گرزب  باتک  . 132

175 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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[499] دنتسین مسج  هک  ییاهرهوگ  رد  . 133
هحلط 500] نب  روصنم  زا  دوجولا  باتک  ضقن  . 134

هدنناسرت 501] ياهباوخ  رد  . 135
یندیدان تسا و  ینتسناد  تکرح  هکنیا  رد  . 136

تایهلا

تساناد  راک و  راوتسا  ياهدننیرفآ  ار  یمدآ  هکنیا  رد  . 137
تسا 502] هتفرگ  هدرخ  تاوبن  رب  هکنآ  در  رب  ربمغیپ  توعد  موزل  رد  . 138

176 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
یشیدنارود  هار  زا  اعد  بوجو  رد  . 139

يونث 503] نسیس  رب  در  . 140
[504] داعم زغل  رد  دیهش  رب  در  . 141

[505] دشاب هدوب  مینکیم  هدهاشم  ار  نآ  نونکا  ام  هک  یتروص  نیا  رب  الزا  ملاع  هک  تسین  نکمم  هکنیا  رد  . 142
تسا  لعف  بابسا  رد  میسقت  یهاتوک  تلع  هب  نادحوم  نایرهد و  نایم  فالتخا  هکنیا  رد  . 143

ماسجا  مدق  هب  نالیاق  رب  ماسجا  ثودح  هب  نالیاق  يرترب  كاردتسا  رد  . 144
مومأم  ماما و  رد  . 145
تماما 506] رد  . 146

177 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
لایک 507] رب  در  تماما ، رد  . 147

یناحور 508] بط  . 148
یفسلف 509] تریس  . 149

ینانوی 510] هظعوم  رد  وا  هدیصق  . 150

تاییایمیک

یمیلعت 511] لخدم  . 151
178 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تسا 512] یناهرب  لخدم  نآ  و  نداعم ، للع  . 152
تعانص 513] تابثا  . 153

گنس 514] باتک  . 154
ریبدت باتک  . 155

تسا  هدش  تفای  هخسن  ود  رد  [، 515] ریسکا باتک  . 156
179 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تعانص 516] فرش  باتک  . 157
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تسا 517] تحار  باتک  نامه  هک  بیترت  باتک  . 158
[518] ریبادت باتک  . 159

[519] دهاوش باتک  . 160
میس 520] رز و  شیامزآ  باتک  . 161

نامیکح 521] رس  باتک  . 162
[522] ّرس باتک  . 163

180 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
[523] ّرس رس  باتک  . 164

اهشیامزآ رد  باتک  ود  . 166 ، 165
نئاف 524] هب  ياهلاسر  . 167

هاوخوزرآ  يوزرآ  . 168
هّللا 525] دیبع  نب  مساق  ریزو  هب  ياهلاسر  . 169

بیوبت 526] باتک  . 170
يدنک 527] ءایمیکلا  در  رب  در  . 171

181 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
یلئاسر 528] ثیل  نب  دمحم  نیّیئایمیکلا  در  رب  در  رد  . 172

تایرفک

[529] دوشیم هدناوخ  نایدا  ضقن  نآ  تاوبن و  رد  . 173
[530] دوشیم هدناوخ  ناربمیپ  قیراخم  نآ  نایامن و  ربمایپ  گنرین  رد  . 174

فلتخم نونف  رد 

تسا 531] هدومنن  دای  دوخ  هلاسر  رد  نینح  هک  هدرک  كاردتسا  سونیلاج  ياهباتک  زا  هک  هچنآ  رد  . 175
182 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[532] درادن دوجو  دشاب  مولع  همه  رد  زّربم  هک  یسک  هکنیا  رد  . 176
[533] دندقتعم اههشیپ  بسک و  میرحت  هب  هک  نانآ  در  رد  . 177

درن تمکح  رد  . 178
تسا 534] هدیزرو  لاغتشا  جنرطش  هب  هک  یسک  رذع  رد  . 179

دریگب ار  رکسم  ياج  دناوتیمن  يزیچ  هکنیا  رد  . 180
مشچ 535] فرش  رد  . 181

183 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
تلود 536] لابقا و  ياههناشن  رد  . 182

صاوخ 537] باتک  . 183
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ناگدنسیون  ياههلیح  باتک  . 184
: مییوگیم میزادرپیم و  وت  رگید  تساوخرد  هب  میدرک  لصاح  تغارف  وت  ياهتساوخرد  زا  یکی  خساپ  زا  هک  لاح 

لوا يأر 539 ] نابحاص  نآ . مدق 538 ] هب  لوق  يرگید  نآ و  ثودح  هب  لوق  یکی  ددرگیمرب : لوق  ود  هب  نیتسخن  میسقت  هب  ملع  رد  ارآ 
فیقوت 540] هب  ار  تاعانص  لوصح  یخرب  دناهدش : هورگ  ود  هب  زین 

184 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هاگآ تاعانـص  نادـب  ار  نانآ  هداد و  میلعت  ار  مدرم  هک  دنـسانشیم  هناگادـج  يربمیپ  تاعانـص  زا  کـیکی  يارب  ناـنآ  یتح  دـننادیم ،

نآ سپ ، دننادیم ؛ ناسنا  هزیرغ  رد  یتفرعم  دنک  طابنتـسا  دناوتیم  سایق 541 ] اب  لقع  هک  ار  ییاـهزیچ  هب  ملع  رگید  یخرب  تسا . هدرک 
ییامنهار فلاخم  قفاوم و  هب  ماهلا  اب  ناروناج  سپ  تسا . لعفلاب  ماهلا ، تهج  زا  قیرافت  هب  ناروناج ، ریاس  رد  هوقلاب و  یمدآ  رد  اـهزیچ 

ای لهـسم  هک  دننکیم  يزیچ  هب  دـصق  ترتف  ماگنه  هک  مینیبیم  ار  ناروناج  زا  يرایـسب  ام  و  دـندرگیم ، هاگآ  تلع  عفاد  هب  دـنوشیم و 
دناهدرک لقن  بیجاعا  و  براجت 542 ] باحصا  یتح  و  دنشونیم ، ار  زیچ  نآ  يوادت  تهج  هب  یلو  دنراد ، هورکم  ار  نآ  تسا و  روآیق 

[. 543] دنکیم هنقح  ار  دوخ  هدرک و  رپ  ایرد  بآ  اب  ار  شراقنم  هک  دش  هدید  هک  ار  ياهدنرپ  ناتساد  هنقح ، ببس  رد 
. تسا یفاک  وا  يارب  ماهلا  دروم  زا  ملعت  نیرتکچوک  تسا  سایق  رب  اناوت  دوخ  درخ  اب  یمدآ  نوچ  و 
: تسا هداد  ربخ  نینچ  دنک  نفد  ار  ناگدرم  هنوگچ  هتسنادیمن  هک  یسک  زا  گرزب  دنوادخ  هکنانچ 

.»؟] مشاب 544 هدوب  غاز  نیا  دننام  هکنیا  زا  متسه  ناوتان  ایآ  نم ، رب  ياو  »
185 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ياـهرمع هک  تسا  ییازارد  ار  ناـمز  و  تسا . هدوب  لـصفم  لّـصوم و  وا  يارب  راـبتعا  براـجت و  و  لسلـستم ، أدـبم  زا  سپ  ساـیق  سپس ،
؛ دوشیم روراب  دلابیم و  دیآیم و  درگ  ناگدنیآ  دزن  دوشیم و  لقتنم  ناینیسپ  هب  ناگتشذگ  راثآ  دیامیپیم و  ار  نآ  یپردیپ  صاخشا 

ياهسفن هب  هتشذگ  ياهـسفن  زا  تساههناشن  لقن  خسانت  نیا  [. 545] اهندب رد  اهحور  لاقتنا  زا  دندقتعم  نادب  هچنآ  هن  تسا ، خـسانت  نیا  و 
. هزات فحص  رد  هنهک  فحص  زا  اهنآ  خسن  نوچمه  هدنیآ ،

یخرب هب  یخرب  زا  فراعم  نآ  هک  دوشیم  لصاح  يرایـسب  فراـعم  دـحاو  یناـمز  رد  نآ ، زا  ياهدـع ، رد  هک  تسا  یـضرع  ار  ناـکم  و 
درگ ناسنا  لامعا  مولع و  دـعاوق  ناکم  ضرع  نامز و  لوط  زا  نیاربانب ، ددرگیم . لقتنم  تسا  نایب  زا  معا  هک  ناتـشگنا  نابز و  اـب  رگید 

ار حلاصم  نآ  رگا  درادیمن . رخؤم  وا  دوجو  زا  ار  وا  حـلاصم  زگره  تسا ، رادـیمارگ  ار  وا  نابرهم و  یمدآ  هب  دـنوادخ  نوچ  و  دـیآیم .
. ناویح زا  وا  رازگتمدخ  تابن و  زا  وا  ياذغ  نیمز و  زا  وا  هاگیاج  نتشاد  مدقم  نوچمه  درادن ، مدقم 

رد اریز ، مینک ؛ يدای  نانآ  نادرگاش  زا  هکنآ  نودـب  میهنیم  ار  نانآ  لاوحا  ریاس  و  قاحـسا 546 ] هلاقم  رد  ناروکذم  لودج ، نیا  رد  ام 
: تسا نیا  لودج  و  دشاب ، نمیا  فیحصت  زا  ات  میاهدرکن  لقن  ینانوی  ای  ینایرس  طخ  زا  ار  نآ  ام  نوچ  تسین ، ياهدیاف  نآ 

ناکشزپ 547] لودج 

186 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هک هدوب 549 ] نمهب  ریشدرا  راگزور  رد  [ 548] طارقبا هکنآ  هلمج  زا  دوش . سایق  روهشم  تاقوا  اب  هک  ددرگیم  مولعم  یتقو  اهخیرات  نیا 

تسدزارد  وا  بقل  تشخطرا و  برغم  لها  ياهباتک  رد  وا  مان 
187 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تسا 550]
رهـش لماع  زا  ار  طارقب  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار  مور  ریـشدرا  هک  یماگنه  هدرک ، داـی  [ 551] طارقب دوهع  ریـسفت  رد  سونیلاج  هچنآ  رب  اـنب 
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هک هدش  دای  رابخا  باتک  رد  زین  و  ددرگیم . رما  ققحت  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  یگتفـشآ  نایناریا  ياهخیرات  رد  یلو  درک . بلط  [ 552] وق
. تسا هدوب  رصم ، ناهاش  زا  مکی ، تسیب و  سیفونما  نامز  رد  مود  سویبلقسا 

. تسا مدقم  ردنکسا  خیرات  رب  لاس  شش  داتشه و  دصیس و  رازه و  تنطلس ، نیا  هاشداپ  نیتسخن 
دصتفه و رازه و  نامز  نآ  ات  سیفونما  یهاشداپ  زاغآ  زا  سپ ، تسا ؛ هتفرگ  ردنکـسا  خیرات  زا  لاس 397  رد  ار  سونیلاج  تافو  قاحسا 
یـس و دـصتفه و  رازه و  هس  میهن  رانک  سونیلاج  تافو  ات  لوا  سویبلقـسا  خـیرات  زا  ار  تدـم  نیا  هاگره  و  دوشیم . لاس  جـنپ  تصش و 

هدـش لقن  رـصم  هاشداپ  هرابرد  هچنآ  تسا و  نوطـالفا  گرم  نراـقم  نیا  هک  ددرگیم  راکـشآ  لودـج  رد  و  دـنامیم ، یقاـب  لاـس  تفه 
هدـش هداهن  سونیلاج  گرم  يارب  هک  ینامز  زا  دوش ، هداد  تشگرب  رگا  تسا  هدـش  عمج  لودـج  رخآ  رد  هک  ییاـهلاس  و  تسین . تسرد 

. دوشیم لاس  هس  دون و  رشب  زاغآ  زا  سپ  لوا  سویبلقسا  تدالو  دعب ، هب  تسا 
تـسا نآ  رب  دوهی  اما  و  دوشیم ، لاس  تشه  دون و  دص و  رازه و  جنپ  ردنکـسا  خیرات  لوا  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  زا  مور ، ناینارـصن  دزن  رد 

قلخ زا  رخأتم  هزادـنا  نامه  سویبلقـسا  تیالو  اریز  تسین ، درطم  نیا  و  تسا ؛ لاس  تشه  لهچ و  دـصراهچ و  رازه و  هس  تدـم  نیا  هک 
. تسا لاس  هاجنپ  دصناپ و  رازه و  نآ  و  مدآ ، قلخ  زا  نانآ  دزن  نافوت  هک  تسا  مدآ 

يرجه 553] لاس 290  ات  سونیلاج  تافو  زا  هک  هدرک  دای  قاحسا  هچنآ  رب  تسا  ینتبم  همه  اهنیا  و 
188 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

وا هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  هکنآ  لاح  و  دریگیم ؟ مارآ  لد  دـنامیم و  رادـیاپ  بلطم  نیا  رب  سفن  اجک  و  تسا . لاس  هدزناپ  دصتـشه و 
رابخا ياهباتک  تسا و  هتخاس  یطـسجم ، باتک  شور  هب  حیرـشت 554 ،] رد  یباتک  وا  راگزور  زاغآ  و  مور ، هاشداپ  سونایرده ، نامز  رد 

. تسا رخأتم  هدرک  يراذگتقو  ار  سونیلاج  گرم  قاحسا  هک  ینامز  زا  نیا  و  دنراد ، تقفاوم  ردنکسا  خیرات  زا  لاس 428  اب 
یتب 556] يرادیرخ  هرابرد  سفنلا 555 ] قالخا  باتک  رد  سونیلاج  هک  تسا  یناتساد  نیا  زا  رتبیجع  و 

189 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. تسا ردنکسا  نامز  زا  يدنا  دصناپ و  کیدزن  نیا  هدروآ و  تسا ، نارصیق  زا  هک  سدوموق 557 ] نامز  رد 

. دنام دهاوخ  ماهبا  یکیرات و  رد  ناکشزپ  خیرات  میباین ، رگید  یلیلد  سونیلاج  تافو  يارب  رگا  و 
هدوب و ماهلا  اب  رما  نیا  دـنیوگیم  یخرب  و  هدـش ، هتخیگنارب  سویبلقسا 558 ] زا  یکـشزپ  شناد  هکنیا  رد  دنرادن  یکـش  ناینانوی  روهمج 

يدومع رب  هدینادرگ و  ياهتـشرف  ار  وا  دنوادخ  سپ  هدوب ، رما  نیا  هتـسیاش  ّهلأت  تهج  هب  وا  تسا و  هدوب  هبرجت  اب  هک  دیوگ  يوحن  ییحی 
نانآ ندنازوس  ندب و  زا  ییادج  زا  سپ  سفن  هرابرد  ناودنه  هدیقع  نوچمه  ناشیا  هدـیقع  نیا  و  تسا ؛ هدرک  دـنلب  ار  وا  شتآ 559 ] زا 

[. تسار 560 ناگدرم 
یکی اریز ، [561 ؛] دینادرگ هتشرف  ار  ود  نآ  دنوادخ  سپس  دندوب و  ناسنا  ود  هتشذگ  رد  سیسونوید  سویبلقسا و  : » تسا هتفگ  سونیلاج 

[.« تخومآ 562 ندناشن  كات  یم و  جارختسا  يرگید  یکشزپ و  مدرم  هب  نانآ  زا 
190 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نارگید هب  ار  یکشزپ  نانآ  تشاذگیمن  هک  دوب  رارقرب  ییاهنامیپ  اهدنگوس و  سویبلقـسا  هداوناخ  نایم  هتـشذگ  رد  : » تفگ سونیلاج  و 
هب ناهد  هب  ناهد  زا  ار  نف  نیا  وق و  رهـش  سربق و  سدور و  هریزج  ياههسردم  رد  دـندرکیم ، هدنـسب  دوخ  نادـنزرف  هب  طقف  دـنزومایب و 

یکی دش  تیاکح  نانآ  زا  هکنیا  و  تخاس ، نادیواج  باتک  رد  ار  نآ  اذـل  ددرگ ، هابت  نف  نیا  هک  دیـسرت  طارقب  هکنیا  ات  دـندربیم ، ثرا 
«. تسا هدیدرگ  یگتفشآ  زا  یکشزپ  نف  تشادهگن  بجوم  هک  تسا  یللع  زا 

نآ لها  و  [، 563] دـنتفای يرترب  کلامم  طبـض  تسایـس و  بادآ و  رد  ایند  ناهاش  ریاـس  رب  هک  دـناهدوب  شور  نیا  رب  زین  ناریا  ناـهاش  و 
. تشذگیمن رد  نآ  زا  دوب و  دنبیاپ  دوخ  هقبط  نوئش  هب  ياهقبط  ره  هک  دنتخاس  بترم  یتاقبط  رب  ار  اهروشک 
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دوخ نید  نارادساپ  نانآ  زا  نانمهرب  و  دـناهدش . زیامتم  بابـسا  نامز  رورم  هب  تاقبط  نیا  هکنانچ  دنـشور ، نیمه  رب  نونکات  ناودـنه  و 
ناینیشیپ زا  ناینیسپ  و  دنهدیم ، تبـسن  گرزب  دنوادخ  هب  و  [ 564] دنناوخیم دیب  ار  نآ  هک  دناهتشاد  تفایرد  ثرا  هب  ار  ینخس  دنتـسه ،

[. 565] دنرادیمن اور  زین  یباتک  رد  ار  نآ  نتشون  دنهدیمن و  تصخر  ار  نآ  نتخومآ  يرگید  هب  دنریگیم و  ارف  ملع  عامس و  اب  ار  نآ 
عیاض و نامدرم  تمه  داسف  زا  دیسرتیم  اریز ، تفرگ 566 ؛] هدهع  هب  یباتک  رد  ار  نآ  ریـسفت  تابثا و  ام  نامز  هب  کیدزن  نانآ  زا  یکی 

. تسا هدرک  تیاکح  طارقب  زا  سونیلاج  هک  هچنآ  هب  تسا  کیدزن  نیا  و  ددرگ . هابت 
هجنرفا و ایسوم و  ینیروط و  لها  دننام  ییاهتما  دالب و  هب  یکـشزپ  زاغآ  نآ ، رد  هک  هدش  تیاکح  براجت  باحـصا  رابخا  زا  هچنآ  اما  و 

نمی لباب و  لها  سراف و  نارحاس  لثم  و  [، 567] دندیشخبیم نامرد  اهگنهآ  اون و  اب  ار  اهیرامیب  نانآ  هکنیا  و  هدش ، هداد  تبسن  نایرصم 
روما نیا  هکنیا  و  هبلاقص ، دنه و  و 

191 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
داوم نآ  هب  اجنآ  لها  دـشاب و  ییاج  صتخم  هاگره  داوم  نآ  یلو  دـش ، دای  هک  تسا  نانچمه  سپ  هدوب ، نانآ  دزن  دوجوم  داوم  تهج  زا 

تواکذ و نیا  دوجواب  رگا  سپ  دزاسیم ، راکشآ  ار  نآ  راگزور  رورم  هب  تاقافتا  براجت و  هچنآ  بسحرب  دنـشاب  رتانیب  اهنآ  تایفیک  و 
رد ششوک  تمه و  هحیرق و  رد  يرترب  و  نآ . زج  هاوخ  دشاب و  یکشزپ  هاوخ  دنکیم ، زورب  نانآ  دزن  تاعانـص  دوش  هداد  نانآ  هب  شوه 
رد و  دنکیم . تشگزاب  نانآ  هب  ملاع  نتخاس  نادابآ  شاهدـیزگرب و  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  تیانع  هب  نآ  ببـس  تسا و  دوجوم  اهتما  نایم 

. تسا رتبسانم  لباب  لها  هب  نیا  و  دنتسین ، نانآ  رب  مولع  تمه  نتخودنا  هب  راوازس  یخرب  دش  هدرمش  هک  ییاهتما  نایم 
بلاغ اجود  نیا  رد  موجن  ملع  دنتـسین و  رود  مه  زا  لـباب  يذاولک و  اریز ، دـندناوخیم ؛ ناینادلک 568 ] مولع  میدـق  رد  ار  هفـسلف  بط و 
نامز رد  مولع  نیا  هک  هدش  دای  رابخا  باتک  رد  و  دناهدش . هدناوخ  تامسلط  باحصا  یهاگ  نارحاس و  یهاگ  نانآ  ببس  نیدب  و  تسا ،

یخرب و  تسا . مدقم  ردنکسا  خیرات  زا  لاس  دصتشه  رازه و  کیدزن  وا  یهاشداپ  هدش و  لقن  رـصم  هب  رـصم ، هاشداپ  نیمـشش  سطاحفا ،
یطلم سلاط  تسا و  بلاغ  اجنآ  لها  رب  یسانشهراتس  ببس  نیدب  و  تسا 569 ،] تمکح  هب  ثلثم  سمره  مولع  نیا  لقان  هک  دناهتشادنپ 

روهرهب يدح  ات  اهنآ  زا  ترواجم  ببس  هب  اهندب  هک  اسب  تسا و  راکـشآ  سوفن  رد  اهنآ  ریثأت  گنهآ  اون و  ناتـساد  اما  و  تسا ، ناشیا  زا 
. هدننکنامرد ات  دنوش  هدیمان  هدنهدنیکست  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دنوشیم ،

زا زگره  ملاع  هک  دندقتعم  مدق  هب  زین  تاعانص  مولع و  رد  نانآ  مییوگیم : دنتـسه و  لیاق  ملاع  مدق  هب  هک  یناسک  هب  میدرگیمرب  سپس 
یهاگ هوقلاب و  یهاگ  تاعانـص  مولع و  نیا  هک  دـنیوگیم  دناهتـشگن  هارمگ  عوضوم  نیا  رد  هک  یناـسک  یلو ، تسا ؛ هدوبن  یلاـخ  اـهنآ 

. تسا هدوب  لعفلاب 
دـنریمیم و مدرم  هکنانچ  دراد ، یگدـننام  یناریو  يدوبان و  هب  هک  دوشیم  ضراع  یلاوحا  اـهتما  رب  یهاـگ  هک  تسا  تهجنادـب  نیا  و 
رد رگا  هک  دنباییم  شرورپ  یناسک  نانآ  هدنامزاب  زا  سپـس ، دناهتـشگن . یناف  یلک  هب  نانآ  هک  دنچره  دنامیم  یلاخ  ترامع  زا  اههناخ 

رد دوش  گنرد  ناشلاوحا 
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ینوزف نانآ  عامتجا  دیازت و  اب  تاجاح  نآ  نآ ، زا  سپ  تسا . رتمک  ماگنه  نیا  رد  زین  نانآ  تاجاح  دنتسه و  دوخ  أدبم  نوچمه  یگداس 
. دسرب دوخ  تایاغ  هب  ات  دوشیم  بّکرتم  نوزفا و  نامز  رورم  هب  ددرگیم و  راکشآ  عیانص  نانآ  نایم  نآ  هلیسو  هب  دریگیم و 

نایم تسه  هچره  دننیبیم و  بیـسآ  دـنیآیم  تّوق  هب  لعف  زا  هک  ییاهزیچ  ثداوح  هلیـسو  هب  تسین و  تافآ  زج  يزیچ  تایاغ  زا  سپ  و 
هب نـالیاق  يارب  هک  تسا  ياهنوـگهب  رما  نیا  نآ  رد  هک  رگنب  ار  هرود  کـی  نـک و  اـهر  ار  ریثـک  راودا  ددرگیم . رود  هـب  رود  موـق  کـی 

. دراذگیمن یقاب  يزیچ  ملاع  ثودح 
تیاکح دای و  ياج  هک  تسا  ییارآ  ادـتبا  هب  راودا  نآ  ياهتنا  تشگرب  نینچمه  تسا و  هدـنیآ  مدرم  رب  هک  يراودا  نیا  رد  ار  ناودـنه  و 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نانآ  نایم  رد  هدش  هدیمان  ودـب  باتک  هکنآ  بحاص  تسا و  نانآ  ياهباتک  نیرتنهک  زا  بط 570 ] رد  كرچ  باتک  تسین . اجنیا  نآ 
نامز کیدزن  دوشب ، تشذـگ  هچنآ  اب  سایق  رگا  دـننکیم ، هراشا  وا  يارب  هک  ار  یبیرقت  نامز  و  تسا ، هدوب  دـیؤم  مهلم و  ناکـسان  هرمز 
سپ ود ، نآ  نایم  رگید  یـصخش  طسوت  نودب  دشاب  نیتسخن  ردپ  دنزرف  سویبلقـسا  هک  تسین  یتفگـش  ياج  و  دوشیم . لوا  سویبلقـسا 

زا کیره  تادایز  نآ  رد  هک  مدـید  رهزداپ  رد  يوحن  ییحی  زا  یباتک  و  دـنکیم . تشگزاـب  هدـش  هتخومآ  امـسا  زا  مدآ  هچنآ  هب  وا  ملع 
منکیم لایخ  و  تسا 571 .] هتفای  هدنشخب  ییاهر  ینعی  قوراف  مان  قاقحتسا  هک  ار  باتک  نآ  یعاد  ببـس  زین  و  تسا ، هدش  دای  ناکـشزپ 

دوب بسانم  هک  رادقم  نآ  اجنیا  رد  هنرگو  هتفر  تسد  زا  باتک  نیا  یلو  دشاب ، هتشاد  رب  رد  ار  ناگدشدای  خیراوت  اهنامز و  باتک  نآ  هک 
. يزروب تعانق  مدرک  تبث  وت  يارب  نم  هک  ياهزادنا  هب  یتساوخیم  هچنآ  رد  وت  هک  مربیم  نامگ  و  مدروآیم ،

؛ منکیم متخ  يدوب  هتـساوخ  نم  زا  یتقو  هک  دوخ  ياهباتک  ياهمان  اب  ار  نآ  مدرک ، زاغآ  رکب  وبا  ياـهباتک  هب  ار  دوخ  نخـس  هکناـنچ  و 
جنپ  تصش و  مرمع  زا  هک  ماهتشون  لاس 427  ات  هک  ییاهباتک  نآ 
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رب نم  صرح  هک  دنچره  دشاب ، هدمآ  تسار  نم  يایؤر  لیوأت  هک  منکیمن  بجعت  و  درذگیم ، یسمش  لاس  هس  تصـش و  يرمق و  لاس 

. تسا هدماین  تسار  نآ 
، مدیمان راوتسا ) ياهخساپ  دنمدوس و  ياهـشسرپ   ) ةدیدسلا تاباوجلا  ةدیفملا و  لئاسملا  ار  نآ  متـشون و  ار  یمزراوخ 572 ] جیز  للع  . 1

. قرو رد 1250 
لاـمعا یلع  ناـهربلا  داریاـب  ناـتهبلا  لاـطبا  يور ، نیا  زا  دوـمنیم ؛ بـجاو  نآ  در  هـک  تشوـن  هراـبنیارد  يزیچ  کـشزپ  هـحلط  وـبا  . 2

. قرو رد 360  متشون ، ار  ناهرب ) نتخاس  دراو  اب  شجیز  رد  یمزراوخ  لامعا  رب  ناتهب  نتخاس  لطاب   ) هجیز یف  یمزراوخلا 
نآ نیب  يرگیجنایم  رد  یباتک  مدـش  راچان  نم  دوب ، هدرک  متـس  یمزراوخ  هب  نآ  رد  هک  متفای  هرابنیارد  يزاوها  نسحلا  وبا  زا  یباـتک  . 3

. قرو رد 600  مسیونب ، ود 
ندینادرگ كاپ  شبح و  جیز  للع  نتخاس  لماک   ) للزلا نم  هلامعا  بیذـهت  للعلاب و  شبح 573 ] جیز  لیمکت  ار  نآ  متـشون و  یباتک  . 4

. تسا هدمآ  قرو  رد 250  نآ  موسکی  مدیمان . شزغل ) زا  وا  لامعا 
رد ناودنه  راکفا  زا  هچنآ  صیخلت   ) میجنتلا باسح  یف  دونهلا  رطاوخل  دوجوملا  عماوج  ار  نآ  متشون و  یباتک  دنه  دنس  رد  نینچمه  و  . 5

. تسا هدمآ  قرو  رد 550  هدش  مامت  نآ  زا  هچنآ  مدیمان . تسا ) دوجوم  یسانشهراتس  باسح 
تاغل و دوب و  موهفمان  نآ  زا  دوجوم  همجرت  اریز ، مدرک ؛ دوخ  تاحالطـصا  تاـغل و  اـب  ار  نآ  مدرک و  بیذـهت  ار  [ 574] دنکرا جیز  . 6

. دوب هدنام  ياجهب  انیع  نآ  رد  يدنه  تاحالطصا 
دبهپسا يارب  قرو   155 دهدیم ، خر  هرک  طیسب  رد  هچنآ  رد  تئیه 575 ] ملع  ياهدیلک  باتک  . 7
194 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. متسر رسپ  نابزرم ، نالیجلیج 
( ناودـنه دزن  فوسخ  فوسک و  لایخ  [ ) 576] دنهلا دنع  نیفوسکلا  لایخ  ار  نآ  متـشون و  يواستم  دـحتم و  رادـم  ود  هرابرد  یباتک  و  . 8

ینعم نیا  ام  نارای  دزن  یلو  تسین ، یلاخ  نیا  زا  نانآ  ياـهجیز  زا  یجیز  چـیه  تسا و  روهـشم  ناـنآ  ناـیم  هک  تسا  ینعم  نیا  مدـیمان و 
. تسا هدشن  هتخانش 

( ادیـش موسیک  نبا  نتخاـس  هاـگآ  نحتمم و  جـیز  هراـبرد   ) نتتفملا موـسیکلا  نبا  ریـصبت  نحتمملا و  رما  یف  ار  نآ  متـشون و  یباـتک  و  . 9
. دوب هتخاس  نادان  ار  دوخ  هداهن و  رتارف  ماگ  دوخ  دح  زا  وا  اریز ، مدیمان ؛
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. تسا هدمآ  قرو  رد 100  باتک  نیا 
فالتخا  ) لیواحتلا جارختـسال  لیواقالا  فالتخا  ار  نآ  متـشون و  اـهلیوحت  عوضوم  رد  نارحبتم  زا  یکی  شـسرپ  خـساپ  رد  ياهلاـقم  . 10

. قرو رد 30  مدیمان ، اهلیوحت ) ندروآ  نوریب  رد  اهراتفگ 
اهلودـج نآ  رد  شبح  لیلحت  قیرط  هب  دوب و  هدرک  کش  دیـشروخ  لیدـعت  ياهلودـج  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  شـسرپ  خـساپ  رد  و  . 11

. قرو رد 70  متشون ، لیدعت  عیطقت  لیلحت و  رد  ياهلاقم  دوب  هتشگن  نومنهر 
تاقوا اهلاس و  لیوحت  اـهدالیم و  ماـگنه  کـلف ، تئیه  جارختـسا  رد  تسا  زاـین  دروم  هک  ییاهـشور  بیذـهت  رد  متـشون  ياهلاـقم  و  . 12

. قرو رد 60  رگید ،
رد اهلکش ، ندروآ  نودب  تسا  يدابم  هدنرادربرد  هک  متشون  ار  تئیه ) ملع  دیلک   ) ۀئیهلا ملع  حاتفم  يرماع 577 ] مساقلا  وبا  يارب  و  . 13

. قرو  30
. قرو رد 200  مداهن ، مان  یناغرف  لوصف  بیذهت  ار  نآ  متشون و  رفاسم  نسحلا  وبا  يارب  یناغرف 578 ] لوصف  تئیه  رب  یباتک  و  . 14

رد درادربرد ، ار  نف  نیا  ثحابم  همه  هک  متشون  [ 579] اههیاس هرابرد  درفم  یباتک  ومه  يارب  و  . 15
195 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. قرو  200
، اههناخ زکارم  جارختسا  يارب  [، 580] اهتمـس ریاود  ندرب  راک  هب  رد  یباتک  درک ، اـههناخهیوست  زا  ثحب  هک  یماـگنه  زین ، وا  يارب  و  . 16

. قرو زا 100  رتشیب  رد  متشون 
. قرو رد 30  متشون ، رادضرع  تباوث  تالاح  نیمز و  هبق  علاط  رد  ياهلاقم  ناگرگ  نامجنم  زا  یکی  يارب  و  . 17

، متشون بطق  تحت  لاس  ندوب  زور  کی  ندناسانش  يارب  نیمز  يور  مامت  رد  زور  بش و  رادقم  يریگهزادنا  رد  کچوک  ياهلاقم  و  . 18
. لکش ندروآ  نودب 

: متشون ار  ریز  ياهباتک  دوشیم  طوبرم  يرگید  هب  تبسن  کیره  ياهتمس  و  [ 581] اهرهش ضرع  لوط و  هب  هچنآ  هرابرد  سپس ،
قرو  رد 100  نکاسم ، تافاسم  حالصا  يارب  نکاما  تایاهن  يریگهزادنا  . 19

قرو  رد 200  اهلوط ، اهضرع و  حالصا  رد  اهراتفگ  بیذهت  باتک  و  . 20
قرو  رد 40  هدش ، لقن  لوط  ضرع و  زا  هچنآ  فیحصت  باتک  و  . 21
نیمز 582] زا  نادابآ  ياهاج  ضرع  لوط و  حالصا  رد  ياهلاقم  و  . 22
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قرو  رد 20  ود  ره  اهنآ ، لوط  ضرع و  يور  زا  اهرهش  نییعت  رد  يرگید  هلاقم  و  . 23

قرو  رد 60  اههوک ، هلق  زا  قفا 583 ] طاطحنا  نتفرگ  هزادنا  اب  نیمز  هزادنا  جارختسا  رد  ياهلاقم  و  . 24
قرو  رد 40  هیردنکسا 584 ،] هرانم  رد  دیشروخ  بورغ  هرابرد  . 25

قرو  رد 20  اهمیلقا ، میسقت  فالتخا  رد  . 26
لیم  ضرع و  جارختسا  رد  نالضاف  فالتخا  رد  . 27

قرو  رد 30  هلبق ، تمس  حالصا  رد  اهشسرپ  اهخساپ و  باتک  و  . 28
قرو  رد 25  هلبق 585 ،] تمس  تیفیک  رب  اهلیلد  ندینادرگ  نشور  و  . 29

197 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
قرو  رد 40  اههلبق ، تمس  حالصا  هب  لمع  طورش  بیذهت  و  . 30
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قرو  رد 15  اجنآ ، ضرع  لوط و  حالصا  اب  تسب  هلبق  میوقت  رد  و  . 31
قرو 586] رد 45  هلبق ، حیحصت  ببس  رد  و  . 32
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( هلبق ياههناشن  [ ) 587] ۀلبقلا لئالد  باتک  رد  اهشزغل  ناربج  . 

: متشون ار  ریز  ياهباتک  تسا  باسح  هب  طوبرم  هچنآ  رد  و 
قرو  رد 30  [، 588] دنه دنس و  ماقرا  اب  شرامش  باسح و  رد  يروآدای  . 34

قرو  رد 100  باسح ، بتارم  زا  نآ  ياروام  عالضا  اهبعک و  جارختسا  رد  نآ  لابند  هب  ینخس  . 35
باسح  نتخومآ  رد  دنه  موسر  یگنوگچ  و  . 36

قرو  رد 15  تسا ، ناودنه  يأر  زا  رتتسرد  ددع  بتارم  رد  بارعا  يأر  هکنیا  رد  . 37

198 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
قرو  رد 15  [، 589] دنه تاکیشار  رد  و  . 38

تسا  هدش  قرو  نآ 30  زا  یمین  دادعا ، بلکس  رد  . 39
قرو  رد 40  هدمآ ، [ 590] دناهدس مهارب  رد  هک  باسح  شور  همجرت  . 40

برض  تابوصنم  . 41
: متشون هاگرذگ  اهعاعش و  هرابرد  و 

رد هک  ییاهیتسردان  زا  اهرون  اهعاعـش و  ندرک  رود   ) رافـسالا یف  ّهنودملا  حئاضفلا  نع  راونالا  تاعاعـشلا و  دیرجت  ار  نآ  هک  یباتک  . 42
قرو  رد 50  مدیمان ، تسا ) هدش  هتشون  اهباتک 

قرو  رد 10  تسا ، رود  اهیتسردان  زا  هک  یشور  اب  اهعاعش  ندروآ  تسد  هب  رد  ياهلاقم  . 43
قرو  رد 15  اهاج ، ّریغت  اب  عاعش  حرطم  ندوب  تباث  رد  رگید  ياهلاقم  . 44

قرو  رد 60  هاگرذگ 591 ،] ینعم  قیقحت  يارب  راوتسا  تامدقم  و  . 45
: متشون دوشیم  طوبرم  اهنآ  هب  لمع  اهرازبا و  هچنآ  هرابرد  و 

قرو 593] رد 80  بالرطسا 592 ،] تعنص  رد  نکمم  ياهشور  باعیتسا  رد  یباتک  . 46
199 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

قرو  رد 10  نآ ، یبونج  یلامش و  تابکرم  هب  لمع  یبالرطسا و  حیحصت  ندینادرگ  ناسآ  رد  . 47
قرو  رد 10  [، 594] اههرک حیطبت  اهتروص و  حیطست  رد  . 48
قرو   10 تسا ، بالرطسا  هوق  رد  هچنآ  نتفای  تیلعف  رد  . 49

يورک  بالرطسا  لامعتسا  رد  و  . 50
: متشون دوشیم  اههاگ  اهنامز و  هب  طوبرم  هچنآ  رد  و 

قرو  رد 15  اهنامز ، يریگهزادنا  يارب  نازیم  ریبعت  رد  ياهلاقم  . 51
قرو  رد 100  ناودنه ، دزن  نامز  زا  نامز ) دحاو  نیرتهاتوک   ) نآ ندروآ  تسد  هب  رد  . 52

قرو  رد 20  ناینارصن 595 ،] ياهدیع  هزور و  يامنهار  رد  يروآدای  . 53
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قرو  رد 10  مدرک ، راهظا  ردنکسا  خیرات  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  زا  یهاوخ  شزوپ  رد  . 54
قرو  هب 100  کیدزن  ناهج ، ماجنا  زاغآ و  رد  کشزپ  یتسب  کلملا  دبع  ياهناتساد  لیمکت  رد  و  . 55

: متشون [ 596] رادوسیگ ناگراتس  رادهلابند و  ناگراتس  هرابرد  و 
قرو  رد 30  یلفس ، ثداوح  رب  يولع  راثآ  تلالد  رد  ياهلاقم  . 56

قرو  رد 70  تسا ، هداد  خر  ناکشزپ  زا  یکی  يارب  هک  وج  رد  ثداح  ناگراتس  هرابرد  تسردان  ياهنامگ  نتخاس  لطاب  رد  . 57
قرو  رد 65  رادوسیگ ، ناگراتس  رادهلابند و  ناگراتس  هرابرد  مالک  رد  ياهلاقم  و  . 58

. دنوشیم ثداح  نامسآ  رد  هک  وج  ناگدنهدرون  هرابرد  ياهلاقم  و  . 59
: متشون قرو و  رد 15  هّضقنم ، ناگراتس  هرابرد  یهوک 597 ] لهس  وبا  نخس  حفصت  رد  ياهلاقم  و  . 60

200 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
قرو  رد 180  هام ، لزانم  قیقحت  رد  یباتک  . 61

قرو  رد 240  ناخرف ، نب  رمع  صفح  وبا  رداون  زا  صحف  رد  . 62
قرو  رد 30  [، 598] اهرهوگ تازلف و  مجح  نایم  تبسن  رد  ياهلاقم  و  . 63

قرو  رد 80  [، 599] اهنآ رد  ینحنم  طخ  صاوخ  اب  هریاد  راتوا  جارختسا  رد  ياهلاقم  و  . 64
درگنابایب رفاسم  يارب  تحاسم  هرابرد  يروآدای  . 65

قرو  رد 20  دوشیم ، لصاح  يزاینیب  نآ  زا  هچنآ  هب  عاطق 600 ] لکش  صاوخ  لقن  رد  ياهلاقم  و  . 66
مهاب دـنکیدزن و  مه  هب  هک  طخ  ود  رما  هب  تسا  کیدزن  ندوب  دعبتـسم  رد  تیاـهنیب  اـت  اهرادـقم  يّزجت  مزاول  هکنیا  رد  ياهلاـقم  و  . 67

قرو  رد 10  دننکیمن ، دروخرب 
201 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

قرو  رد 45  لاس ، لوصف  فالتخا  ملاع و  رد  دوجوم  يامرگ  للع  تفص  رد  ياهلاقم  و  . 68
قرو  رد 40  يولع 601 ،] راثآ  باتک  رد  روکذم  فورعم و  شور  زا  ثحب  رد  ياهلاقم  و  . 69

قرو  رد 70  تسا ، تعانص  راسکنا  هب  قلعتم  هک  یناعم  رد  هیخلب  لئاسم  . 70
قرو  رد 120  تسا ، هدش  هداد  هدیسر  دنه  نامجنم  زا  هک  ییاهشسرپ  هب  هک  ییاهخساپ  . 71

هیریمشک 602] هناگهد  لئاسم  ياهخساپ  . 72
: متشون تسا  طوبرم  موجن  ماکحا  هب  هچنآ  هرابرد  و 

موجن  ملع  يدابم  رد  میهفت  باتک  . 73
قرو  رد 15  هناگهدزاود ، ياههناخ  ءازجا  نایم  تالالد  اوق و  طیسقت  رد  ياهلاقم  و  . 74

رمع جارختسا  رد  ناودنه  شور  تیاکح  رد  ياهلاقم  و  . 75
بیغلا 603] مهس  هداعسلا و  مهس  ریس  رد  ياهلاقم  و  . 76

قرو  رد 50  تسا ، تارادومن 604 ] رب  لمتشم  هک  يدابم  حیحصت  يامنهار  . 77
قرو  رد 7  هادخلاس 606 ،] دروم  رد  سویملطب 605 ] يأر  نتخاس  نشور  رد  ياهلاقم  و  . 78
202 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[607] رهمیهارب زا  دیلاوم  کچوک  باتک  همجرت  و  . 79
: مدرک همجرت  ار  ریز  ياهباتک  فخس ، لزه و  زا  دیآیم  رامش  هب  تهاکف  هچنآ  اما  و 
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ارذع قماو و  ناتساد  . 80
تایحلا  نیع  رورسلا و  میسق  ناتساد  و  . 81

رایرهم دزمروا و  ناتساد  و  . 82
نایماب 608] تب  ود  ناتساد  و  . 83

يداولا  یلهح  تخدیمارگ  همداد و  ناتساد  و  . 84
رکاهبرب یتسیبد و  هصق  رد  رفولین  ناتساد  و  . 85

مامت 609] وبا  رعش  رد  مامتا  زا  فلا  هیفاق  و  . 86
ناتخرد  دق  رد  راحبتسا  رد  ياهلاقم  و  . 87

تحاسم 610] حیحصت  هب  تحار  لیصحت  و  . 88
203 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناکرت 611] زا  نتشاد  رذحرب  . 89
دنکیم حیرصت  ار  تبقاع  هک  ياهعرق  . 90

یناگتشه  هعرق  ياهرامزم  حرش  اهلد و  نامگ  طابنتسا  يارب  یناگتشه  هعرق  و  . 91
. تسا ینوفع  ياهیرامیب  مکح  رد  هک  ییاهیرامیب  رد  ناودنه  زا  تسا  ياهلاقم  نآ  هرای و  بلک  همجرت  و  . 92

: متشون دوشیم  طوبرم  دیاقع  هب  هچنآ  رد  اما  و 
قرو  رد 700  دنکیم ، در  ای  دریذپیم  لقع  هک  یتالاقم  زا  تسار  ناودنه  هچنآ  قیقحت  رد  یباتک  . 93

قرو  رد 15  لّمج 612 ،] فورح  زا  اهجیز  رد  جورب  تامالع  تلع  رد  ياهلاقم  و  . 94
عدوتسم  رقتسم و  رد  ینخس  و  . 95

وا کیدزن  ندمآ  ماگنه  [ 613] ویدساب هرابرد  ياهلاقم  و  . 96
204 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

لوقعم  سوسحم و  تادوجوم  رد  کناس 614 ] باتک  همجرت  و  . 97
نت  ماد  زا  ییاهر  رد  لجنتاپ  باتک  همجرت  و  . 98

: دننام تسا  رایسب  هتفر  متسد  زا  نآ  تشونشیپ  ای  هخسن و  ماهتشون و  هچنآ  اما  و 
تسا 615] موجن  ماکحا  نآ  هیومت و  تعانص  رب  ندیناهاگآ  . 99

اهجیز لیلحت  شور  نتخاس  نشور  . 100
دیشروخ تکرح  قیقحت  هب  قیبطت  . 101

[616] رییست لامعا  رد  ناشخرد  ناهرب  . 102
نآ  دننام  خیراوت و  حیقنت  باتک  و  . 103

هتسویپ دشاب  مدرم  نیرترایشوه  دنمدرخ و  هک  دنچره  اهیتخبدب  اهجنر و  رد  یمدآ  هکنادب  سپ  مدرک . دای  دوخ  باوخ  لیوأت  زا  هچنآ  و 
اب و  دنزیم ، ّریطت  نادـب  ددرگیم و  روجنر  دراد  شوخان  هچنآ  زا  و  دـباییم ، تحار  شوخ  ياهربخ  هب  اذـل ، درادیم ؛ مشچ  ار  شیاشگ 

شنزرس نآ  رب  ار  دوخ  هکنآ  اب  يراگزور - نینچ  رد  مه  نم  و  دروآیم . يور  موجن  ماکحا  لاف و  هب  و  ددرگیم ، رورـسم  اهباوخ  ندید 
. دننک جارختسا  ار  نم  رمع  دنهد و  رظن  میگدنز  ماجنارس  رد  نم  زور  داز  زا  هک  متساوخیم  نامجنم  زا  منکیم -

ار دوخ  نیا  دـندرکیم و  ینیبشیپ  لاس  يدـنا  لهچ و  يرگید  لاس و  هدزناش  نم  يارب  یکی  دوب ، نانآ  نایم  يدـیدش  فالتخا  هکنآ  اـب 
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رب نارگید  و  مدوب ، زواجتم  هاجنپ  زا  نم  هکنآ  هچ  درکیم ، بیذکت 
205 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دندوزفایم یمک  لاس  تصش 
سپ یکی  رگید  یخرب  دندوب و  مه  اب  نامز  کی  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تفرگارف  ارم  يروآگرم  ياهدرد  مدیسر  نس  نیا  هب  یتقو  نم  و 

. دندرک هابت  ار  ساوح  دنتـشادزاب و  تکرح  زا  دنتـسکش و  مهرد  ار  مندـب  درخ و  ار  میاهناوختـسا  هکنآ  ات  دـندش  مریگنابیرگ  يرگید  زا 
. دوب هداهن  یتسس  هب  ور  يریپ  زا  نم  ياوق  هکیلاحرد  مداهن ، دوبهب  هب  ور  يدنچ  زا  سپ 

گنرد مبلطیم و  دوخ  هاگیاج  زا  ار  نآ  متسه و  هامون  ندید  راظتنا  رد  ییوگ  هک  مدید  باوخ  رد  مکی  تصـش و  لاس  شدرگ  بش  رد 
نآ هلاس  داتفه  دص و  دنزرف  وت  اریز ، ار ؛ نآ  نک  اهر  : » تفگ نم  هب  ياهدنیوگ  متـسه . ناوتان  نآ  ندـید  زا  یلو  منکیم ، نآ  طقاسم  رد 

یگلمج مدرک و  مک  مین  هام و  جنپ  مدنادرگرب و  یـسمش  هب  ار  يرمق  هام  ود  لاس و  هدراهچ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نآ  لابند  هب  یتسه ».
ییوگ متـسین . داش  تفگ  هچنآ  زا  نیا ، دوجواب  تسا . هدوب  یلوتـسم  تدالو  تقو  رد  هک  دـنتفگ  هک  دـش  گرزب  دراطع  هنـس  هب  کیدزن 

یمامتان ياهراک  هک  مهاوخیم  نیا  يارب  طقف  مه  ار  نآ  هدـنامن و  ياجهب  يزیچ  نآ  زا  ياهزوک  هساک و  زج  هدیـسر و  نایاپ  هب  نم  رمع 
: دننام منک ، سیونزاب  تسا  هدوسم  تروص  هب  زونه  هک  ار  یتاقیلعت  مناسر و  نایاپ  هب  مراد  تسد  رد  هک  ار 

يدوعسم 617] نوناق  . 104
هتشذگ  ياهلسن  زا  هدنامزاب  ياههناشن  . 105

دیآیمن تسد  هب  دوشیم و  كاردا  هک  يداعبا  هب  يامنهار  . 106
اهنیهاش رایط و  طیارش  اهوزارت و  اههنامیپ و  رد  باتک  دننام  و  . 107

هریاد  ياهرتو  ییاسانش  رد  فورعم  ياهشور  عمج  دننام  و  . 108
قفا  زا  برغ  قرش و  تهج  ود  رد  قفش  رجف و  رما  روصت  دننام  و  . 109

حیطست  تعانص  لیمکت  دننام  و  . 110
یناّتب 618] جیز  رد  ناهذا  نتخاس  نشور  دننام  و  . 111

تروص  رد  نآ  حیحصت  هرومعم و  دیدحت  دننام  و  . 112
تسا 619] رشعم  وبا  هب  ینکم  وا  هک  رفعج  جیز  للع  دننام  و  . 113

206 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
، رطاخ یناشیرپ  زا  ندوب  ناما  رد  ادخ و  يرای  زا  سپ  هک  مراد  تین  رد  ناودـنه  ياهباتک  همجرت  زا  ار  هچنآ  تالاقم و  رگید  نینچمه ، و 

. دنکب دناوتیم  يرای  ار  نآ  نس  روخارف  هب  نت  یتسردنت  ساوح و  تمالس  گرم و  نداتفا  سپزاب  نامز و  يزارد  طقف 
رانک ار  اهنآ  تشگ  نوزفا  نونف  نآ  هب  نم  ییانـشآ  هکنآ  زا  سپ  مدوب و  هتـشون  یناوج  رد  مدرمـشرب  هک  ار  ییاـهباتک  هک  ینادـب  دـیاب  و 

نم مان  هب  نارگید  ار  هچنآ  و  دننوتفم . دوخ  رعش  هب  دنزرف و  هب  مدرم  رتشیب  دنتسه و  نم  نادنزرف  اهنآ  همه  اریز ، مدرمـشن ؛ راوخ  مداهنن و 
. منکفایمن ییادج  نادنزرف  نایم  اهنآ و  نایم  دنتسه ، ندرگ  رب  قوط  درورپ و  نماد  تلزنم  هب  اهنآ  دناهتشون ،

: تسا هدرک  نم  مان  هب  دانادرگ  نشور  ار  وا  ناهرب  دنوادخ  نانمؤم - ریما  هدنب  قارع 620 -] نب  یلع  نب  روصنم  رصن  وبا  هچنآ 
[621] اهتمس رد  تسوا  باتک  . 114

دنه دنس  باحصا  دزن  لیدعت  فیصنت  تلع  رد  وا  باتک  و  . 115
يولع  ناگراتس  فالتخا  حیحصت  رد  نانس  نب  میهاربا  باتک  حالصا  رد  وا  باتک  و  . 116

207 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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میوقت  لودج  رد  شبح  لامعا  نیهارب  رد  وا  هلاسر  و  . 117
تسا  هداد  خر  حئافصلا  جیز  رد  نزاخ 622 ] رفعج  وبا  يارب  هک  ییاهوهس  حالصا  رد  وا  هلاسر  و  . 118

بالرطسا  رد  [ 623] اهتمس ياههریاد  تازاجم  رد  وا  هلاسر  و  . 119
قیاقد  لودج  رد  وا  هلاسر  و  . 120

[625] دیشروخ شیامزآ  رد  حابص 624 ] نب  دمحم  لمع  رب  نیهارب  رد  وا  هلاسر  و  . 121
208 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دزاسیم نیعم  ار  ینامز 626 ] تاعاس  هک  ییاههریاد  رد  وا  هلاسر  و  . 122
تمس  علاطم  هرابرد  شجیز  رد  شبح  لمع  رب  ناهرب  رد  وا  هلاسر  و  . 123

هفلؤم  تبسن  شور  ریغ  یشور  هب  یکلف  ياهسوق  ییاسانش  رد  وا  هلاسر  و  . 124
هدش  ادیپ  وا  يارب  لوصالا 627 ] باتک  زا  مهدزیس  هلاقم  رد  هک  ياههبش  لح  رد  وا  هلاسر  و  . 125

: تسا هدرک  نم  مان  هب  یحیسملا 628 ] ییحی  نب  یسیع  لهس  وبا  هچنآ  و 
هسدنه  يدابم  رد  وا  باتک  . 126

دنتسه عضو  ياراد  هک  یئایشا  رد  تاکرح  موسر  رد  وا  باتک  و  . 127
نیمز  تکرح  ای  نوکس  رد  وا  باتک  و  . 128

لوا 629] كرحم  هرابرد  سونیلاج  وطسرا و  نایم  يرگیجنایم  رد  وا  باتک  و  . 129
ینعم  رب  ظفل  تلالد  رد  وا  هلاسر  و  . 130

نزریپ 630] ياهزور  يامرس  ببس  رد  وا  هلاسر  و  . 131
209 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دوریم راک  هب  موجن  ماکحا  رد  هک  یتبرت  تلع  رد  وا  هلاسر  و  . 132
ناهاش  تبحص  بادآ  رد  وا  هلاسر  و  . 133

تعانص  نیناوق  رد  وا  هلاسر  و  . 134
طخ روتسد  رد  وا  هلاسر  و  . 135

هیسمش  تایلزغ  رد  وا  هلاسر  و  . 136
وا هیسگرن  هلاسر  و  . 137

: تسا هدرک  نم  مان  هب  یلیج  یلع  نب  نسح  یلع  وبا  هچنآ  و 
تسا 631] نع  نم و  نآ  ناونع  هک  ياهلاسر  . 138

وت کیدزن و  وت  هب  ار  اهنآ  ات  يراد  مالعا  نم  هب  اهنآ  هب  ار  دوخ  لیم  نازیم  ات  متشاد  هضرع  وت  رب  متشاد  دوخ  اب  ار  اهباتک  نیا  زا  هچنآ  نم 
. مالّسلا منادرگ و  هزیکاپ  اهنادب  ار 

. تسرهف هب  تسا  فورعم  هک  داتسا  هلاسر  تفای  نایاپ 
211 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

سونیلاج زا  هدش  همجرت  راثآ  هرابرد  قاحسا  نب  نینح  هلاسر   4

هراشا
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213 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

قاحسا نب  نینح 

طلسم یبرع  ینایرس و  ینانوی و  ياهنابز  هب  هک  تسا  یمالسا  هرود  تسدهریچ  فورعم و  نامجرتم  زا  يدابعلا  قاحـسا  نب  نینح  دیز  وبا 
هب لاس 260  رد  تفای و  دـلوت  قارع ، دـالب  زا  هریح ، رد  لاـس 194  رد  وا  تسا . هدرک  همجرت  یبرع  ناـبز  هب  ار  یناوارف  ياـهباتک  هدوب و 
هب وا  زا  هک  یلاح  حرـش  زا  هتـشذگ  تسا . هتفر  ایند  زا  ءاـبنالا ، نویع  رد  هعبیـصا  یبا  نبا  هتفگ  هب  رد 264  و  تسرهف ، رد  میدـن  نبا  هتفگ 

، هدش هدروآ  ءامکحلا  تاقبط  رد  لجلج  نبا  ءابنالا و  نویع  رد  هعبیصا  یبا  نبا  ءامکحلا و  رابخا  رد  یطفق  تسرهف و  رد  میدن  نبا  هلیسو 
لاس 1924 م. رد  هک  هتشون  وا  راثآ  یگدنز و  هرابرد  ياهلاقم  یلیرباگ 632 ] فورعم ، سانشرواخ 

هک لاس 1928 م . رد  فوهریام  سکاـم  رگید ، سانـشرواخ  زین  تسا و  هدـش  رـشتنم   296 ياههحفص 282 - دـلج 6 ، سیزیا ، هلجم  رد 
رد یـسیلگنا  یبرع و  نابز  ود  هب  ار  نینح  لاححرـش  هدرک  همجرت  یـسیلگنا  هب  پاچ و  هرهاق  رد  ار  نینح  نیعلا  یف  تالاقم  رـشع  باـتک 

نابز هب  هک  ار  سونیلاج  راثآ  نآ  رد  هتـشون و  ییحی  نب  یلع  هب  هک  تسا  ياهلاسر  یکی  نینح  راثآ  ناـیم  زا  تسا . هدروآ  باـتک  همدـقم 
زا یـسابع و  هفیلخ  لکوتم  تسود  روصنم ، یبا  نب  ییحی  رـسپ  ییحی ، نب  یلع  نسحلا  وبا  تسا . هدرک  دای  هدـش ، همجرت  یبرع  ینایرس و 

242 ياهلاس 241 - رد  یگلاس ، نس 48  رد  ار  هلاـسر  نیا  وا  شهاوخ  هب  نینح  تسا . هتفر  اـیند  زا  لاس 275  رد  هک  تسا  نینح  ناـیماح 
. دوریم رامش  هب  دوجوم  یمالسا  ياهتسرهف  نیرتمیدق  زا  هلاسر  نیا  هتشون و 

هب ار  نآ  رسارتشگرب  یناملآ ، سانشرواخ  هک  تسا  دوجوم  هرامش 3631 ، هب  هیفوصایا ، هناخباتک  رد  هلاسر  نیا  زا  يدرفهبرصحنم  هخـسن 
نابز هب  ياهلاـقم  فوهریاـم  سکاـم  تسا و  هدـش  پاـچ  کـیزپیال ، رد  لاـس 1925 م . رد  یبرع ، نتم  اـب  هدرک و  هـمجرت  یناـملآ  ناـبز 

رد هک  هتشون  قوف  هلاسر  هرابرد  یسیلگنا 
214 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

رشتنم وا  نامز  قاحـسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ  ناونع  تحت  ، 724 ياههحفص 685 - لاس 1926 م ،. هرامش 8 ، سیزیا ، هلجم 
رب يزار  كوکـش   » و نارمع » نب  یـسوم  زا  عاـفد  سونیلاـج و  رب  نومیم  نب  یـسوم  در   » ینعی دوـخ  هلاـقم  ود  رد  هدـنراگن  تسا . هتـشگ 

يزار يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  مان  هب  دوخ  باتک  رد  سپـس  هدرب و  ناوارف  هدافتـسا  قوف  هلاسر  زا  ملاع » مدـق  هلئـسم  سونیلاج و 
مان نینچمه  نآ و  یسراف  همجرت  اب  هتفرگ  رارق  ریسفت  حرش و  دروم  هلاسر  نیا  رد  هک  ار  سونیلاج  زا  باتک  هن  تسیب و  دصکی و  ناونع 

همجرت یسراف  هب  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ار ، هلاسر  نیا  هک  دش  ممصم  يدنچ  زا  سپ  تسا . هدرک  دای  اهباتک  نآ  ناقوشم  نایماح و  نامجرتم و 
. دریگ رارق  دنزادرپیم  بط  خیرات  هب  هک  یناسک  هدافتسا  دروم  ات  دنک 

215 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هلاسر همجرت 

هراشا

هدشن همجرت  هچنآ  زا  یخرب  هدش و  همجرت  سونیلاج  ياهباتک  زا  [ 633] وا ملع  اب  هچنآ  رکذ  رد  ییحی  نب  یلع  هب  قاحسا  نب  نینح  هلاسر 
تسا 

دناهتشون یکشزپ  ملع  رد  ناینیـشیپ  هک  ار  ییاهباتک  تروص  نآ  رد  هک  ار  یباتک  هب  جایتحا  داراد - یمارگ  ار  وت  دنوادخ  يدروآ - دای  هب 
ماگنه وجشناد  هکنیا  ات  دشاب  هدش  نیعم  هدش  هداهن  تالاقم  نآ  رد  هک  یملع  بلاطم  هدرمشرب و  اهباتک  زا  کیره  زا  ضرغ  هدش و  عمج 
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و تسا . هلاقم  ياجک  رد  هلاقم و  ای  باتک  مادک  رد  دیوجیم  هک  ار  یبلطم  هک  دـنادب  دـبای و  تسد  بلاطم  نآ  زا  کیره  هب  دـناوتب  زاین ،
هب هطاحا  زا  نم  هظفاح  هک  مدرک  مالعا  داراد - دیؤم  ار  وت  دـنوادخ  وت - هب  نم  سپـس  مهد ، ماجنا  وت  يارب  ار  نیا  نم  هک  یتساوخ  نم  زا 
زا يدرم  مدرک  مگ  ار  میاـهباتک  هکنیا  زا  سپ  مدرک و  مـگ  مدوـب  هدروآدرگ  اـهنآ  زا  هـک  ار  هـچنآ  اریز ، تـسا ؛ رـصاق  اـهباتک  نآ  هـمه 

ینایرـس و هب  وا  ياهباتک  زا  نارگید  نم و  هک  ار  هچنآ  تساوخ  نم  زا  دومن و  سونیلاج  ياهباتک  هرابرد  یـشهاوخ  نینچ  نم  زا  ناینایرس 
متخادرپ و دوب  هتساوخ  نم  زا  هک  تیفیک  نامه  هب  ار  نآ  متشون و  ینایرـس  هب  یباتک  نم  منک . نایب  وا  يارب  میاهدرک  همجرت  ینایرـس  ریغ 

وت تسد  هب  ار  اـهباتک  نآ  دـیامرف و  لـضفت  دـنوادخ  اـت  منک  همجرت  دوز  ار  باـتک  نآ  هک  یتـساوخ  نم  زا  داراد - یمارگ  تیادـخ  وت -
زا هک  ار  نارگید  ياهباتک  هک  یتساوخ  زین  ددرگ و  هفاضا  نآ  هب  سونیلاج ، ياهباتک  زا  هدـش ؛ رود  نم  رظن  زا  يزیچ  رگا  هکنآ  اـت  درادـب 

. مزادرپیم ياهتساوخ  نم  زا  هچنآ  خساپ  هب  نم  ادخ - تساوخ  هب  نونکا - منک . دای  وت  يارب  ماهتفای  یکشزپ  ملع  رد  ناینیشیپ 
سپ تسا . هتساوخ  نم  زا  هچنآ  فیصوت  درم و  نآ  زا  ندرب  مان  مدومن  زاغآ  نآ  اب  ار  باتک  هک  يزیچ  نیتسخن  داراد - تیمارگ  يادخ  - 

کیره رد  وا  ضرغ  دوشیم و  هتخانش  هنوگچ  تسا و  دنچ  اهباتک  نآ  هک  منک  ثحب  سونیلاج  ياهباتک  هرابرد  ات  یتساوخ  نم  زا  میوگ 
سونیلاج هک  مرادیم  مالعا  وت  هب  نونکا  دـنکیم . فیـصوت  ار  هچ  هلاقم  ره  رد  تسا و  هلاقم  دـنچ  اهنآ  زا  کیره  رد  تسیچ و  اـهنآ  زا 

نیا  رد  یباتک  دوخ 
216 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هتشون و يرگید  هلاقم  تسا و  تسرهف  نآ  همجرت  هک  هدیمان  سکنیف 634 ] ار  نآ  هتخادرپ و  دوخ  ياهباتک  رکذ  هب  نآ  رد  هتـشون و  باب 
. نم زا  ات  تشاد  راظتنا  رتشیب  دیاب  سونیلاج  زا  ار  سونیلاج  ياهباتک  اب  ییانشآ  تسا و  هدومن  دای  ار  دوخ  ياهباتک  تئارق  بتارم  نآ  رد 

ینایرـس و ياهباتک  هک  نانآ  ینعی  ام - ناـضرغمه  اـم و  یلو  ياهدرک  فیـصوت  وت  هک  تسا  ناـنچ  رما  دـنچره  : » یتفگ نم  خـساپ  رد  وت 
هدشن و همجرت  کیمادـک  هدـش و  همجرت  یبرع  ینایرـس و  نابز  هب  اهباتک  نیا  زا  کیمادـک  هک  مینادـب  میدـنمزاین  دـنناوخیم - ار  یبرع 

نآ هک  نارگید ، نآ  يدومن و  حالصا  يدرک و  همجرت  هرابود  وت  دندرک و  همجرت  نارگید  ار  مادک  يدش و  همجرت  رادهدهع  وت  ار  مادک 
ییاهباتک وت  دناهدرک و  همجرت  هک  يارب  تسیچ و  همجرت  رد  نامجرتم  نآ  زا  کیره  تّوق  هجرد  دنتـسه و  هک  دندرک ، همجرت  ار  اهباتک 

مجرتـم تّوـق  بسحرب  همجرت  اریز  دوـش ، هتـسناد  دـیاب  رما  ود  نیا  نوـچ  يدرک - همجرت  ینـس  هچ  رد  هک و  يارب  يدرک  همجرت  هـک  ار 
تفای ای  هدش و  تفای  نآ  ینانوی  هخسن  ایآ  هدشن  همجرت  نونکات  هک  ییاهباتک  و  دشابیم - هدش  همجرت  وا  يارب  باتک  هک  یسک  باتک و 

تفایرد هب  سپـس  دوش و  هدیزرو  تیانع  هدش  تفای  هچنآ  همجرت  هب  هک  تسا  مهم  نیا  اریز  هدـش ؛ تفای  نآ  زا  یتمـسق  هکنآ  ای  هدـشن و 
«. ددرگ لوذبم  ششوک  هدشن  تفای  هچنآ 

يرایـسب وت و  نم و  لماش  نآ  دوس  هک  ياهدناوخ  يراک  هب  ار  نم  ییوگیم و  تسار  هک  متـسناد  یتخاس  دراو  نم  رب  يداریا  نینچ  یتقو 
رد کیهبکی  نم  هک  ار  ییاهباتک  اریز ، متخادـنا . قیوعت  هب  ار  وت  شهاوخ  تباجا  مدرک و  ثکم  زارد  یتدـم  نم  یلو  دوشیم ، مدرم  زا 

یگرابکی هب  مدوب  هدرک  عمج  متـشگ  ناـهج  درگ  مدـمآرد و  مهف  هب  یتقو  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  مدرک ، مگ  مدوب  هدرک  يروآدرگ  مرمع 
نآ رد  سونیلاج  هک  یباتک  ینعی  مدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یباتک  نیمه  یتح  دنامن ، نم  يارب  یباتک  هکنانچ  مداد ، تسد  زا  ار  همه 

. تسا هدروآ  ار  شیاهباتک  تسرهف 
؛ ماهداد تسد  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  گربوزاس  هکنآ  اب  مهد ، خساپ  وت  شسرپ  هب  هک  مدش  راچان  يدیزرو  رارصا  دوخ  شهاوخ  رد  نوچ 

دییأـت هب  لـکوت  منکیم و  زاـغآ  عوضوم  نیا  رد  نم  نونکا ، منک . اـفتکا  مراد  رب  زا  هچنآ  هب  باـب  نیا  رد  نم  هک  یتسه  یـضار  وت  نوچ 
نآ هرابرد  ار  هچنآ  هدومن و  هصالخ  ناکما  دودـح  ات  یتساوخ  هکنانچ  ار  نخـس  میامنیم و  مراد  وزرآ  وت  زا  ار  نآ  ياعد  هک  ینامـسآ 
هک باتک  ود  نآ  هرابرد  ینعی  منکیم  زاغآ  تسا  زاین  دروم  نآ  ملع  هچنآ  فیصوت  اب  ار  دوخ  نخس  منکیم و  نایب  مراد  ظفح  زا  اهباتک 

. مدرک دای  نیا  زا  شیپ  یمک 
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سکنیف . 1

هک  تسا  هلاقم  ود  لماش  هتخادرپ  دوخ  ياهباتک  رکذ  هب  نآ  رد  هداهن و  مان  سکنیف  ار  نآ  سونیلاج  هک  یباتک 
217 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

یخرب رد  ار  هلاقم  ود  نیا  ام  تسا . هدرک  دای  ار  دوخ  يوحن  یغالب و  یفـسلف و  یقطنم و  ياـهباتک  یمود ، رد  یبط و  ياـهباتک  یلوا ، رد 
هک ار  ییاهباتک  باتک ، نیا  رد  سونیلاج ، تسا . هلاقم  کی  ود  نآ  ییوگ  هکنانچ  میتفای  هتسویپ  مه  هب  تسا ، ینانوی  هب  هک  اههخـسن ، زا 

نـس هدرک و  فیلأت  نانآ  يارب  هک  ار  یناسک  مان  نینچمه  فیلأت و  زا  ار  دوخ  یعاد  دوصقم و  زین  دنکیم و  فیـصوت  تسا  هدرک  فیلأت 
دوب و هدرک  همجرت  ینایرس  نابز  هب  ار  نآ  شربا ، هب  فورعم  يواهر ، بویا  نم  زا  رتشیپ  تسا . هدرک  رکذ  اهنآ  نتشون  ماگنه  رد  ار  دوخ 

نیا رد  سونیلاـج  نوـچ  و  مدرک . همجرت  یـسوم  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  يارب  یبرع  هب  ببطتم و  دوواد  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  سپس ،
هچ سونیلاج  هک  مدرک  نایب  نآ  رد  مدوزفا و  نادـب  هتـشون  ینایرـس  هب  يزجوم  هلاقم  نم  تسا ، هدرکن  داـی  ار  دوخ  ياـهباتک  همه  باـتک 

. متشاد نایب  زین  ار  وا  ندرکن  دای  تلع  مدرمشرب و  مدوب  هدناوخ  هدید و  ار  هچنآ  نم  هدرکن و  دای  باتک  نیا  رد  ار  ییاهباتک 

هبتک ةءارق  بتارم  یف  . 2

بیترت دـیاب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  زا  وا  روظنم  تسا و  هلاقم  کی  دـشابیم  وا  ياهباتک  تئارق  بتارم  رد  نآ  ناونع  هک  یباـتک 
مرـسپ هکلب  مدرکن ، همجرت  ینایرـس  هب  ار  باـتک  نیا  نم  دوـش . تیاـعر  ماـجنا  اـت  زاـغآ  زا  يرگید ، زا  سپ  یکی  وا ، ياـهباتک  ندـناوخ 

زا مرادـن  عـالطا  مدرک و  همجرت  یـسوم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  نم  یلو  درک ، همجرت  عوشیتـخب  يارب  ار  نآ  قاحـسا 
. دشاب هدرک  همجرت  ار  نآ  نم  زا  شیپ  یسک  هکنیا 

قرفلا یف  . 3

ياـههقرف زا  فنـص  ره  راـتفگ  هک  تسا  هدوب  نآ  باـتک  نیا  رد  وا  روظنم  و  تسا ، هلاـقم  کـی  لـماش  باـتک  نیا  اـههقرف ؛ رد  وا  باـتک 
تلع و  دـیامن . نایب  ار  کیره  نافلاخم  رب  در  جاجتحا و  اعدا و  دراوم  دـنک و  فیـصوت  دـنراد ، فالتخا  مهاب  سنج  رد  هک  ار ، هناـگهس 

تفاـی زین  يرگید  ياـههقرف  هقرف ، هس  نیا  زا  کـیره  رد  هک  تسا  نیا  مدوـمن  دـیق  ار  سنج  رد  فـالتخا  مدـش و  لـیاق  انثتـسا  نم  هکنیا 
ره تیمها  دوشیم و  هتخانـش  نآ  رد  رظن  ناعما  زا  سپ  دنبط ، رد  لخاد  هک  اههقرف ، نآ  نابحاص  تالاقم  دنفلتخم و  عون  رد  هک  دنوشیم 
ای یگلاس  یـس  نس  رد  یناوج ، رد  ار  هلاـقم  نیا  سونیلاـج  ددرگیم . هتـسناد  نآ  ندوب  لـطاب  اـی  قح  هب  مکح  یگنوگچ  نآ و  زا  یفنص 
هب ار  نآ  خرک ، لها  زا  ادهـش ، نبا  مان  هب  يدرم  نم ، زا  شیپ  درک . فیلأت  دوب  هدـش  مر  دراو  راـبنیتسخن  يارب  هک  یماـگنه  رتشیب ، یمک 

. دوب ناوتان  رایسب  همجرت  رد  وا  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرس 
زا برطق  نب  عوشیریـش  ماـن  هب  روپاـش  يدـنج  لـها  زا  یبیبط  يارب  رتـشیب ، یمک  اـی  یگلاـس  تسیب  نس  رد  یناوج ، رد  نم  ار  نآ  سپس ،

یماگنه رد  منک ، حالـصا  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  شیبح  نم  درگاش  دعب  و  مدرک ، همجرت  تشاد  رایـسب  یگداتفا  هک  ینانوی  ياهخـسن 
هلباقم رگیدکی  اب  هک  مدوب  هدروآ  درگ  ینانوی  زا  يددعتم  ياههخـسن  نم  تقو  نیا  رد  مدوب . هدیـسر  یگلاس  لهچ  نس  دودح  هب  نم  هک 

مهارف  ياهخسن  هکنیا  ات  مدرک 
218 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

و منکیم - همجرت  هچره  رد  نم  تداع  تسا  نینچ  و  مدومن - حیحصت  هلباقم و  تسرد  هخسن  نیا  اب  ار  ینایرـس  هخـسن  سپـس  و  دیدرگ ،
. مدرک همجرت  یبرع ، نابز  هب  یسوم ، نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  لاس  يدنا  زا  سپ 
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ۀیبطلا ۀعانصلا  یف  . 4

، اریز هتـشونن ؛ نایوجـشناد  هب  باطخ  ناونع  هب  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باتک  نیا  یکـشزپ ؛ تعانـص  رد  وا  باـتک 
تالمجم همه  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ  رد  سونیلاج  روظنم  اریز ، تسا ؛ ود  ره  ناگتخومآ  شناد  نایوجـشناد و  لماش  نآ  ندناوخ  تعفنم 

وحن هب  ار  بط  ثحابم  همه  ملعتم  هکنآ  هچ  تسا . دنمدوس  ود  ره  نالمکتـسم  ناملعتم و  يارب  نیا  دـنک و  نایب  هاتوک  يراتفگ  اب  ار  بط 
ار نآ  ياهناهرب  صیخلت و  حرش و  ددرگیمزاب و  نآ  ءزجءزج  هب  نآ ، زا  دعب  سپـس  دنکیم ؛ روصت  مسر ، وحن  هب  دوخ ، نهذ  رد  لامجا 
. دـهدیم رارق  هتـسناد  هدـناوخ و  لیـصفت  وـحن  هب  هچنآ  يارب  يراکذـت  هلزنم  هب  ار  نآ  زین  لمکتـسم  و  دـباییمرد ، حورـشم  ياـهباتک  زا 
زا سپ  دندادیم و  رارق  اههقرف  باتک  زا  سپ  ار  باتک  نیا  هبترم  دنتخادرپیم  بط  میلعت  هب  هیردنکـسا  رد  ناتـساب  نامز  رد  هک  یناملعم 

نیا ییوگ  دـندومنیم و  نیعم  بیترت  هب  ار  نفولغا  هب  باطخ  اهرامیب  نامرد  رد  هلاقم  ود  نایوجـشناد و  هب  باطخ  ضبن ، رد  باـتک  نآ ،
. دناهدرک نییعت  نایوجـشناد  مومع  هدافتـسا  يارب  دحاو  ناونع  اب  ار  نآ  دناهتخاس و  تسا  هلاقم  جنپ  ياراد  هک  دحاو  یباتک  ار  باتک  جنپ 

اناوـت همجرت  نف  رد  هکنآ  زا  شیپ  ینیع - سأر  سجرـس  هـلمج  زا  دـندوب ، هدرک  هـمجرت  ار  یکـشزپ  تعانـص  ینعی  هلاـقم  نـیا  یهورگ 
نتخومآ رب  دـنمزآ  مهفکین و  يدرم  دوواد  مدرک . همجرت  ببطتم  دوواد  يارب  ار  نآ  نم  سپـس  يواهر و  بویا  و  ادهـش ، نبا  و  ددرگ -

اراد ار  يددـعتم  ياهباتک  هتفرگارف و  ار  یفلتخم  مولع  نم  ماـگنه  نآ  رد  مدوب و  لاـس  یـس  دودـح  رد  یناوج  نم  همجرت ، ماـگنه  دوب و 
. مدوب هدش 

. مدرک همجرت  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  سپس 

نیملعتملا رئاس  یلا  نرثوط و  یلا  ضبنلا  یف  . 5

ار هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  باـتک  نیا  نایوجـشناد ؛ رگید  نرثوط و  هب  باـطخ  ضبن ، رد  وا  باـتک 
دای ار  نآ  ماسقا  همه  درامشیمرب - ار  ضبن  ماسقا  تسخن  باتک ، نیا  رد  وا ، دنک . نایب  دنادب  ضبن  هرابرد  هک  تسا  دنمزاین  وجشناد  کی 

ياهببس زا  معا  ار  ضبن  رییغت  ياهببس  نآ ، زا  سپ  و  دنکیم - نایب  تسا  تفایرد  يورین  نآ  رب  ار  نایوجـشناد  هک  ار  هچنآ  هکلب  دنکیمن 
فیلأت اههقرف  رد  باتک  فیلأـت  ماـگنه  ار  هلاـقم  نیا  سونیلاـج  دـیامنیم . فیـصوت  تسا  تعیبط  زا  جراـخ  هچنآ  یعیبط و  ریغ  یعیبط و 

، تعانـص رد  باـتک  همجرت  زا  سپ  هیوملـس  يارب  ار  نآ  نم  سپـس ، دوـب ؛ هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ادهـش  نبا  ار  هلاـقم  نیا  تسا . هدرک 
رب نم  صرح  تخاـسیم ، راکـشآ  بتک  تئارق  رب  ار  دوـخ  تیاـنع  تیارد و  یعیبـط و  مهف  هیوملـس  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  مدرک . هـمجرت 

اصقتسا
219 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

رد باتک  اب  یـسوم  نب  دـمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  نیا ، زا  سپ  تشگیم . نوزفا  مدوب  هدرک  همجرت  شیارب  هچنآ  همه  نتخاس  كاپ  رب 
. مدرک همجرت  یبرع ، نابز  هب  تعانص  رد  اههقرف و 

نقولغا یلا  هباتک  . 6

هداد و رارق  نقولغا  هب  باطخ  اهیرامیب  نامرد  ناونع  هب  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  ود  ياراد  باـتک  نیا  نقولغا ؛ هب  باـطخ  وا  باـتک 
هب باـطخ  هک  ییاـهباتک  رامـش  رد  ار  نآ  مـتفگ - نـیا  زا  شیپ  یمک  هکناـنچ  هیردنکـسا - لـها  یلو  هتخاـسن ، باـطخ  نایوجـشناد  هـب 

. دناهداد رارق  تسا  نایوجشناد 
ار باتک  نیا  وا  دنک . نایب  هاتوک  يراتفگ  اب  دوشیم  ضراع  رتشیب  هک  ار  ییاهیرامیب  نامرد  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رد  سونیلاج  روظنم 
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هب یپ  اهیرامیب  نتخانـش  نودب  هدنهدنامرد  نوچ  درک و  فیلأت  دوب ، هدمآ  تفگـش  رد  وا  راثآ  ندید  زا  هک  فوسلیف ، يدرم  شهاوخ  هب 
ار اهنآ  ياوادـم  اهبت و  لـیالد  نیتسخن ، هلاـقم  رد  تشاد و  مدـقم  اـهنآ  ناـمرد  رب  ار  اـهیرامیب  تفرعم  لـیالد  اذـل  دربیمن ، اـهنآ  ناـمرد 
رد و  ددرگیم ، میسقت  تمسق  ود  رب  هلاقم  نیا  و  دومن - افتکا  دوشیم  ضراع  رتشیب  هچنآ  رب  هکلب  درکن  دای  ار  اهنآ  همه  درک - فیـصوت 
مود هلاقم  رد  دنکیم و  فصو  ار  ضراوع  نآ  اب  هارمه  ياهبت  مود  تمسق  رد  هبیرغ و  ضراوع  زا  یلاخ  ياهبت  هلاقم  نیا  زا  لوا  تمـسق 

. دیامنیم نایب  ار  اهنآ  نامرد  اهسامآ و  لیالد 
وا دوب - هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  سجرـس  نم ، زا  شیپ  درک . فیلأت  اههقرف  رد  باتک  فیلأت  ماگنه  ار  باتک  نیا  سونیلاج 

، هیوملـس يارب  ضبن ، رد  باتک  همجرت  زا  سپ  ار  نآ  نم  سپـس  دوب - هدیـسرن  نآ  تیاغ  هب  دنچره  دوب  هدش  اناوت  همجرت  رد  ياهزادنا  ات 
. مدرک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  مایا ، نیمه  رد  دعب  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب 

ماظعلا یف  . 7

هب باطخ  هن  هتخاس  ناونع  نایوجشناد  يارب  اهناوختسا ، رد  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  باتک  نیا  اهناوختـسا ؛ رد  وا  باتک 
هب باـطخ   » ار دوـخ  باـتک  یتـقو  اریز ، تـسا ؛ قرف  نایوجــشناد » يارب   » و نایوجــشناد » هـب  باــطخ   » ناــیم وا  دزن  اریز ، نایوجــشناد ؛
نف نیا  رد  ار  وا  دریگیم و  رظن  رد  ار  نایوجشناد  يورین  دزومآیم ، هچنآ  میلعت  رد  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دزاسیم  ناونع  نایوجشناد »
نیا رب  لیلد  دزاسیم  نونعم  نایوجـشناد » يارب   » ار نآ  هک  یماگنه  دـشابیم و  ناگتخومآشناد  صاـخ  هک  تسا  میلعت  زا  يرگید  هوحن 

هک دـهاوخیم  سونیلاـج  هکنوـچ  تسا . ناـملعتم  صاـخ  نآ  میلعت  هکنیا  زج  دریگیم ، ارف  ار  نف  نآ  هب  ملع  همه  باـتک  نآ  هـک  تـسا 
ریغ حیرشت  نتخانـش  نودب  یـسایق  بط  نتخومآ  وا  دزن  اریز ، درادب ؛ مدقم  بط  نونف  عیمج  رب  ار  حیرـشت  ملع  نتخومآ  بط ، يوجـشناد 

مهاب ار  اهنآ  یگتـسویپ  لاح  دوخ و  ییاهنت  هب  ار  اهناوختـسا  زا  کیره  لاح  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رد  سونیلاـج  روظنم  تسا و  نکمم 
هب  باطخ  دوخ  ياهباتک  رگید  فیلأت  ماگنه  ار  نآ  سونیلاج  دنک . نایب 

220 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هیوسام نب  انحوی  يارب  لاس  يدـنا  زا  سپ  ار  نآ  نم  سپـس ، دوب ؛ هدرک  اسران  ياهمجرت  ار  نآ  سجرـس  تسا . هدرک  فیلأت  نایوجـشناد 
تسود ار  راکشآ  نخس  درم  نآ  اریز ، متشاد ؛ روظنم  نآ  یناعم  ياصقتـسا  يارب  ار  حاضیا  حرـش و  تیاهن  نآ  همجرت  رد  مدرک و  همجرت 

. مدوب هدرک  همجرت  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  نآ ، زا  شیپ  دنکیم و  بیغرت  هتسویپ  نآ  رب  دراد و 

لضعلا یف  . 8

هیردنکـسا لها  یلو  هتخاسن ، ناونع  نایوجـشناد  هب  باطخ  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  باتک  نیا  اههلـضع ؛ رد  وا  باـتک 
هک ار  سونیلاج  زا  رگید  هلاقم  هس  هلاـقم  ود  نیا  هب  هک  ینعم  نیدـب  دـناهدرک . دراو  نایوجـشناد  هب  باـطخ  وا  ياـهباتک  رامـش  رد  ار  نآ 

ار نآ  هتـسویپ و  براوض  قورع  حیرـشت  رد  براوض و  ریغ  قورع  حیرـشت  رد  و  بصع ، حیرـشت  رد  ینعی  هتـشون  نایوجـشناد  هب  باـطخ 
رد سونیلاج  ضرغ  دناهدیمان . نایوجـشناد  هب  باطخ  حیرـشت  رد  ناونع  هب  ار  نآ  دناهداد و  رارق  تسا  هلاقم  جنپ  ياراد  هک  دـحاو  یباتک 

کیره تسا و  هنوگچ  دنچ و  هک  دـنک  فصو  اصقتـسا  تیاغ  هب  تساضعا  زا  کیره  رد  هک  ار  یتالـضع  عیمج  عضو  هک  تسا  نیا  نآ 
دوخ سجرـس و  سونیلاج و  زا  اهناوختـسا  باتک  رد  وت  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  همه  تسیچ . کیره  راک  دوشیم و  زاغآ  اـجک  زا  اـهنآ  زا 

یـسوم نب  دمحم  يارب  ار  نآ  نسحلا  نب  شیبح  ماهدرکن و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نونکات  نم  هکنیا  زج  نادـب ، باتک  نیا  رد  مدرک  نایب 
. تسا هدرک  همجرت  یبرع  نابز  هب 
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بصعلا یف  . 9

هک تسا  نیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  هتشون و  نایوجـشناد  هب  باطخ  ار  نآ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باتک  نیا  بصع ؛ رد  وا  باتک 
تسیچ اهنآ  لمع  دنراد و  یتامیـسقت  هچ  اهنآ  زا  کیره  دنتـسه و  هنوگچ  عون و  هچ  اهنآ  دیوریم و  عاخن  غامد و  زا  بصع  تفج  دنچ 

. تسا اههلضع  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  و 

قورعلا یف  . 10

. تسا هتخادرپ  هدننز  ریغ  ياهگر  هدـننز و  ياهگر  عضو  نایب  هب  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  سونیلاج  دزن  باتک  نیا  اهگر ؛ رد  وا  باتک 
ياهلاقم هدینادرگ ، هلاقم  ود  ار  نآ  نایناردنکسا  یلو  تسا  هتخاس  ناونع  سناثسطنا  هب  باطخ  هتشون و  نایوجشناد  يارب  ار  باتک  نیا  وا 

هچ اهنآ  دیوریم و  دـبک  زا  گر  دـنچ  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  و  هدـننز . ياهگر  رد  رگید ، هلاقم  هدـننز و  ریغ  ياهگر  رد 
هچ هب  کیره  دنتسه و  هنوگچ  عون و  هچ  اهنآ  دیوریم و  بلق  زا  نایرـش  دنچ  تسا و  یتامیـسقت  هچ  ار  کیره  دنتـسه و  هنوگچ  عون و 

نم  تسا . هتشذگ  ياههلاقم  ناتساد  دننام  هلاقم  نیا  ناتساد  دنوشیم و  میسقت 
221 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. مدرک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحم  يارب  مدیشک و  نوریب  ار  نآ  هصالخ 

طارقب يأر  یلع  تاسقطسالا  یف  . 11

هک دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باـتک  نیا  طارقب ؛ يأر  رب  اـنب  تاسقطـسا  رد  وا  باـتک 
زا اهنآ  بیکرت  دـنوشیم ، هداز  نیمز  لد  زا  هک  یماسجا  تابن و  ناویح و  ياهندـب  ینعی  دـننکیم ، داـسف  نوک و  لوبق  هک  یماـسجا  همه 

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  راهچ 
(. ادوس ارفص و   ) هخلت ود  مغلب و  نوخ و  ینعی  هناگراهچ ، طالخا  زا  دنترابع  تساهنادب  رادنوخ  ناروناج  رگید  ناسنا و 

همجرت سجرـس  نم  زا  شیپ  ار  باتک  نیا  دوش . هدناوخ  ءربلا  ۀلیح  باتک  ندناوخ  زا  شیپ  تسا  بجاو  هک  تسا  ییاهباتک  زا  باتک  نیا 
- مدرک همجرت  ینایرـس  هب  لیئربج ، نب  عوشیتخب  يارب  اصقتـسا ، تیانع و  اب  نم  سپـس  دوب و  هتخاس  عیاض  هدـیمهفن و  ار  نآ  یلو  هدرک ؛
ار نآ  سپـس  و  دوب - شور  نیا  رب  نم  یناوج  ناـیاپ  ماـگنه  رد  مدرک  همجرت  درم  نیا  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  هدـمع  تمـسق  همجرت و  نیا 

. مدرک همجرت  یبرع ، هب  ییحی ، نب  یلع  نسحلا  وبا  يارب 

جازملا یف  . 12

ار اهنآ  یگنوگچ  دادـعت و  ناویح و  ياهندـب  جازم  ماسقا  لوا ، هلاقم  ود  رد  هتخاس  هلاقم  هس  ار  باتک  نیا  سونیلاـج  جازم ؛ رد  وا  باـتک 
شیامزآ یگنوگچ  اهوراد و  جازم  ماسقا  موس ، هلاقم  رد  تسا و  هدرک  نایب  دـنکیم  تلالد  اهنآ  زا  کیره  رب  هک  ییاههناشن  فیـصوت و 

نیا و  دوشیم . هتـسویپ  منکیم  داـی  نآ  زا  نیا  زا  سپ  هک  اـهوراد  يورین  باـتک  هب  هلاـقم  نیا  تسا و  هدومن  فـصو  ار  اـهنآ  تخانـش  و 
دوب هدرک  همجرت  سجرـس  ار  باتک  نیا  تسا . يرورـض  بجاو و  ءربلا  ۀلیح  باتک  زا  شیپ  نآ  ندناوخ  هک  تسا  ییاهباتک  زا  زین  باتک 

. مدرک همجرت  یبرع  هب  نامیلس  نب  قاحسا  يارب  ار  نآ  سپس  مدرک ، همجرت  ینایرس  هب  ناکرا  باتک  اب  ار  نآ  نم  و 

ۀیعیبطلا يوقلا  یف  . 13
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هـس اب  ندـب  ریبدـت  هک  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  زین  ار  باتک  نیا  یعیبط ؛ ياـهورین  رد  وا  باـتک 
. هیذاغ يورین  هیمنم و  يورین  هلباح و  يورین  زا  دنترابع  هک  تسورین 

دزاسیم و ءازجالا  ۀـهباشتم  ياضعا  نآ  زا  هکنانچ  ددـنبیم ، ار  نآ  دـهدیم و  رییغت  ار  ینم  یکی ، تسورین : ود  زا  بکرم  هلباـح  يورین 
بیکرت تسا  زاین  دروم  هبّکرم  ياضعا  زا  کیره  رد  هک  يددـع  رادـقم و  عضو و  تئیه و  اب  ار  ءازجـالا  ۀـهباشتم  ياـضعا  هکنآ  يرگید 

نیا دننکیم . تمدخ  هعفاد ، يورین  هریغم و  يورین  هکسام و  يورین  هبذاج و  يورین  زا  دنترابع  هک  ورین ، راهچ  ار  هیذاغ  يورین  و  دنکیم ،
222 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هکیلاحرد مدرک ، همجرت  عوشیتخب  نب  لیئربج  يارب  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  سپس ، دوب و  هدرک  يدب  همجرت  ینایرس  هب  سجرـس  ار  باتک 
همجرت منکیم  دای  نیا  زا  سپ  هک  ار  باتک  کی  طـقف  نآ  زا  شیپ  دوب و  هتـشذگ  نم  یگدـنز  زا  راـهب  هدـفه  دودـح  هک  مدوب  یکدوک 

متخادرپ نآ  حفـصت  هب  کین  نم  سپـس ، تفریذپ . تروص  تشاد ، ییاهیگداتفا  هک  ینانوی ، ياههخـسن  زا  باتک  نیا  همجرت  مدوب . هدرک 
. مدرک حالصا  هک  متفای  ار  رگید  ياهیگداتفا  مدومن و  حفـصت  هرابود  مداهن  نس  هب  اپ  هکنآ  زا  سپ  مدرک و  حالـصا  ار  اهیگداتفا  هکنآ  ات 
زا ياهلاقم  نم  ینادب و  ار  نآ  ببس  یتفای ، فلتخم  ياههخسن  باتک  نیا  زا  نم  همجرت  زا  رگا  هکنآ ، يارب  متـشاد  مالعا  وت  هب  ار  رما  نیا 

. مدرک همجرت  نامیلس  نب  قاحسا  يارب  یبرع  هب  ار  باتک  نیا 

ضارعالا للعلا و  یف  . 14

ءربلا ۀلیح  ندناوخ  زا  شیپ  تالاقم  نیا  ندـناوخ  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  هلاقم  شـش  ياراد  باتک  نیا  اههضراع ؛ اهیرامیب و  رد  وا  باتک 
ناونع دندرک و  درگ  ار  اهنآ  هیردنکسا  لها  یلو  هتخاسن ، دحاو  یناونع  اب  دحاو  یباتک  ار  هلاقم  شش  نیا  دوخ  سونیلاج  دراد . ترورض 
یناونع اب  ار  باتک  نیا  ناینایرـس  یلو  دنمانب ، نآ  تایوتحم  رتشیب  مان  هب  ار  باتک  دناهتـساوخ  ییوگ  دنداد ؛ نآ  هب  ار  للعلا  باتک  دـحاو 

دنهد نادـب  یلماک  ناونع  هک  دوب  نیا  ناشدـصق  رگا  دـندیمان و  ضارعـالا  لـلعلا و  باـتک  ار  نآ  دـنتخاس و  بجاو  زا  رتهاـتوک  رترود و 
ضارمالا فانصا  یف  ناونع  هب  ار  هلاقم  شش  نیا  زا  لوا  هلاقم  سونیلاج  اما ، دننک ؛ دای  زین  ار  ضارما  ضارعا ، بابسا و  اب  هک  دوب  راوازس 

رد هک  اجنآ  ات  هدرک  میسقت  نآ  عاونا  هب  ار  سانجا  نآ  زا  کیره  تسا و  دنچ  اهیرامیب  سانجا  هک  هدرک  فیصوت  هلاقم ، نیا  رد  هتخاس و 
؛ تسا ناونع  نیا  اب  قباطم  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  ضارمالا  بابسا  یف  ناونع  ار  مود  هلاقم  و  تسا . هدیسر  عاونا  نیرترود  هب  تمسق  نیا 

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  ناـیب  ار  اـهنآ  یگنوگچ  ضارعا و  عاونا  ساـنجا و  نآ  رد  هدروآ و  ضارعـالا 
رابود ینایرـس  هب  سجرـس  ار  باتک  نیا  دـیامنیم . فصو  ار  بابـسا  نآ  یگنوگچ  ضارعا و  زا  کیره  هلعاف  بابـسا  اهنآ  رد  هتخاس و 
نایاپ ماگنه  رد  ار  نآ  نم  سپس ، نآ . زا  سپ  رگید  راب  ددرگ و  هدیزرو  هیردنکـسا  هسردم  رد  هکنآ  زا  شیپ  رابکی  دوب ، هدرک  همجرت 

، یبرع هب  ییحی ، نب  یلع  نسحلا  وـبا  يارب  ار ، هلاـقم  شـش  نیا  شیبـح ، مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  لـیئربج  نب  عوشیتـخب  يارب  یناوـج 
. درک همجرت 

ۀنطابلا ءاضعالا  للع  فرعت  یف  . 15

هک تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  شـش  رد  سونیلاـج  ار  باـتک  نیا  یلخاد ؛ ياـضعا  ياـهیرامیب  ییاسانـش  رد  وا  باـتک 
هچ  دوشیم ، هدرب  یلخاد  ياضعا  لاوحا  هب  یپ  نآ  زا  هک  ار  ییاههناشن 

223 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هک ار  نایماع  شور  مود ، هلاقم  زا  یتمـسق  لوا و  هلاقم  رد  دنک . فصو  دوش ، ادیپ  ادعب  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  ادـیپ  اضعا  نآ  رد  يرامیب 
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هدومیپ ضرغ  نیا  يوجتـسج  رد  هک  ییاههار  رد  ار  سناجیخرا  ياطخ  مود ، هلاقم  رد  دنکیم و  فصو  دوشیم  هتخانـش  اهیرامیب  نادـب 
، وضع هب  وضع  اهنآ ، ضارما  یلخاد و  ياضعا  رکذ  هب  يدعب ؛ هناگراهچ  تالاقم  رد  مود و  هلاقم  هدـنامزاب  رد  دـیامنیم و  راکـشآ  تسا 

ماگنه رد  اضعا  نیا  زا  کیکی  رب  نآ  اب  هک  ییاـههناشن  درادیم  ناـیب  مه ، لاـبند  هب  نینچمه  و  هدرک ، زاـغآ  غاـمد  زا  وا  تسا . هتخادرپ 
همجرت رابود  ار  باـتک  نیا  سجرـس  ددرگ . یهتنم  نآ  ياـصقا  هب  اـت  دوشیم ، هتخانـش  نآ  تلع  هنوگچ  هک  دوشیم ، لالدتـسا  يراـمیب 

هک درک  تساوخرد  نم  زا  لیئربج  نب  عوشیتخب  و  عسی . مان  هب  يدرم  يارب  رگید  راب  و  خرک - فقـسا  يرودایث - يارب  رابکی  دوب ، هدرک 
. مدومن هاگآ  نآ  همجرت  تلوهس  تدوج و  زا  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  مدرک - نانچ  منک و  حالصا  ار  اهیگداتفا  حفصت و  ار  نآ 

تماقتـسا و اذـل ، تفایرد ؛ ار  عضاوم  نآ  زا  کیره  دوخ  ییاـناوت  هزادـنا  هب  تفاـینرد و  مدوب  هدرک  حالـصا  نم  هک  ار  ییاـهاج  خـسان  و 
زاـب نآ  زا  ار  نم  رگید  ياـهراک  یلو ، متـشامگیم ؛ تمه  نآ  همجرت  هداـعا  رب  هتـسویپ  نم  و  دـنام . ماـمتان  ناـمز  نیا  اـت  باـتک  تحص 

مدرک و همجرت  ار  نآ  اذـل ، دوـمن ؛ تساوـخرد  نم  زا  ار  نآ  همجرت  هداـعا  يروـفیط ، هب  فورعم  اـیرکز ، نب  لیئارـسا  هکنآ  اـت  تشادیم 
. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحا  يارب  ار  نآ  شیبح 

ضبنلا یف  . 16

هلاقم راهچ  لماش  ءازجا  نآ  زا  کیره  هک  ءزج ، راهچ  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاقم  هدزناش  رد  سونیلاج  ار  باـتک  نیا  ضبن ؛ رد  وا  باـتک 
ضبن و هیلوا  ساـنجا  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  هتخاـس ، ناوـنع  ضبنلا » فانـصا  یف   » هب ار  لوا  ءزج  تـسا و  هدرک  میـسقت  تـسا ،

هچنآ هصالخ  ءزج ، نیا  زا  لوا  هلاقم  رد  وا  دنک . نایب  ار  عون ، نیرترود  هب  ات  عاونا ، هب  سانجا  زا  کیره  میسقت  تیفیک  اهنآ و  یگنوگچ 
نیا زا  یقاب  هلاقم  هس  یلو ، هدرک ، درگ  اجکی  رد  نآ  ناـیاپ  رد  هداـهن و  هیاـپ  تسا  زاـین  دروم  ضبن  عاونا  ساـنجا و  فیـصوت  رد  هک  ار 
هلاقم ندناوخ  هب  هک  تسا  تهج  نیدب  تسا . هداد  صاصتخا  ضبن  فیرعت  عاونا و  سانجا و  زا  ثحب  جاجتحا و  هب  هداهن و  ادـج  ار  ءزج 

هدـنناوخ يارب  تبـسانم  نیدـب  تسین و  یجایتحا  نینچ  رگید  هلاقم  هس  ندـناوخ  هب  هکیلاحرد  تسه ، يرورـض  جایتحا  ءزج  نیا  زا  لوا 
ءزج ندناوخ  هب  عورش  سپـس ، دنکیم و  افتکا  نادب  طقف  ءزج  نآ  همه  زا  دناوخیم  هک  ار  لوا  ءزج  زا  لوا  هلاقم  هک  دیآیم  شیپ  نینچ 

نتـسناد رد  هک  ار  هچنآ  هتـساوخیم  وا  دـش ، دای  هک  ببـس  نیدـب  هدرک و  ناـیب  دوخ  ار  بلطم  نیا  سونیلاـج  دـیامنیم . باـتک  نآ  مود 
نآ رد  وا  ضرغ  هتخاس و  ضبن » ییاسانـش  رد   » ناونع هب  ار  مود  ءزج  وا  دروآ . درگ  لوا  هلاـقم  رد  تسا  زاـین  دروم  ضبن  عاونا  ساـنجا و 

گرزب و ضبن  هنوـگچ  ینعی ، دوـشیم ؛ هتـسناد  اـهگر  سمل  ماـگنه  رد  ضبن  فانـصا  زا  کـیره  هنوـگچ  هک  دـنک  ناـیب  هک  تسا  نـیا 
. دهدیم یهاگآ  زین  ضبن  فانصا  ریاس  زا  سایق  نیمه  رب  دنوشیم و  هتخانشزاب  مه  زا  دنک  دنت و  ضبن  کچوک و 

224 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
؛ تسیچ ضبن  فانـصا  زا  کیره  ببـس  هک  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هدروآ و  ضبن » ياهببـس  رد   » ناونع هب  ار  موس  ءزج 
ار مراهچ  ءزج  و  دنوشیم . ادیپ  ببس  هچ  زا  رگید  یقاب  ياهضبن  تسا و  مادک  دنت  ضبن  ببـس  تسیچ و  گرزب  ضبن  ببـس  الثم  ینعی ،

ینعی ضبن ، فانصا  زا  کیره  زا  نیشیپ  ملع  هنوگچ  هک  دنک  نایب  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  هدرک و  ناونع  ضبن » ییاسانـش  راتفگـشیپ  رد  »
لوا تالاقم  ینعی  هدرک ، همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  زا  هلاقم  تفه  سجرـس  دیآیم . نوریب  هریغ ، دنک و  دنت و  کچوک و  گرزب و 

زا هکنانچمه  هک  هدرب  نامگ  هدرک ، ذخا  نانآ  زا  هک  هیردنکـسا ، لها  نوچمه  وا  و  ریخا . هلاقم  راهچ  لوا و  هناگهس  ءازجا  زا  کیره  زا 
همه رب  لمتشم  هلاقم  نآ  اریز  تسا ، هتفگ  دوخ  سونیلاج  هکنانچ  ددرگیم - راصتقا  نآ  رب  دوشیم و  هدناوخ  نآ  زا  لوا  هلاقم  لوا  ءزج 

هیردنکسا لها  یلو  نانآ ، زا  تسا  گرزب  ییاطخ  نیا  ءازجا و  ریاس  رد  لاح  تسا  نینچمه  تسا - دوصقم  ءزج  نآ  زا  هک  تسا  یبلاطم 
تسا تهج  نیدب  دندومن . افتکا  لوا  هلاقم  هب  طقف  مه  مراهچ  ءزج  زا  دندرک  راصتقا  هلاقم  کی  رب  لوا  هناگهس  ءازجا  زا  کیره  زا  نوچ 
ءازجا زا  کیره  زا  هلاقم  راهچ  نیا  تسا و  هدـمآ  هلاقم  راهچ  نیا  طقف  اهنآ  رد  هک  میباییم  ینانوی  نابز  هب  ار  يرایـسب  ياههعومجم  هک 
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نیمه دناهتشاد  ار  ضبنلا  باتک  حرش  دصق  هک  ینارسفم  مینیبیم  ام  و  تسا . هتفرگ  رارق  خاسنتـسا  دروم  ایلاوتم  هدش و  باختنا  هناگراهچ 
رتکیدزن باوص  هب  نانآ  نایم  زا  ینیع ) سأر   ) یـسأر اـما ، دـناهتخاس . اوسر  نادـب  ار  دوخ  هدرک و  حرـش  ار  نآ  زا  هناـگراهچ  تـالاقم 

هدرک همجرت  رخآ  زا  ار  نآ  سپ  تسا ، يرورـض  جایتحا  دروم  مراهچ  ءزج  تالاقم  ریاـس  تئارق  هک  هدـش  هجوتم  زاـغآ  زا  وا  اریز ، هدوب ،
. تسا

نب انحوی  يارب  لبق  اهلاس  زا  ار  باتک  نیا  همه  نم  هدرک و  همجرت  عوشیتخب  نب  لیئربج  يارب  ار  رگید  هلاـقم  تفه  يواـهر  بویا  سپس ،
نب دـمحم  يارب  ار  باتک  نیا  لوا  هلاقم  زین  متـشاد و  لوذـبم  ار  دـهج  تیاهن  نآ  ترابع  نیـسحت  صیخلت و  رد  مدرک و  همجرت  هیوساـم 

شیبح تفرگ و  هدـهع  هب  مدرک ، همجرت  نم  هک  ینایرـس  هخـسن  نامه  زا  شیبح ، ار  باتک  هیقب  همجرت  مدرک و  همجرت  یبرع ، هب  یـسوم 
و تسوا . عبط  بسحرب  وا  تیانع  منکیمن  نامگ  نم  یلو ، دـنک ؛ لابند  ارم  شور  همجرت  رد  هک  دـشوکیم  تسا و  مهف  اب  يدرم  عبطلاـب 

. دیآیم رامش  هب  ملعلا ) قباس   ) نیشیپ ملع  زا  باتک  نیا 

تایمحلا فانصا  یف  . 17

. دـنک فیـصوت  ار  اهبت  لیالد  عاونا و  سانجا و  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  وا  اهبت ؛ ماسقا  رد  وا  باـتک 
رد هدرک و  فیـصوت  دناهیبلـص  ياـضعا  هب  فورعم  هک  یلـصا  ياـضعا  رد  يرگید  حور و  رد  یکی  هک  ار  بـت  سنج  ود  لوا ، هلاـقم  رد 

هدرک دنسپان  ياهمجرت  سجرس  ار  باتک  نیا  تسا . هدومن  فصو  تسا  هتفرگ  تنوفع  طالخا  رد  هک  ار  نآ  زا  یموس  سنج  مود ، هلاقم 
زا هک  دوب  یباـتک  نیتـسخن  نیا  مدرک و  همجرت  عوشیتـخب  نب  لـیئربج  يارب  مدوـبن ، شیب  یکدوـک  هکیتـقو  رد  رما ، زاـغآ  رد  نم  دوـب و 

ار نآ  مدیسر ، لامک  نس  هب  نوچ  سپس ، مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  سونیلاج 
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متـساوخیم هک  هاگنآ  مدومن - حیحـصت  حالـصا و  صاخ  یتیاـنع  اـب  ار  اـهنآ  هک  متفاـی  نآ  رد  یطـالغا  هجیتن ، رد  مدرک و  ینیبهحفص 
. مدرک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ  نینچمه  و  مریگرب - مدنزرف  يارب  ياهخسن 

نارحبلا یف  . 18

اجنادب ناسنا  هنوگچ  دیامن  فیـصوت  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  ار  باتک  نیا  نارحب ؛ رد  وا  باتک 
تـشگزاب زیچ  هچ  هب  ددرگیم و  رادیدپ  یک  دراد  دوجو  هکیتروصرد  و  هن ، ای  دراد  دوجو  نارحب  هک  دباییمرد  شیپشیپ  هک  دسریم 

نآ حیحصت  رد  مدرک و  حالصا  هیوسام  نب  انحوی  يارب  یلاس  دنچ  زا  سپ  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  سجرـس  ار  باتک  نیا  دنکیم .
. مدرک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب  ار  نآ  زین  مدومن و  هغلابم 

نارحبلا مایا  یف  . 19

دنک فیـصوت  هک  تسا  نیا  لوا  هلاقم  ود  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  زین  ار  باتک  نیا  نارحب ؛ ياهزور  رد  وا  باتک 
ییاهزور رد  زین  درادـن و  دوجو  کیمادـک  رد  دراد و  دوجو  کیمادـک  رد  نارحب  هکنیا  و  تّوق ، رد  ار  فلتخم  ياهزور  لاح  فـالتخا 

للع موس  هلاقم  رد  و  دوشیم . طـبترم  بلطم  نیا  هب  هچنآ  تسا و  دنـسپان  مادـک  هدیدنـسپ و  نارحب  مادـک  دراد  دوجو  نآ  رد  نارحب  هک 
باتک و نیا  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  سجرـس  دـنکیم . نایب  دراد  دوجو  اـهزور  تّوق  رد  یفـالتخا  نینچ  هکنیا 

رامـش هب  نیـشیپ  ملع  زا  نیـشیپ  باتک  باتک و  نیا  مدرک و  همجرت  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  زین  ار  نیا  مدومن و  حالـصا  ار  نیـشیپ  باتک 
. دنیآیم
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ءربلا ۀلیح  یف  . 20

زا کـیره  هنوگچ  هک  دـنک  ناـیب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  هدراـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  دوبهب ؛ هراـچ  رد  وا  باـتک 
هچنآ اـهنآ  ناـیم  زا  ددرگیم و  اـفتکا  تسا  رظن  دروم  هک  یمومع  ضراوع  رب  دروم  نیا  رد  دوـشیم و  ناـمرد  ساـیق  شور  هب  اـهیرامیب 

. دیوجیم دانتسا  یئزج  ءایـشا  زا  یمک  ياهلاثم  ندروآ  هب  دروم  نیا  رد  وا  دوشیم . جارختـسا  دوشیم  اهیرامیب  زا  کیره  نامرد  بجوم 
رد رما  نیا  هیاپ  هک  ار  یحیحـص  لوصا  مود ، لوا و  هلاقم  رد  تسا . هدرک  فیلأت  نرایا  مان  هب  يدرم  يارب  ار  باتک  نیا  زا  هلاـقم  شـش  وا 

هلاقم راهچ  رد  تسا . هتسکش  مهرد  دنداهن  هیاپ  وا  نارای  سطارطسسرا و  هک  ار  یتسردان  لوصا  هدرک و  نایب  هدش  هداهن  اهنآ  رب  ملع  نیا 
، سپـس تشذـگرد . دـنک  مامت  ار  باتک  سونیلاج  هکنآ  زا  شیپ  نرایا  تسا . هدرک  فیـصوت  ار  اضعا  یگتـسویپ  ییادـج  نامرد  رگید ،

ییاهیرامیب  نامرد  لوا ، هلاقم  شش  رد  تشون . وا  يارب  ار  رگید  هلاقم  تشه  وا  سپس  دنک ، مامت  ار  نآ  هک  تساوخ  وا  زا  سونایناج 
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رد دومن و  نایب  ار  هبّکرم  ياضعا  ياهیرامیب  نامرد  رگید ، هلاـقم  ود  رد  درک و  فیـصوت  دـیآیم  شیپ  ءازجـالا  ۀـهباشم  ياـضعا  رد  هک 
نآ لاثم  باب  نم  درک و  فیـصوت  دوشیم  ادـیپ  وضع  کـی  رد  هک  ار  جازم  ءوس  ماـسقا  همه  ناـمرد  نیتسخن ، هلاـقم  شـش  زا  لوا  هلاـقم 

ماسقا نامرد  تسا ، باتک  زا  متـشه  هلاقم  نامه  هک  نآ ، زا  سپ  هلاقم  رد  تخاس . يراج  دوشیم  ثداـح  هدـعم  رد  هچنآ  رب  ار  فیـصوت 
فـصو ار  هقبطم  بت  ناـمرد  مهن ، هلاـقم  ینعی  نآ  زا  سپ  هلاـقم  رد  دـنکیم و  فیـصوت  ار  زور - بت  ینعی  تسا - حور  رد  هک  ییاـهبت 

هچنآ عـیمج  نآ  رد  دـنکیم و  فیـصوت  ار  قد - بت  ینعی  تـسا - یلـصا  ياـضعا  رد  هـک  ار  یبـت  ناـمرد  مـهد ، هلاـقم  رد  دـیامنیم و 
دوجوهب طالخا  تنوفع  زا  هک  ییاهبت  نامرد  مهدزاود  مهدزاـی و  هلاـقم  رد  دـیامنیم . ناـیب  تسناد  دـیاب  ماـمح  لامعتـسا  زا  هراـبنیارد 

هلاقم رد  تسا  هبیرغ  ضارعا  اب  هارمه  هک  ییاهنآ  و  مهدزای ، هلاقم  رد  تسا  هبیرغ  ضارعا  زا  یلاخ  هک  ار  ییاهبت  دـنکیم . نایب  دـنیآیم 
رد وا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  یتقو  رد  لوا  هلاقم  شش  همجرت  دوب . هدرک  همجرت  ینایرس  هب  سجرس  ار  باتک  نیا  تسا . هدروآ  مهدزاود 
هک تسا  تهج  نیدـب  دوـب . هتفاـی  همجرت  رد  یفاـک  تراـهم  هک  درک  همجرت  یماـگنه  ار  رگید  هلاـقم  تشه  یلو ، دوـب ؛ فیعـض  همجرت 

حالصا وا  يارب  ار  مود  تمسق  نیا  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  هیوملـس  دشابیم . لوا  هلاقم  شـش  همجرت  زا  رتهب  هلاقم  تشه  نیا  همجرت 
هکیلاحرد درک ، هلباقم  نم  اب  ار  متفه  هلاقم  زا  یتمسق  روظنم  نیدب  تسا . همجرت  زا  رتهب  رتناسآ و  حالصا  هک  تشادنپیم  نینچ  منک و 

نتم اب  نآ  زا  ياهتکن  هاگره  درکیم و  تئارق  نم  رب  ار  ینایرـس  نتم  وا  دوب و  نم  تسد  رد  ینانوی  هخـسن  وا و  تسد  رد  ینایرـس  هخـسن 
دمآ و تخـس  وا  رب  راک  رگید  هک  درک  حالـصا  هزادنا  نادـب  دومنیم و  حالـصا  ار  نآ  وا  مدرکیم و  هاگآ  ار  وا  نم  دوب  فلاخم  ینانوی 

نآ اـت  تساوـخ  نم  زا  اذـل ، تسا ؛ رتراوتـسا  نآ  رد  یگتـسویپ  رتتسرد و  رتناـسآ و  ندرک  همجرت  وـن  زا  هـک  تـشگ  راکـشآ  وا  يارب 
هب ار  تالاقم  نآ  وا  نومأم . تاوزغ  نامز  رد  میدوب ، هقر  رد  اـم  تقونآ  رد  مدرک . همجرت  رخآ  زا  ار  اـهنآ  نم  منک و  همجرت  ار  تـالاقم 

ییتشک رد  دریگ . رارق  خسن  دروم  اجنآ  رد  ات  تشاد  دادغب )  ) مالّـسلا ۀـنیدم  مزع  هک  هاگنآ  داد ، يروفیط  هب  فورعم  هّللا  دـبع  نب  ایرکز 
يارب لوا  زا  ار  باتک  نم  لاـس ، دـنچ  زا  سپ  دـنامن . یقاـب  نآ  زا  ياهخـسن  تخوس و  باـتک  تفرگرد و  یقیرح  دوب  اـیرکز  نآ  رد  هک 

نآ زا  حیحص  ياهخسن  مدرک و  هلباقم  اهنآ  اب  دوب ، نم  دزن  ینانوی  هب  ییاههخـسن  رخآ  هلاقم  تشه  زا  مدرک . همجرت  لیئربج  نب  عوشیتخب 
یـسرتسد نآ  زا  هخـسن  کی  رب  طقف  لوا ، هلاقم  شـش  زا  مدرک . همجرت  تغالب  اصقتـسا و  تیاغ  هب  ناکما  دـح  ات  ار  نآ  متخاس و  هدامآ 

رگید ياهخسن  نآ ، زا  سپ  دیدرگن . رسیم  نم  يارب  دیاب  هکنانچنآ  تالاقم  نآ  حیحصت  تشاد  رایسب  طلغ  هخسن  نآ  نوچ  مدرک و  ادیپ 
؛ ددرگ هلباقم  دوش  تفای  رگا  یموس  هخسن  اب  هکنیا  ات  دش  هتشاذگ  رانک  دیدرگ و  ماجنا  ناکما  دح  هب  حالـصا  هلباقم و  رما  نآ  اب  متفای و 

باتک نیا  دوشیم . هدناوخ  هیردنکسا  سرادم  رد  هک  تسین  ییاهباتک  زا  باتک  نیا  نوچ  تسا ، مک  باتک  نیا  ینانوی  ياههخـسن  اریز ،
همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  نسح  نب  شیبح  مدرک ، همجرت  نم  هک  ینانوی ، خسن  يور  زا  ار 
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ار وا  هتـساوخ  نم  منک . حالـصا  مباییم  هک  ار  یطالغا  مروآ و  لمع  هب  حفـصت  ریخا  هلاـقم  تشه  رد  اـت  تساوخ  نم  زا  سپـس ، هدرک و 

. مدرک حالصا  ار  باتک  تباجا و 
تئارق ار  اهباتک  نیا  مدرک  دای  نم  هک  یبیترت  نیمه  هب  نانآ  دـنناوخیم . هیردنکـسا  یکـشزپ  ياههسردـم  رد  هک  ییاهباتک  نآ  تسا  نیا 

رد اـم  ياراـصن  باحـصا  هزورما  هکناـنچ  دـنزادرپیم ، باـتک  کـی  ندـیمهف  ندـناوخ و  هب  دـنوشیم و  عـمج  زور  ره  ناـنآ  دـننکیم .
. دـننکیم عاـمتجا  بتک  ریاـس  اـی  نامدـقتم و  ياـهباتک  زا  یباـتک  ندـناوخ  يارب  زور  ره  تسا  لوکـسا  هب  فورعم  هک  ییاههاگـشزومآ 
ار نامدقتم  ياهباتک  ریـسافت  ام  باحـصا  زورما  هک  وحن  نامه  هب  دـنزادرپیم ، نآ  تئارق  هب  بتک  نیا  رد  تراهم  زا  سپ  دارفا  زا  کیره 

. ددرگ تئارق  شور  نیا  رب  شیاهباتک  هک  هدوبن  نیا  رب  سونیلاج  اما ، دنناوخیم .
هب وا  ياهباتک  هیقب  سپـس ، دوش و  هدـناوخ  حیرـشت  رد  وا  ياهباتک  اههقرف  رد  وا  باتک  زا  سپ  هک  هدرک  شرافـس  تشذـگ . هکناـنچ  وا ،

. ددرگ تئارق  تسا  هداهن  ار  نآ  دوخ  هک  یبیترت 

حیرشتلا جالع  یف  . 21

: تسا هتخادرپ  ریز  روما  فیصوت  هب  اهنآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم  هدزناپ  رد  ار  باتک  نیا  وا  حیرشت ؛ جالع  رد  وا  باتک 
؛ اپ تسد و  ود  قورع  بصع و  هرابرد  موس ، هلاقم  رد  اپ ؛ تاطابر  تالـضع و  مود ، هلاقم  رد  تسد ؛ تاطابر  تالـضع و  لوا ، هلاـقم  رد 
، مجنپ هلاقم  رد  دروآیمرد ؛ تکرح  هب  ار  هناش  ود  ندرگ و  رس و  نییاپ و  هناچ  بل و  ود  هنوگود و  هک  تسا  یتالضع  مراهچ ، هلاقم  رد 
اههیلک و لاحط و  دبک و  اعما و  هدعم و  زا  تسا  ترابع  هک  اذغ  تالآ  مشش ، هلاقم  رد  تشپ ؛ نتم و  ود  مکـش و  قارم  هنیـس و  تالـضع 

یگدنز رد  براوض  قورع  هیر و  بلق و  حیرشت  رد  ار  هچنآ  متفه ، رد  سفنت . تالآ  حیرشت  متـشه ، متفه و  هلاقم  رد  اهنآ ؛ دننام  هناثم و 
هدومن فص  دوشیم و  رهاظ  هنیـس  ياـج  همه  حیرـشت  رد  ار  هچنآ  متـشه ، رد  هدرک و  فیـصوت  دوشیم  راکـشآ  ناویح  گرم  زا  سپ  و 

، مهدزای رد  تسا ؛ هتسویپ  اضعا  نیا  هب  هچنآ  يرم و  نابز و  نامشچ و  حیرشت  مهد ، تسا ؛ عاخن  غامد و  حیرشت  صاخ  مهن ، هلاقم  تسا .
هلاـقم رد  تسا ؛ طوـبرم  نیدـب  هچنآ  و  لکـش - نیا  ینعی  یناـنوی - فورح  زا  مـال  هب  هیبـش  یناوختـسا  نینچمه  تسا و  هرجنح  رد  هچنآ 

غامد زا  هک  یبصع  حیرـشت  مهدراهچ ، هلاقم  رد  هدـننز ؛ ریغ  هدـننز و  ياـهگر  حیرـشت  مهدزیـس ، رد  دـیلوت ؛ ياـضعا  حیرـشت  مهدزاود ،
عوشیتخب نب  لیئربج  يارب  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  يواـهر  بویا  دـیوریم . عاـخن  زا  هک  یبصع  حیرـشت  مهدزناـپ ، هلاـقم  رد  دـیوریم ؛

. مدیزرو تغلابم  نآ  حیحصت  هب  تیانع  رد  مدرک و  حالصا  هیوسام  نب  انحوی  يارب  کیدزن ، ياهنامز  نامه  رد  نم  دوب و  هدرک  همجرت 
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حیرشتلا یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف  . 22

نیا نم  نامز ، نیا  ات  هدروآ و  هلاقم  راـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  حیرـشت ؛ رد  سنیراـم  باـتک  راـصتخا  رد  وا  باـتک 
تسرهف هب  فورعم  هک  دوخ  باتک  رد  سونیلاج  دشاب . ربخاب  نآ  ياج  زا  ای  دشاب  هدید  ار  نآ  یسک  هک  ماهدینشن  زین  ماهدیدن و  ار  باتک 

. تسا هدومن  فیصوت  ار  تالاقم  نآ  زا  کیکی  هدرک و  دای  هدرک ، هصالخ  قوف  باتک  رد  وا  هک  ار ، سنیرام  تالاقم  دادعت  تسا 

حیرشتلا یف  سقول  باتک  راصتخا  یف  . 23

مه باتک  نیا  ناتـساد  تسا . هداد  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  حیرـشت ؛ رد  سقول  باتک  راصتخا  رد  وا  باتک 
. ماهدروآ تسد  هب  نآ  زا  يرثا  هن  ماهدید و  ار  نآ  هن  نم  تسا ، نیشیپ  باتک  دننام 
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حیرشتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  . 24

دنک نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  ود  رد  ار  باـتک  نیا  هدـش ؛ ادـیپ  حیرـشت  هراـبرد  هک  یتاـفالتخا  رد  وا  باـتک 
ببس و  دنکیم ، ادیپ  طابترا  ینعم  هب  دح  هچ  ات  و  تسا ، ظفل  رد  طقف  هدمآ  حیرشت  ياهباتک  رد  حیرشت  باحـصا  نایم  رد  هک  یتافالتخا 

نب انحوی  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  هرابود  درک ، هتـسخ  ارم  نآ  حالـصا  نوچ  دوب و  هدرک  همجرت  يواـهر  بویا  ار  باـتک  نیا  تسیچ . نآ 
. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  صیخلت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  همجرت و  هیوسام 

تیملا ناویحلا  حیرشت  یف  . 25

هتـسناد دـیاب  هدرم  ناویح  حیرـشت  هرابرد  هک  ییاهزیچ  نآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم  کی  رد  ار  باتک  نیا  هدرم ؛ ناویح  حیرـشت  رد  وا  باتک 
ار نآ  شیبح  و  مدرک ، همجرت  ینایرس  هب  هرابود  نیـشیپ  باتک  اب  ار  نآ  نم  و  دوب ، هدرک  همجرت  ار  نآ  بویا  تسا . هدرک  فیـصوت  دوش 

. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب 

یحلا ناویحلا  حیرشت  یف  . 26

هتـسناد دیاب  هدنز  ناویح  حیرـشت  هرابرد  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هدنز ؛ ناویح  حیرـشت  رد  وا  باتک 
مدرک و همجرت  ینایرـس  هب  هرابود  نیـشیپ  باتک  اب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ار  باتک  نیا  زین  يواـهر  بویا  تسا . هدرک  ناـیب  دوش 

. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح 
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حیرشتلاب طارقب  ملع  یف  هباتک  . 27

رد تسا و  هتشون  شیناوج  نینس  رد  سثیوف  هب  باطخ  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاقم  جنپ  رد  ار  باتک  نیا  حیرـشت ؛ هب  طارقب  ملع  رد  وا  باتک 
نیا بویا  تسا . هدروآ  دـهاش  وا  ياـهباتک  همه  زا  اعدـم  نیا  تاـبثا  يارب  دوب و  حیرـشت  ملع  هب  قذاـح  طارقب  هک  تسا  هتـشاد  ناـیب  نآ 

مدـیزرو و تغلابم  نآ  صیخلت  رد  مدرک و  همجرت  دـش  دای  نیا  زا  شیپ  هک  یبتک  اـب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باـتک 
. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح 

حیرشتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف  هباتک  . 28

شیناوـج نینـس  رد  سثیوـف  هب  باـطخ  زین  ار  نآ  و  هداد ، رارق  هلاـقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  حیرـشت ؛ رد  سطارطـسسرا  ملع  رد  وا  باـتک 
اهنآ رد  ار  وا  ياهاطخ  اـهباوص و  و  هتخادرپ ، هتـشون  حیرـشت  هراـبرد  شیاـهباتک  همه  رد  سطارطـسسرا  هچنآ  حرـش  هب  نآ  رد  و  هتـشون ،

ینایرـس هب  مدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهباتک  اب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرکن  همجرت  نم  زا  شیپ  ار  باتک  نیا  یـسک  تسا . هتخاـس  راکـشآ 
اب متفاین و  تسد  دوب ، صقاـن  یمک  مه  شرخآ  تشاد و  ناوارف  یگداـتفا  هک  هخـسن ، کـی  هب  زج  باـتک  نیا  زا  هکنیا  زج  مدرک ؛ همجرت 

هچنآ زا  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  هک  متخاس  مزلم  ار  مدوخ  نم  دـمآ و  تسد  هب  نآ  موهفم  یلو  منک ، صیخلت  ار  نآ  متـسناوت  ناوارف  جـنر 
. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح  منکن و  لودع  هتفگ  سونیلاج 

حیرشتلا رما  نم  سقول  ملعی  مل  امیف  هباتک  . 29

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  هن  نم  یلو  هداد ، رارق  هلاقم  راهچ  رد  ار  باتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  تسا ؛ هتـسنادن  حیرـشت  رما  زا  سقول  هچنآ  رد  وا  باتک 
. دشاب هدید  یسک  هک  ماهدینش  هن  ماهدید و 

سقول هیف  فلاخ  امیف  هباتک  . 30

مدـیدن و ار  نآ  نم  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باـتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  تسا ؛ هتخادرپ  سقول  تفلاـخم  هب  هچنآ  رد  وا  باـتک 
. دشاب هدید  هک  مسانشیمن  ار  یسک 

محرلا حیرشت  یف  هباتک  . 31

هچنآ همه  نآ  رد  هتشون و  شیناوج  نینس  رد  ینز  يارب  ار  نآ  هک  تسا  کچوک  هلاقم  کی  ياراد  باتک  نیا  محر ؛ حیرشت  رد  وا  باتک 
سپـس دوب ، هدرک  همجرت  بویا  ار  باتک  نیا  تسا . هتـشاد  نایب  دنکیم  زورب  نداز  ماگنه  ار  هچنآ  زین  تسا و  محر  حیرـشت  هب  طوبرم  ار 

نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  مدوب ، هدرک  همجرت  ینایرس  هب  حیرشت  هرابرد  هک  رگید ، ياهباتک  اب  ار  نآ  نم 
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. درک همجرت  یسوم ،

ۀبقرلا راقف  نم  یلوالا  ةرقفلا  لصفم  یف  هباتک  . 32

. تسا هلاقم  کی  ندرگ ؛ ياههرقف  زا  نیتسخن  هرقف  لصفم  رد  وا  باتک 

ءازجالا ۀهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا  یف  هباتک  . 33

. تسا هلاقم  کی  ءازجالا ؛ ۀهباشتم  ياضعا  فالتخا  رد  وا  باتک 

توصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  . 34

هتشون سونیلاج  هن  ار  نآ  دناهداد و  تبـسن  سونیلاج  هب  هتخاس و  ار  نآ  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  توص ؛ تالآ  حیرـشت  رد  وا  باتک 
هدوب فیعض  رایسب  هدنروآدرگ  نیا  هدرک و  يروآدرگ  سونیلاج  ياهباتک  زا  ار  نآ  نارخأتم  زا  یکی  هکلب  ناینیشیپ ، زا  رگید  یـسک  هن  و 

؛ مدومن حالـصا  ای  مدرک  همجرت  ار  نآ  ایآ  هک  مرادن  دای  هب  متفریذـپ و  ار  نآ  نم  تساوخ و  نم  زا  ار  نآ  همجرت  هیوسام  نب  انحوی  تسا .
. مدومن صیخلت  ناکما  هجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  هک  منادیم  هکنیا  زج 

نیعلا حیرشت  یف  هباتک  . 35

زا دیاش  تسا و  سونیلاج  هب  بوسنم  اریز ، تسا ؛ لطاب  زین  نآ  ناونع  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باتک  نیا  مشچ ؛ حیرشت  رد  وا  باتک 
هیوسام نب  انحوی  يارب  تدعاسم  اب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ار  باتک  نیا  بویا  دـشاب . تسوا  نیدورف  هیاپ  رد  هک  یـسک  ای  سفور 

. مدرک همجرت 
عورـش نم  دـیآیم و  نآ  عفانم  اضعا و  لیعافا  رد  وا  ياـهباتک  نآ  زا  سپ  و  حیرـشت ، رد  وا  هب  بوسنم  ياـهباتک  وا و  ياـهباتک  تسا  نیا 

. تسا ۀیعیبطلا  يوقلا  باتک  تسا  هتشذگ  نآ  رکذ  هچنآ  و  تسا ، هتشذگ  نآ  رکذ  هچنآ  زج  هب  اهنآ  زا  ندرک  دای  هب  منکیم 
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هئرلا ردصلا و  ۀکرح  یف  هباتک  . 36

، مر زا  شنیتـسخن  تشگرب  زا  سپ  شیناوج ، نینـس  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاـقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  هیر ؛ هنیـس و  تکرح  رد  وا  باـتک 
ار نآ  هک  تساوـخ  وا  زا  وا  ناسردـمه  زا  یکی  دـناوخیم . سرد  سفلاـف  دزن  دوـب و  انرمـس  رهـش  میقم  ماـگنه  نآ  رد  وا  تـسا . هتـشون 
، نآ رخآ  تمـسق  رد  تسا و  هتخومآ  نف  نیا  رد  سفلاـف  زا  ار  هچنآ  موس ، هلاـقم  زا  نیتـسخن  تمـسق  مود و  لوا و  هلاـقم  رد  وا  دـسیونب .

. دنکیم فیصوت  تسا  هدرک  جارختسا  دوخ  ار  هچنآ 
یلو  تسا ، هدرکن  همجرت  ار  نآ  نم  زا  شیپ  مه  یسک  مدرکن و  همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  نم 
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هلباقم ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  یسوم  نب  دمحم  سپس ، تسا . هدرک  همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  لیـسب  نب  نفطـصا 

ینایرـس هب  یبرع  زا  ار  نآ  هک  تساوخ  شیبح  زا  هیوساـم  نب  اـنحوی  نآ  زا  سپ  و  مدرک ، نینچ  نم  منک و  حالـصا  ار  نآ  ياـهیگداتفا  و 
. درک نینچمه  وا  دنک و  لقن 

سفنتلا للع  یف  هباتک  . 37

نآ باـتک  نیا  رد  وا  ضرغ  و  مر ، هب  دوخ  رفـس  نیتسخن  رد  هتـشون ، سثیوف  يارب  هلاـقم  ود  رد  ار  باـتک  نیا  سفنت ؛ لـلع  رد  وا  باـتک 
هدرک یمهف  لباق  ریغ  همجرت  ار  نآ  بویا  دریگیم . تروص  یتخـس  هب  مادک  اب  یناسآ و  هب  سفنت  تالآ  مادک  اب  هک  دـنک  نایب  هک  تسا 

زا نیشیپ  باتک  زا  شیپ  ار  نآ  همجرت  یسوم  نب  دمحم  و  دوب ، هدرک  همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  زین  نفطـصا  و  دوب ،
؛ مدرک حالـصا  نشور  راوتـسا و  مهف و  لباق  ینابز  اب  ار  ینایرـس  همجرت  نم  و  دنک ، هلباقم  نم  اب  ات  داد  نامرف  ار  نفطـصا  تساوخ و  نم 

لـصا رد  یبرع  همجرت  هکنآ  زج  دوـب ، ناـنچمه  زین  نآ  یبرع  همجرت  مریگرب و  مدـنزرف  يارب  نآ  زا  ياهخـسن  هک  متـساوخیم  نـم  اریز ،
. تسا هدوب  رتهب  ینایرس  همجرت  زا  رایسب 

توصلا یف  هباتک  . 38

هک تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  مدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  یباتک  زا  سپ  هداد ، رارق  هلاقم  راـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  توص ؛ رد  وا  باـتک 
اـضعا مادـک  و  دـیآیم ، دوجوهب  ییاهرازبا  هچ  اب  و  تسا ، مادـک  نآ  هدام  و  تسیچ ، نآ  تقیقح  و  تسا ، هنوگچ  توص  هک  دـنک  ناـیب 

نآ نم  زا  شیپ  مه  یسک  مدرکن و  همجرت  ینایرـس  هب  نم  ار  باتک  نیا  دنتـسه . فلتخم  تاوصا  هنوگچ  و  دنکیم ، کمک  نآ  دوجوهب 
ماهدرک و همجرت  ریزو ، کلملا  دـبع  نب  دـمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  هک  تسا  لاس  تسیب  نم  یلو ، تسا ؛ هدرکن  همجرت  نابز  نآ  هب  ار 
ار نآ  زا  يرایـسب  نانخـس  هدناوخ و  ار  نآ  دمحم  و  تسا . هدوب  ار  درم  نآ  هک  یمهف  نسح  بسحرب  ماهدـیزرو ، تغلابم  نآ  صیخلت  رد 

. تسا هداد  رییغت  هتشادنپ  رتهب  ار  نآ  هچنآ  بسحرب 
متـساوخ و  هدرک . سیونزاب  ار  نآ  هدیزگرب و  ار  نیتسخن  هخـسن  تسا و  هدرک  رظن  نیتسخن  هخـسن  رد  نآ و  رد  یـسوم  نب  دمحم  سپس ،

شیبح زا  هیوسام  نب  انحوی  و  دـناهدوب . دوجوم  ود  ره  هکیتقو  رد  ینادـب ، ار  هخـسن  ود  نایم  فالتخا  ببـس  ات  منک  ناـیب  وت  يارب  ار  نیا 
. درک همجرت  شیارب  ار  نآ  وا  و  تساوخ ، ینایرس  هب  یبرع  زا  ار  باتک  نیا  همجرت 

لضعلا ۀکرح  یف  هباتک  . 39

تسیچ و لضع  تکرح  هک  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  هداد ، رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  لضع ؛ تکرح  رد  وا  باتک 
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لاح  و  دیآیم ، دوجوهب  فلتخم  تاکرح  نیا  هنوگچ  نآ و  تسا  هنوگچ 
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تسا و یعیبـط  تاـکرح  اـی  يدارا  تاـکرح  زا  نآ  اـیآ  هک  دـنکیم  ثحب  زین  سفن  زا  باـتک ، نآ  رد  و  دراد . تکرح  کـی  دوـخ  هکنآ 
هب ار  نآ  نم  زا  شیپ  یسک  ماهدرک و  همجرت  ینایرس  هب  نم  ار  باتک  نیا  نف و  نیا  زا  يرایسب  فیطل  ياهزیچ  زا  نآ  رد  دنکیم  یـسررب 

یناـنوی اـب  ار  نآ  هک  تساوـخ  نم  زا  یـسوم  نب  دـمحم  تسا و  هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نفطـصا  و  تسا ، هدرکن  همجرت  ناـبز  نـیا 
. مداد ماجنا  ار  نآ  نم  منک و  حالصا  هلباقم و 

مدلا نم  لوبلا  زییمت  یف  دقتعا  يذلا  أطخلا  داقتعا  یف  هباتک  . 40

هب نآ  زا  ياهخسن  هب  نم  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  تسا ، هدش  دقتعم  نوخ  لوب و  نایم  ییادج  هب  هک  یسک  ياطخ  يأر  رد  وا  باتک 
. تسا هدرکن  همجرت  ار  نآ  مه  يرگید  و  نآ ، همجرت  هب  دسر  هچ  ات  دادن  تسد  نم  هب  نآ  ندناوخ  یگدامآ  مدروخرب و  ینانوی  نابز 

ضبنلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  . 41

نب هیوملـس  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا . هدرک  نایب  ار  ضبن  تعفنم  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  ضبن ؛ هب  زاین  رد  وا  باتک 
، شردـپ گرم  زا  سپ  ار ، نآ  نینح  نب  قاحـسا  و   ] درک همجرت  یبرع  هب  ضبن  رد  گرزب  باـتک  اـب  ار  نآ  شیبـح  مدرک و  همجرت  ناـنب 

[. درک همجرت 

سفنتلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  . 42

سفنت تعفنم  هک  دـنکیم  یـسررب  باـتک  نیا  رد  وا  تسا . گرزب  یلو  تسا ، هلاـقم  کـی  زین  باـتک  نـیا  سفنت ؛ هـب  زاـین  رد  وا  باـتک 
نآ زا  یمین  زین  نم  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نفطـصا  یلو  دـشاب ، هدـش  همجرت  ینایرـس  هب  باتک  نیا  هک  منکیمن  نامگ  و  تسیچ .

سپـس تشادزاب . نآ  ندناسر  نایاپ  زا  ار  نم  هک  داد  خر  نم  هب  ياهضراع  یلو  مدوب ، هدرک  همجرت  یبرع  هب  یـسوم ، نب  دمحم  يارب  ار ،
. مداد ماجنا  وا  هب  تبحم  رطاخ  هب  ار  نآ  نم  منک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  نم ، درگاش  یسیع ،

ما ال عبطلاب  مدلا  اهیف  يرجی  له  براوضلا  قورعلا  یف  هباتک  . 43

اب باتک  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  زین  باتک  نیا  هن ؛ ای  دراد  نایرج  عبطلاب  اـهنآ  رد  نوخ  اـیآ  هک  هدـننز  ياـهگر  رد  وا  باـتک 
نآ یتـسرد  هب  ناـنیمطا  یلو  مدرک ، همجرت  لـیئربج  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  مدوب ، یکدوک  هکیتـقو  رد  نم ، دـنکیم . قیبـطت  نآ  ناونع 

مدـناسر و نایاپ  هب  ینایرـس  هب  ار  نآ  همجرت  هرخالاب  نم  سپـس ، تشاد . دوجو  رایـسب  نآ  رد  اطخ  دوب و  یکی  نآ  هخـسن  اریز ، متـشادن ؛
. درک همجرت  یبرع ، هب  ار ، نآ  ییحی  نب  یسیع 

233 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ۀلهسملا ۀیودالا  يوق  یف  هباتک  . 44

تـسین نیا  هب  اهوراد  ندوب  لهـسم  هک  تسا  هدرک  نایب  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  زین  باتک  نیا  لهـسم ؛ ياهوراد  يورین  رد  وا  باـتک 
هک تسا  نیا  هب  هکلب  دوش  جراخ  دـنک و  عفد  سپـس  دـنادرگرب و  دوخ  تعیبط  هب  دـنک  دروخرب  ندـب  رد  ار  هچنآ  اـهوراد  زا  کـیره  هک 
دزن ینانوی  هب  نآ  هخـسن  درک و  همجرت  ینایرـس  هب  يواهر  بویا  ار  هلاقم  نیا  دنک . بذـج  ار  دوخ  لکاشم  قفاوم و  طلخ  اهنآ  زا  کیره 
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. درک همجرت  یبرع ، هب  ار ، نآ  ییحی  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  نم 

تاداعلا یف  هباتک  . 45

هک تسا  یـضراوع  زا  یکی  تداع  هک  دـنک  ناـیب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاـقم  کـی  باـتک  نیا  تاداـع ؛ رد  وا  باـتک 
هک ار  یتاداهـش  ریـسفت  هلاـقم ، نیا  زا  سپ  مدرک و  همجرت  ناـنب ، نب  هیوملـس  يارب  ینایرـس ، هب  ار  هلاـقم  نیا  نـم  دـشابیم . رظن  روـخرد 

و تسا ، هدش  هدروآ  هدـش  لقن  سونیلاج  حرـش  هب  طارقب  لوق  زا  هچنآ  ریـسفت  زین  هدروآ و  سلیفوریا  حرـش  هب  نوطالفا  لوق  زا  سونیلاج 
. تسا هدرک  همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحا  يارب  ار  باتک  نیا  شیبح 

نطالف طارقب و  ءارآ  یف  هباتک  . 46

رد نوطالفا  هک  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هتـشون  هلاقم  هد  رد  ار  باتک  نیا  نوطالفا ؛ طارقب و  يارآ  رد  وا  باتک 
اطخ هدیزرو  تفلاخم  ود  نآ  اب  هک  ییاهزیچ  رد  وطـسرا  و  تسا ، هدرک  ذخا  وا  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا ، طارقب  قفاوم  شیاهراتفگ  رتشیب 
رکذ مّهوـت و  رکف و  نآ  هلیـسو  هب  هک  ربدـم  سفن  يورین  رما  زا  تسا  زاـین  دروـم  هک  ار  هچنآ  همه  نآ ، رد  دـنکیم  ناـیب  و  تـسا . هدرک 

زا ریغ  يرگید  فلتخم  نونف  و  دوشیم ، ثعبنم  نآ  زا  تساهنادب  ندب  ریبدت  هک  ییاهورین  هک  ار  ياهناگهس  لوصا  زین  و  دیآیم ، دوجوهب 
ییاههخـسن نم  دزن  رد  و  تسا ؛ هدرکن  همجرت  ار  نآ  وا  زج  یـسک  تیاغ  نیا  ات  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  بویا  اهنیا .

راذتعا رد  ياهلاقم  دوخ  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدش ، لوغشم  رگید  یخـسن  هب  اهنآ  زا  نم  هک  دوب  ینانوی  نابز  هب  نآ  زا 
همجرت یـسوم ، نب  دـمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبـح  مدوزفا و  نادـب  تسا ، هتفگ  باـتک  نیا  زا  متفه  هلاـقم  رد  هچنآ  رد  سونیلاـج ،

. تسا هدرک 

ۀلوهجملا ۀصاتعملا  تاکرحلا  یف  هباتک  . 47

رب هک  ار  یتاکرح  رما  دنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  لوهجم ؛ راوشد و  تاکرح  رد  وا  باتک 
نآ نم  یلو  تسا ، هدرک  همجرت  بویا  ار  باتک  نیا  تسا . هدیمهف  ار  نآ  وا  سپـس ، هدوب و  لوهجم  دندوب  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  وا و 

مدوب و هدرکن  همجرت  هتشذگ  رد  ار 
234 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. مدرک همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  نآ  زا  سپ  ینایرس و  هب  ار  نآ  نم  سپس ، دوب . نم  دزن  باتک  هخسن 

مشلا ۀلآ  یف  هباتک  . 48

. متـشادن ار  نآ  همجرت  تقو  نم  هکنیا  زج  دوب ، نم  دزن  نآ  ینانوی  هخـسن  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  ییایوب ؛ رازبا  رد  وا  باتک 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نینح  نب  قاحسا  سپس ، و 

ءاضعالا عفانم  یف  هباتک  . 49

يراوتـسا رد  ار  یلاـعت  يراـب  تمکح  مود ، لوا و  هلاـقم  رد  تسا . هداد  رارق  هلاـقم  هدـفه  رد  ار  باـتک  نیا  اهمادـنا ؛ دوـس  رد  وا  باـتک 
رد ار  وا  تمکح  مجنپ ، مراـهچ و  هلاـقم  رد  تسا . هدرک  ناـیب  اـپ  شنیرفآ  يراوتـسا  رد  ار  وا  تمکح  موـس ، هلاـقم  رد  تسد و  شنیرفآ 

هچنآ مهد ، هلاقم  رد  تسا و  رس  هب  طوبرم  هچنآ  مهن ، متشه و  هلاقم  رد  ندز و  مد  ياهرازبا  رما  متفه ، مشـش و  هلاقم  رد  اذغ و  ياهرازبا 
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شرازگ هناش  ود  هنیـس و  یحاون  مهدزاود ، هلاـقم  رد  دراد و  رارق  يور  رد  هک  ییاـهزیچ  ریاـس  مهدزاـی ، هلاـقم  رد  مشچ و  ود  هب  طوبرم 
هلاقم و نآ  رد  هچنآ  يارب  بسانم  یجاجتحا  مهدزناپ ، هلاقم  رد  دیلوت و  ياهمادـنا  تمکح  نآ ، زا  سپ  هلاقم  ود  رد  سپـس ، تسا . هدـش 

ریغ هدـننز و  ياـهگر  ینعی  تسا - كرتـشم  ندـب  همه  رد  هک  ییاـهرازبا  رما  مهدزناـش ، هلاـقم  رد  تسا و  هدروآ  تسا  نآ  زا  سپ  هچنآ 
نآ عفانم  همه  هدرک و  فیـصوت  ار  اهنآ  ياههزادنا  اضعا و  عیمج  لاح  مهدـفه ، هلاقم  رد  سپـس  تسا . هدرک  نایب  ار  باصعا - هدـننز و 

. تسا هتشاد  نایب  ار  باتک 
هب ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  هیوملـس ، يارب  ینایرـس ، هب  ار  نآ  نم  و  دوب ، هدرک  اـسران  ياهمجرت  ینایرـس  هب  سجرـس  ار  باـتک  نیا 

، لوق نیا  زا  دعب  نینح ،  ] متسه نآ  یقاب  حالصا  رب  مدرک و  حالصا  ار  اهطقاس  حفصت و  ار  تالاقم  نم  درک و  همجرت  دمحم ، يارب  یبرع ،
 . تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  نیا  زا  مهدفه  هلاقم 

ار اهباتک  نیا  زا  یخرب  نم  دیآیم و  تسا  مزال  ءربلا  ۀلیح  باتک  ندناوخ  زا  شیپ  نآ  ندـناوخ  هک  ییاهباتک  اهباتک ، نیا  لابند  هب  سپس ،
فانـصا باتک  ۀـنطابلا و  ءاضعالا  للع  فرعت  باتک  ضارعا و  للع و  باـتک  جازم و  باـتک  ناـکرا و  باـتک  اـهنآ : هلمج  زا  مدرک ، داـی 

تسا و ضبن  رد  وا  کچوک  گرزب و  باتک  نارحب و  باتک  تسا ، نیـشیپ  ییاسانـش  رد  هک  ییاهباتک  زا  و  تعانـص . باتک  تاـیمحلا و 
. مزادرپیم تسا  هدنامزاب  اهباتک  نیا  زا  هچنآ  فصو  هب  نونکا  نم 

ندبلا تأیه  لضفا  یف  هباتک  - 50

جازم  باتک  زا  لوا  هلاقم  ود  لابند  هب  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  نت ؛ تئیه  نیرترب  رد  وا  باتک 
235 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

وبا يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  زین  و  مدـنزرف ، يارب  ینایرـس  هب  ار  باـتک  نیا  نم  ددرگیم . راکـشآ  نآ  ناوـنع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  دـیآیم ،
. مدرک همجرت  ییحی ، نب  یلع  نیسحلا 

ندبلا بصخ  یف  هباتک  . 51

ار باتک  نیا  نم  ددرگیم . راکـشآ  نآ  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، کچوک  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  ندـب ؛ بصخ  رد  وا  باتک 
نم یلو  منک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  هک  دوب  هتـساوخ  نم  زا  ییحی  نب  یلع  و  مدرک ، همجرت  ینایرـس  هب  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  ياهلاقم  اـب 

. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ  شیبح  و  مدیدیمن ، نآ  يارب  هدامآ  ار  دوخ 

فلتخملا جازملا  ءوس  یف  هباتک  . 52

باتک نیا  رد  وا  ددرگیم . راکـشآ  نآ  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  جازم ؛ فلتخم  ياهیدب  رد  وا  باتک 
ندب ياضعا  رد  اهنآ  زا  کیمادک  تسا و  هنوگچ  نآ  لاح  تسا و  ناسکی  ندب  همه  رد  جازم  ياهیدب  زا  کیمادـک  هک  تسا  هدرک  نایب 

ار نآ  سپس  مدوب ، هدرکن  ار  نآ  ندناوخ  تقو  زونه  دوب و  نم  دزن  ینانوی  هب  نآ  هخسن  درک و  همجرت  بویا  ار  باتک  نیا  تسا . فلتخم 
. مدرک همجرت  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب 

ةدرفملا ۀیودالا  یف  هباتک  . 53

باتک زا  موس  هلاقم  لابند  هب  مدرک ، دای  هکنانچ  تسا و  هداد  رارق  هلاقم  هدزای  رد  سونیلاج  ار  باتک  نیا  هداـس ؛ ياـهوراد  رد  وا  باـتک 
. تسا هتخاس  راکـشآ  دـناهدومیپ  اهوراد  ياهورین  رب  مکح  رد  ار  تسردان  ياههار  هک  یناسک  ياـطخ  لوا ، هلاـقم  ود  رد  دـیآیم . جازم 
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رما مراهچ ، هلاقم  رد  سپس  تسا . هداهن  هیاپ  اهوراد  لوا  ياهورین  مکح  تخانـش  هنوگهمه  يارب  ار  تسرد  یلـصا  موس ، هلاقم  رد  سپس 
و تسا . هداد  ربخ  دوشیم  لالدتسا  اهوراد  نیتسخن  ياهورین  رب  اهنیا  زا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  نایب  دشاب  اهیوب  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 
ناهایگ ءازجا  هک  ار  اـهوراد  زا  کـیکی  يورین  دـیآیم ، نیا  زا  سپ  هک  ياهلاـقم  هس  رد  سپـس ، و  تسا . هتخادرپ  دـشاب ، نتخاـس  رت  و 

هدرک و نایب  ار  اهندـعم ، اهگنـس و  اهلگ و  اهکاخ و  عاونا  ینعی  تسا ، نیمز  ءازجا  هک  ییاهورین  مهن ، هلاقم  رد  دـعب  هدرک و  فصو  تسا 
دوجوهب روش  بآ  ایرد و  رد  هک  ار  ییاهوراد  يورین  مهدزای ، هلاقم  رد  ناروناـج و  ندـب  رد  هک  ییاـهوراد  يورین  مهد ، هلاـقم  رد  سپس 

. تسا هدرک  فیصوت  دیآیم 
. دوب هدرک  ینایرس ، هب  اسران ، تسردان و  ياهمجرت  تسا  هلاقم  جنپ  هک  ار  لوا  ءزج  يروخ  فسوی 

دینادرگن صلختم  ار  نآ  دیاب  هکنانچ  یلو  درک ؛ فسوی  همجرت  زا  رتهب  ياهمجرت  ار  نآ  بویا  سپس ،
236 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

انحوی و  دوب ، هدرک  همجرت  سجرـس  ار  باتک  نیا  زا  مود  ءزج  و  مدیزرو ، هغلابم  نآ  صلخت  رد  همجرت و  هیوملـس  يارب  ار  نآ  نم  دعب  و 
ار نآ  هک  دوب  نآ  رتهب  دـنچره  مداد - ماجنا  ار  نآ  نم  منک  حالـصا  هلباـقم و  ار  باـتک  نیا  زا  یناـث  ءزج  هک  تساوخ  نم  زا  هیوساـم  نب 

ینایرـس هب  ار  باتک  راـتفگ ، نیا  زا  سپ  نینح ،  ] درک همجرت  یبرع  هب  یـسوم  نب  دـمحا  يارب  ار  باـتک  نیا  شیبح  و  مدرکیم - همجرت 
 . تسا هدرک  همجرت  ییحی  نب  یلع  يارب  ار  لوا  هلاقم  جنپ  صیخلت و 

نیعلا للع  لئالد  یف  هباتک  . 54

رد هتـشون و  لاحک  يرـسپ  يارب  یناوج  راگزور  رد  ار  نآ  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  مشچ ؛ ياـهیرامیب  ياـههناشن  رد  وا  باـتک 
هب ار  باتک  نیا  سجرـس  تسا . هدرک  فیـصوت  ار  نآ  ياههناشن  هدرک و  هصالخ  تسا  مشچ  تاـقبط  زا  کـیره  رد  هک  ییاـهیرامیب  نآ 

. مدرکن ادیپ  ار  نآ  همجرت  تصرف  یلو  دوب ، نم  دزن  نآ  ینانوی  هخسن  هدرک و  همجرت  ینایرس 

ضارمالا تاقوا  یف  هباتک  . 55

فوقو و دـیزت و  ادـتبا و  ینعی  اهیرامیب ، هناگراهچ  تاـقوا  نآ  رد  تسا و  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  اـهیرامیب ؛ تاـقوا  رد  وا  باـتک 
، سپس متفاین ؛ ار  نآ  همجرت  لاجم  دوب و  نم  دزن  نآ  ینانوی  هخسن  هدرک و  همجرت  ار  باتک  نیا  بویا  تسا . هدرک  فیـصوت  ار  طاطحنا ،

. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یلع  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  نم 

ءالتمالا یف  هباتک  . 56

رد نم ، دـنکیم . فیـصوت  ار  اهنآ  زا  کیره  ياههناشن  طالخا و  ترثک  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  التما ؛ رد  وا  باـتک 
ار نآ  نیرتکیدزن  نابز و  نیرتروراب  نیرتاسر و  هک  همجرت  رد  دوخ  تداع  قبط  رب  مدرک ، همجرت  عوشیتخب  يارب  ار  نآ  یکیدزن ، نیمه 
رتراومه و رتناسآ و  ینابز  هب  ار  وا  همجرت  هک  تساوخ  نم  زا  عوشیتخب  سپس ، مربیم . راک  هب  ینایرس - قح  هب  زواجت  نودب  ینانوی - هب 

. ماهدیدن ار  نآ  نم  هدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  نیا  نفطصا  و  مداد ؛ ماجنا  مه  نم  مهد و  ماجنا  لوا  نابز  زا  رتخارف 

ماروالا یف  هباتک  . 57

نآ رد  هتخاس و  موسوم  ۀعیبطلا  نع  جراخلا  ظلغلا  فانصا  هب  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  اهـسامآ ؛ رد  وا  باتک 
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. تسا هدرک  فصو  ار  نآ  ياههناشن  سامآ و  فانصا  عیمج 
، مدوب هدروآ  نوریب  ار  نآ  لمجم  هک  هلاقم  هد  هب  نآ  میسقت  ساسارب  یلمجم ، باتک  نیا  يارب  نم 

237 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
همجرت یـسوم ، نب  دـمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  تلـصلا  نب  میهاربا  هدرک و  همجرت  ار  نآ  بویا  هک  مربیم  ناـمگ  متخاـس و 

 . تسا هدش  تفای  وا  دوخ  طخ  هب  باتک  نیا  زا  شیبح  همجرت  نیا ، زا  سپ   ] تسا هدرک 

ندبلا جراخ  نم  ثدحت  یتلا  ۀئدابلا  بابسالا  یف  هباتک  . 58

رد المع  هک  ار  یبابـسا  نآ  رد  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  دوشیم ؛ ادـیپ  ندـب  جراخ  زا  هک  نیتسخن  بابـسا  رد  وا  باتک 
هخسن هدرک و  همجرت  ار  باتک  نیا  بویا  تسا . هدرک  در  هدرک  عفد  ار  اهنآ  لمع  هک  ار  یسک  لوق  تسا و  هدرک  نایب  دراذگیم  رثا  ندب 

. مدرکن ادیپ  ار  نآ  همجرت  لاجم  نم  یلو  دوب  نم  دزن  نآ  ینانوی 

ضرملاب ۀلصتملا  بابسالا  یف  هباتک  . 59

نایب دراذگیم ؛ رثا  رامیب  رد  هک  يرامیب ، هب  هتسویپ  بابسا  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  نآ  و  يرامیب ؛ هب  هتـسویپ  بابـسا  رد  وا  باتک 
. تسا نیشیپ  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  تسا و  هدرک 

جنشتلا جالتخالا و  ضفانلا و  ۀشعرلا و  یف  هباتک  . 60

باتک نیا  زا  یمین  دودح  نم  تسا . نیشیپ  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتـساد  جنـشت ؛ جالتخا و  هزرل و  بت  هشعر و  رد  وا  باتک 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدناسر و  نایاپ  هب  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدوب ، هدرک  همجرت  ار 

بطلا ءازجا  یف  هباتک  . 61

. تسا هدش  میسقت  نوگانوگ  ياهشور  هب  نآ  رد  یکشزپ  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  یکشزپ ؛ ملع  ءازجا  رد  وا  باتک 
یمین زا  شیب  شگرم ، زا  شیپ  هام  ود  نینح ،  ] مدرک همجرت  دوب ، مویف  هب  فورعم  هک  مان  یلع  يدرم  يارب  ینایرـس ، هب  ار  باـتک  نیا  نم 

[. دیناسر نایاپ  هب  یبرع  هب  ار  نآ  همجرت  شرسپ ، قاحسا ، درک و  همجرت  ار  باتک  نیا  زا 

ینملا یف  هباتک  . 62

دوجوهب نآ  زا  نت  ياضعا  همه  هک  يزیچ  هک  دنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاقم  ود  رد  باتک  نیا  ینم ؛ رد  وا  باتک 
هچنآ تسا و  ینم  زا  دنتسه ، دیفس  ياضعا  هک  یلـصا ، ياضعا  همه  دلوت  هکلب  تسا - هدرب  نامگ  وطـسرا  هکنانچ  تسین - نوخ  دیآیم 

طقف انامه  دیآیم  دوجوهب  نوخ  زا 
238 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. مدرک همجرت  یسوم  نب  دمحا  يارب  یبرع  هب  و  هیوملس ، يارب  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  نم  تسا . خرس  تشوگ 

رهشا ۀعبسل  دولوملا  نینجلا  دلوت  یف  هباتک  . 63

نم يارب  دیاب  هکنانچنآ  ندناوخ  یلو  دوب ، نم  دزن  نآ  زا  ياهخسن  تسا . هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  ههام ؛ تفه  نینج  دلوت  رد  وا  باتک 
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همجرت یبرع  ینایرـس و  هب  ار  نآ  سپـس ، تسا . دوسرپ  هزات و  وکین و  یباـتک  هکنآ  دوجواـب  نآ - همجرت  هب  دـسر  هچ  اـت  دـیدرگن  رـسیم 
. مدرک

ءادوسلا ةرملا  یف  هباتک  . 64

نیمه رد  بویا ، دـنکیم . فـصو  ار  نآ  ببـس  ادوـس و  ماـسقا  نآ  رد  هک  تسا  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  هایـس ؛ هخلت  رد  وا  باـتک 
دعب و  درک ، همجرت  یبرع  نب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  نفطصا  سپـس ، دوب ؛ هدرک  همجرت  لیئربج  نب  عوشیتخب  يارب  ار  نآ  یکیدزن ،

 . تسا هدرک  همجرت  یسیع  صیخلت و  وا  هک  تسا  ییاهباتک  زا  زین  نیا   ] مدرک همجرت  ار  نآ  نم 

اهبیکارت تایمحلا و  راودا  یف  هباتک  . 65

اهبت ياهبیکرت  اههرود و  رما  رد  هک  یهورگ  اـب  نآ  رد  هک  تسا  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  اـهبت ؛ ياـهبیکرت  اـههرود و  رد  وا  باـتک 
دیدرگن و نکمم  نم  يارب  ینایرـس  هب  نآ  همجرت  یلو  دوب  نم  دزن  ینانوی  هب  نآ  زا  ياهخـسن  تسا . هتخادرپ  تضقانم  هب  دناهداتفا  هابتـشا 

سونیلاج هب  باب  نیا  رد  يرگید  هلاقم  تسا . موسرلا  یف  ملکت  نم  ۀـضقانم  سونیلاج  دزن  باـتک  نیا  ناونع  مدرک و  همجرت  ار  نآ  سپس 
. تسین وا  زا  هک  هدش  هداد  تبسن 

رد گرزب  کچوک و  ياهباتک  نارحب و  ماـیا  باـتک  نارحب و  باـتک  زا  ریغ  دنتـسه  ملعلا » قباـس  یف   » هب فورعم  هک  وا  ياـهباتک  زا  اـما ،
: مزادرپیم اهنآ  دای  هب  نونکا  هک  تسا  ییاهباتک  دیدرگ ، دای  نیا  زا  شیپ  ریخا  ود  نیا  هک  ضبن ،

ضبنلا یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  . 66

نم یلو  تسا . هدرک  هصالخ  هلاقم  کی  رد  ضبن  رد  ار  دوخ  گرزب  باـتک  هک  هدرک  داـی  سونیلاـج  ضبن ؛ رد  وا  گرزب  باـتک  لـمجم 
دروم ضبن  هرابرد  هچنآ  همه  رب  هطاحا  اریز ، هتـشون ؛ ار  هلاقم  نآ  سونیلاج  هک  مریذپیمن  دوب و  هنوگنادـب  هک  مدـید  ینانوی  هب  ياهلاقم 
هتفاین ار  نآ  یگدامآ  یلو  دسیونب ، ار  هلاقم  نآ  هک  هداد  هدعو  سونیلاج  دیاش  تسین . مه  یبوخ  هلاقم  هکنیا  زا  هتشذگ  درادن ، تسا  زاین 

نوچ  و 
239 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هدعو ات  دناهدروآ  تسرهف  رد  ار  نآ  مان  هتشون و  ار  هلاقم  نآ  هدومنن ، دوخ  دعو  هب  يافو  هدرک و  هدعو  وا  هک  دناهدید  نالعاج  زا  یخرب 
زا وا  ياهباتک  زا  يرایـسب  هکنانچ  هتفر - نایم  زا  هک  دشاب  هتـشون  هرابنیارد  ياهلاقم  سونیلاج  هک  تسا  نکمم  و  دشاب ؛ هدـمآ  تسار  وا 

. تسا هدرک  همجرت  ینانوی  نابز  هب  ار  نآ  سجرس  هدش و  هداهن  نآ  ياجهب  هدش و  هتخاس  هلاقم  نیا  و  تسا - هتفر  نایم 

سناجیخرا ضقانی  ضبنلا  یف  هباتک  . 67

ات هداد و  رارق  هلاقم  تشه  رد  ار  باتک  نیا  هک  دـیوگیم  سونیلاج  تسا ؛ هتخادرپ  سناجیخرا  تضقانم  هب  نآ  رد  هک  ضبن  رد  وا  باتک 
ربخ نم  هب  مراد  قوثو  ناـنآ  ربـخ  هب  نم  هک  یهورگ  یلو  ماهدـیدن ، یناـنوی  هب  ار  نآ  زا  ياهخـسن  هدـشن و  همجرت  باـتک  نیا  ناـمز  نیا 

، هدرک دای  هکنانچ  باتک ، نیا  رد  وا  ضرغ  و  متفاین . تسد  نادب  یلو  مدـمآرب ، نآ  بلط  رد  نم  دـناهدید و  بلح  رد  ار  نآ  هک  دـناهداد 
یـسوم نب  دـمحم  هب  نآ  هخـسن  دـیامن و  زاب  لطاب  زا  ار  قح  نآ  رد  دـهد و  حرـش  وا  ضبن  باتک  رد  ار  سناجیخرا  راـتفگ  هک  تسا  نیا 

. تسا هدیسر 
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سفنتلا ةءادر  یف  هباتک  . 68

رب ار  هچنآ  نآ و  ياهببـس  دب و  سفنت  ماسقا  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  هداهن ، هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  سفنت ؛ يدـب  رد  وا  باتک 
هچنآ دب و  سفنت  ماسقا  مود  هلاقم  رد  و  دنکیم ، دای  ار  نآ  ياهببس  سفنت و  ماسقا  لوا ، هلاقم  رد  وا  دیامن و  فیصوت  دنکیم  تلالد  نآ 
بویا دروآیم . شراتفگ  یتسرد  رب  طارقب  نخس  زا  يدهاوش  موس  هلاقم  رد  و  دیامنیم ، نایب  تسا  نآ  رب  لیلد  نآ  زا  یتمـسق  ره  هک  ار 

هب یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  و  مدنزرف ، يارب  مدومن  حالصا  هلباقم و  نآ  ینانوی  اب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ 
. مدرک همجرت  یبرع 

ۀفرعملا ۀمدقت  رداون  یف  هباتک  . 69

ار یفیطل  ياههلیح  دنکیم و  نیشیپ  ییاسانـش  رب  بیغرت  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  نیـشیپ ؛ ییاسانـش  رداون  رد  وا  باتک 
هدـش تفگـش  رد  نآ  زا  هتـشگ و  هاـگآ  ناراـمیب  يراـمیب  زا  وا  هدـمآشیپ و  هک  یتفگـش  ياـهزیچ  دزوـمآیم و  تسا  نآ  هب  يدؤـم  هک 

؛ متفاییمن تصرف  نآ  همجرت  يارب  دوب و  نم  دزن  ینانوی ، نابز  هب  نآ ، هخـسن  درک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  دیامنیم . فیـصوت 
اب ار  نآ  وا   ] مدوـب یـضار  نآ  زا  نم  هک  درک  همجرت  نسحلا  وـبا  يارب  ار  نآ  ییحی  نب  یـسیع  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هـب  ار  نآ  سپس ،

[. درک هلباقم  قاحسا  شرسپ  وا ، زا  سپ  مه ، ار  نآ  هک  دوب  هدنام  یمک  طقف  دوب  هدرک  هلباقم  لصا 
زا شیپ  هک  نقولغا  هب  وا  باتک  ءربلا و  ۀلیح  باتک  زا  سپ  اهیرامیب - نامرد  رد  وا  ياهباتک  اما  و 

240 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: منکیم دای  نونکا  هک  تسا  ییاهباتک  دش - دای  اهنآ  زا  نیا 

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  هیف  رصتخا  يذلا  هباتک  . 70

همجرت ینایرس  هب  ار  نآ  تلصلا  نب  میهاربا  تسا . هلاقم  ود  رد  باتک  نیا  هدرک ؛ هصالخ  ار  دوخ  دوبهب  هراچ  باتک  نآ ، رد  هک  وا  باتک 
. تسا هدرک 

دصفلا یف  هباتک  . 71

گر زا  وا  اریز ، هدومن ؛ ار  سطارطـسسرا  تضقانم  دـصق  نیتسخن ، هلاقم  رد  هدروآ : هلاقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  ندز ؛ گر  رد  وا  باـتک 
، موـس هلاـقم  رد  هدرک و  ضقن  ینعم  نـیمه  رد  دـندوب  مور  رد  هـک  ار  سطارطـسسرا  ناراـی  مود ، هلاـقم  رد  و  هدرکیم ، يریگوـلج  ندز 

نفطـصا هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  سجرـس  تسا . هدومن  فیـصوت  دریگیم  تروص  ندز  گر  هلیـسو  هب  هک  ییاـهنامرد 
هب یـسیع  يارب  ار  نآ  مود  هلاقم  سپـس ، متفاین . ار  نآ  همجرت  تصرف  دوب و  نم  دزن  نآ  هخـسن  هدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  رخآ  هلاقم 

. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس 

لوبذلا یف  هباتک  . 72

تـسرد ریبدـت  نآ و  ماسقا  يرامیب و  نیا  تعیبط  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نیا  لوبذ ؛ رد  وا  باـتک 
نوریب رگید  یتالاقم  اب  میساقت  قیرط  رب  ار  نآ  عماوج  نم  و  هدرک ، همجرت  ار  نآ  بویا  هک  منکیم  نامگ  دنک و  نایب  ار  نآ  نامرد  يارب 

رب رفعج  وبا  هک  ار  نآ  زا  یعـضاوم  نم  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  لـصا  نفطـصا  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یـسیع  هک  مدروآ 
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همجرت ینایرـس  هب  ار  نآ  سپـس ، مدـیناسرن . نایاپ  هب  ار  نآ  حالـصا  یلو ، مدرک ؛ حالـصا  وا ، تساوخرد  هب  دوب ، هتـشگ  هاگآ  نآ  هابتـشا 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یسیع  مدرک و 

عرصی یبصل  تافص  یف  هباتک  . 73

مدرکن و ادیپ  ار  نآ  همجرت  یگدامآ  دوب و  نم  دزن  نآ  هخسن  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  عورصم ؛ كدوک  تافص  رد  وا  باتک 
. درک همجرت  یبرع  ینایرس و  هب  ار  نآ  تلصلا  نب  میهاربا 

ۀیذغالا يوق  یف  هباتک  . 74

يورین و  هدرمشرب ، دنوشیم  اذتغا  هک  اهیندیـشون  اهیندروخ و  همه  نآ ، رد  هداهن و  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  اهاذغ ؛ يورین  رد  وا  باتک 
نآ  بویا  سپس  سجرس و  تسا . هدرک  فیصوت  ار  اهنآ  زا  کیره 

241 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نآ يرادربهخسن  هب  نآ  زا  سپ  مدرک و  همجرت  یتسردان ، هخسن  يور  زا  هیوملـس ، يارب  ار  نآ  نیـشیپ ، نامز  رد  نم ، دندرک و  همجرت  ار 

مدرک و حالصا  هلباقم و  اهنآ  اب  ار  باتک  نم  دوب و  هتشگ  مهارف  نم  دزن  ینانوی  هب  نآ  زا  دنچ  ییاههخـسن  متـشامگ و  تمه  مرـسپ  يارب 
ار نآ  هلاـقم  هـس  رد  مدوزفا و  نادـب  دـندوب  هـتفگ  نـف  نـیا  رد  ناینیـشیپ  هـک  رگید  یتـالاقم  مدروآ و  نوریب  ینایرـس  هـب  ار  نآ  هصـالخ 

یـسوم نب  دمحم  يارب  یمامت ، هب  ار ، هیذغا  باتک  شیبح  سپـس ، مدرک . همجرت  یبرع  هب  يرهاط  میهاربا  نب  قاحـسا  يارب  يروآدرگ و 
. درک همجرت 

فطلملا ریبدت  یف  هباتک  . 75

انحوی يارب  ار  نآ  نم  و  تسا . قفاوم  باتک  نآ  ناونع  اب  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاقم  کی  رد  باـتک  نیا  فطلم ؛ ریبدـت  رد  وا  باـتک 
نب یسیع  هصالخ و  وا  هک  تسا  ییاهباتک  زا  زین  باتک  نیا   ] مدرک همجرت  یبرع ، هب  نامیلس ، نب  قاحسا  يارب  و  ینایرـس ، هب  هیوسام ، نب 

 . تسا هدرک  همجرت  ییحی 

سومیکلا یف  هباتک  . 76

یـسومیک کیمادک  هک  درادیم  نایب  دنکیم و  فیـصوت  ار  اهاذـغ  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  سومیک ؛ رد  وا  باتک 
اب همجرت و  همعطا  باتک  اب  ار  نآ  نم  سپس ، دوب ؛ هدرک  همجرت  ار  نآ  سجرـس  دنروآیم . دوجوهب  دنـسپان  یـسومیک  مادک  هدیدنـسپ و 

همجرت ار  نآ  زین  یلمـش  درک و  همجرت  یـسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  شیبح  یبرع و  هب  ار  نآ  هرق  نب  تباث  و  مدرک ، حیحـصت  نامه 
. تسا هدرک 

ضارمالا ةاوادم  یف  سطارطسسرا  راکفا  یف  هباتک  . 77

سطارطـسسا هک  ار  ییاهـشور  نآ  رد  هداهن و  هلاقم  تشه  رد  ار  باتک  نیا  اهیرامیب ؛ نامرد  رد  سطارطـسسرا  ياههشیدـنا  رد  وا  باتک 
هدرکن و همجرت  یـسک  نونکات  ار  باتک  نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  اـهنآ  تسرداـن  تسرد و  هداد و  ربخ  هدرب  راـک  هب  اـهیرامیب  ناـمرد  رد 

. تسا هدرک  همجرت  ینایرس ، هب  عوشیتخب ، يارب  ار  نآ  قاحسا  تسا و  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخسن 
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طارقب يأر  یلع  ةداحلا  ضارمالا  ریبدت  یف  هباتک  . 78

. دوشیم هتخانـش  نآ  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  طارقب ؛ يأر  رب  انب  تخـس  ياهیرامیب  هراچ  رد  وا  باتک 
. مدرک همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  نآ  زا  سپ  و  عوشیتخب ، يارب  ینایرس ، هب  شیپ  يدنچ  ار  نآ  نم  و 

242 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هیودالا بیکرت  یف  هباتک  . 79

لامجا هب  ار  بّکرم  ياهوراد  سانجا  نآ ، زا  هلاقم  تفه  رد  تسا . هداد  رارق  هلاقم  هدـفه  رد  ار  باتک  نیا  اـهوراد ؛ بیکرت  رد  وا  باـتک 
ار اهمخز  هک  ییاهوراد  سنج  دنایوریم و  تشوگ  اهمخز  رد  هک  ییاهوراد  سنج  الثم  هدرمـشرب ؛ ار  اهنآ  زا  کیره  سنج  هدرک و  دای 
و تسا . هدرک  دای  ادـجادج  کیره  ار  اـهوراد  ساـنجا  رگید  ساـیق ، نیمه  رب  دربیم و  لـیلحت  هب  هک  ییاـهوراد  سنج  دـنکیم و  لـمد 
رد  » ار هلاقم  تفه  نیا  ناونع  تهج ، نیمه  زا  دـنک و  فیـصوت  هنومن  روطهب  ار  اـهوراد  بیکرت  شور  هک  تسا  نآ  باـتک  رد  وا  ضرغ 

ياهاج بسحرب  اـهوراد  بیکرت  رد   » هداد ناونع  نینچ  ار  رگید  هلاـقم  هد  و  تسا . هداد  رارق  ساـنجا » اـههنومن و  هیاـپ  رب  اـهوراد  بیکرت 
زا کیره  هک  دـهد  یهاگآ  دـهاوخیمن  دـنکیم  فیـصوت  ار  اهوراد  بیکرت  هک  هلاقم  هد  نیا  رد  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  و  كاـندرد »
هک ییاهوضع  ینعی  فلتخم - ياهلحم  بسحرب  ار  اهنآ  لمع  هکلب  دـهدیم ، ماجنا  اهیرامیب  زا  کیره  رد  ار  یـصاخ  لمع  اهوراد  ماسقا 

نایاپ وضع  نیرتنییاپ  هب  ات  رگید  ياـضعا  هب  دـسریم  سپـس ، دـنکیم و  زاـغآ  رـس  زا  دزاـسیم و  نیعم  دراد - دوجو  يراـمیب  اـهنآ  رد 
همجرت هیوسام  نب  ییحی  يارب  ار  نآ  لـکوتم ، ناـنمؤم  ریما  تفـالخ  ناـمز  رد  نم ، دوب و  هدرک  همجرت  ار  باـتک  نیا  سجرـس  دـهدیم .

. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم ، نب  دمحم  يارب  نم ، همجرت  يور  زا  شیبح  مدرک و 

اهدوجو لهسی  یتلا  ۀیودالا  یف  هباتک   80

نم ددرگیم . راکـشآ  باتک  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  ود  رد  باتک  نیا  دنوشیم ؛ تفای  ناسآ  هک  ییاهوراد  رد  وا  باتک 
نآ سجرس  مدرب . مامت  ششوک  نآ  يوجتسج  رد  نم  هکنآ  اب  دشاب ، یسک  دزن  نآ  هک  مدینشن  متفاین و  الـصا  ینانوی  هب  نآ  زا  ياهخـسن 

هتـشگ و هدوزفا  نادب  نف  نیا  رد  يرگید  هلاقم  تسا . تسردان  دساف و  تسا  ناینایرـس  دزن  نامز  نیا  رد  هچنآ  هکنآ  زج  هدرک ، همجرت  ار 
تالاقم اب  ار  نآ  مدـید و  ار  هلاـقم  نیا  نم  تسا . سویرغلف  زا  هکلب  تسین  سونیلاـج  زا  نآ  هکیلاـحرد  هدـش ، هداد  تبـسن  سونیلاـج  هب 

تافـص ناوارف و  ياهنایذـه  هکلب  دـندرکن ، اـفتکا  نیا  رب  بتک  نارـسفم  مدرک . همجرت  ینایرـس ، هب  عوشیتخب ، يارب  سویرغلف  زا  يرگید 
هک تسا  هتفگ  سویسابیروا  هک  متفای  ییاج  رد  دندوزفا . نادب  دوب  هدینـش  هن  هدید و  هن  زگره  سونیلاج  هک  ییاهوراد  بیرغ و  بیجع و 

، منک حیحصت  مناوخب و  ار  باتک  ینایرـس  هخـسن  هک  تساوخ  نم  زا  نم  ناتـسود  زا  یکی  تسا . هتفاین  ار  نآ  زا  ياهخـسن  دوخ  نامز  رد 
. مدرک نینچ  نم  و  تسا ، سونیلاج  هدیقع  هک  مرادنپب  هچنآ  بسحرب 

ءاودالل ۀلباقملا  ۀیودالا  یف  هباتک  . 81

، مود هلاقم  رد  كایرت و  رما  نآ  زا  نیتسخن  هلاقم  رد  تسا . هداهن  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  دـنربارب ؛ اهدرد  اب  هک  ییاهوراد  رد  وا  باتک 
همجرت  باتک  نیا  نامز ، نیا  ات  تسا . هدرک  فیصوت  ار  اهنوجعم  ریاس 

243 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
زا نآ  رد  درک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  عوشیتخب  نب  انحوی  سپس ، و  تسا . دوجوم  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخسن  دوب و  هدشن 
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. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم ، نب  دمحا  يارب  نم ، همجرت  يور  زا  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  و  تفرگ ، يرای  نم 

سنایلوفمب یلا  قایرتلا  یف  هباتک  . 82

رد هک  مربیم  ناـمگ  مدـید و  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  هاـتوک  ياهلاـقم  باـتک  نیا  سناـیلوفمب ؛ هـب  باـطخ  كاـیرت ، رد  وا  باـتک 
یـسک ای  دـناهتخاس  دـساف  ار  نآ  ناـقارو  منادیمن  متفاـی و  تسرداـن  ار  نآ  هک  منادیم  ردـقنیمه  مدرک . همجرت  ار  نآ  یناوج  راـگزور 

. تسا هدرک  داسفا  دنک و  حالصا  ار  نآ  هتساوخ 
. تسا هدرک  همجرت  بتاک ، یسیع  نب  یسوم  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  یسیع  تسا و  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخسن 

نسیف یلا  قایرتلا  یف  هباتک  . 83

هک مربیم  نامگ  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  تسا و  هلاقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  نسیف ؛ هب  باـطخ  كاـیرت ، رد  وا  باـتک 
. تسا دوجوم  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخسن  تسا و  هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  قیرطب  نب  ییحی 

ۀحصلا ظفحل  ۀلیحلا  یف  هباتک  . 84

یتسردـنت هنوـگچ  هک  دـهد  میلعت  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هتـشون و  هلاـقم  شـش  رد  ار  باـتک  نیا  تشادـهب ؛ هراـچ  رد  وا  باـتک 
تسا و رتمک  لامک  تیاهن  زا  ناشیتسردنت  هک  نانآ  هچ  دنتسه و  یتسردنت  لامک  تیاهن  رد  هک  نانآ  هچ  دوشیم - يرادهگن  ناتـسردنت 
هب تسردان  دب و  ياهمجرت  ار  باتک  نیا  يواهر  لیفویث  دنناگدرب . تریـس  هب  هک  نانآ  هچ  دنتـسه و  ناگدازآ  تریـس  هب  هک  نانآ  هچ  زین 
نم يارب  هخـسن  کـی  زج  مدرکیم  همجرت  هک  یماـگنه  رد  مدرک و  همجرت  لـیئربج  نب  عوشیتـخب  يارب  نم  سپـس ، دوـب ؛ هدرک  یناـیرس 
نب دمحم  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  نآ  زا  سپ  مدرک و  حیحصت  هلباقم و  نآ  اب  متفای و  نآ  زا  ینانوی  ياهخسن  سپـس ، دیدرگن . هدامآ 

. درک همجرت  ییحی  نب  یلع  يارب  قاحسا  سپس  و  یسوم ،

سلوبوسارث یمسملا  هباتک  . 85

يرادـهگن ایآ  هک  دـنک  یـسررب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  هدـش ؛ هدـیمان  سلوبوسارث  هک  وا  باتک 
هک تسا  ياهلاقم  نامه  نیا  دنزادرپب و  نادب  دـیاب  شزرو )  ) تضایر باحـصا  هکنیا  ای  تسا و  بط  ملع  هفیظو  رد  ناتـسردنت  یتسردـنت 

ریبدت  ) ناتسردنت هراچ  باتک  زاغآ  رد 
244 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ار نآ  باتک  نیا  ریغ  رد  هک  نانچ  تسا - یکی  تساهندـب  روما  رادهدـهع  هک  یملع  تسا  هتفگ  هک  اجنآ  هدرک ، هراـشا  نادـب  ءاحـصالا )
. درک همجرت  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  هلاقم  نیا  نم  ماهتخاس . راکشآ 

ةریغصلا ةرکلاب  ۀضایرلا  یف  باتک  . 86

دیاتـسیم ار  کچوک  يوگ  ناگوچ و  اب  شزرو  نآ  رد  هک  تسا  هاتوک  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  کچوک ؛ يوگ  اب  شزرو  رد  وا  باتک 
وبا يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  نیشیپ  باتک  اب  ار  باتک  نیا  نم  درادیم . مدقم  شزرو  عاونا  همه  رب  ار  نآ  و 

. تسا هدرک  حالصا  هلباقم و  قاحسا  اب  ار  باتک  نیا  وا  درک و  همجرت  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا 
: طارقب ياهباتک  ریسفت  رد  وا  ياهباتک 
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طارقب دهع  باتکل  هریسفت  . 87

نآ راوشد  عضاوم  هرابرد  یحرـش  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا . هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  طارقب ؛ هماـننامیپ  زا  وا  شرازگ 
. تسا هدرک  همجرت  ار  نآ  زین  ییحی  نب  یسیع  درک و  همجرت  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح  مدوزفا . نادب 

لوصفلا باتکل  هریسفت  . 88

عوشیتخب نب  لیئربج  دوب و  هدرک  یتسردان  همجرت  ار  نآ  بویا  تسا . هداهن  هلاـقم  تفه  رد  ار  باـتک  نیا  لوصفلا ؛ باـتک  زا  وا  شرازگ 
یگدننام همجرت  هب  هک  یحالـصا  مدرک - حالـصا  هلباقم و  نآ  ینانوی  اب  ار  نآ  نم  سپ ، دوزفا . نآ  داسف  رب  دنک  حالـصا  ار  نآ  تساوخ 

کی نم  تساوخ ؛ ار  نآ  همجرت  نم  زا  ربدملا ، نبا  هب  فورعم  دـمحم ، نب  دـمحا  مدوزفا . نادـب  هناگادـج  ار  طارقب  نخـس  نتم  تشاد و 
هدرک همجرت  هک  ار  ياهلاقم  هکنآ  ات  منکن  رگید  هلاقم  همجرت  هب  زاغآ  هک  تساوخ  نم  زا  سپـس ، مدرک . همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زا  هلاـقم 

هک تساوخ  نم  زا  دـید  ار  هلاقم  نآ  یـسوم  نب  دـمحم  نوچ  دـیدرگ و  عطقنم  باـتک  همجرت  دـمآ و  شیپ  یلغـش  ار  وا  و  دـناوخب ، مدوب 
. مدرک همجرت  نایاپ  زا  ار  نآ  نم  مناسر و  نایاپ  هب  ار  باتک 

رسکلا باتکل  هریسفت  . 89

ار نآ  همجرت  یگدامآ  یلو  متفای ، تسد  نآ  ینانوی  هخسن  هب  نم  تسا . هداد  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  رسکلا ؛ باتک  زا  وا  شرازگ 
. مدرک همجرت  زین  ار  طارقب  نخس  نتم  نآ  اب  زین  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس ، متفاین .

245 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

علخلا در  باتکل  هریسفت  . 90

. تسا نیشیپ  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  و  هدروآ ، هلاقم  راهچ  رد  ار  باتک  نیا  علخلا ؛ در  باتک  زا  وا  شرازگ 

ۀفرعملا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  . 91

؛ دوب هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باـتک  نیا  سجرـس  تسا . هداد  رارق  هلاـقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  ۀـفرعملا ؛ ۀـمدقت  باـتک  زا  وا  شرازگ 
مدرک همجرت  یبرع  هب  یسوم ، نب  دمحم  نب  میهاربا  يارب  ار ، طارقب  مالک  نتم  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  هیوملس  يارب  ار  نآ  نم  سپس ،

. درک همجرت  یبرع  هب  ییحی  نب  یسیع  ار  شرازگ  و 

ةداحلا ضارمالا  ریبدت  باتکل  هریسفت  . 92

يارب یلو ، تسا ؛ نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخـسن  هداد و  رارق  هلاقم  جـنپ  رد  ار  باتک  نیا  تخـس ؛ ياهیرامیب  هراچ  باتک  زا  وا  شرازگ 
یناعم همجرت و  طارقب  نخس  نتم  اب  ار  باتک  نیا  نم  و  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  بویا  هک  ماهتشگ  هاگآ  ماهتفاین و  یگدامآ  نآ  همجرت 

نب دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  باتک  نیا  زا  هلاقم  هس  ییحی  نب  یسیع  سپس ، مدرک . رصتخم  خساپ ، شسرپ و  تروص  هب  ار ، نآ 
و  ] تسا نآ  زا  كوکـشم  شرازگ  رگید ، هلاـقم  ود  تسا و  باـتک  نیا  زا  تسرد  شخب  شرازگ  هلاـقم  هس  نـیا  درک و  هـمجرت  یـسوم ،

 . تسا هدرک  همجرت  ار  لوا  هلاقم  هس  زین  یسیع 
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. دوب نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخـسن  دوب و  هدـشن  همجرت  نامز  نیا  ات  هداهن و  هلاقم  کی  رد  ار  باتک  نیا  اـهمخز ؛ باـتک  زا  وا  شرازگ 
. مدرک همجرت  ییحی ، نب  یسیع  يارب  طارقب ، مالک  نتم  اب  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  سپس ،

سارلا تاحارج  باتکل  هریسفت  . 94

رد نآ  هخـسن  و  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  بویا  هک  مربیم  نامگ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  رـس ؛ ياهمخز  باـتک  زا  وا  شرازگ 
ار باتک  نآ  عماوج  نآ  زا  سپ  متفاین و  طارقب  نخـس  نتم  زا  ياهخـسن  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  ياـهباتک  ناـیم 

. متخاس رصتخم 

ایمیذیبا باتکل  هریسفت  . 95

ار نآ  بویا  تسا . هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  زا  لوا  هلاقم  یمدیپا ؛ باتک  زا  وا  شرازگ 
246 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هک هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  زین  ار  مود  هلاقم  و  مدرک . همجرت  یـسوم ، نب  دـمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  نم  درک و  همجرت  ینایرـس  هب 
هخـسن تسا . هدرک  شرازگ  هلاـقم  شـش  رد  ار  موس  هلاـقم  و  ماهدرک . همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نم  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا 

نم دوب و  مظنمان  هتخیـسگ و  مه  زا  طلغ و  رپ  دوب و  هدـش  طقاس  نآ  زا  شرازگ  زا  مجنپ  هلاقم  یلو  داتفا ، نم  تسد  هب  باتک  نیا  یناـنوی 
نآ زا  یمک  رادقم  مدرک و  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  ینایرس و  هب  ار  نآ  سپس  و  متـشون ، ینانوی  هب  مدینادرگ و  بترم  ار  نآ 

شرازگ هلاقم  تشه  رد  ار  مشـش  هلاقم  تخادنا . قیوعت  هب  ار  نآ  ندـیناسر  نایاپ  داد و  خر  نم  ياهباتک  يارب  ياهعقاو  هک  دوب  هدـنامزاب 
و تسا . دوـجوم  نم  ياـهباتک  ناـیم  رد  نآ ، همه  یمدـیپا ، باـتک  زا  هلاـقم  نیا  هخـسن  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هـب  ار  نآ  بوـیا  هدرک و 
؛ هدرکن شرازگ  ار  متفه  مجنپ و  مراهچ و  ینعی  صقان  هلاقم  هس  یلو  هدرک ، همجرت  ار  هلاقم  راهچ  نیا  طقف  یمدـیپا  باـتک  زا  سونیلاـج 

شرازگ همجرت  هب  نم  و  تسا . هدوبن  ملع  رد  راوتسا  نآ  هدنزاس  هدش و  هداد  تبسن  طارقب  هب  تسا و  یگتخاس  اهنآ  هک  تسا  هتفگ  اریز ،
ار ياهلاقم  تشه  سپس ، مدوزفا . هناگادج  کیره  یبرع  ینایرـس و  هب  ار  طارقب  نخـس  نتم  همجرت  دوخ  سونیلاج ، یمدیپا  زا  مود  هلاقم 
زا هلاقم  راهچ  زا  سونیلاج  شرازگ  زا  یتقو  مدرک . همجرت  یبرع  هب  هدرک  شرازگ  ار  یمدـیپا  باتک  زا  مشـش  هلاقم  نآ  رد  سونیلاج  هک 

تروص هب  ار  نآ  بلاطم  تشگ  مهارف  هلاـقم  هدزون  مشـش ، موس و  مود و  لوا و  هلاـقم  ینعی  تسا ، یمدـیپا  هب  فورعم  هک  طارقب  باـتک 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدینادرگ و  رصتخم  ینایرس  هب  خساپ  شسرپ و 

طالخالا باتکل  هریسفت  . 96

نیـشیپ نامز  رد  ار  باتک  نیا  ینانوی  هخـسن  نم  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  نآ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  طـالخا ؛ باـتک  زا  وا  شرازگ 
دمحا نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  طارقب  نخس  نتم  اب  ینایرس  هب  متفای و  ار  نآ  سپس  مدوب ، هدیدن 

. درک همجرت  یسوم ، نب 

راذنالا ۀمدقت  باتکل  ةریسفت  . 97

. ماهتفاین ار  نآ  زا  ياهخسن  نامز  نیا  ات  راذنالا ؛ ۀمدقت  باتک  زا  وا  شرازگ 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


نویرطیطق باتکل  هریسفت  . 98

متـسد هب  باتک  نیا  زا  ینانوی  ياهخـسن  تسا . هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  ار  باتک  نیا  کـشزپ ؛ ناـکد  باـتک  زا  وا  شرازگ 
هخـسن و  دشاب . هدرک  همجرت  ار  نآ  هک  مسانـشیمن  ار  یـسک  نآ و  همجرت  هب  دسر  هچ  دشن  ادـیپ  نم  يارب  نآ  ندـناوخ  تصرف  دیـسر و 

. دوب نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی 
دمحم يارب  ار  نآ  شیبح  سپس ، متخاس . یعماوج  نآ  يارب  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس ،

247 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. درک همجرت  یبرع ، هب  یسوم ، نب 

نکاسملا ءاملا و  ءاوهلا و  باتکل  هریسفت  . 99

مدرک همجرت  ینایرـس ، هب  هیوملـس ، يارب  ار  نآ  نم  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  زین  ار  باتک  نیا  نکاسم ؛ بآ و  اوه و  باتک  زا  وا  شرازگ 
يارب یبرع ، هب  زین  ار  طارقب  نخـس  نتم  مدـناسرن و  ناـیاپ  هب  ار  نآ  یلو  مدوزفا ، نادـب  هاـتوک  یحرـش  اـب  ار  طارقب  نخـس  نتم  هـمجرت  و 

. درک همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  سونیلاج  شرازگ  شیبح  مدرک و  همجرت  یسوم ، نب  دمحم 

ءاذغلا باتکل  هریسفت  . 100

نتم همجرت  مدرک و  همجرت  هیوملـس ، يارب  ینایرـس ، هب  ار  نآ  نم  هداد و  رارق  هلاـقم  راـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  اذـغ ؛ باـتک  زا  وا  شرازگ 
. مدوزفا نادب  هاتوک  یحرش  اب  ار  طارقب  نخس 

نینجلا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  . 101

باتک نیا  زا  شتـسرهف  رد  دوخ  زین  سونیلاج  متفاین و  سونیلاج  هتفگ  زا  یـشرازگ  باـتک  نیا  يارب  نینج ؛ تعیبط  باـتک  زا  وا  شرازگ 
هدرک دای  تسا و  هتخاس  حیرـشت  رد  طارقب  ملع  رد  ار  نآ  هک  یباتک  رد  هدرک  میـسقت  ءزج  هس  رد  هک  مدـید  ار  نآ  هکنیا  زج  هدرکن ، داـی 

ار ءزج  نیا  تسوا و  زا  یتـسرد  هب  نآ  مود  ءزج  طـقف  تسین و  طارقب  زا  تسا و  طارقب  هب  بوـسنم  باـتک  نـیا  زا  موـس  لوا و  ءزج  هـک 
نآ تسا و  سونیلاج  مان  هب  ینایرس و  ود  نآ  زا  یکی  میتفای ؛ ءزج  هس  ره  زا  شرازگ  ود  ام  تسا و  هدرک  شرازگ  یناردنکسا  سویـساج 

صحفت یتقو  تسا و  ینانوی  يرگید  تسا و  سبلاب  زا  هک  میتسناد  میدرک  نآ  زا  یسررب  ام  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  همجرت  سجرـس  ار 
ناـمز رد  ار - نآ  زا  یمک  زج  ار - باـتک  نیا  نتم  نینح   ] میتفاـی تسا ، هدوب  وقیذوثوم  ناوریپ  زا  هک  سوناروس ، زا  ار  نآ  میدرک  نآ  رد 

 . تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  زتعم  تفالخ 

ناسنالا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  . 102

نایم رد  نآ  ینانوی  هخـسن  تسا و  هداد  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  مراد ، رطاـخهب  هک  اـجنآ  اـت  ناـسنا ؛ تعیبط  باـتک  زا  وا  شرازگ 
ار نآ  نم  سپـس ، دشاب . هدرک  همجرت  ار  نآ  مه  يرگید  هک  مربیمن  نامگ  دـشن و  ادـیپ  نم  يارب  نآ  همجرت  تصرف  دوب و  نم  ياهباتک 

هدرک همجرت  یبرع  هب  هتخاس و  رصتخم  ار  باتک  نیا  رب  سونیلاج  شرازگ  زا  هلاقم ...  نینح   ] مدرک همجرت  ینایرس  هب  مدینادرگ و  لماک 
 . تسا هدرک  همجرت  شنایاپ  زا  ار  باتک  نیا  رب  سونیلاج  شرازگ  ییحی  نب  یسیع  تسا و 

یخرب  رد  هدرک و  دای  ار  طارقب  نخس  نتم  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  هتشون  يرگید  ياههلاقم  سونیلاج 
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248 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: منک دای  ار  اهنآ  نونکا  هک  متفای  یمک  دادعت  اهنیا  نایم  زا  نم  تسا و  هدرک  نایب  وا  نخس  نتم  زا  ار  طارقب  ضرغ  رگید 

فوسلیف لضافلا  بیبطلا  نا  یف  هباتک  . 103

نآ نم  سپـس  هدرک ، همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  تسا ؛ فوسلیف  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد  وا  باتک 
همجرت یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یـسیع  نآ  زا  سپ  مدرک و  همجرت  نامیلـس ، نب  قاحـسا  يارب  یبرع  هب  و  مدـنزرف ، يارب  ینایرـس ، هـب  ار 

. درک

ۀحیحصلا ریغ  ۀحیحصلا و  طارقب  بتک  یف  هباتک  . 104

نایم رد  نآ  هخـسن  و  تسا . دـنمدوس  وکین و  یباتک  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  طارقب ؛ حیحـصان  حیحـص و  ياـهباتک  رد  وا  باـتک 
يارب ینایرـس ، هب  ار  نآ  سپـس ، دـشاب . هدرک  همجرت  ار  نآ  يرگید  هک  مربیمن  نامگ  متفاین و  ار  نآ  همجرت  تصرف  دوب و  نم  ياـهباتک 

 . تسا هدرک  همجرت  ییحی ، نب  یلع  يارب  ار ، نآ  ییحی  نب  قاحسا   ] متخاس ياهصالخ  نآ  يارب  مدرک و  همجرت  ییحی ، نب  یسیع 

عبرالا تایفیکلاب  اولاق  نیذلا  طارقب  باحصا  سوطنیاوق  هب  بلث  ام  باوص  نع  ثحبلا  یف  هباتک  . 105

رد نآ  ینانوی  هخـسن  دـنتفگ ؛ دـب  سوطنیاوق  هب  دـندوب ، هناگراهچ  تایفیک  هب  لیاق  هک  طارقب  ناراـی  هچنآ  باوص  زا  ثحب  رد  وا  باـتک 
مربیمن نامگ  هن و  ای  تسا  سونیلاج  زا  نآ  ایآ  هک  منادیمن  یتسار  هب  مدرکن و  ادـیپ  ار  نآ  ندـناوخ  یگدامآ  دوب و  نم  ياـهباتک  ناـیم 

. دشاب هدش  همجرت  هک 

طارقب يأر  یلع  تابسلا  یف  هباتک  . 106

. مدرک دای  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یباتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  طارقب ؛ يأر  رب  انب  درس ) ماسرس   ) تابس رد  وا  باتک 

طارقب ظافلا  یف  هباتک  . 107

همه رد  هک  ار ، طارقب  بیرغ  ظاـفلا  هک  تسا  نـیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تـسا و  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نـیا  طارقب ؛ ظاـفلا  رد  وا  باـتک 
نابز ریغ  هک  یـسک  اما ، و  تسا ؛ دـنمدوس  دـناوخیم  ینانوی  هک  یـسک  يارب  باـتک  نیا  دـنک و  شرازگ  هدـش ، هدرب  راـک  هب  شیاـهباتک 

. تسا نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخسن  و  دوش . همجرت  هک  تسین  نکمم  الصا  تسین و  دنمزاین  نادب  دناوخیم  ار  ینانوی 
متفاین نامز  نیا  ات  ار  کیچیه  هدییارگ ، طارقب  هشیدنا  هب  اهنآ  رد  هک  هدش  رکذـتم  دوخ  تسرهف  رد  سونیلاج  هک  يرگید  ياهباتک  اما  و 

هب  اهنآ  رد  هک  هدش  روآدای  هک  ار  ییاهباتک  تسا  نینچمه  و 
249 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دش دای  اهنآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهباتک  نآ  زج  تسا ؛ هدیدرگ  لیامتم  وطسرا  شور 
: منکیم دای  نونکا  ار  نآ  هک  متفای  یهاتوک  هلاقم  طقف  تسا ، هدومن  لیم  سدایبیلقسا  هقیرط  هب  اهنآ  رد  تسا  هتفگ  هک  ییاهباتک  زا  اما  و 

سذایبیلقسا يأر  یلع  وه  ام  سفنلا  رهوج  یف  هباتک  . 108

هب مدوب و  ناوج  هکیتقو  رد  مدرک  همجرت  لیئربج  يارب  ینایرـس  هب  ار  هلاـقم  نیا  نم  سدایبیلقـسا ؛ يأر  رب  اـنب  سفن  رهوگ  رد  وا  باـتک 
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. مدرک همجرت  دوب  تسردان  مه  نآ  هک  هخسن  کی  يور  زا  ار  نآ  اریز ، مرادن ؛ نانیمطا  همجرت  نآ  یتسرد 
: زا دنترابع  هک  متفای  هلاقم  هس  هدیزگرب ، ار  براجت  باحصا  شور  نآ  رد  هک  ییاهباتک  زا  اما ، و 

ۀیبطلا ۀبرجتلا  یف  هباتک  . 109

رگیدکی رب  هک  ار  سایق  باحصا  براجت و  باحصا  تاجاجتحا  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  یکـشزپ ؛ هبرجت  رد  وا  باتک 
. مدرک همجرت  عوشیتخب ، يارب  ینایرس ، هب  اهیکیدزن  نیمه  رد  ار  نآ  نم  و  دنکیم . لقن  دناهدروآ 

بطلا ملعت  یلع  ثحلا  یف  هباتک  . 110

یباتک نیا  و  هدرک ، خاسنتسا  نآ  رد  ار  سطوذونیم  باتک  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  یکشزپ ؛ نتخومآ  رب  بیغرت  رد  وا  باتک 
. درک همجرت  یسوم  نب  دمحا  يارب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  لیئربج ، يارب  ینایرس ، هب  ار  نآ  نم  تسا . فیرظ  دنمدوس و  وکین و 

[635] ۀبرجتلا لمج  یف  هباتک  . 111

ص249 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. مدرکن همجرت  یلو ، مدرک  خاسنتسا  ار  نآ  نم  و  تسا ، هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  هبرجت ؛ لمج  رد  وا  با 

دروم تقدهب  یتقو  و  متفاـی ، هلاـقم  کـی  طـقف  هدرک  باـختنا  ار  یکـشزپ  زا  هقرف  نیموس  باحـصا  شور  نآ  رد  هک  ییاـهباتک  زا  اـما ، و 
. مدرک همجرت  عوشیتخب ، يارب  ینایرس ، هب  ار  نآ  متسنادیم  هچنآ  هیاپ  رب  نم  یلو ، تسا . لوعجم  نآ  هک  متسناد  مداد  رارق  یسررب 

: منکیم دای  ار  اهنآ  نونکا  نم  هدرکن و  دای  دوخ  تسرهف  رد  وا  هک  متفای  وا  زا  يرگید  ياهباتک  و 

ءابطالا لضفا  ۀنحم  یف  هباتک  . 112

يارب  ینایرس ، هب  ار  نآ  نم  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  ناکشزپ ؛ نیرترب  شیامزآ  رد  وا  باتک 
250 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. مدرک همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  و  عوشیتخب ،

ایأر هدقتعی  امیف  هباتک  . 113

نیا و  دنکیم . فصو  هدشن  هتسناد  ار  هچنآ  هدش و  هتسناد  ار  هچنآ  نآ ، رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  وا ؛ تاداقتعا  رد  وا  باتک 
يارب یبرع ، هب  ار  نآ  هرق  نب  تباث  مدرک و  همجرت  قاحسا ، مدنزرف  يارب  ینایرس ، هب  ار  نآ  نم  هدرک و  همجرت  ینایرس  هب  بویا  ار  باتک 

دبع يارب  ار  نآ  نم  درک و  هلباقم  لصا  اب  ار  نآ  قاحسا  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  درک و  همجرت  یـسوم ، نب  دمحم 
. مدرک حالصا  قاحسا  نب  هّللا 

ۀیبطلا ءامسالا  یف  هباتک  . 114

هب ناکشزپ  هک  ار  ییاهمان  دنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  هداد ، رارق  هلاقم  جنپ  رد  ار  باتک  نیا  یکشزپ ؛ ياهمان  رد  وا  باتک 
همجرت ار  نآ  مه  يرگید  مدرکن و  همجرت  یلو  مدرک  خاسنتـسا  ار  نآ  ینانوی  هخـسن  نم  دـناهدرک . هدارا  نآ  زا  ییانعم  هچ  دـناهدرب  راک 
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. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زا  لوا  هلاقم  شیبح  مدرک و  همجرت  ار  نآ  زا  هلاقم  هس  يدنچ ، زا  سپ  هدرکن .
: زا دنترابع  ماهدرک  ادیپ  یسرتسد  اهنآ  هب  نم  هتشون و  ناهرب  رد  وا  هک  ییاهباتک  اما ،

ناهربلا یف  هباتک  . 115

ترورـض هب  هچنآ  نییبت  شور  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  هداد ، رارق  هلاقم  هدزناپ  رد  ار  باـتک  نیا  ناـهرب ؛ رد  وا  باـتک 
لماک ياهخسن  ام  نامز  لها  زا  یسک  نونکات  و  تسا . هدوب  نیمه  قطنم  رد  دوخ  مراهچ  باتک  رد  وطسرا  فده  تسیچ و  دوشیم  نیبم 

ناوارف نآ  نتـسج  هب  مه  نم  تسا و  هتـشامگ  نآ  نتـسج  هب  يدایز  تمه  لـیئربج  هکنیا  دوجواـب  هدرواـین ، تسد  هب  یناـنوی  هب  ار  نآ  زا 
. متفاین ار  نآ  زا  يزیچ  مدیسر و  هیردنکـسا  هب  هکنیا  ات  متـشگ ، ار  رـصم  نیطـسلف و  ماش و  هریزج و  ياهرهـش  نآ  نتفای  يارب  متخادرپ و 
هک تفای  نآ  زا  یتالاقم  مه  لیئربج  دوب و  مامتان  یلاوتمان و  یتـالاقم  هک  متفاـی  یـسرتسد  نآ  زا  یمین  دودـح  هب  هک  دوب  قشمد  رد  طـقف 
هب تفاـییمن  مارآ  مناـج  نم  یلو  درک ، همجرت  وا  يارب  دوب  هتفاـی  وا  ار  هچنآ  بویا  و  دوـبن ، مدوـب  هتفاـی  نم  هک  یتـالاقم  نیع  اـهنآ  همه 

دنموزرآ و مه  نم  تشاد و  دوجو  نآ  رد  لالتخا  ناصقن و  اریز ، منکن ؛ لماک  دیاب  هکنانچ  ار  نآ  ندناوخ  هکیتقو  ات  باتک  نآ  همجرت 
مود هلاقم  زا  هاتوک  یئزج  زا  دوب  ترابع  نآ  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  مدوب  هتفای  ار  هچنآ  نم  سپس ، مدوب . باتک  همه  نتفای  هب  قاتـشم 

تالاقم و  دوب . هدـش  طقاس  هکنآ  زاغآ  زا  یتمـسق  زجهب  مهن ، هلاقم  نآ و  زاغآ  زا  مراـهچ  هلاـقم  زا  یمین  دودـح  موس و  هلاـقم  زا  رتشیب  و 
زا وا  ار  هچنآ  ییحی  نب  یسیع   ] دوب صقان  نآ  نایاپ  اریز ، مهدزناپ ؛ هلاقم  زجهب  متفای ، ار  باتک  رخآ  ات  رگید 

251 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
[. درک همجرت  یبرع  هب  ار  مهدزناپ  هلاقم  ات  مهدزاود  هلاقم  زا  نینح  نب  قاحسا  درک و  همجرت  دوب  هتفای  مهدزای  هلاقم  ات  مود  هلاقم 

زج هب  متفاـین  تسد  اـهنآ  زا  کیچـیه  هب  یلو ، دـشابیم ؛ هاوـگ  عوـضوم  نیا  رب  وا  تسرهف  تسا و  رایـسب  نف  نـیا  رد  وا  رگید  ياـهباتک 
: ياهلاقم

ۀیعضولا تاسایقلا  یف  . 116

. تسا نآ  رد  هچ  هک  متسنادن  مدومزاین و  تسا  راوازس  هکنانچ  ار  هلاقم  نیا  یعضو ؛ ياهسایق  رد 
: وا باتک  زا  ياهراپ  و 

تاعانصلا ماوق  یف  . 117

تاعانص  ماوق  رد 
روبجم ار  دوخ  تهج  نیدـب  منکیم و  داـی  تسا  وطـسرا  هفـسلف  هب  بوـسنم  هک  ییاـهباتک  ندرک  داـی  ماـگنه  يدوز  هب  هک  ییاـههلاقم  و 

. دبایرد تسرهف  باتک  زا  ار  اهنآ  دناوتیم  دهاوخب  هک  سکنآ  اریز ، منک ؛ رکذ  ار  اهباتک  نیا  هک  منکیمن 
: متفای قالخا  رد  وا  ياهباتک  زا  هچنآ 

هبویع هبونذ و  ناسنالا  فرعتی  فیک  هباتک  . 118

، هدروآ هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هک  هدرک  دای  دوخ  سونیلاج  ددرگیم ؛ انـشآ  شیاهبیع  ناهانگ و  هب  یمدآ  هنوگچ  هکنیا  رد  وا  باـتک 
، شیپ ینامز  رد  ینایرـس ، هب  ببطتم  دوواد  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  نم  و  دوب . صقان  مه  نآ  متفاـی و  ار  نآ  زا  هلاـقم  کـی  طـقف  نم  یلو 

سپس دیدرگ . عطقنم  دش ، ضراع  هک  ياهضراع  تهج  هب  مدوب ، هتفای  ینانوی  هب  هچنآ  ندینادرگ  لماک  نودب  نآ  همجرت  مدرک و  همجرت 
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ار هچنآ  وا  مداد . دـنتفگیم ، اـموت  ار  وا  هک  يواـهر ، يدرم  هب  ار  نآ  نم  منک . ماـمت  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  شیپ ، یکدـنا  عوشیتـخب ،
. مدوزفا مدوب  هدرک  همجرت  نیا  زا  شیب  هچنآ  هب  مدرک و  حالصا  ینیبهحفص و  ار  نآ  نم  درک و  همجرت  دوب  هدنامزاب 

قالخالا یف  هباتک  . 119

ار نآ  نامرد  اهلیلد و  اهببـس و  قالخا و  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  هداد ، رارق  هلاقم  راـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  قـالخا ؛ رد  وا  باـتک 
يواهر بویا  هک  دنیوگیم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ساناثا ، نب  روصنم  هب  موسوم  نایباص ، زا  يدرم  ار  باتک  نیا  دنک . فیـصوت 

ماهدیدن و نم  هدرک ، همجرت  بویا  دنیوگیم  ار  هچنآ  اما  مدیدنـسپن و  ار  نآ  مدید و  نم  ار  روصنم  همجرت  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  زین 
زین

252 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
همجرت مدرک و  همجرت  یبرع  هب  یلو ، مدرکن ؛ همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  نم  اما ، هن . ای  تسا  هدش  همجرت  نآ  زا  يزیچ  هک  منادیمن 
تـساوخ نم  زا  دمحم  و  تشاد ، زاب  باتک  همجرت  زا  ارم  کلملا  دبع  نب  دمحم  تبحاصم  سپـس ، متخاسیم . یـسوم  نب  دمحم  يارب  ار 

هدرک همجرت  هیوسام ، نب  انحوی  يارب  نم ، همجرت  يور  زا  ار  نآ  شیبح  و  مدرک . نانچ  مناسر و  ناـیاپ  هب  مدوب  هدرک  همجرت  ار  هچنآ  هک 
. ماهتفاین تسد  نادب  نم  و 

مامتغالا فرص  یف  هباتک  . 120

: هدیسرپ وا  زا  هک  هتشون  يدرم  يارب  ار  نآ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  هودنا ؛ ندنار  رد  وا  باتک 
تسا و مزال  زیچ  هچ  يارب  هودنا  هک  هتشاد  نایب  هدرک و  فیصوت  ار  نآ  ببـس  وا  ماهدیدن .»؟ كانهودنا  ار  وت  هاگچیه  هک  تسا  هنوگچ  »
مدرک و همجرت  ینایرس  هب  ببطتم ، دوواد  يارب  ار ، نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  بویا  تسین . مزال  زیچ  هچ  يارب 

. درک همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح 

مهئادعاب نوعفتنی  دق  رایخالا  نا  یف  هباتک  . 121

هب دوواد ، يارب  ار ، نآ  نم  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باـتک  نیا  دـنیوجیم ؛ دوس  ناشنانمـشد  زا  یهاـگ  نادرمکـین  هکنیا  رد  وا  باـتک 
. تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زین  یسیع  و  درک ، همجرت  یسوم ، نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرس 

دای نیا  زا  شیپ  هک  ءارالا  باتک  زا  ریغ  متفاین ، يزیچ  ریز  باتک  ود  زج  هدرک  لابند  ار  نوطالفا  هفـسلف  شور  نآ  رد  هک  ییاهباتک  زا  اـما 
. مدرک

بطلا ملع  نم  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  نوطالفا  هرکذ  امیف  هباتک  . 122

هلاقم راهچ  رد  ار  باتک  نیا  تسا ؛ هدرک  دای  تسا  یکـشزپ  ملع  رد  سوامیط  هب  فورعم  هک  دوخ  باتک  رد  نوطالفا  هچنآ  رد  وا  باـتک 
هب ار  نآ  يدـنچ ، زا  سپ  دـیدرگن . ادـیپ  میارب  نآ  همجرت  تصرف  دوـب و  صقاـن  یمک  نآ  زاـغآ  یلو ، متفاـی ؛ ار  نآ  نم  تسا . هداد  رارق 

یبرع هب  ار  هدنامزاب  تالاقم  قاحسا  مدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زا  نیتسخن  هلاقم  مدرک و  لماک  ار  شزاغآ  ناصقن  همجرت و  ینایرس 
. درک همجرت 

ندبلا جازمل  ۀعبات  سفنلا  يوق  نا  یف  هباتک  . 123
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. ددرگیم راکشآ  شناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  و  تسا ، هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  تسا ؛ ندب  جازم  عبات  سفن  ياهورین  هکنیا  رد  وا  باتک 
، ینایرس هب  ار  نآ  نم  سپس ، دوب ؛ هدرک  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  بویا 

253 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
اب ار  نآ  دـمحم  هک  مدینـش  درک و  همجرت  یـسوم ، نب  دـمحم  يارب  ار ، نآ  نـم  هـمجرت  يور  زا  شیبـح  مدرک و  هـمجرت  هیوملـس ، يارب 

. تسا هدرک  حالصا  ار  نآ  زا  ییاهاج  هلباقم و  ینانوی  نفطصا 
: رب دوب  لمتشم  دوب و  نآ  رد  سونیلاج  هلاقم  تشه  زا  هلاقم  راهچ  هک  متفای  يرگید  ياهباتک  نف  نیا  رد  و 

نوطالفا بتک  عماوج  . 124

و ءامـسا ، رد  سلطارقا  باتک  زا  دنترابع  هک  تسا  نوطالفا  ياهباتک  زا  باتک  جنپ  عماوج ، نآ  زا  لوا  هلاقم  رد  نوطالفا ؛ ياهباتک  عماوج 
عماوج مود ، هلاقم  رد  و  سمیذیثوا . باتک  و  روص ، رد  سدینمرب  باتک  و  ربدم ، رد  سوقیطیلوب  باتک  و  تمـسق ، رد  سیطـسفوس  باتک 

فورعم باتک  عماوج  تسایس و  باتک  زا  هدنامزاب  هلاقم  شش  عماوج  موس ، هلاقم  رد  و  تسا . تسایـس  رد  نوطالفا  باتک  زا  هلاقم  راهچ 
يارب نم ، ار  لوا  هلاقم  هس  تسا . نوطالفا  زا  ریـس  رد  هلاقم  هدزاود  یناعم  لمجم  مراـهچ ، هلاـقم  رد  و  تسا . یعیبط  ملع  رد  سواـمیط  هب 
تسا هدرک  حالصا  ار  تسایس  باتک  عماوج  نینح  هدرک و  همجرت  ار  نآ  همه  یسیع   ] مدرک همجرت  یبرع  هب  یسوم ، نب  دمحم  رفعج  وبا 

.

كرحتی لوالا ال  كرحملا  نا  یف  . 125

يارب یبرع ، هب  قثاو  تفـالخ  ناـمز  رد  ار  نآ  نم  تسا و  هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نیا  دـنکیم ؛ تکرح  دوـخ  نیتـسخن  كرحم  هکنیا  رد 
، اریز درک ؛ همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یـسیع  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هـب  ار  نآ  نآ ، زا  سپ  و  مدرک ، هـمجرت  یـسوم ، نـب  دـمحم 

[. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نینح  نب  قاحسا  سپس ،  ] دوب هدش  مگ  مدوب  هدرک  همجرت  میدق  رد  نم  هک  ياهخسن 

قطنملا یلا  لخدملا  یف  هباتک  . 126

نآ زا  دندنمزاین و  نادـب  ناهرب  ملع  رد  نایوجـشناد  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  قطنم ؛ لخدـم  رد  وا  باتک 
درک همجرت  یـسوم ، نب  دـمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبـح  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  نـم  تـسا . هدرک  ناـیب  دـنیوجیم  دوـس 

 . تسا هدرک  حالصا  هلباقم و  ییحی  نب  یلع  يارب  ار  نآ  نینح  ]

سییاقملا ددع  یف  هباتک  . 127

قاحسا  ] مدرک همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدوب ، هدرکن  یسررب  ار  نآ  نم  تسا . هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  اهـسایق ؛ ددع  رد  وا  باتک 
 . تسا هدرک  حالصا  هلباقم و  ییحی ، نب  یلع  يارب  ار ، نآ  نینح  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ 

254 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ساینامیراب یمسی  يذلا  سلاطوطسرا  بتک  نم  یناثلا  باتکلل  هریسفت  . 128

زا صقان  ياهخسن  ام  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  تسا ؛ ساینامیراب  هب  موسوم  هک  وطسرا  ياهباتک  زا  مود  باتک  زا  وا  شرازگ 
. میتفای نآ 
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ار هیئاطـسفوس  شور  اهنآ  رد  هک  ییاهباتک  تسا  نینچمه  متفاین و  يزیچ  نم  هتفرگ  شیپ  ار  نایقاور  شور  اهنآ  رد  هک  ییاـهباتک  زا  اـما ،
. تسا هدیزگرب 

: تسا نیا  نآ  متفای و  هلاقم  کی  طقف  تسا ، ناوارف  هکنآ  اب  تسا ؛ تغالب  لها  نایوحن و  نایم  كرتشم  هک  ییاهباتک  زا  اما ، و 

همالک یف  نحلی  يذلا  مزلی  امیف  هباتک  . 129

دیاش منادیمن  متفای و  هلاقم  تفه  رد  ار  باتک  نیا  تسرهف ، رد  دراد ؛ نحل  دوخ  نخس  رد  هک  یسک  يارب  تسا  مزال  هچنآ  رد  وا  باتک 
مه يرگید  یبرع و  هب  هن  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  هن  ار  نآ  نم  و  تسا . هلاقم  کی  طقف  متفای  نم  ار  هچنآ  یلو ، دشاب ؛ ناخسان  زا  اطخ 

. تسا هدرکن  همجرت  ار  نآ 
تـسرهف زا  نم  هکناـنچ  دسانـشب . دـناوتیم  دسانـشب  دـهاوخب  هکره  هدرک ، داـی  تسرهف  رد  دوـخ  هک  ار  سونیلاـج  رگید  ياـهباتک  اـما ،

نیا زا  سپ  هک  مراودیما  نم  اریز ، متـشون ؛ ار  باتک  نیا  ینـس  هچ  رد  هک  مهد  ربخ  هکنآ  زج  نم  رب  دنامن  يزیچ  مدرک و  دای  وا  ياهباتک 
باتک نیا  نتـشون  ماگنه  رد  نم  نس  زا  هچنآ  و  دهد . تلهم  ارم  رمع  رگا  دوش ، ادـیپ  مدرکن  همجرت  نونکات  هک  ییاهباتک  همجرت  تصرف 
باتک نیا  رد  منک  دای  مناوتیم  نم  و  دشابیم ، يردنکـسا  تفه  تصـش و  دـص و  رازه و  لاس  نیا  تسا و  لاس  تشه  لهچ و  هتـشذگ 

کیکی ار  مادـکره  ماهتفاین  نونکات  ار  هچنآ  دوجو  ماهدرکن و  همجرت  نونکات  هک  ییاهباتک  زا  دوب  مهاوخ  هداـمآ  ار  نآ  همجرت  ار  هچنآ 
زا ار  هچنآ  يردنکـسا  جنپ  داتفه و  دـص و  رازه و  لاس  زا  راذآ  هام  رد  سپـس ، دـهاوخب . دـنوادخ  رگا  دوشیم ، همجرت  اهنآ  هک  یلاس  اب 

. ییازفایم نیدب  ماهدرک  همجرت  نونک  ات  تقونآ 
هلمج زا  تشاد  دوجو  نآ  رد  سونیلاج  ياهباتک  زا  باتک  تفه  عماوج  هک  دوب  مولعمان  شمان  هک  متفای  ناینانوی  زا  هدـش  عازتنا  یباتک  [و 

رد وا  باتک  زا  لوا  هلاـقم  جـنپ  عماوج  و  ریبکلا ، ضبنلا  باـتک  عماوج  و  ضارعـالا ، لـلعلا و  باـتک  عماوج  و  ءربلا ، ۀـلیح  باـتک  عماوج 
دمحا يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  نینح  هک  لئالدـلا  باتک  عماوج  و  نارحبلا ، مایا  باتک  عماوج  و  تایمحلا ، باتک  عماوج  و  ةدرفملا ، ۀـیودالا 

 . تسا هدرک  همجرت  یسوم ، نب 
يور زا  ار  دوخ  هخسن  وا  هک  ياهخسن  بحاص  زا  تیاکح  هب  شاهخسن  نایاپ  رد  مدرک ، خاسنتـسا  نآ  يور  زا  نم  هک  ياهخـسن  بحاص  ]

 . تسا هتفای  يرگید  هخسن  رد  هکلب  هتفاین ، ییحی  نب  یلع  هخسن  رد  ار  تاعازتنا  نیا  وا  هک  تسا  هتفگ  هدرک  يرادربهخسن  نآ ،
. تسار يادخ  ناوارف  ساپس  دوب . هدش  همجرت  سونیلاج  ياهباتک  زا  وا  ملع  اب  هچنآ  رد  قاحسا ، نب  نینح  دیز  وبا  باتک  تفای  نایاپ 
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نینح نب  قاحسا  نافوسلیف  ناکشزپ و  خیرات   5

هراشا
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راتفگشیپ

[: 636] ورسخرصان هتفگ  هب  تسا ؛ هفسلف  بط و  هب  نانوی  ترهش  دنراد و  راهتشا  صاخ  ینف  شناد و  هب  ملاع  مما  زا  کیره 
نانوی  نادرم  دندیزگ  یکشزپيراوس  دراد  رعش  هر  رب  برع 

ناحلا  تسباسح و  يز  نایمور  هرنوسفا  گنرین و  يوس  ناودنه  هر 
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ناولا  تاعانص  ار  نایدادغب  وچار  ناینیچ  رم  تسا  راگن  روصم 
لیصفت هب  دادغب  هب  سپس ، نارح و  هیکاطنا و  ناریا و  هب  هیردنکسا  زا  هیردنکـسا و  هب  نانوی  زا  ار  ینانوی  مولع  ریـس  یمالـسا  نادنمـشناد 

زا ینایرس  ینانوی و  ياههمجرت  دیـسر و  دوخ  یقرت  يالعا  جوا  هب  بط  ملع  مراهچ ، نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  [. 637] دناهدرک دای 
هب ار  ملع  دادغب ، ير و  دننام  یمالـسا ، دالب  زکارم  رد  ددعتم  ياهناتـسرامیب  داجیا  دیدرگ . حقنم  لقتـسم و  ياهباتک  هب  لیدبت  یبط  بتک 

لـماک و هنوـمن  یناریا ، فورعم  فوـسلیف  بیبـط و  يزار ، ياـیرکز  نب  دـمحم  رکب  وـبا  تخاـس . کـیدزن  هـبرجت  هـب  ار  ساـیق  و  لـمع ،
، دنتـشاد تکرـش  نآ  لیکـشت  رد  فلتخم  ياهتلم  هک  یمالـسا ، ندـمت  اـب  یناـنوی  مولع  هک  دوب  هرود  نآ  ناـگتفایشرورپ  زا  ياهتـسجرب 

شور دادـغب  ياهناتـسرامیب  رد  وا  دوب . هدومیپ  ار  دوخ  لماکت  یقرت و  لـحارم  یمالـسا  نادنمـشناد  شـشوک  یعـس و  اـب  هدـش و  هتخیمآ 
، سپس تخادرپ و  رظن  لدابت  ثحب و  هب  هفالخلا  راد  بط  ياملع  ناکـشزپ و  اب  درب و  راک  هب  نارامیب  ياوادم  هجلاعم و  رد  ار  دوخ  صاخ 

روصنم حـلاص  وبا  ير ، مکاح  مان  هب  ار  دوخ  يروصنم  شانک  ای  يروصنم  بط  باـتک  درک و  تعجارم  ير  ینعی  دوخ  یلـصا  هاـگداز  هب 
نیا  درک . فیلأت  دسا ، نب  دمحا  نب  قاحسا  نب 
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تسا هدرک  تموکح  ير  رد  یناماس ، هاشداپ  نیمود  دمحا ، نب  لیعامسا  نب  دمحا  دوخ  مع  رسپ  فرط  زا  ات 296  لاس 290  زا  حلاص  وبا 

[638
نب مساق  ریزو  روضح  رد  دادـغب ، رد  نوعمـش  نب  سابعلا  وبا  سارف و  نب  سابعلا  وبا  ناـیم  ياهرظاـنم  لاس 290 ، رد  ینعی  ماـیا ، نیمه  رد 

زا بط  زاـغآ  تسا و  هدوب  هک  بیبـط  نیتـسخن  هکنیا  رب  تفرگرد  [، 639] دوب یفتکم  دـضتعم و  ریزو  هک  لاس 291 ، هب  افوتم  هّللا ، دـیبع 
دـنک و فیلأت  باب  نیا  رد  يزجوم  باتک  هک  دـهاوخیم  نینح  نب  قاحـسا  زا  ریزو  هبرجت . رب  ای  تسا  هدوب  سایق  رب  نآ  هیاپ  تساجک و 

. دیامن نایب  دناهدوب  نانآ  اب  نامزمه  هک  ار  ینافوسلیف  نینچمه  هدمآ و  نامز  نآ  ات  هک  ینابیبط  بط و  خیرات 
. دـنکیم فینـصت  دوب  هدـش  هتـساوخ  وا  زا  هک  وحن  نامه  هب  ار  دوخ  ۀفـسالفلا  ءابطالا و  خـیرات  باتک  تباـجا و  ار  لوئـسم  نیا  قاحـسا 

هجوت و  [ 640] دوب رترب  شردپ  زا  یبرع  نابز  رد  یتح  تشاد و  ازسهب  یتراهم  ینایرـس  ینانوی و  یبرع و  نابز  رد  شردپ ، دننام  قاحـسا ،
زین ییاهباتک  تسا ، بوسنم  وا  هب  هک  ییاههمجرت  زا  هتـشذگ  تسا 641 .] هدوب  وا  یبط  باتک  زا  شیب  وطسرا  یفـسلف  بتک  همجرت  هب  وا 

تفر ایند  زا  لاس 298  رد  وا  درب . مان  ناوتیم  ار  فخلا  شانک  باتک  ةدرفملا و  ۀـیودالا  باـتک  هلمج  زا  هک  تسا  هدرک  فیلأـت  القتـسم 
نیدب یباتک  وا  راثآ  نایم  رد  هعبیـصا  یبا  نبا  زین  و  دناهدرک . دای  ءابطالا  خـیرات  زا  وا  تافیلأت  نمـض  رد  یطفقلا  نبا  میدـنلا و  نبا  [. 642

دای ناگدربمان  هک  ار  یباتک  املـسم  تسا و  هدرک  لقن  ءابطالا  ءامکحلا و  نم  ۀعامج  ءامـسا  بطلا و  ۀعانـص  ءادتبا  هیف  رکذ  باتک  ناونع :
. دوشیم هدروآ  راتفگ  نیا  رد  نآ  همجرت  هک  تسوا  ۀفسالفلا  ءابطالا و  خیرات  نیمه  دناهدرک 

زا هک  یمهم  ياهباتک  تسا و  هدنام  یقاب  نآ  هخـسن  هدـش و  هتـشون  بط ، خـیرات  رد  مالـسا ، رد  هک  تسا  یبتک  نیرتمیدـق  زا  باتک  نیا 
، یطفقلا نبا  ءامکحلا  رابخا  و  يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀلاسر  و  میدنلا ، نبا  تسرهفلا  دننام  دنوریم  رامش  هب  خیرات  عجارم 

باتک نیا  زا  ار  نابیبط  نیتسخن  نآ و  لماکت  لوحت و  بط و  زاغآ  هب  طوبرم  بلاطم  هعبیـصا  یبا  نبا  ءاـبطالا  تاـقبط  یف  ءاـبنالا  نویع  و 
. دناهدرک لقن 

ار ود  نآ  زا  یتالوقنم  طقف  هدیـسرن و  اـم  تسد  هب  نآ  لـصا  هک  هتـشاد  دوجو  بط  خـیرات  هراـبرد  رگید  باـتک  ود  باـتک ، نیا  زا  شیپ 
: دناهدرک رکذ  نادنمشناد  زا  یخرب 

طارقب تسا . يوحن  ییحی  خـیرات  باـتک  رگید  دـشابیم و  سونیلاـج  هب  بوسنم  هک  تسا  طارقب  ياـههمان  دـنگوس  ریـسفت  باـتک  یکی 
تمسق  هس  رب  لمتشم  هک  ار  اههمان ) دنگوس   ) نامیالا باتک 
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هنوگچ هک  هدومن  نایب  هماندـهع »  » رد تسا . هدرک  ریـسفت  حرـش و  ار  نآ  سونیلاج  فیلأت و  دوب  تیـصو »  » و بط » سومان   » و هماندـهع » »
یـسکهچ هک  هتخاس  راکـشآ  بط » سومان   » رد و  دهدن ، تسد  زا  ار  اوقت  تلیـضف و  هک  دـنک  دای  دـنگوس  دـیاب  بط  يوجـشناد  ملعتم و 

[. تسا 643 هدرک  رکذ  تسا  نآ  هب  دنمزاین  دوخ  سفن  رد  بیبط  ار  هچنآ  تیصو »  » رد و  دزومایب ، ار  بط  تعانص  هک  تسا  راوازس 
رد ار  ابطا  طقف  ییحی  هک  هدـش  روآدای  تسا و  هدرک  لقن  دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  قاحـسا  هک  تسا  نیمه  يوحن  ییحی  خـیرات 

. تسا هدرب  مان  زین  دناهدوب  ابطا  زا  کیره  رصاعم  هک  ینافوسلیف  زا  وا  یلو  هدروآ ، دوخ  باتک 
زا مه  نافوسلیف  رتشیب  دناهدوب و  مه  فوسلیف  ابطا  رتشیب  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  هداد  رارق  هفسالف  ابطا و  عماج  ار  دوخ  باتک  قاحـسا  هکنیا 

یخرب هکيروطهب  دوب ، زربم  عراب و  بط  هفسلف و  رد  وا  دیوگ  دنکیم  دای  سویروفرف  زا  یتقو  هکنانچ  دناهتـشاد ؛ یهاگآ  عالطا و  بط 
: ناونع نیدب  هدش  هداد  تبسن  سونیلاج  ای  طارقب  هب  یباتک  زین  دندناوخیم و  بیبط  ار  وا  رگید  یخرب  فوسلیف و  ار  وا 

بط ابطا  زا  یخرب  اریز  هدرک ، لقن  زین  ار  ابطا  فلتخم  شور  باتک  نیا  رد  قاحسا  [. 644] افوسلیف نوکی  نا  بجی  لضافلا  بیبطلا  نأ  یف 
هدـید زین  موـس  نرق  لوا  همین  ياـبطا  ناـیم  رد  فـالتخا  نیا  دنتـسنادیم و  ساـیق  رب  رگید  یخرب  و  هبرجت ، رب  یخرب  و  لـیح ، رب  ینتبم  ار 

قثاو دـمآ . نایم  هب  تایهلا  تایعیبط و  زا  نخـس  درک و  درگ  ار  ناـببطتم  هفـسالف و  يزور  هّللاـب  قثاولا  هک  دـسیونیم  يدوعـسم  دوشیم .
: تفگ

اب ایآ  و  تنـس ؟ زا  ای  سایق  زا  ای  تسا  سح  زا  اـیآ  تسا ، هدوب  اـجک  زا  نآ  لوصا  ذـخأم  بط و  تفرعم  كاردا  منادـب  متـساوخیم  نم  »
ار نامدقتم  زا  يرایسب  ابطا و  زا  یهورگ  : » تفگ نارـضاح  زا  یکی  دنیوگیم »؟ تعیرـش  لها  هکنانچ  عمـس ، اب  ای  دوشیم  هتفایرد  لقع 

یلیحلا بطلا  باحـصا  هب  هک  ناینانوی  يامدـق  زا  يوریپ  هب  رگید  یهورگ  دوشیم و  لصاح  هبرجت  هلیـسو  هب  بط  هک  تسا  نآ  رب  داقتعا 
هب ور  قـثاو  دوـشیم ». هدـنادرگرب  یعماـج  صاـخ و  لوـصا  هب  تلیح  هب  اـهنآ  ببـس  اـهیرامیب و  درفدرف  هـک  دـنیوگیم  دنتـسه  فورعم 

[. 645 «] سایق : » دنداد خساپ  نانآ  تسا »؟ يأر  هچ  ار  نابیبط  مظعا  روهمج  : » تفگ درک و  نارضاح 
هب ود  نآ  زا  یمالـسا  بتک  رد  دـنراد و  راهتـشا  نارگید  زا  شیب  سونیلاج  طارقب و  هدـمآ  قاحـسا  باتک  رد  ناشمان  هک  ینابیبط  نایم  زا 

: دیاتسیم نینچ  ار  نت  ود  نیا  دوخ  رافغتسالا  باتک  رد  يرعم  العلا  وبا  دوشیم . هدرب  مان  لماک  بیبط  هنومن  ناونع 
اوداز  وا  دعب  اوضاغ  طارقب  طهر  ولجر  نم  سونیلاجل  ایعر  ایقس و 
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[ 646] داوع مقسولوا و  ثاغتسا  هبضقنم  ریغ  هولصأ  ام  لکف 
تسا هتفرگ  رارق  یطفق  نبا  هعبیصا و  یبا  نبا  ینوریب و  میدن و  نبا  هدافتـسا  دروم  نینح  نب  قاحـسا  باتک  دش ، دای  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 
. دناهدروآ دوخ  باتک  رد  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یتمسق  قاحسا  هک  يوحن  ییحی  خیرات  زا  ای  وا  زا  ای  ار  قاحسا  ياههتفگ  نانآ  و 

يوحن ییحی  خـیرات  زا  ار  بطلا » یف  ملکت  نم  لوا  رکذ   » لصف نینح و  نب  قاحـسا  زا  ار  بطلا » ءادـتبا   » لـصف تسرهفلا ، رد  میدـنلا  نبا 
يدای وا  زا  ءابطالا  خـیرات  رد  نینح  نب  قاحـسا  هک  دـیوگ  دروآیم  نایم  هب  سویرغلیف »  » زا نخـس  هک  اجنآ  زین  و  تسا 647 .] هدرک  لقن 

[. تسا 648 هتسیزیم  ینامز  هچ  رد  هک  هتسنادن  هدرکن و 
يوحن ییحی  راتفگ  زین  دنکیم و  نینح  نب  قاحسا  باتک  بلاطم  هب  هراشا  دروآیم و  نایم  هب  بط  زاغآ  زا  نخـس  دوخ  هلاسر  رد  ینوریب 
هدروآ دوخ  باتک  رد  قاحسا  هچنآ  قباطم  زین  ار  سونیلاج  تافو  خیرات  وا  دیامنیم . لقن  تسا  هدوب  هبرجت  رب  بط  هیاپ  هکنیا  رب  ینبم  ار 

[. تسا 649 هدومن  نییعت  یلودج  هدمآ  قاحسا  باتک  رد  هک  ییابطا  يارب  هدرک و  رکذ 
نینح نب  قاحـسا  هچنآ  اب  تسا  قباطم  نیا  دیوگیم  دنکیم ، نایب  ار  سونیلاج  میلعت  ملعت و  یگدنز و  نارود  هک  اجنآ  هعبیـصا ، یبا  نبا 

نامیالا باتک  رب  سونیلاج  ریسفت  باتک  زا  ار  بط  ملع  زاغآ  زین  و  هداد 650 ،] تبسن  يوحن  ییحی  هب  ار  نآ  هدرک و  رکذ  دوخ  خیرات  رد 
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قاحـسا خیرات  زا  هک  دنکیم  حیرـصت  زین  رگید  دراوم  رد  و  تسا 651 .] هدرک  لقن  دوشیم  هدید  قاحـسا  خـیرات  رد  هچنآ  قباطم  طارقب 
. دیامنیم لقن  ار  دوخ  بلاطم  نینح  نب 

رامیب نز  نآ  هبرجت  هلیسو  هب  دندرک  جارختسا  ار  بط  نایرصم  هک  دنکیم  لقن  ار  نینح  نب  قاحـسا  لوق  بط ، زاغآ  باب  رد  یطفق ، نبا 
زا قاحـسا  ار  هچنآ  نیع  يوحن  ییحی  لوق  زا  وا  زین  و  تفاـی ؛ دوـبهب  يراـمیب  زا  نآ  ندروـخ  هجیتـن  رد  تشاد و  نسار »  » هب رفاو  یلیم  هک 
مان دـهاوخیم  یتقو  ار  نویناردنکـسا  نینچمه  و  تسا ، هدرک  رکذ  هدروآ  نانآ  نایم  ترتف  نامز  ابطا و  ماـن  هراـبرد  يوحن  ییحی  خـیرات 

دراوم رد  و  [ 652] دنکیم دای  نانآ  زا  تسا  هتخاس  بترم  نینح  نب  قاحسا  هک  یبیترت  هب  هک  دنکیم  حیرصت  دربب 
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. تسا هدرک  لقن  اتحارص  نینح  نب  قاحسا  خیرات  زا  زین  رگید 
نمـض رد  هدـنامیقاب و  اـشاپ ، یلع  وـلغوا  میکح  هرامـش 691 ، تحت  لوبناتـسا ، رد  نینح  نب  قاحـسا  ءابطالا  خـیرات  باـتک  زا  ياهخـسن 

یلع ولغوا  میکح  بتک  یمیدق  تسرهف  رد  تسا . دوجوم  حـتاف ، دجـسم  نابایخ  رد  عقاو  تلم ، هناخباتک  رد  نونکا  هک  تسا  ياهعومجم 
. تسا هدش  هداد  تبسن  یطفق  نیدلا  لامج  هب  تسا و  ءابطالا  خیرات  ناونع  تحت  باتک  نیا  اشاپ 

ناـبز هب  لاـس 1954 م . دـلج 7 ، هرامـش 1 ، سنیروا ، هلجم  رد  ار  نینح  نـب  قاحـسا  ءاـبطالا  خـیرات  لاـتنزر  زنارف  فورعم ، سانـشرواخ 
، مهم نادنمـشناد  تسا و  تیمها  زیاح  باتک  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . هتـشون  نآ  رب  نابز  نامه  هب  مه  ياهمدـقم  هدرک و  همجرت  یـسیلگنا 

ینعی يرجه ، دون  تسیود و  نآ  فیلأت  لاس  دناهداد و  رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآ  یطفق ، نبا  هعبیصا و  یبا  نبا  ینوریب و  میدن و  نبا  دننام 
هلجم رد  ات  دوش  همجرت  یـسراف  نابز  هب  باتک  نآ  هک  دـش  هدـید  بسانم  تسا  هدوب  يزار ، ياـیرکز  دـمحم  ترهـش  یقرت و  جوا  ناـمز 

ملع و لها  هدافتـسا  دروم  هک  تسا  دیما  ددرگ . جرد  فوسلیف ، میکح و  نآ  دلوت  لاس  نیمدـصکی  رازه و  تبـسانمهب  تایبدا ، هدکـشناد 
. دریگ رارق  نف  نیا  نایوجشناد 
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نافوسلیف ناکشزپ و  خیرات  همجرت 

میهاوخیم  يرای  وا  زا  و  هدنیاشخب ، هدنشخب  يادخ  مان  هب 
دناهتفای و لامک  بط  زا  یتمسق  رد  هک  مه  ار  ینافوسلیف  هدرک و  فیلأت  ناکـشزپ  خیرات  رد  ار  نآ  نینح  نب  قاحـسا  هک  تسا  یباتک  نیا 

. تسا هدیناجنگ  نآ  رد  دناهدش  دای  نابیبط  رامش  رد  ای 
: تفگ قاحسا 

وبا تسا . هدوب  هک  ناکـشزپ  نیتـسخن  نیـشیپ و  هکنیا  هراـبرد  داد  يور  ياهرظاـنم  نوعمـش  نب  ساـبعلا  وبا  سارف و  نب  ساـبعلا  وـبا  ناـیم 
دنتفرگارف و وا  زا  ار ، یکـشزپ  شناد  نافوسلیف ، ریاس  تسا و  لوا  وا  منادیمن و  رتمیدق  طارقب  زا  ار  یـسک  نم  : » تفگ سارف  نب  سابعلا 

. دندرک لابند  ار  وا  شور 
دنتسیزیم وا  زا  شیپ  هک  یناینیشیپ  زا  ار  دوخ  شناد  طارقب  هکلب  يرادنپیم ، وت  هک  تسین  نینچ  عوضوم  تفگ : نوعمـش  نب  سابعلا  وبا 

سایق شور  هک  تسا  هدوب  یناسک  زا  وا  زین  و  درک ، نیودت  طابنتسا و  ار  يرایـسب  بلاطم  وا  هک  دمآ  ادیپ  تهج  نیا  زا  وا  مان  تفرگارف و 
. تسا هدومن  دییأت  ار  نآ  هدرب و  راک  هب  ار 

زا دیـسرپ : نم  زا  دراد - یمارگ  ار  وا  يادـخ  هک  هدربماـن - ریزو  تفرگ و  تروص  هلودـلا ، یلو  ریزو  نسحلا ، وبا  روضح  رد  هرظاـنم  نیا 
هراـبرد نخـس  داراد ، یمارگ  ار  ریزو  دـنوادخ  مداد : خـساپ  وا  هب  نم  بوقعی ؟ وبا  يا  تسا  رتتسرد  وت  دزن  کـی  مادـک  هدـیقع  ود  نیا 

ای هدیسر و  وا  هب  هچنآ  روخارف  هب  سکره  اریز ، تسین ؛ ثحب  نآ  راوازس  سکره  تسا و  راوشد  یتسار  هب  رود  رایسب  نامز  هژیوهب  خیرات 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


سپس ریزو  دنتـسه . نارگید  زا  رتانـشآ  هرابنیارد  دناهدیـشوک  یفـسلف  ياهـشناد  رد  هک  نانآ  یلو  دیوگیم ، نخـس  تسا  هدینـش  ار  نآ 
هقفت لیاوا - مولع  هصاخ  مولع - رد  وا  اریز ، دشاب ؛ رتتسرد  نوعمـش  نب  سابعلا  وبا  نخـس  هک  دیآیمرب  یتفگ  وت  هچنآ  زا  تفگ : نینچ 

. تسا رتهاگآ  یتفگ  وت  هچنآ  رب  انب  وا  سپ ، تسا . هدومن  ربدت  و 
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هدوب و هنوگچ  هکنیا  بط و  ملع  زاغآ  نآ  رد  ینک و  فیلأت  زجوم  یباتک  هراـبنیارد  هک  مهاوخیم  وت  زا  تفگ : نینچ  نم  هجاوخ  سپس 
يزاس نشور  زین  ینک و  نایب  يرجه ، دون  تسیود و  لاس  ینعی  میتسه ، نآ  رد  ام  هک  لاسما  ات  ار  نآ  خـیرات  هدرک و  ادـیپ  عویـش  هنوگچ 

ناکـشزپ نآ  اـب  ناـمزمه  ناـفوسلیف  زا  کیمادـک  دـناهدوب و  هک  دوشیم  یهتنم  ودـب  نف  نیا  هک  ناـنآ  نیـسپزاب  ناکـشزپ و  نیتسخن  هک 
. تسا هتشگ  قاتشم  دنموزرآ و  نآ  هب  تخس  نم  حور  هک  نکفیم  سپزاب  ار  نآ  نک و  باتش  راک  نیا  رد  دناهتسیزیم .

. متخادرپ دوب  هدومرف  هکنانچ  باتک  نآ  فیلأت  هب  مدمآ و  نوریب  ریزو  هجاوخ  شیپ  زا  تفگ : قاحسا 
راتفگ تسا . هدـیدرگ  راوشد  نآ  دوجو  زاغآ  رد  فالتخا  تسا ، رایـسب  یکـشزپ  تعانـص  دوجو  رد  نخـس  هک  اـجنآ  زا  تفگ : قاحـسا 

ملع تاجلاعم  هک  دنتـسه  یماسجا  ثودح  هب  دقتعم  هک  نانآ  اریز ، دوشیم ؛ میـسقت  ییادتبا  شخب  ود  هب  نف  نیا  ندـمآ  دوجوهب  هرابرد 
تسا و ثدحم  دوشیم  هدرب  راک  هب  اهنآ  رد  بط  هک  یماسجا  اریز ، دنتـسه ؛ نف  نیا  ثودح  هب  دـقتعم  دوریم  راک  هب  اهنآ  رد  یکـشزپ 

. تسا هدوب  هشیمه  تسا و  میدق  ایشا  اریز ، دننادیم ؛ میدق  زین  ار  بط  تعانص  دنتسه  ماسجا  مدق  هب  لیاق  هک  نانآ 
زا اریز ، تسا ؛ هدش  دوجوم  ناسنا  داجیا  اب  هارمه  بط  هک  دندقتعم  نانآ  زا  یخرب  دوشیم : میـسقت  شخب  ود  هب  ناشراتفگ  زین  لوا  هورگ 

هدمآ دوجوهب  ناسنا  شنیرفآ  زا  سپ  بط  هک  تسا  نآ  رب  هدـیقع  ار  رگید  یخرب  و  دوریم ، راک  هب  ناسنا  حالـص  رد  هک  تسا  ییاهزیچ 
هکنیا هب  دـنلیاق  رگید  یهورگ  هدرک و  ماهلا  مدرم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  یهورگ  دـنوشیم : میـسقت  هورگ  ود  هب  زین  نانیا  تسا و 

ار نآ  نایرـصم  دنیوگ  یخرب  دنراد . فالتخا  هدش  ادـیپ  نف  نیا  اجنآ  زا  هک  یلحم  هرابرد  نانیا  و  دـناهدرک ، جارختـسا  ار  نآ  دوخ  مدرم 
هدرک و فشک  ار  اهتعانـص  ریاس  سمره  دنیوگ  یخرب  و  دننکیم ، دییأت  ار  دوخ  راتفگ  نسار  هب  فورعم  يوراد  زا  دناهدرک و  جارختـسا 

يارب هاش  يوناب  هلباق  هک  ییاهوراد  زا  ار  بط  تعانـص  وق )  ) سولوق لـها  هک  دـنیوگ  یخرب  تسا و  هدوب  هلمج  نآ  زا  مه  بط  هفـسلف و 
نانآ اریز ، دندروآ ؛ تسد  هب  ار  نآ  [ 654] ایجورفا و  [ 653] ایسوم لها  دنیوگ  رگید  یخرب  و  دندروآ ، تسد  هب  دوب  هتخاس  وا  درد  نامرد 

ياهدرد نامرد  دندرک و  نامرد  ار  یحور  ینورد و  ياهدرد  نآ  ياهگنهآ  اب  دـندرب و  یپ  یقیـسوم  ياون  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن 
عرتخم ار  اهوالـسا  یـضعب  نایدـنه و  یـضعب  سراف و  نارگوداـج  یـضعب  نینچمه  و  دوشیم ، ینوریب  ياـهدرد  ناـمرد  بجوم  ینورد 

. دناهتسناد بط  تعانص 
بط  ایؤر  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  دناهتفگ  دناهتسناد  دنوادخ  تاماهلا  زا  ار  بط  هک  نانآ  زا  یخرب 
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هب يرادـیب  رد  ار  اهوراد  نآ  سپـس  دـنربیم ، راک  هب  ار  ییاهوراد  هک  دـناهدید  باوخ  رد  یهورگ  هک  قیرط  نیدـب  تسا . هدرک  ماهلا  ار 

رگید یخرب  و  دـندرک . نامرد  ار  دوخ  ياهدرد  اهوراد  نآ  اب  زین  نارگید  نآ ، زا  سپ  و  دـنتفای ؛ دوبهب  راوشد  ياهیرامیب  زا  دـندرب و  راک 
تسا و هتفای  توق  ینوزفا و  جیردت  هب  سپـس ، هدرک و  ماهلا  مدرم  هب  ار  بط  هبرجت  هلیـسو  هب  داب - یمارگ  شمان  دـنوادخ - هک  دـناهتفگ 

نیا زا  هتشذگ  دوب ، هدیدرگ  راچد  ینارگنلد  هودنا و  مغ و  تلاح  هب  وا  هک  دندروآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  ار  يرـصم  نز  نآ  ناتـساد  نانیا 
یناوارف لیم  تهج  هب  هک  داتفا  نانچ  قافتا  دوب ، هدمآ  هتسب  وا  رب  یگنانز  نوخ  هدش و  راگزاسان  طالخا  زا  رپ  شاهنیـس  ناوتان و  شاهدعم 

تفایزاب و ار  دوخ  تمالـس  دـیدرگ و  فرطرب  وا  زا  اهدرد  همه  سپـس ، درب ، راـک  هب  ار  نآ  دوخ  یندروخ  رد  اـهراب  تشاد  نسار  هب  هک 
هب مدرم  نآ ، زا  سپ  دـنتفای . دوبهب  سپـس  دـندرب و  راک  هب  دوخ  یندروخ  رد  ار  نسار  دنتـشاد  ار  وا  ياـهدرد  زا  يدرد  هک  یناـسک  همه 

. دندرب راک  هب  رگید  ياهدرد  نتخاس  دوبان  يارب  ار  رگید  ياهوراد  هبرجت  يرای 
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لیلج ملع  نیا  تفایرد  كرد و  ار  یناسنا  لقع  هکنیا  هب  دـننکیم  لالدتـسا  تسا  هدـیرفآ  دـنوادخ  ار  بط  تعانـص  دـندقتعم  هک  ناـنآ 
. تسا هدیرفآ  وا  ییاهنت  هب  مه  ار  بط  تعانص  هدرک  قلخ  ار  رگید  ياهزیچ  هکنانچمه  هک  تسا  دنوادخ  طقف  تسین ، ناکما 

، نم یلو  تسا ؛ راوشد  یتسار  هب  ملع  نیا  زاغآ  نتـسج  تسا  نیابتم  فلتخم و  دـش ، هدـید  هکنانچ  هرابنیارد ، ارآ  دـیاقع و  هک  اجنآ  زا 
یسک ییحی  مدیدن . تسا  هتخاس  ار  نآ  يوحن  ییحی  هک  یخیرات  زا  رتتسرد  رتهب و  ار  یخیرات  اهخیرات ، همه  رد  رظن  وجتسج و  زا  سپ 

نآ ثحاـبم  رد  تشاـمگیم  تمه  یباـتک  فیلأـت  هب  هاـگره  هکنآ  تهج  هب  دـندناوخیم ، [ 655 «] جـنر رادتـسود   » ار وا  مدرم  هک  تـسا 
ار وا  راتفگ  نم  دشاب . تسرد  حیحص و  دروآیم  نوریب  ار  هچنآ  هکنیا  ات  دشیم  لمحتم  ناوارف  جنر  تشادیم و  لوذبم  یفاو  ياصقتسا 

یهورگ هکنآ  تلع  هب  تسا ، هدرک  زاغآ  لوا  سویبلقـسا  زا  ار  دوخ  باتک  هدومن و  بیرقت  رب  لمع  وا  اریز ، مدرک ؛ حیحـصت  خاسنتـسا و 
. تسا هداد  رارق  سونیلاج  ار  دوخ  خیرات  نایاپ  تسا و  هتفگ  نخس  یبط  بلاطم  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  هکنیا  رب  دناهدرک  قافتا 

نآ رد  دـناهدوب  ناکـشزپ  نآ  زا  کیره  اب  نامزمه  هک  مه  ار  ینافوسلیف  نم  یلو  تسا ، هدرک  لقن  ار  ناکـشزپ  خـیرات  طقف  يوحن  ییحی 
. دشاب رتلماک  رتمامت و  هکنیا  ات  ماهدروآ  نایم 

: یناردنکسا يوحن  ییحی  نخس  تسا  نیا 
: وق هریزج  رد  بط  روهظ  زاغآ  زا  مهم  ناکشزپ  مان 

ام هب  دناهدرک  لقن  ار  نآ  املع  تاقث  هک  يروهشم  ثیداحا  بوتکم و  ياهباتک  زا  هچنآ  رب  انب 
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نیسپزاب هک  سونیلاج ، ات  وا  نامز  زا  تسا و  لوا  سویبلقـسا  هدروآ  تسد  هب  هبرجت  هلیـسو  هب  ار  بط  هک  یکـشزپ  نیتسخن  تسا  هدیـسر 
: دنوشیم هدرب  مان  نت  تشه  تسا ، ناکشزپ 

. سونیلاج طارقب و  و  مود ، سویبلقسا  و  بیبط ، نوطالفا  و  سدینامرب ، و  سنیم ، و  سوروغ ، لوا ، سویبلقسا 
ترتف نآ  لاس  تشه  دون و  دصتـشه و  رازه و  راهچ  تسا ، لاس  ود  دـصناپ و  رازه و  جـنپ  سونیلاج  تافو  ات  سویبلقـسا  روهظ  زاـغآ  زا 

: نایب نیدب  تسا  يرگید  روهظ  نامز  ات  کشزپ  تشه  نیا  زا  کیره  گرم  نامز  نایم 
تـصش دـصناپ و  سنیم  روهظ  ات  سوروغ  تافو  زا  و  لاس ، شـش  هاجنپ و  دصتـشه و  سوروغ  روهظ  ات  لوا  سویبلقـسا  تاـفو  ناـمز  زا 

زا و  لاس ، جنپ  یـس  دصتفه و  نوطالفا  روهظ  ات  سدینامرب  تافو  زا  و  لاس ، هدزناپ  دصتفه و  سدینامرب  روهظ  ات  سنیم  تافو  زا  و  لاس ،
زا و  لاس ، تصـش  طارقب  روهظ  ات  مود  سویبلقـسا  تافو  زا  و  لاس ، تسیب  دـصراهچ و  رازه و  مود  سویبلقـسا  روهظ  ات  نوطـالفا  تاـفو 

نیا زا  کیره  یگدنز  نامز  نآ  لاس  هدزیس  دصشش و  و  تسا 656 ،] هدوب  لاس  جنپ  تصش و  دصشش و  سونیلاج  روهظ  ات  طارقب  تافو 
: تسا نایب  نیدب  تافو ، ماگنه  ات  تدالو  زاغآ  زا  کشزپ ، تشه 

ملاع هک  ینارود  لاس و  هاجنپ  دوب  هدشن  هدوشگ  وا  رب  يدزیا  يورین  هک  ینامز  یکدوک و  نارود  درک ، یگدنز  لاس  دون  لوا  سویبلقـسا 
. لاس لهچ  دوب  ملعم  و 

. دوب هدنزومآ  دنمشناد و  لاس  یس  وجشناد و  كدوک و  لاس  هدفه  درک ، یگدنز  لاس  تفه  لهچ و  سوروغ 
وا یملعم  یملاع و  نارود  لاس  تسیب  وا و  ییوجـشناد  یکدوک و  نارود  لاس  راهچ  تصـش و  درک ، یگدنز  لاس  راهچ  داتـشه و  سنیم 

. دوب
. دوب ملعم  ملاع و  لاس  هدزناپ  وجشناد و  كدوک و  لاس  جنپ  تسیب و  درک ، یگدنز  لاس  لهچ  سدینامرب 

. دوب ملعم  ملاع و  لاس  تسیب  ملعتم و  كدوک و  لاس  لهچ  درک ، یگدنز  لاس  تصش  نوطالفا 
مه ار  لاس  جنپ  دوب و  لاس  دون  وا  میلعت  یملاع و  نارود  لاس و  هدزناپ  وا  ملعت  یکدوک و  نارود  تسیز ، لاس  هد  دـص و  مود  سویبلقـسا 

. دینارذگ تلطع  هب 
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. دوب ملعم  ملاع و  لاس  داتفه  ملعتم و  كدوک و  لاس  هدفه  تسیز ، لاس  تفه  داتشه و  سونیلاج 
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نانیشناج نیا  دنامب . دیواج  ناشمان  هکنیا  ات  دنتخاس  دوخ  نیشناج  ار  نانآ  دندرک و  تیبرت  ار  ینایوجشناد  یلصا  ناکشزپ  نیا  زا  کیره 
هتخاس موسرم  لوا  سویبلقـسا  هچنآ  رب  انب  اریز ، ناگناگیب ؛ زا  هن  دندشیم  هدیزگرب  دندوب  نانآ  دـنواشیوخ  هک  ینادرگاش  نادـنزرف و  زا 

. دنزوماین ناگناگیب  هب  ار  تعانص  نیا  هک  دوب  هدیدرگ  راوتسا  دهمم و  ییاهنامیپ  دوهع و  نانآ  نایم  دوب 
ار دوواد  نب  نامیلـس  یکی  نانآ  نایم  رد  دـندومن و  دـهعت  ار  تعانـص  نیا  رما  ناشیوخ  نادـنزرف و  نادرگاش و  نایم  زا  نت  شـش  سپس ،

ناکـشزپ زا  کیره  لابند  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  دـشیم و  میلعت  رگید  نادرگاـش  هب  نادرگاـش  نیا  زا  نف  نیا  هتـسویپ  و  دوب . هتفاـیرد 
هب نادرگاـش  نـیا  زا  بـط  مـلع  دنتــسناد و  نـف  نـیا  شور  نـیرتتسرد  ار  ساـیق  هـبرجت و  شور  ناــنیا  دنتــسویپ . روـهظ  هـب  هدربماــن ،

نینچ دنکفا و  موق  تالاقم  هب  رظن  دش و  ادیپ  نوطالفا  هک  یتقو  ات  تشگ  لقتنم  دـندوب  نانآ  نادـناخ  زا  هک  نانیـشناج  ناگتفایشرورپ و 
شور سایق  هبرجت و  نایم  عمج  هکلب  دـشابیم ، تسردان  زین  ییاهنت  هب  سایق  تسا و  كانرطخ  دـب و  ییاـهنت  هب  هبرجت  هک  تشاد  راـهظا 

هبرجت و عماج  هک  ار  ییاهنآ  طقف  همیدق  بتک  نایم  زا  دـینازوس و  دوب  هدـش  فیلأت  هتـشذگ  رد  هک  ییاهباتک  وا  تسا . حیحـص  تسرد و 
ینیـشناج هب  نت  شـش  دوخ  نادـنزرف  تیب و  لها  نادرگاش و  نایم  زا  تشذـگرد  نوطالفا  هک  یماگنه  تشاذـگ . اجهب  دوب  ود  ره  سایق 

غاد ندز و  گر  هب  ار  یموـس  و  نادـبا ، ریبدـت  هب  ار  يرگید  و  ضارما ، رب  مـکح  هـب  ار  یکی  درک : میـسقت  ار  ناـنآ  وا  تشاذـگ . ياـجرب 
. تشامگ لصافم  دنویپ  يدنبهتسکش و  هب  ار  یمشش  مشچ و  نامرد  هب  ار  یمجنپ  و  اهمخز ، نامرد  هب  ار  یمراهچ  و  ندرک ،

درک ار  دوخ  یجیردت  ریس  دنتخاس  دوخ  نیشناج  نانآ  هک  یناشیوخ  نادنزرف و  درگاش و  شش  نیا  نایم  رد  تیفیک  نیا  هب  یکـشزپ  ملع 
مـشچ وا  هکیتقو  دشاب و  دقتعم  دناوتیم  نوطالفا  يارآ  هب  طقف  هک  دید  دنکفا ، رظن  نهک  يارآ  رد  دش و  ادـیپ  مود  سویبلقـسا  هکنیا  ات 

و سدیلقاریا 657 ،] نب  طارقب  زا  دندوب  ترابع  هک  تشامگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  نت  هس  دوخ ، نادـناخ  دارفا  نایم  زا  تسبرب ، ناهج  زا 
لماک و تلیـضف  ياراد  نامز و  هناگی  هک  طارقب ، دنتفای و  تافو  نانآ  زا  نت  ود  هک  تشذگن  يرید  و  سخراو 659 .] و  سنیراغام 658 ]

يروآتفگـش وحن  هب  وا  تسا . ینـالوط  وا  تشذگرـس  هریـس و  دـنام . یقاـب  دوب ، فوسلیف  بیبـط و  لثملابرـض  اـهزیچ و  همه  هب  ملاـع 
نانآ تخومآ و  ناگناگیب  هب  ار  بط  ملع  وا  تشادن . ار  نآ  کته  لح و  يارای  ینمـشد  چـیه  هک  درک  تیوقت  ار  هبرجت  سایق و  تعانص 

هب باطخ  دوخ  هماندـهع  رد  ار  عوضوم  نیا  دوش و  دوبان  ناهج  رد  بط  تعانـص  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دـینادرگ ، دوخ  نادـنزرف  دـننام  ار 
نادنزرف و تشذگرد  طارقب  هک  یماگنه  تسا . هدرک  دای  دندوب  هتخومآ  وا  زا  ار  تعانص  نیا  هک  ياهناگیب  ناکشزپ 
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مان  ) اسراامالام و  نقارذ 661 ] و  سلاساث 660 ] وا ، نادنزرف  زا  تشاذـگ . ياجرب  رگید  ياهنادـناخ  سویبلقـسا و  نادـناخ  زا  ینادرگاش 

رود و نادرگاـش  زا  نقارذ و  نب  طارقب  سلاـساث و  نب  طارقب  شناـگریبن ، زا  و  تسین ) صخـشم  یناـنوی  عباـنم  رد  هک  تسا  طارقب  رتخد 
. دنوشیم هدرب  مان  یتعامج  وا  کیدزن 

زین سونیلاج  طارقب و  نایم  هلـصاف  رد  دـش . ادـیپ  سونیلاج  هکنیا  ات  تشگ  لقتنم  نادرگاـش  هب  جـیردت  هب  ناـبیبط  نیا  زا  یکـشزپ  شناد 
یبط ياههلیح  رد  ییاهباتک  دوب و  فلتخم  نارگید  اب  شاهدیقع  هک  دش  ادیپ  یسک  نانآ  نایم  رد  دنتـسویپ . روهظهب  ناکـشزپ  زا  یتعامج 

ار هدیقع  نیا  ناکـشزپ  زا  یخرب  هتـسویپ  دراد و  ناشزاب  هبرجت  سایق و  هب  داقتعا  زا  دزاس و  دـساف  ار  مدرم  هدـیقع  تساوخ  درک و  فیلأت 
درک و دوباـن  راـکنا و  ار  هدـیقع  نآ  دـش و  ادـیپ  سونیلاـج  هـکنیا  اـت  دـندرکیم  يراددوـخ  نآ  نتفریذـپ  زا  رگید  یخرب  دـنتفریذپیم و 
هب نانآ  دادـعت  هک  ناکـشزپ  زا  یهورگ  وا  ناـمز  رد  تخاـس . لـطاب  یلک  هب  ار  شور  نیا  دـینازوس و  تفاـی  هراـبنیارد  هک  ار  ییاـهباتک 

دـشخبیم دوبهب  ار  راوشد  ياهیرامیب  تسا و  دنمدوس  مدرم  يارب  هک  ییاهوراد  بیکرت  يارب  هک  دندش  نامیپمه  مهاب  دیـسریم  هدزاود 
راوـشد و ياـهنامرد  هوـحن  رد  وا  اریز ، دوـب ؛ بقلم  رداـق »  » هب هک  تسا  ینودـقم 662 ] سلیف  نانآ  نایم  زا  دـننک . يراکمه  رگیدـکی  اـب 
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نیعلا سدیروقسوید  رگید ، و  درکیمن . اطخ  ینامرد  چیه  رد  وا  سدح  دوب و  تأرج  اب  رایـسب  اهنآ  ندیـشخب  دوبهب  تخـس و  ياهیرامیب 
هب فلتخم  دالب  رد  دنکفا و  جـنر  رد  ار  دوخ  وا  درک . بلج  مدرم  يارب  ار  يرایـسب  عفانم  دوب و  هیکز  سفن  بحاص  هک  تسا  یبرز 663 ]

قیقحت زا  شیپ  ار ، اـهنآ  دروآ و  تسد  هب  اـهایرد  اـههریزج و  اـهنابایب و  زا  ار  درفم  ياـهوراد  نتخانـش  مـلع  هـکنآ  اـت  تـخادرپ  شدرگ 
اب قباطم  تسرد  ار  نآ  تفر و  قیقحت  لابند  هب  درب ، یپ  اهنآ  تیـصاخ  هب  هبرجت  هار  زا  یتقو  داد . رارق  هبرجت  دروم  اهنآ ، صاوخ  نوماریپ 

ناوارف و ياـهوراد  سونیلاـج  هک  دوب  ینز  رگید ، دـناسرب و  هرهب  دوس و  رـشب  عون  هب  هک  دوب  نیا  يارب  روما  نیا  همه  تفاـی . دوخ  هبرجت 
رامـش هب  یبـیکرت  ياـهوراد  باحـصا  هـک  ناکـشزپ  زا  یتعاـمج  رگید ، تـفرگارف و  وا  زا  ار  هناـنز ، روـما  رد  هصاـخ  رایـسب ، ياـهنامرد 

هتفرگارف دـناهدوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ریز  ناکـشزپ  زا  نانآ و  زا  تسا  هتـشون  یبیکرت  ياهوراد  هرابرد  هک  ار  هچره  سونیلاج  دـندمآیم و 
: تسا

سیلاطوطسرا و  [، 668] طارقمذ و  نوطالفا ، و  [، 667] طارقس و  نقولغا ، و  [، 666] ریغص نونیز  و  [، 665] ریبک نونیز  و  سوینول 664 ،] وبا 
- نقولغا و  سونیلاج - ملعم  سنیمرا 669 -] رادربمان و  یهورگ  و 
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یخرب تبسانم  نیمه  هب  هدوب و  رحبتم  زربم و  زین  بط  رد  هفسلف  زا  هتشذگ  هک  ناوارف  فیلأت  بحاص  سویروفرف - و  سونیلاج - رادتسود 

اجنآ ات  تعاـمج  نآ  هیقب  و  یـسیدورفا 670 ] ردنکـسا  و  هاشداپ ، ردنکـسا  و  دندناوخیم - شبیبط  رگید  یخرب  فوسلیف و  ار  وا  مدرم  زا 
. دسریم نایاپ  هب  يوحن  ییحی  نخس  هک 

: تفگ نینح  نب  قاحسا 
دصتـشه و دـش ، عقاو  نوعمـش  نبا  سارف و  نبا  نایم  وگتفگ  لاـس  نآ  رد  هک  يرجه ، دون  تسیود و  لاـس  اـت  سونیلاـج  گرم  ناـمز  زا 

. تسا لاس  هدزناپ 
سوالیقنا یناردنکسالا 672 ،] سویـساج  یناردنکـسالا 671 ،] نفطـصا  زا : دـنترابع  لاس  نیا  ات  سونیلاج  نامز  زا  رکذ  لـباق  ناکـشزپ 

یناردنکسالا 674] سونیرام  و  یناردنکسالا 673 ،]
هب یخرب  رد  راصتخا و  هب  یخرب  رد  دنتخادرپ و  اهنآ  صیخلت  ریسفت و  هب  دندروآ و  درگ  ار  سونیلاج  ياهباتک  یناردنکـسا  نت  راهچ  نیا 

هناخ رد  هتـسویپ  وا  اریز ، دوب ؛ بقلم  هاـم ) ون   ) لـاله هب  هک  ینرمسا 676 ] و  یـسوسرط 675 ،] سوامیط  رگید ، و  دندرک . ثحب  لیـصفت 
هدیدرگ بقلم  لاله »  » هب ندوب  ناهنپ  طرف  زا  دندیدیم و  ریدرید  رایـسب  ار  وا  مدرم  تفریمورف و  دوخ  تافیلأت  مولع و  رد  تسـشنیم و 

سدیروقساید 680] و  ایرث ، باتک  فلؤم  سلوف 679 ] و  دوب ، شانک  ود  فلؤم  هک  سویسابیرا 678 ] و  یناردنکسا 677 ] سنغم  و  دوب .
و دـندرکیم - ترواشم  وا  اب  نانز  روما  رد  مدرم  زا  يرایـسب  اریز  هلباـق -) عمج  لـباوق ، هب  بوسنم   ) یلباوق سویـسابیرا  و  کـشزپمشچ ،

. ددرگیم نخس  يزارد  بجوم  نانآ  مان  رکذ  هک  یتعامج  يوحن و  ییحی 
اندیس یـسوم و  اندیـس  میهاربا و  اندیـس  هک  مزاس  نشور  ات  تساوخ  نم  زا  نوعمـش  نب  هّللا  دبع  متفای ، تغارف  خیرات  نیا  زا  هک  یماگنه 

. دیآیمرب خیرات  نیا  زا  هنوگچ  نانآ  خیرات  دناهدوب و  خیرات  نیا  زا  یلحم  هچ  رد  داب - دورد  نانآ  رب  حیسم -
نایم داب - دورد  وا  رب  حیـسم - و  دـناهدوب ، لوا  سویبلقـسا  بیبط و  نوطالفا  نایم  داـب - ود  نآ  رب  دورد  یـسوم - اندیـس  میهاربا و  اندـیس 
جنپ تصش و  رازه و  ود  حیسم  ات  میهاربا  اندیس  زا  و  لاس ، جنپ  دصناپ و  یسوم  اندیـس  ات  میهاربا  اندیـس  زا  تسا . هدوب  سونیلاج  طارقب و 

دصهن و رازه و  ود  يرجه  دون  تسیود و  لاس  ات  میهاربا  اندیـس  زا  و  لاس ، جـنپ  تصـش و  رازه و  ود  حیـسم  ات  میهاربا  اندیـس  زا  و  لاس ،
داب كاپ  ود  نآ  مان  حیسم - ات  یسوم  اندیس  زا  لاس و  هن  یس و 
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ات حیسم  زا  و  لاس ، راهچ  یس و  دصراهچ و  رازه و  ود  يرجه  دون  تسیود و  لاس  ات  یسوم  اندیس  زا  و  لاس ، تصـش  دصناپ و  رازه و  - 
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دون تسیود و  لاس  ات  سونیلاج  زا  و  لاس ، هن  هاجنپ و  سونیلاج  ات  حیسم  زا  و  لاس ، راهچ  داتفه و  دصتـشه و  يرجه  دون  تسیود و  لاس 
. تسا هدوب  لاس  هدزناپ  دصتشه و  يرجه 

. تسا هدوب  میهاربا  اندیس  زا  شیپ  لاس  تشه  داتفه و  دصیس و  رازه و  هس  بط  ملع  روهظ  سپ ،
. نافوسلیف ناکشزپ و  خیرات  باتک  دیسر  نایاپ  هب 
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یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار   6

هراشا
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ناوضر نبا  راثآ  لاوحا و 

شـش زا  : » دـیوگیم دوخ ، لاوحا  حرـش  رد  دوخ ، وا  تسا . يرجه  مجنپ  نرق  روهـشم  ناکـشزپ  زا  يرـصم  ناوـضر  نب  یلع  نسحلا  وـبا 
نف رد  یگلاس  ود  یـس و  رد  هکنآ  ات  مدرک  هفـسلف  بط و  نتخومآ  هب  عورـش  یگلاس  هدراهچ  رد  متخادرپ و  شناد  نتفرگارف  هب  یگلاـس 

«. دنک تیافک  يریپ  ماگنه  ارم  ات  متخودنا  یتورث  هار  نیا  زا  مدیدرگ و  روهشم  یکشزپ 
، سپس و  متخادرپ ». اهنآ  صیخلت  راصتخا و  هب  تسخن  نم  دندوب ، هتشون  یکـشزپ  ملع  رد  یناوارف  ياهباتک  ناینیـشیپ  نوچ  : » دیوگیم وا 
و بط ، رد  سونیلاج  طارقب و  ياهباتک  و  یعرش ، ياهباتک  زا  باتک  هد  و  بدا ، رد  باتک  جنپ  : » دنکیم نایب  نینچ  ار  اهباتک  نآ  عوضوم 

ياـهباتک زا  و  يزار ، يواـح  باـتک  سلوب و  و  سویـسابیرا ، و  سفور ، ياـهباتک  سدیروقـسید و  شئاـشح  دـننام  اـهنآ  ریاـظن  نینچمه 
وطـسرا و نوطالفا و  ياهباتک  نافراع  ياهباتک  زا  سومیلطب و  یطـسجم  میلاـعت  ياـهباتک  زا  و  باـتک ، راـهچ  یـسانشوراد  يزرواـشک و 

«. یباراف سویطسماث و  و  یسیدورفا ) ردنکسا   ) ردنکسا
و بیط ، نب  جرفلا  وبا  و  قاحسا ، نبا  نینح  رب  هلمج  زا  تسا ؛ هتشون  ضقن  در و  دوخ  نارصاعم  ناینیشیپ و  زا  يرایسب  راثآ  رب  ناوضر  نبا 

. يزار يایرکز  نب  دمحم 
ياراد دـیاب  یعقاو  کشزپ  طارقب  يأر  رب  انب  هک  تسا  هتفگ  وا  نآ ، رد  هک  تسا  هتـشاد  راـیتخا  رد  ناوضر  نبا  زا  یطخ  هعبیـصا  یبا  نبا 

: دشاب ریز  تافص 
. دشاب عبطشوخ  هظفاحشوخ و  دنمدرخ و  شیدناکین و  شوهزیت و  تسردنت و  مادناشوخ و  . 1

. دشاب رادروخرب  هماج  نت و  تفاظن  زا  يوبشوخ و  سابلشوخ و  . 2
. دزاسن شاف  ار  نانآ  يرامیب  دراد و  هاگن  ناهنپ  ار  نارامیب  رارسا  . 3

نامرد  زا  شیب  ناریقف  نامرد  هب  دشاب و  ترجا  رد  شتبغر  زا  شیب  نارامیب  نامرد  رد  وا  تبغر  . 4
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. دشاب بغار  نادنمتورث 
. دشاب صیرح  مدرم  هب  ندناسر  دوس  شناد و  نتفرگارف  رد  . 5

ات دنکن  ار  وا  هجوت  بلج  دنیبیم  نارامیب  هناخ  رد  هچنآ  نانز و  روما  زا  يزیچ  دـشاب . هتـشاد  تسار  ینابز  كاپ و  يرظن  ملاس و  یبلق  . 6
. دشاب هتشاد  ار  نآ  شهاوخ  هکنیا  هب  دسر  هچ 
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ار نانمـشد  دنکن ؛ زیوجت  ار  نینج  طقـس  ياهوراد  نینچمه  دسانـشیمن و  هک  ار  هدنـشک  يوراد  دـشاب ؛ مدرم  ياهلام  اهناج و  رب  نیما  . 7
. دنک نامرد  كاپ  یتین  اب  ناتسود  نوچمه 

: تسا ریز  حرش  هب  ناوضر  نبا  ياهباتک  نیرتروهشم 

سونیلاج ياهباتک  رب  حورش 

قرفلا  باتک  حرش  . 1
ةریغصلا ۀعانصلا  حرش  . 2

ضبنلا  باتک  حرش  . 3
ضارمالا  ءافشل  ّیتأتلا  یف  نقولغا  یلا  حرش  . 4

تاسقطسالا  باتک  حرش  . 5
جازملا باتک  حرش  . 6

طارقب ياهباتک  رب  ریسفت 

بطلا  سومان  ریسفت  . 1
ۀیصولا ریسفت  . 2

بطلا میلعت  یف  طارقبلا  بهذم  یف  ۀلاقم  . 3

سونیلاج ياهباتک  رب  تاقیلعت 

ءربلا ۀلیح  . 1
ۀحصلا ریبدت  . 2

ةدرفملا ۀیودالا  . 3
دصفلا . 4
رمایملا . 5
سناجاطاق . 6

نارگید رب  ضقن  در و 

للملا  یف  فالتخالا  یف  ۀعرز  نبا  میئارفا و  یلع  دّرلا  یف  . 1
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جورفلا  خرفلا و  یف  نالطب  نبا  ۀلاقم  ضقن  یف  . 2
هریغ  مالک  نع  الضف  هسفن  مالک  ملعی  نالطب ال  نبا  نا  یف  ۀلاقم  . 3

ناکملا  ةّرجملا و  یف  مثیهلا  نبا  نیب  هنیب و  ترج  لئاسم  یف  . 4
یهلالا ملعلا  یف  يزارلا  یلع  دّرلا  . 5
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نادنمشناد ياهباتک  رب  تاقیلعت  ریسافت و 

ۀیودالا ۀیذغالا و  یف  یمیمتلا  باتک  نم  قیلعت  . 1
ءاحصالل ةذیذل  ۀبرشا  یف  سوینودیسوف  باتک  نم  قیلعت  . 2

ضارمالا  تاقوا  یف  ةذیذللا  ۀعفانلا  ۀبرشالا  یف  سویرغلیف  باتک  نم  اهقّلع  دئاوف  . 3
سونیلاجل  ءربلا  ۀلیح  باتک  نم  اهقّلع  دئاوف  . 4

سونیلاجل  ۀحصلا  ریبدت  باتک  نم  اهقّلع  دئاوف  . 5
سونیلاجل  ةدرفملا  ۀیودالا  باتک  نم  اهقّلع  دئاوف  . 6

سونیلاجل  رمایملا  باتک  نم  اهقّلع  دئاوف  . 7
سونیلاج  طارقب و  ةدیدع ال  بتک  نم  طالخالا  یف  اهقّلع  دئاوف  . 8

ماشلا  نم  اهنع  لاؤسلا  هیلا  لصو  ضبنلا  یف  لئاسم  باوج  . 9
ماروالا  یف  نامعنلا  نب  رهزا  ّبیطلا  وبا  خیشلا  اهنع  لأس  لئاسم  ۀبوجا  یف  ۀلاسر  . 10

نینح  لئاسم  عبتت  . 11
ۀلیضفلا یف  سروغاثیف  میکحلا  ۀلاقم  ریسفت  . 12

سویروفرف  لخدم  دئاوف  قیلاعت  . 13
سونیلاجل سناجاطاق  باتک  نم  اهقّلع  دئاوف  . 14

نادنمشناد كوکش  لح 

سونیلاج  بتک  یلع  يزارلا  كوکش  لح  . 1
تاسرخملاب 681] ةاّمسملا  يدع  نب  ییحی  كوکش  لح  . 2

ناوضر نبا  زا  هدیسر  عبط  هب  راثآ 

هلیـسو هب  یـسیلگنا ، نابز  هب  همجرت  همدـقم و  اب  لئاسر ، سمخ  ناونع  تحت  هک  يدادـغب  نالطب  نبا  وا و  نایم  تاصقانم  تاـبتاکم و  . 1
تاراشتنا  مهدزیس  هرامش  رد  فوهریام ، سکام  و  تخاش 682 ] فزوژ 
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. تسا هدش  رشتنم  هرهاق  رد  لاس 1937 م ،. رد  رصم ، هاگشناد  تایبدا  هدکشناد 

هلجم رد  يریوصت ، تروص  هب  نیگزـس ، داؤف  روسفرپ  همدـقم  اب  باـتک  نیا  رـصم ؛ ضراـب  نادـبالا  ّراـضم  عفد  یف  ناوضر  نبا  هلاـسر  . 2
1990 م. لاس 1410 / رد  تروفکنارف ، رد  یمالـسا ، یبرع و  مولع  خیرات  هسـسوم  هلیـسو  هب  مشـش ، دـلج  یمالـسا ، یبرع و  مولع  خـیرات 

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و 
رد هیرصنتسم ، هاگشناد  یکـشزپ  هدکـشناد  داتـسا  يرکبلا ، لداع  رتکد  همدقم  اب  باتک  نیا  ۀّیعیبطلا ؛ يوقلا  یف  ناوضر  نب  یلع  مالک  . 3

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  دادغب  رد  زییاپ 1980 م . موس ، هرامش  مهن ، دلج  دروملا ، هلجم 
دـالب زا  نول ، یـسانشرواخ  هسـسؤم  هلیـسو  هب  يرنه ، دـنارگ  كاژ  زا  هسنارف  ناـبز  هب  همجرت  همدـقم و  اـب  باـتک  نیا  بیبطلا ؛ ۀـیافک  . 4

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  لاس 1979 م . رد  کیژلب ،
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هلیـسو هب  يرنه ، دـنارگ  كاژ  زا  تاحالطـصا  گنهرف  همجرت و  همدـقم و  اب  زین  باتک  ود  نیا  ةرـسفتلا ؛ باـتک  ضبنلا و  باـتک  و 6 .  5
. تسا هدش  پاچ  لاس 1984 م . رد  نول ، یسانشرواخ  هسسؤم 

حیحـصت قارع ، یملع  ناتـسگنهرف  سیئر  یّلعلا ، حلاص  دمحا  رتکد  هلیـسو  هب  باتک  نیا  بطلا ؛ ۀعانـص  میلعت  ۀـیفیک  یف  عفانلا  باتک  . 7
. تسا هدش  پاچ  دادغب  رد  لاس 1984 م . رد  ياهمدقم  اب  هدش و 

هاگشناد یبرع  مولع  خیرات  هلجم  رد  هیاطق ، ناملـس  رتکد  قیقحت  همدقم و  اب  رابکی  باتک  نیا  ةداعـسلا ؛ یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ۀلاقم  . 8
شیرتید تربلآ  هلیـسو  هب  یناملآ ، همجرت  اب  هارمه  یبرع  نتم  رگید ، راب  هدـش و  پاـچ  لاس 1978 م . رد  مود ، هرامـش  مود ، دلج  بلح ،

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ناملآ ، دالب  زا  نگنیتوگ ، رهش  رد  لاس 1982 م . رد  [، 683
هک دـمآ  لمع  هب  توعد  بناج  نیا  زا  يزلام ، یللملانیب  هاگـشناد  هب  هتـسباو  یمالـسا ، ندـمت  رکفت و  یللملانیب  هسـسؤم  فرط  زا  نوچ 
هب قیفوت  نیا  سیردت ، داوم  ندروآ  مهارف  نمـض  رد  منک ، سیردت  لاس 1993 م . رد  ار  یمالسا » یکشزپ  یسانششور  هفـسلف و   » سرد

هنوگ نیا  ام  ياههاگـشناد  یملع و  زکارم  رد  نوچ  و  دریگ ، رارق  یـسررب  قیقحت و  هعلاطم و  دروم  ناوضر  نب  یلع  هلاسر  هک  دمآ  تسد 
شناد ششوک و  زا  موبوزرم  نیا  یمارگ  نایوجشناد  ات  دنک  همجرت  یـسراف  نابز  هب  ار  نآ  هک  دید  بسانم  تسا ، هتفاین  هار  زونه  ثحابم 

. دندرگ هاگآ  دوخ  ناگتشذگ 
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یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار  همجرت 

هراشا

میهاوخیم  يرای  وا  زا  و  هدنیاشخب ، هدنشخب  يادخ  مان  هب 
رد لوا ، باـب  تسا : باـب  هس  رب  لمتـشم  نآ  تفاـی و  هار  یتخبـشوخ  هب  یکـشزپ  زا  ناوـتیم  هنوـگچ  هکنیا  رد  ناوـضر  نـب  یلع  هلاـقم 

. یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار  رد  موس ، باب  طارقب ؛ ندیناسانش  رد  مود ، باب  طارقب ؛ ياهباتک 

طارقب ياهباتک  رد  لوا ، باب 

: تفگ ناوضر  نب  یلع 
بیذـهت و ار  طارقب  تاـمیلعت  سونیلاـج  دـینادرگ و  لـماک  ار  یکـشزپ  تعانـص  شزومآ  طارقب  هک  میدرک  ناـیب  دوـخ  ياـهباتک  رد  اـم 
دندرک و عنم  نادادعتسایب  هب  ار  یکـشزپ  میلعت  سونیلاج  طارقب و  درک . بایدوز  ناسآ و  دادعتـسا  اب  ناگدنیوج  رب  ار  یکـشزپ  تعانص 

نآ تفایرد  زا  نانآ  ناوتان  عئابط  اریز ، تقیقح ؛ هب  هن  دنکـشزپ  مان  هب  دنهد  تبـسن  دوخ  هب  ار  یکـشزپ  نانیا  رگا  هک  دـندش  روآدای  ام  هب 
زیت ینهذ  هارمه و  یعبط  دیاب  یکشزپ  يوجشناد  هک  میداد  حیضوت  ام  و  دندرگیم . تعانص  نیا  شهوکن  ببـس  نانیا  مه  تسا و  رـصاق 

یکشزپ نتفرگارف  زا  شیپ  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  یبوخ  ریخ و  دنک و  لمحت  ار  رایـسب  جنر  هتـشاد و  تخـس  یقوش  اناوت و  ياهظفاح  و 
هک تسا  هدرک  دای  هتـشون  دوخ  ياهباتک  ندناوخ  بیترت  رد  هک  ياهلاقم  رد  سونیلاج  دـشاب . هدـیدرگ  بدأتم  تایـضایر  بدا و  هب  دـیاب 

هدوـب یگلاـس  هدـفه  نس  رد  هک  یماـگنه  رد  تسا ، هدرک  یکـشزپ  ملع  نتفرگارف  هب  زاـغآ  بدا ، تایـضایر و  رد  شزرو  زا  سپ  دوـخ ،
تعانص رد  هک  هدوب  نآ  زا  سپ  نیا  تسا و  هتـشون  تاسقطـسا  رد  یباتک  یگلاس  هدزون  رد  وا  هک  تسا  هتفگ  رگید  ياهلاقم  رد  و  تسا ،

نآ هک  هدش  روآدای  هدرک  شرازگ  ار  طارقب  ناسنالا  ۀعیبط  باتک  نآ  رد  هک  یباتک  رد  وا  اریز ، تسا ؛ هدوب  هدیسر  لامک  دح  هب  یکشزپ 
هتشون  یتقو  ار  باتک 
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لاس هس  تدـم  وا  نیاربانب ، تسا . هدوب  هتفایرد  قذاـح  ناداتـسا  دزن  تئارق  اـب  ار  وا  ياـهباتک  هدـیدرگ و  هاـگآ  طارقب  ياههشیدـنا  رب  هک 
دوش هتفرگارف  یضایر  بدا و  تسخن  هک  ددرگ ، يوریپ  وا  زا  دیاب  تعانص  نیا  نتفرگارف  رد  يور  نیا  زا  تسا . هدوب  یکشزپ  يوجـشناد 

. تسا هدرکن  بیذهت  ار  اهباتک  نآ  وا  زا  شیپ  سکچیه  و  ددرگ ، هدیمهف  نآ  یناعم  تئارق و  طارقب  ياهباتک  سپس ، و 
، تسین نکمم  یئزج  لامعا  اب  ندـش  ربارب  نودـب  نآ  میلعت  دـشاب و  مأوت  لمع  اـب  دـیاب  هک  تسا  یتعانـص  یکـشزپ  تعانـص  هکنآ  رگید 

یلک نیناوق  تخانـش  اب  نآ  لیمکت  لوصح و  یلمع  تعانـص  ره  هک  هدرک  نایب  هعیبطلادعبام  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  وطـسرا  هکنانچمه 
لامعا دوخ  هک  دراد  ترورـض  طارقب  ياهباتک  ندـناوخ  نمـض  یکـشزپ  يوجـشناد  نیاربانب ، تسا . نآ  یئزج  لامعا  اب  ییورایور  نآ و 

نف لها  هک  دوخ  زا  رتلضاف  يداتسا  روضح  رد  ار ، هیئزج  لامعا  وجشناد  هک  دوشیم  لماک  یتقو  رد  نیا  دریگ و  تسد  رد  ار  نآ  یئزج 
. دهد ماجنا  دشاب ،

- هدرک دای  ار  یطورش  یکشزپ  ملع  میلعت  يارب  طارقب  و  دریگ ، تروص  لاس  هس  یط  تسا  نکمم  یکشزپ  تعانـص  شزومآ  هکنآ  هجیتن 
غولب و نایم  نس  رد  ینعی  دشاب ، مک  وا  نس  هتـشاد و  يریگدای  يارب  راومه  یعبط  دیاب  وجـشناد  هک  دش - رکذ  نیا  زا  شیپ  اهنآ  زا  یخرب 

جازم عبات  یناسفن  ياهورین  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  لداعت  زا  رگید  نینس  هب  تبـسن  نس  نیا  رد  یمدآ  جازم  اریز  یگلاس ، جنپ  تسیب و 
اب هدـمآ  سونیلاج  طارقب و  ياهباتک  رد  ار  هچنآ  دـشاب ، هتـشاد  لضاف  یملعم  هب  یـسرتسد  رگا  ماـگنه ، نیا  رد  وجـشناد  و  دنتـسه . ندـب 

نیا رد  هک  دریگارف ، ار  یکـشزپ  سونیلاج  ياهباتک  يور  زا  دوخ  دیاب  دشاب  مورحم  قذاح  يداتـسا  نتـشاد  زا  رگا  دریگیم و  ارف  تعرس 
. دریگارف دیاب  مه  ار  قطنم  نیناوق  یکشزپ  میلعت  رد  اریز ، دشکیم ؛ ازارد  هب  وا  يریگدای  نامز  تروص 

ندـناوخ بیترت  هداد و  رارق  تسرهف  هدرک  هصالخ  ار  اهنآ  هتخادرپ و  طارقب  میلاعت  بیذـهت  هب  نآ  رد  هک  دوخ  ياهباتک  يارب  سونیلاـج 
هتـشذگ رد  طارقب  ياهباتک  يارب  یلو ، دنک ؛ يرادربهرهب  سونیلاج  ياهباتک  زا  هراب  نیا  رد  دـناوتیم  وجـشناد  تسا . هدرک  نیعم  ار  اهنآ 

دوخ هک  داتسرف  یتسرهف  نم  يارب  وا  متشون و  دیعـس  نب  ییحی  دوخ  تسود  يارب  ار  عوضوم  نیا  نم  تسا . هتفاین  شراگن  یتسرهف  نینچ 
بیترت هک  دوبن  نم  دزن  طارقب  ياهباتک  همه  متفای و  بترماـن  تسرهف  نیا  رد  ار  اـهباتک  بیترت  نم  دوب . هدرک  همجرت  یبرع  هب  یناـنوی  زا 

یتسرهف هدیسر  متسد  هب  هچنآ  يارب  اجنیا  ات  هک  مدش  نآ  رب  يور ، نیا  زا  متشادن . ار  وا  زا  هلاسر  هدزاود  اریز ، مزاس ؛ نیعم  ار  اهنآ  تئارق 
: مزاس مظنم  تروص  نیا  رب 

راتفگ کی  قوقح ،) تعیرش ، نوناق ،  ) سومان باتک  . 1
راتفگ کی  یکشزپ ،) ياهشرافس   ) ۀیصولا باتک  . 2

279 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
راتفگ کی  یکشزپ ،) هماننامیپ   ) دهعلا باتک  . 3

راتفگ تفه  مسیروفآ ،) همانهاتوک ،  ) لوصفلا باتک  . 4
راتفگ هس  تخانششیپ ،)  ) ۀفرعملا ۀمدقت  باتک  . 5

راتفگ هس  کشزپ ،) ناکد   ) نویرطیطاق باتک  . 6
راتفگ ود  نیشیپ ،) رادشه   ) وق راذنالا  ۀمدقت  باتک  . 7

وق لها  یلا  بوسنملا  راذنالا  ۀمدقت  باتک  . 8
راتفگ هس  اهیرامیب ،)  ) ضارمالا باتک  . 9

راتفگ هس  تسا ، وج ) بآ   ) ریعشلا ءام  باتک  نامه  هک  تخس ) ياهیرامیب  نامرد   ) هّداحلا ضارمالا  ریبدت  باتک  . 10
راتفگ راهچ  اهیندروخ ،)  ) اذغلا باتک  . 11
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راتفگ هس  درد ،) هراچ  نامرد ،  ) ریبدتلا باتک  . 12
( بوطرم داوم  يریگراک  هب   ) تابوطرلا لامعتسا  باتک  . 13

( هدعم هدننک  كاپ  ياهوراد   ) ۀیقنملا ۀیودالا  باتک  . 14
( هلاما ندومن ، ندب  دراو  نییاپ  زا  عیام  داوم   ) نقحلا باتک  . 15

راتفگ تفه  یمدیپا ،)  ) ایمیذیبا باتک  . 16
( اهیرامیب هرابرد  گرزب  باتک   ) للعلا یف  مظعالا  باتک  . 17

( راکشآان ياهدرد   ) ۀنطابلا للعلا  باتک  . 18
( عرص  ) ینهاکلا ضرملا  باتک  . 19

راتفگ کی  ناگتفه ،)  ) عیباسالا باتک  . 20
راتفگ کی  هدور ،) داب   ) خفنلا باتک  . 21

راتفگ راهچ  اهبآ ،) اهرهش و  اهاوه و   ) هایملا نادلبلا و  ۀیوهالا و  باتک  . 22
( نهک یکشزپ   ) میدقلا بطلا  باتک  . 23

( یکشزپ تعانص   ) ۀعانصلا باتک  . 24
( مشچ  ) رصبلا باتک  . 25

راتفگ هس  اههزیمآ ،)  ) طالخالا باتک  . 26
( سامآ  ) مرولا باتک  . 27

( هدنشک ياهمخز   ) ۀلتاقلا تاحارجلا  باتک  . 28
( رس ياهمخز   ) سأرلا تاحارج  باتک  . 29

( ندب زا  اهناکیپ  ندروآ  نوریب   ) لوصنلا عازتنا  . 30
( هاگیهت مخز   ) ریساوبلا باتک  . 31

280 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
( نیکرچ ياهمخز  اهروسان ،  ) ریصاونلا باتک  . 32

( ندرک هزیر  نتسکش و   ) ضّرلا رسکلا و  باتک  . 33
( اهدنویپ  ) لصافملا باتک  . 34

( اهیرامیب نایاپ   ) ضارمالا تایاهن  . 35
راتفگ هس  ینادهز ،) كدوک  تعیبط   ) نینجلا ۀعیبط  . 36

راتفگ هس  یمدآ ،) تعیبط   ) ناسنالا ۀعیبط  . 37
( یمدآ ندب  ياهعضوم   ) ناسنالا یف  یتلا  عضاوملا  باتک  . 38

( دناهدوب ردام  نادهز  رد  هام  تفه  هک  ینادازون   ) رهشا ۀعبسل  نیدولوملا  باتک  . 39
( دناهدوب محر  رد  هام  تشه  هک  ینادازون   ) رهشا ۀینامثل  نیدولوملا  باتک  . 40

( دناهدوب محر  رد  هام  هن  هک  ینادازون   ) رهشا ۀعستل  نیدولوملا  باتک  . 41
( ینتسبآ يور  ینتسبآ   ) لبح یلع  لبح  باتک  . 42

( یناشیپ تروص و  تسد و  نطاب  طوطخ   ) رئسلا باتک  . 43
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( ینادهز هدرم  كدوک  ندرک  هراپهراپ   ) ّتیملا نینجلا  عیطقت  باتک  . 44
( اهیرامیب نامرد   ) ضارمالا ریبدت  باتک  . 45

( اهنادند نتسر   ) نانسالا تابن  باتک  . 46
( هرکاب هزیشود ، نارتخد   ) يراذعلا باتک  . 47

( نانز نامرد   ) ءاسنلا ریبدت  باتک  . 48
( تسا دولآنوخ  وا  راردا  هک  یسک  هرابرد   ) مدلا لوبی  نم  باتک  . 49

( نانز ياهدرد   ) ءاسنلا للع  . 50
( ازان نانز   ) نلبحت یتاوللا ال  ءاسنلا  . 51

( ناوختسا نتسب   ) ربجلا باتک  . 52
)؟ ریگارف  ) غباسلا باتک  . 53

)؟ یکشزپ رد  اهتعدب   ) عدبلا باتک  . 54
. دسریم جنپ  هاجنپ و  هب  وا  ياهباتک  رامش  سپ ، نتآ .) لها  داقتعا   ) اینیثا لها  داقتعا  باتک  . 55

: تفگ یلع 
تـسا بسانم  براجت  باحـصا  شور  اب  هکنآ  لوا  بیترت  تخاس : بترم  بیترت  ود  ساسارب  ار  اهنآ  ناوتیم  تسین و  بترم  اـهباتک  نیا 

باتک سپـس ، ضرلا و  رـسکلا و  باتک  نآ ، زا  سپ  دـننکیم و  زاغآ  تسا  کشزپ  ناکد  ینعم  هب  هک  نورطیطاق  باـتک  ندـناوخ  زا  هک 
زا تغارف  زا  سپ  و  دنناوخیم ؛ يرگید ، زا  سپ  یکی  ار ، وا  یلمع  ياهباتک  هاگنآ  تاجارخلا و  باتک  ربجلا و 

281 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هک تسا  نآ  رگید  بیترت  دنناوخیم . تسا  راوازس  هکنانچ  ار  اهباتک  نیا  دنزادرپیم و  ناسنالا  ۀعیبط  باتک  ندناوخ  هب  یلمع ، ياهباتک 

ۀمدقت باتک  لوصفلا و  باتک  ظفح  هب  سپس ، دننکیم و  عورش  ناسنالا  ۀعیبط  باتک  تئارق  اب  هک  دراد  تقباطم  سایق  باحصا  شور  اب 
. دنزادرپیم وا  یلمع  بتک  ریاس  هب  سپس ، دننکیم و  عورش  ار  نورطیطاق  باتک  اهباتک ، نیا  زا  تغارف  زا  سپ  دنزادرپیم و  هفرعملا 

طارقب ندیناسانش  رد  مود ، باب 

: هدش لقن  نینچ  تسا . بسا » هدنرادهگن   » طارقب هملک  ینعم  دنیوگیم 
هگن هداتسیا  ار  وا  دیبوک و  وا  مد  هت  هب  رگید  تسد  اب  شکرـس و  یبسا  ندرگ  ای  رـس  رب  دوخ  تسد  کی  اب  دنمروز  يدرم  هک  داتفا  قافتا 

دندیمان بسا  هدنرادهگن  ینعی  سیطارقب »  » ار وا  دندش و  تفگـش  رد  وا  يروزرپ  زا  مدرم  دـنک . تکرح  تسناوتن  بسا  هکنانچ  تشاد ،
مان نیدـب  ار  دوخ  نادـنزرف  ناینانوی  دوب و  دـنمروز  هکره  يارب  دـش  لثملابرـض  هکناـنچ  تفاـی ، ترهـش  ناـینانوی  ناـیم  رد  ماـن  نیا  و 

. میناوخیم نآ  دننام  و  هدنورالاب )  ) دعاص و  ریش )  ) دسا ار  دوخ  نادنزرف  زورما  ات  ام  هکنانچمه  دندناوخ ،
مان یعیبط  عامس  زا  نیتسخن  راتفگ  رد  وطـسرا  هک  تسا  نامه  نانآ  زا  یکی  دندوب : روهـشم  مان  نیا  هب  نت  جنپ  نانوی  نادنمـشناد  نایم  زا 

هلئـسم نیا  اریز ، تسا ؛ هدرک  فشک  وا  ار  هریاد  عیبرت  هک  تشادنپیم  هک  دوب  سدنهم  يدرم  وا  هک  تسا  هتفگ  زین  رگید  ياج  رد  هدرب و 
رب دوخ  ياهریـسفت  رد  نانآ  زا  سونیلاـج  هک  دنتـسه  یناکـشزپ  رگید  نت  راـهچ  و  تسا . هدوب  ناسدـنهم  ناـیم  فـالتخا  دروم  زورما  اـت 

لـضاف طارقب  ياهباتک  نارـسفم  هک  تسا  هتفگ  محر  رد  ههام  تفه  نادازون  هراـبرد  دوخ  هلاـقم  رد  وا  تسا . هدرک  داـی  طارقب  ياـهباتک 
کی زا  اهباتک  نیا  هک  دـناهتفگ  رگید  یخرب  تسا . هتـشون  طارقب  کـی  ار  اـهباتک  نیا  همه  هک  دـناهتفگ  ناـنآ  زا  یخرب  دـنراد . فـالتخا 

نب طارقب  ناـنآ ، نیتـسخن  دـندوب . يرگید ، زا  سپ  یکی  نـت ، راـهچ  دـندشیم  هدـناوخ  طارقب  ماـن  هـب  هـک  یناـسک  اریز ، تـسین ، طارقب 
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باـتک ياراد  اـهنیا  همه  و  نقارد ، نب  طارقب  یمراـهچ ، سلاـساث و  نب  طارقب  یموـس ، سدـیلقاریا و  نب  طارقب  یمود ، و  سقیدیـسونغا ،
سلاساث و یکی  هتـشاد  دـنزرف  ود  گرزب  طارقب  هک  تسا  هتفگ  طارقب  ناـسنالا  ۀـعیبط  باـتک  رب  دوخ  شرازگ  رد  سونیلاـج  و  دـناهدوب .

. تسا هدوب  طارقب  مان  هب  يدنزرف  ار  کیره  نقارد و  يرگید 
: تفگ یلع 

تعانـص ناورـشیپ  زا  طارقب ، دـنزرف  سلاـساث ، هک  تسا  هتفگ  هدرک و  داـی  دوـخ  ياـهباتک  زا  رگید  ياـهاج  رد  ار  بلطم  نیا  سونیلاـج 
هک ار  نآ  و  دـیدرگ . سوـالاسرا  هاـش  بحاـصم  هکلب  تفرگن ، دوخ  رهـش  رد  میلعت  رد  ار  دوخ  ردـپ  ياـج  وا  یلو ، تسا ؛ هدوب  یکـشزپ 

میلعت  رد  طارقب 
282 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

میلعت ار  نقارد  سلاساث و  شدـنزرف  ود  نادرگاش و  زا  یهورگ  سدـیلقاریا  نب  طارقب  اریز ، دوب ؛ سبولوف  شدرگاش  درک ، دوخ  نیـشناج 
یتسرد ظفح  هک  ار  ناسنالا  ۀعیبط  باتک  زا  موس  هلاقم  هک  تسا  هتفگ  و  دـیدرگ . وا  نیـشناج  میلعت  رد  سبولوف  وا  درگاش  طقف  دادیم و 

هب ار  محر  رد  ههام  تشه  نادازون  باتک  یهورگ  و  تسا ، هتشون  سلاساث  يارب  ار  ایمیدیپا  باتک  زا  مود  هلاقم  سبولوف و  يارب  تسا  نت 
نب طارقب  هب  دناهتـشون  سبولوف ، نقارد و  سلاساث و  طارقب و  راـهچ  ینعی  نت ، تفه  نیا  هچنآ  هکنآ ، هصـالخ  دـناهداد . تبـسن  سبولوف 

مدقتم و رـصاعم و  ناکـشزپ  همه  زا  رترب  نانآ و  زا  رترب  وا  درک و  ادیپ  ترهـش  مان  نیا  وا  يارب  اریز ، تسا ؛ هدش  هداد  تبـسن  سدـیلقاریا 
ات دابآلا ، دبا  ات  شگرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  ناهج  رد  شمان  دـندیمان و  گرزب  طارقب  ار  وا  يور ، نیا  زا  تسا . هدوب  نامز  نیا  ات  رخأتم 

رز و راطنق  دـص  هک  داد  هدـعو  وا  هب  تسـشخطرا  هاشنهاش  هک  دیـسر  هیاـپ  نادـب  اـت  وا  تسا و  ياـجرب  دراد ، دوجو  یمدآ  هک  یماـگنه 
خـساپ ار  توعد  وا  و  دزرو ، لاغتـشا  یکـشزپ  تمدخ  هب  دورب و  هاش  نآ  دزن  وا  ات  دشخبیم  وا  هب  رخاف  ياههنیجنگ  ناوارف و  ياهـششخب 

هتـشگ نوگرگید  وا  لقع  هک  دنتـشادنپیم  نوچ  دنک ، نامرد  ار  طارقمد  نانآ  میکح  ات  دنداد  وا  هب  رز  راطنق  هد  اریدـبا  لها  یلو ، دادـن .
لقعلا حیحـص  وا  هک  تفایرد  دـید  ار  وا  یتقو  تفر . طارقمد  دزن  نانآ  اب  داهن و  نانآ  رب  یتّنم  دـنادرگرب و  ناـنآ  هب  ار  لاـم  طارقب  تسا .

نانآ هب  طارقب  تسا . هتـشگ  نوگرگید  شلقع  هک  دـندرب  نامگ  هتـشاد  لوغـشم  ملع  هب  ار  دوخ  نانآ  رهـش  تساـیر  زا  نوچ  یلو ، تسا ؛
هب نانآ  دزن  زا  تسا و  هدـیزگرب  رهـش  تسایر  رب  ار  هفـسلف  رد  رظن  شمارآ و  تولخ و  ییاهنت و  وا  یلو  تسا ، تسرد  وا  لقع  هک  تفگ 

عضو نونکا  نم  و  دراد . وا  گرزب  تفارش  تلیضف و  رب  تلالد  هک  تسا  یناوارف  ياهیتفگش  رابخا و  ار  طارقب  تسا . هتشگ  ناور  وق  رهش 
نیا عضو  سومیلطب  اریز ، منکیم ؛ تبث  نیمز ، ناداـبآ  شخب  رد  ار ، تسرد  تمکح  هب  روهـشم  ناـمیکح  ياهرهـش  عضو  طارقب و  رهش 

، تسا طارقب  رهـش  هک  وق ، رهـش  اهنآ  نایم  زا  تسا . هدرک  حیحـصت  هتـشون  رومعم  ياهنیمز  تروص  هرابرد  هک  دوخ  باتک  رد  ار  اـهرهش 
هجرد رام »  » نآ ضرع  و  هلر »  » نآ لوط  سونیلاج ، رهـش  ینعی  سماغرف ، رهـش  اـما  و  تسا ؛ هجرد  ول »  » نآ ضرع  هجرد و  رم »  » نآ لوط 
میلقا رد  اهرهـش  نیا  همه  سپ  تسا . كزل »  » نآ ضرع  و  بن م »  » نآ لوط  نوطالفا ، طارقـس و  رهـش  نامیکح و  رهـش  نتآ ، اما  و  تسا ؛
سلاط هک  تسا  يور  نادـب  نیا  و  تسایـسآ . رواجم  يرواخ  تهج  زا  نآ  ياهتنا  هب  کیدزن  نیمز و  هرومعم  زا  يرتخاب  همین  رد  راهچ و 

ملع بسک  اجنآ  نامیکح  زا  دـندرک و  رفـس  رـصم  هب  میکح  ود  نیا  اریز ، دـندروآ ؛ ناینانوی  دزن  رـصم  زا  ار  تمکح  سروغاثیف  یطلم و 
تمکح و هناخ  نهک ، نامز  رد  رصم ، هکنآ  هچ  دنتـشاد . نایب  دندوب  هتخومآ  نایرـصم  زا  ار  هچنآ  دنتـشگزاب و  ناینانوی  دزن  هب  دندومن و 
دناهدروآ و ار  عوضوم  نیا  دوخ  ياهباتک  رد  زین  وطسرا  نوطالفا و  و  دهدیم ، یهاوگ  ناتساد  نیا  یتسردهب  تاروت  باتک  هدوب و  شناد 

سویروفرف و
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رد سونیلاج  و  دناهدرک . نیودت  دوخ  راثآ  رد  ار  نآ  دنتشاد  ناکـشزپ ، نافوسلیف و  ینعی  نامیکح ، خیرات  ياهباتک  هب  یتیانع  هک  نارگید 
وا هک  دناهتـشادنپ  یخرب  تسا . فـالتخا  سویبلقـسا  هراـبرد  دـیدرگ و  ماـهلا  سویبلقـسا  هب  طـقف  یکـشزپ  هک  هدرک  داـی  دوخ  ياـهباتک 
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ردپ داتسا  ناینیشیپ  تداع  رب  دزومایب و  دوخ  نادناخ  لها  هب  ار  یکشزپ  تعانـص  ات  تخیگنارب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  دوب  ياهتـشرف 
هدرک جارختـسا  ار  نآ  زین  دوخ  بناج  زا  وا  هدیدرگ و  یحو  درم  نآ  هب  یکـشزپ  هک  دـناهدرب  نامگ  یهورگ  و  دـشیم ، هدـیمان  وجـشناد 

زا ار  نآ  نآ ، مدرم  هک  دوـب  سدور  هریزج  رد  تسخن  یکـشزپ  هکنآ  هچ  دـناهدیدرگ ؛ بوـسنم  وا  هـب  ناکـشزپ  ماـیالا  میدـق  زا  تـسا و 
سدور هریزج  اما ، تشگ . لقتنم  وق  هریزج  هب  نآ  زا  سپ  سدینق و  هریزج  رد  نادناخ  نیا  لها  هب  سپـس  دندوب ، هتفرگارف  رـصم  نامیکح 

و حـن م »  » نآ لوط  وق  هریزج  اـما  و  تسا ، ول »  » نآ ضرع  و  هیون »  » نآ لوط  سدـینق  هریزج  و  تسا ، وـل »  » نآ ضرع  و  حـن م »  » نآ لوـط 
. تشذگ هک  تسا  نانچنآ  ضرع 

هکنآ ات  تشادن ، دوجو  ملع  نآ  يریگارف  ناکما  هناگیب  يارب  تخومآیم و  ار  یکـشزپ  دوخ  دج  ردپ و  زا  طقف  دـنزرف  نادـناخ ، نیا  رد 
نیعم نآ  يارب  ییاهطرش  ددرگ  هابت  دوبان و  یکشزپ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دمآ و  ادیپ  تسا - روهشم  تلیـضف  هب  هک  سدیلقاریا - نب  طارقب 
مزلم دوخ  رب  ار  اهطرـش  نیا  هکره  سپ  یباـیرد . یناوتیم  وجـشناد  داتـسا و  رب  دـهع  تیـصو و  سوماـن و  ياـهباتک  زا  ار  نآ  وت  هک  درک 

وا نادرگاش  نیرترب  زا  سبولوف  وا  درگاش  و  وا ، ریغ  لسن  زا  ای  دـشاب  وا  لسن  زا  هاوخ  دـیدرگیم ، یکـشزپ  نتخومآ  هب  زاـجم  تسنادیم 
. دوب

یتسردان سونیلاج  دوبن . سویبلقسا  لسن  زا  وا  هک  دیـسر  سونیلاج  هب  هکنآ  ات  دیدرگیم  لقتنم  يرگید  هب  یکی  زا  هتـسویپ  یکـشزپ  ملع 
تـشاگن دوخ  هک  ییاهباتک  تشون و  طارقب  ياهباتک  رب  هک  ییاهریـسفت  اب  تخاس و  راکـشآ  ار  بذاـک  ياههشیدـنا  دـساف و  ياـهراتفگ 

تبسن طارقب  هب  دب  نامدرم  هک  ار  يزیمآسیلدت  ياهراتفگ  طارقب ، ياهباتک  رب  دوخ  ياهریـسفت  رد  وا  درک . بیذهت  ار  یکـشزپ  تعانص 
لاح تسا . مک  رایـسب  تسا  ناهنپ  نآ  رد  سیلدت  هک  یتسرد  ياههشیدنا  هب  سایق  هب  اههشیدنا  نیا  هک  دـنچره  درک ؛ یفرعم  دـندوب  هداد 

نوچمه تسا  هدـش  حیرـصت  اـهنآ  رب  هک  ییاـهباتک  زج  هب  تسین ، سونیلاـج  طارقب و  ریغ  ياـهباتک  رد  صخـشم  يدوـس  تسا  نینچ  هک 
نایوجشناد يارب  کش  نودب  تسین و  بترتم  يدوس  اهباتک  نیا  ریغ  رد  و  ةدرفملا .) ۀیودالا  یف   ) هداس ياهوراد  رد  سدیروقـسید  باتک 

تـسا راوازـس  هچنآ  کیره ، رد  دوش و  هتـسناد  نآ  یئزج  یلک و  تاقوا  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  يرامیب  ناـمرد  اریز ، تسا ؛ روآناـیز 
. ددرگیمن رسیم  ءربلا  ۀلیح  باتک  و  نارحبلا ، باتک  و  ۀفرعملا ، ۀمدقت  باتک  و  لوصفلا ، باتک  مهف  نودب  رما  نیا  دریگ و  ماجنا 

هب  هک  ار  ینامیکح  زا  کیره  خیرات  طارقب و  خیرات  میدرک ، دای  ار  نامیکح  ياهرهش  هک  لاح 
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هاـش ناـمز  رد  وا  هک  دـیوگیم  شیاـهباتک  زا  ددـعتم  ياـهاج  رد  سونیلاـج  میوـگیم : سپ  مـییازفایم . نآ  هـب  دـنراد  ترهـش  تلیـضف 
ثلث ود  رد  وا  هک  ار  یناتساد  هدیدرگ و  صوصخم  دیسر ، یهاش  هب  سونایردا  گرم  زا  سپ  هک  سینوطنا ، تمدخ  هب  هدوب و  سونایردا 

سونیلاج دـنکیم . تیافک  رما  نیا  تابثا  يارب  هدروآ  اهدرد ) دـض  ياـهوراد   ) ءاودـالل ۀـلباقملا  ۀـیودالا  هب  فورعم  دوخ  باـتک  زا  لوا 
نامز زا  نآ  زا  یشخب  هک  مدید ، وا  دزن  نیچراد )  ) ینیـصراد زا  رپ  ار  یفورظ  مدرکیم . هیهت  قایرت  سینوطنا  يارب  ینامز  نم  تسا : هتفگ 

کیره دندوب  سنج  کی  زا  هک  ینیصراد  عاونا  همه  هک  مدید  نم  و  دوب ، هدش  يرادهگن  سونایردا  نامز  زا  رگید  یـشخب  سونوایارط و 
. تشاد يرترب  نامز ، تمدق  بسحرب  يوب ، هزم و  فعض و  تّوق و  رد  يرگید  رب  اهنآ  زا 

زا نم  تشاد . رارق  کی  هجرد  ینیصراد  تخرد  نآ  رد  دوب و  مین  عرذ و  راهچ  نآ  لوط  هک  دندوب  هدروآ  ام  يارب  یفرظ  ربرب  نیمزرس  زا 
ار نآ  هاش  یتقو  هکنانچ  متفای . تانوجعم  نیرترب  ار  نوجعم  نآ  متفرگرب و  دـشیم ، هدـیمان  سینوطنا  هک  سقرم ، هاش  يارب  ینوجعم  نآ 

لامعتـسا اجنامه  رد  ار  نآ  یلو  دنهدیم ، ماجنا  اهنوجعم  ریاس  دروم  رد  هکنانچ  دبای ، يراوتـسا  درذگب و  هک  تشاذگن  یتدـم  دیـشچ 
ثرا هب  ار  تکلمم  تشادن ، ینیـصراد  قایرت و  هب  یهجوت  هک  سدوموق  وا  زا  سپ  هک  یماگنه  دنک . اهر  هام  ود  ار  نآ  هکنآ  نودـب  درک 

هاـش هکنیا  اـت  دـیدرگ . دوباـن  دـندوب  هدروآ  سوناـیردا  زا  سپ  هک  ینیـصراد  ره  زین  دوب و  هدـنامیقاب  ینیـصراد  تخرد  زا  هچنآ  تفرگ 
نآ نتخاـس  يارب  هک  مدـش  راـچان  نم  دوـش . هـتفرگ  دـنتفرگیم ، سینوـطنا  يارب  هکناـنچمه  یقاـیرت ، وا  يارب  اـت  داد  ناـمرف  سروساـم 
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لماک لاس  یس  نآ  ینیـصراد  رب  اریز  هدیدرگ ، قایرت  نیرتفیعـض  نآ  هک  دیدرگ  راکـشآ  الماک  نم  يارب  سپـس ، منیزگرب . ینیـصراد 
. تسا هدوب  هتشذگن 

: تفگ یلع 
رد وا  و  تسا ، هدرک  دصر  سونایردا ، هاش  نامز  رد  هیردنکسا ، رد  ار  يرمق  فوسک  هس  وا  هک  هدرک  دای  یطسجم  باتک  رد  سویملطب  و 
لاس نآ  هک  میدرک  دصر  سینوطنا  تنطلس  موس  لاس  رد  اطخ  زا  يرانکرب  طایتحا و  تیاهن  اب  ار  یفیرخ  لادتعا  ام  دیوگیم : موس  هلاقم 

هک ناهاش  ياهلاس  لودج  هب  و  تسا ، هدوب  سویملطب  رصاعم  سونیلاج  نیاربانب ، تفگ : یلع  دوب . ردنکـسا  تافو  زا  هس  تصـش و  دص و 
نیا سپ ، متفای . لاس  تصـش  دـصراهچ و  دوب ، سقرم  وا  مان  هک  ار ، سینوطنا  تنطلـس  زاغآ  ردنکـسا و  تافو  نایم  ناـمز  مدرک  هعجارم 

نوطالفا ملعم  طارقس  و  وطسرا ، ملعم  نوطالفا  و  ردنکسا ، رصاعم  وطسرا  انامه  و  درادن ، دوجو  نآ  رد  ياههبـش  هک  تسا  یتسرد  خیرات 
فوسلیف نوطالفا  نوچ  هک  دـیوگیم  ناسنالا  ۀـعیبط  باتک  رب  شریـسفت  زا  نیتسخن  هلاقم  نایاپ  رد  دوخ  ظـفلاب  سونیلاـج  و  تسا ، هدوب 

خیرات  ياهلودج  رد  و  تسا ، هدوب  طارقب  نادرگاش  رصاعم  وا  سپ  هدرک  ذخا  ار  ملع  طارقب  زا  هک  تسا  هداد  یهاوگ 
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- طارقب نامزمه  ریـشدرا - توف  هاش و  نیا  نایم  و  هدوب ، سوخا  سیـسرا  هب  موسوم  يدرف  نوطالفا ، رـصاعم  ناریا ، هاش  هک  هدـمآ  ناهاش 
شناد وا  زا  هدرک و  تاقالم  ار  سبولوف ، اـصوصخ  طارقب ، نادرگاـش  طارقـس  هک  دـیدرگ  راکـشآ  سپ ، تسا . هدوب  لاـس  لـهچ  دـص و 

ییاسانـش رد  ار  وا  هقیرط  هدرک و  دای  ناسنالا  ۀـعیبط  باتک  رد  طارقب  نخـس  زا  سبولوف  ار  هچنآ  طارقـس  يور  نیا  زا  و  تسا ، هتفرگارف 
هدوب و رصاعم  وا  اب  طارقب  هک  ریشدرا ، تافو  نیب  نیاربانب ، تسا . هدرک  اقلا  نوطالفا  رب  هدومیپ  ار  نآ  شور  هدرمـش و  وکین  سفن  تعیبط 
یـس و دـص و  رب  غلاب  اهلاس  نیا  همه  سپ ، تسا . لاس  هدزناش  ردنکـسا  تافو  ات  هدوب ، لاس  کـی  تسیب و  دـص و  ار  وا  ردنکـسا  زا  شیپ 

دـصناپ سونیلاج  طارقب و  نایم  ياهلاس  دوش  هدوزفا  نآ  هب  ردنکـسا  تافو  سویملطب و  دصر  نایم  ياهلاس  هاگره  و  دوشیم ، لاس  تفه 
. ددرگیم لاس  تفه  یس و  و 

ءاودالل ۀـلباقملا  ۀـیودالا  باتک  رب  دوخ  ریـسفت  خـیرات و  رد  يوحن  ییحی  هچنآ  اب  میدرک  جارختـسا  باـسح  نیا  زا  اـم  هک  ار  هچنآ  یتقو 
و هدوب ، لاس  جنپ  تصـش و  دصـشش و  سونیلاج  روهظ  ات  طارقب  نامز  زا  دـیوگیم : يوحن  ییحی  هک  میباییم  نینچ  مینک  هسیاقم  هدروآ 

ملعم ملاع و  لاس  داتفه  ملعتم و  كدوک و  لاس  هدفه  هک  هدرک  یگدنز  لاس  تفه  داتشه و  سونیلاج  و  هتسیز ، لاس  جنپ  داتفه و  طارقب 
. تسا هدوب 
: تفگ یلع 

نیا زا  لاس . راهچ  تسیب و  دـشاب  هتفای  تافو  ریـشدرا  نامز  رد  طارقب  رگا  سپ ، تسا . لاس  تفه  داتفه و  خـیرات  ود  نایم  فالتخا  سپ ،
وا يارب  انامه  دشابن ، هنوگنیا  رگا  تسا و  تسرد  وا  راتفگ  هتخومآ  ام  هب  سونیلاج  هک  دشاب  نامه  هدرک  دای  ییحی  ار  هچنآ  رگا  تهج ،
نآ رد  میتفرگ و  ناهاش  خـیرات  لودـج  هب  سویملطب و  دـصر  ساسارب  ار  نآ  اـم  اریز ، رتراوتـسا ؛ رتتسرد و  هداد  خر  خـیرات  رد  يوهس 
نیا زا  کیره  نایم  ام و  نایم  ار  هچنآ  هاگره  تسا و  هدوب  لاس  دصـشش  طقف  طارقب  سونیلاج و  ناـیم  هکنیا  نآ  تسین و  یکـش  ههبش و 

و میباییم ، لماک  لاس  ود  تصش و  دصیـس و  رازه و  تسا  يرجه  لاس 436  هک  نامز  نیا  ات  ار  ردنکـسا  خیرات  مینک ، باسح  تسا  ود 
داتشه و دصراهچ و  رازه و  طارقب  ام و  نایم  هاگنآ  مییازفایم ، نادب  ار  ردنکسا  تافو  ریـشدرا و  تافو  نایم  لاس  تفه  تسیب و  دص و 

دنچ لاس و  هد  دنچ  لاس و  دصهن  سونیلاج  ام و  نایم  میهاکب  لاس  هس  تصش و  دصراهچ و  ردنکسا  خیرات  زا  هاگره  و  دوشیم . لاس  هن 
، دروآ دوخ  يوسهب  شرهـش  زا  دوخ  اب  ار  وا  سوینوطنا  هک  دـیوگیم  هبتک  تسرهف  یف  باتک  رد  سونیلاـج  اریز ، دوشیم ؛ لاـس  کـی  و 

. دوب هدرک  زواجت  دراد  ناما  نآ  حیحصت  هک  یمک  رادقم  هب  تفه  یس و  زا  هکیلاحرد 
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یتخبشوخ هب  یکشزپ  زا  یبایهار  موس ، باب 

: تفگ یلع 
طارقب و ياهباتک  ریغ  هب  يزاین  کشزپ  هکنیا  دوش و  هتخومآ  لاس  هس  یط  هک  تسا  نکمم  یکشزپ  تعانص  هک  میدرک  نایب  هتـشذگ  رد 
: تسا هتفگ  یکی  هک  تسا  نانچمه  اهباتک  نیا  ریغ  هب  ندش  لوغشم  هک  میوگیم  يور ، نیا  زا  و  درادن . سدیروقسید  باتک  سونیلاج و 

. دنیامیپیم ندیود  اب  ار  نآ  دنراد و  ضحم  ریخ  يوسهب  يزارد  هار  هک  یناربجنر  ناکانهودنا و  ناتخبدب و  رب  دنک  محر  ادخ 
ياهیرامیب ندیـشخب  دوبهب  نانآ و  ياهندب  تمالـس  تشادـهگن  رد  دـناسر  یبوخ  ریخ و  مدرم  هب  دـناوتیم  کشزپ  هک  تشگ  راکـشآ  و 

ام هک  تسا  راوازـس  و  تسا : هتفگ  ءربلا  ۀلیح  باتک  زا  نیتسخن  هلاقم  نایاپ  رد  سونیلاج  و  دننک . مایق  ناشیاهراک  هب  دنناوتب  هکنیا  ات  نانآ 
میهد ماجنا  ریخ  راک  میناوتب  ام  هک  تسین  نیا  زا  رتدب  رتتشز و  يزیچ  اریز ، مینک ؛ تاهابم  مییوج و  یشیپ  تاریخ  ماجنا  رد  ناگتشرف  رب 

( ار شدوخ  ياهبیع  یمدآ  تخانش  رد   ) هسفن بویع  ناسنالا  فرعت  یف  شراتفگ  رد  سوسیدا  زا  مینک . اهر  ار  نآ  میزروب و  یتسـس  یلو 
یتسس تسا : هتفگ  وطسرا  و  دنکن . نآ  هب  لمع  یلو  دسانـشب  ار  ریخ  هک  يدرم  يارب  تسا  تشز  حیبق و  ردقچ  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن 

: تفگیم ردنکسا  و  تسین ؛ يزیچ  رش  ریخ و  هب  هجوت  رد  ندیزرو 
قح رد  ییوکین  هدادن و  ماجنا  يریخ  نآ  رد  هک  ار  يزور  مرامشیمن  دوخ  یهاشداپ  زا  هک  تسا  نیا  متخومآ  وطسرا  دوخ  ملعم  زا  هچنآ 

و دراد ، زاین  وا  ار  هچنآ  راچان  هب  دـنک  مدرم  هب  یکین  گـنهآ  هاـگره  قذاـح  کـشزپ  هک  تسا  راکـشآ  دوخ  نیا  و  مشاـب . هدرکن  یـسک 
يزیچ یتسردـنت  اریز ، دـشاب ؛ کشزپ  دزم  هتـسیاش  هک  تسین  ایند  رد  زیچچـیه  تفگ : طارقب  و  دـسریم . وا  هب  نانآ  زا  مه ، نآ  رب  نوزفا 

رد يرامیب  زا  ییاهر  و  دهد ، ماجنا  دناوتیمن  ار  دوخ  ياهراک  زا  کیچیه  نآ  نودب  یمدآ  تسین و  رـسیم  نآ  نودـب  یگدـنز  هک  تسا 
زیزع دنوادخ  رب  وا  رجا  یلو ، تسین ؛ کشزپ  ترجا  روخرد  دشاب  ناوارف  دنچره  زیچچـیه  تهج ، نیا  زا  تسا . گرم  زا  ییاهر  تقیقح 
نیا زجهب  دیاب  دشاب  وا  ناکما  رد  نیا  رگا  دریذپب و  هلـص  هیدـه و  ناونع  هب  وا  هک  تسا  راوازـس  دـسریم  وا  هب  ار  هچنآ  تسا و  گرزب  و 

. ریخ لمع  مدرم و  ناسحا  زاین و  زا  تیافک  ردق  هب  ندیسر  يارب  دوش  هداد  رارق  هلیسو  دیاب  یکشزپ  هک  تسا  راکشآ  نیا  درواین و  يور 
نیا اب  طارقمد  دیـسرپ . ار  هدـنخ  نیا  تلع  طارقب  دـیدنخ . ههقهق  هب  طارقمد  دـمآ ، درگ  اریدـبا  رهـش  رد  طارقمد  اـب  طارقب  هک  یماـگنه 

: داد خساپ  ترابع 
رمع نانآ  منیبیم : مهدیم  حرش  تیارب  هکنانچ  نآ  ار  مدرم  لاوحا  روما و  هچنآ  زا  تشاداو ، هدنخ  نیا  هب  ارم  ناوارف  یتفگش  طارقب  يا 

؟ دـیدنخ نانآ  هب  درک و  هرخـسم  ار  نانآ  هک  تسین  راوازـس  ایآ  دـنادرگیمنرب . ناـنآ  يارب  يدوس  هک  دـنزاسیم  هاـبت  يزیچ  رد  ار  دوخ 
زا یخرب 
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هب میـس  رز و  هکیتقو  دنروآدرگ و  میـس  رز و  هکنآ  صرح  زا  دننکیم  لیلذ  تخبدـب و  هتـسخ و  ار  دوخ  دـندرگیم و  ناهج  درگ  نانآ 

کلم و نایاپراهچ و  نابـسا و  رگید ، یخرب  دنریگیمنرب . نآ  زا  يدوس  دوخ  دنراذگیم و  يرگید  يارب  ار  نآ  دـنریمیم و  دـمآ  تسد 
رب ییاناوت  هکیلاحرد  دننادرگیم  دوخ  صاخ  کلم  ار  نآ  دنراکیم و  ناتخرد  نآ  رد  دـننکیم و  دابآ  ار  نآ  دـنرخیم و  روانهپ  نیمز 

؟ تسه یقرف  یگناوید  اب  صلاخ  صرح  نیا  نایم  ایآ  دنرادن . مه  دوخ  یگدنراد 
لام زاب  دنـشورفیم و  ار  نآ  ياههویم  اههلغ و  دندیرخ  نیمز  یتقو  دنرخیم و  نیمز  دـنیازفایم و  نآ  هب  دـنوش  رادروخرب  لام  زا  هاگره 

؟ دندرگیم صرح  نایم  رد  هزادنا  هچ  دنروآیم ، درگ 
دـننکیم و ناـهنپ  ار  نآ  دـنروآ  تسد  هب  لاـم  هک  یماـگنه  دـنوشیم و  كاـنمغ  دـنروخیم و  هودـنا  دنـشاب  هتـشادن  تورث  هک  یناـمز 

سیماون هب  هلماعم  رطاخهب  نانآ  هدرک و  تخبدب  ار  نانآ  توخن  دـهد . خر  لام  نآ  رطاخهب  نانآ  رب  یگنرین  هک  دنـسرتیم  دـنناشوپیم و 
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هناخ لها  نادنزرف و  ناردارب و  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  نایم  رد  دنزرویم و  ینمـشد  رگید  یخرب  هب  نانآ  زا  یخرب  دننکیم ؛ زواجت  قح 
يا سپ ، دنـشابیمن . نآ  کلام  دـنراذگیم و  یقاب  گرم  زا  سپ  هک  یلام  نامه  دنـشکیم ، ایند  لاـم  تهج  هب  ار  دوخ  ياهیرهـشمه  و 

دوشیم هتخیمآ  مهرد  ناـشیاهلقع  هک  یناـمز  ناتـسم ، رب  هک  ینیبیمن  اـیآ  موش ؟ شنزرـس  ناـنیا  رب  دوـخ  هدـنخ  رب  دـیاب  ارچ  نم  طارقب 
رهـش ناسیئر  سپ ، تسین ؟ میدرک  ار  نآ  فیـصوت  هک  ییرامیب  زا  شیب  نانآ  يرامیب  هکیلاحرد  دندنخیم ، زین  ناقـشاع  رب  دندنخیم و 

اب هک  ینارگتعنص  دننارورپیم . رـس  رد  ار  رهـش  تموکح  تسایر و  يوزرآ  هماع  هکیلاحرد  تسار ، هماع  یتخبـشوخ  دوس و  دنیوگیم 
. دنروخیم ار  رهش  سیئر  هطبغ  نارگتعنص  نیمه  تسا و  رتهدوتس  ناشماجنارس  رتتخبشوخ و  دننکیم  راک  تسد 

. يدیدرگ تخبشوخ  انامه  یتفای  دوخ  شمارآ  زا  هک  يدوس  نیا  اب  وت  هک  ادخ  هب  دنگوس  یتفگ ، قح  نخس  طارقمد  يا  تفگ : طارقب 
: تفگ یلع 

؛ تسا لقع  اب  مأوت  رمع  زین  کشزپ  شخبتذـل  رمع  تسا و  درخ  اب  هارمه  یگدـنز  نامه  یتخبـشوخ  هک  تخاس  راکـشآ  وطـسرا  انامه 
زا یناویح  ياهتوهـش  شهاوخ  اریز ، دشاب ؛ ناکدوک  لقع  نوچمه  وا  لقع  هکیلاحرد  دـیامیپب  ار  یگدـنز  لوط  دـناوتیمن  یـسک  اریز ،

سفن يوزرآ  هب  ندیـسر  تاوهـش و  زا  يریگهرهب  هک  تخاس  راکـشآ  زین  هعیبطلادعبام  رد  دزیخیمرب و  ناکدوک  لوقع  نوچمه  یلوقع 
نیا زا  تسا . طوبغم  رتشیب  تسا  هدیسر  نادب  هچنآ  هب  دشاب  روهرهب  رتشیب  روآتذل  تاکاردا  نیا  زا  هکره  دنتـسه و  روآتذل  ياهکاردا 

زا تسا  هدش  هایگ  زا  رترب  یمدآ )  ) روناج اذل  تسا و  رتشیب  وا  هرهب  یتخبشوخ و  دنک  كرد  ار  میظع  روما  رتشیب  سک  ره  هک  تسا  يور 
نآ  اب  هک  تسا  تسد  ود  ار  وا  تسا ، دنمدرخ  هدنز و  يدوجوم  وا  هکنآ  يارب 
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دریگیم و راک  هب  ار  باطخ  نخـس و  دـهدیم و  میلعت  دزومآیم و  ملع  دـشیدنایم و  نآ  اب  هک  تسا  يدرخ  ار  وا  دریگیم و  ار  اـهزیچ 

ندید اب  نامسآ و  هدهاشم  زا  ناگراتس  ندید  اب  و  دباییمرد ، ار  ابیز  ياهگنر  وکین و  ياهتمعن  یلاع و  ناهایگ  ذیذل و  ياهیندروخ  عاونا 
دنکیم هدـهاشم  ار  هچنآ  تلع  هک  تسا  لیام  وا  سفن  تسوا و  عبط  رد  تسایر  یتسود  دربیم و  تذـل  نیمز  هدـهاشم  زا  اهرهن  اـهبآ و 

هب وا  ددرگ و  لضفا  نانآ  رب  دـیوج و  يرترب  نارگید  رب  دوخ ، كاردا  ینوزف  بسحرب  دـیامن و ، لـماک  ار  دوخ  كاردا  نیا  اـب  دـبایرد و 
هک دربیم  نامگ  تفای  لضفا  درادن  تیانع  ینوزف  نیا  هب  هک  یسک  رب  ار  دوخ  رگا  هدیدرگ و  هتخانش  تفرعم  مهف و  رد  ینوزف  هب  تیانع 

لیاـضف هکنآ  یکی  تسا : تهج  هس  زا  نیا  و  دراد ، تفرعم  مهف و  بسک  هب  هجوت  هک  یـسک  زا  تسا  رتـمک  اـیند  زا  شاهرهب  يرگید  نآ 
یـسک هکنآ  موس  و  ددرگیم ، ثداح  دیلاوم  رد  ناگراتـس  شـشخب  زا  هک  یتخب  مود  و  تسا ، نادنزرف  يارب  یبوخ  ياههتخودنا  ناردـپ 
عوضخ شهاوخ و  زا  ار  وا  هک  دوشیم  ضراع  وا  رب  یتذل  سفن ، یگرزب  زا  دـیامنیم و  كاردا  هچنآ  زا  دـنک ، ادـیپ  شیارگ  رظن  هب  هک 

ار ییاههرهب  يرورض و  ياهزاین  دوجو  اریز ، تسا ؛ ناسآ  کش  نیا  ندوشگ  و  درادیم . زاب  دنرتنییاپ  مهف  رد  وا  زا  هک  یناسک  ربارب  رد 
یفـسلف رظن  تاکاردا  زا  لضفا  لجا و  شخبتذـل  تاکاردا  زا  کیچـیه  دـهدیمن و  تسد  زا  شخبتذـل  تاـکاردا  زا  تسوا  دارم  هک 

نیقی و هب  تاکاردا  نیرتراوتسا  نیرترب و  و  دشاب ، رتشخبتداعـس  رترب و  تقیقح  رد  یمدآ  كاردا  هک  دهدیم  خر  مک  رایـسب  تسین و 
یتخبشوخ نیاربانب ، لام . هنیزه  رد  تفع  تواخس و  لدع و  ندرب  راک  هب  تمکح و  رد  رظن  ینعی ، دنایفسلف ؛ تاکاردا  نامه  یتسرد  هب 

؛ تسا کشزپ  شور  نیا  رب  مدرم  نیرتاناوت  و  لـمع ، رظن  زا  هچ  ملع و  رظن  زا  هچ  تسا ، يریذپهفـسلف  ناـمه  یتسرد  هب  نیقی و  هب  یمدآ 
توکلم رد  هشیدنا  وکین و  رادرک  يارب  ار  شزور  یقاب  دـنک و  فرـص  یکـشزپ  لامعا  رد  ندـب  تضایر  رد  ار  شزور  زا  یـشخب  هاگره 

. مینک نایب  ار  نآ  میتساوخیم  ام  هچنآ  دوب  نیا  دنک و  يرادربنامرف  ار  لقع  شتسرپ و  ار  ادخ  دهد و  صاصتخا  نیمز  اهنامسآ و 
. نیعمجا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هّللا  یّلص  هدحو و  هّلل  دمحلا  ةداعسلا و  یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ناوضر  نب  یلع  هلاقم  دیسر  نایاپ  هب 
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هراشا
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راتفگشیپ

هدوب و فورعم  رایـسب  یمالـسا  نافوسلیف  ناکـشزپ و  نایم  رد  دسریم  ملع  لها  رظن  هب  رابنیتسخن  يارب  نآ  یـسراف  همجرت  هک  ياهلاسر 
بیبط و المع  طارقب  هک  دـنچره  دـناهدرکیم . دانتـسا  هلاسر  نیا  هب  دـشاب  هاـگآ  هفـسلف  یناـبم  زا  دـیاب  کـشزپ  هکنیا  تاـبثا  يارب  ناـنآ 
هب يذلا  ءایـشالا ، رئاسب  ملاع  ۀلیـضفلا ، لماک  هرهد ، دحوا  طارقب  یقب  و  : » تسا هتفگ  وا  هرابرد  نینح  نب  قاحـسا  هکنانچ  دوب ، فوسلیف 

قاحـسا نب  نینح  تسا . هدرک  هضرع  نودـم  یتروـص  هب  ار  بـلطم  نـیا  سونیلاـج  یلو  فوسلیفلا 684 ،»] بیبّطلا  ینعأ  لـثملا  برـضی 
ینایرـس هب  ار  نآ  نم  سپـس ، درک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  دوب و  هدرک  فیلأت  هلاقم  کی  رد  ار  رثا  نیا  سونیلاج  هک  دیوگیم 

نیا [. 685] درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یـسیع  نآ  زا  سپ  مدرک و  همجرت  نامیلـس  نب  قاحـسا  يارب  یبرع  هـب  و  مدـنزرف ، يارب 
دیدرگ پاچ  ناملآ  دالب  زا  نگنیتوگ ، رهش  رد  لاس 1962 م . رد  همجرت و  یناملآ  نابز  هب  حیحصت و  نامخاب 686 ] رتیپ  هلیسو  هب  هلاسر 

رد تسا . هتشگ  رـشتنم  لاس 1977 م ،. هرامـش 52 ، یبونج ، ياقیرفا  یکـشزپ  هلجم  رد  نیرب 687 ] یپ . هلیـسو  هب  نآ  یـسیلگنا  همجرت  و 
هرامـش هب  هک  ياهخـسن  اب  ار  نآ  تسخن  بناج  نیا  دوب ، یناوارف  طالغا  ياراد  نگنیتوگ  یپاچ  هخـسن  نوچ  هک  دـیامنیم  هفاـضا  ناـیاپ 

هب مادقا  سپس  هلباقم و  تسا  هدش  هتـشون  ياهلاس 556 و 557  رد  تسا و  دوجوم  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  رد  ياهعومجم  رد  ، 5469
. درک نآ  همجرت 
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زا کیچـیه  یلو  دـندرگ ، لـفاحم  دزناـبز  قـیفوت  يزوریپ و  رد  هـک  دـنهاوخیم  ناریگیتـشک  نوـچمه  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  تـفگ : وا 
ره زا  وا  دـنرادیم و  مدـقم  ناکـشزپ  همه  رب  دنیاتـسیم و  ار  طارقب  نانآ  دـنهدیمن . ماجنا  دـناسرب  فدـه  نیا  هب  ار  نانآ  هک  ییاـهراک 

تسین و مک  بط  نف  رد  یـسانشهراتس  ملع  تعفنم  هک  دیوگیم  طارقب  الثم  دـنیوج . هبـشت  وا  هب  دـیاب  نانآ  هک  تسا  نانآ  زا  رترب  تهج 
یهجوتیب هب  ناکشزپ  نیا  یلو ، تسا ؛ دنمدوس  موجن  تخانش  يارب  هسدنه ، ینعی  تسا ، یسانشهراتس  رب  مدقم  هک  یملع  هک  هتشاد  نایب 

. دندرک شنزرس  تسا  هتشگ  ملع  ود  نیا  درگ  هک  ار  هکره  هکلب  دندرکن  افتکا  ملع  ود  نیا  هب 
یکـشزپ ملع  رد  اهنخـس  همه  زاغآ  تخانـش  نیا  هک  دیوگیم  و  دوش ، هتخانـش  دیاب  لماک  روطهب  ندب  تعیبط  هک  دـهدیم  نامرف  طارقب 

کیره عضو  كارتشا  تمظع و  تقلخ و  اهنآ و  ياههکبش  اضعا و  زا  کیره  رهوگ  تخانش  كرت  هب  دوخ  یگزیتس  زا  نانیا  اما ، تسا ؛
. دندرک اهر  زین  ار  کیره  عضاوم  تخانش  یتح  هک  دندرکن  افتکا  رگید  بنج  رد 

ار اهیرامیب  سنج  عون و  میـسقت  هکنآ  تهج  هب  دننکیم  اطخ  نامرد  صیخـشت  رد  ناکـشزپ  هک  دیآیم  شیپ  هاگ  هک  دیوگیم  طارقب  و 
رود قطنم  زا  ردقنآ  ام  نامز  ناکـشزپ  یلو ، مییامن ؛ تسرامم  قطنم  ملع  رد  دیاب  ام  هک  دیوگیم  وا  هک  تسا  دروم  نیا  رد  دـننادیمن و 

. دناهتشاد لوغشم  دنمدوسان  يرما  هب  ار  دوخ  نانآ  ییوگ  دنیوگیم ، دب  قطنم  هب  نالغتشم  هب  هک  دناهدش 
تسیچ و وا  رضاح  عضو  هک  مینادب  میشاب و  هتشاد  رامیب  ضراوع  نیـشیپ  تخانـش  هب  یناوارف  هجوت  دیاب  ام  هک  دیوگیم  طارقب  نینچمه 

رگا هک  دناهدیسر  اجنادب  یکشزپ  زا  ءزج  نیا  اب  دوخ  تفلاخم  زا  ناکشزپ  نیا  اما ، دمآ . دهاوخ  شیپ  وا  يارب  هچ  هدوب و  هچ  هتشذگ  رد 
هک  تسا  دب  هزادنا  هچ  دنناوخ . روآتعدب  رگبیرف و  دهد  رادشه  ار  ندمآ  ینیب  زا  نوخ  ای  ندرک  قرع  دوخ  نیشیپ  تخانش  اب  یسک 
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مزال يرامیب  نایاپ  رد  هک  ییاذغ  يریگهزادنا  زا  نانیا  هک  تسا  دب  ردقچ  و  دنریذپیمن ، ار  نانآ  رادشه  نارگید و  تخانـش  شیپ  ناشیا 

هک نانآ  يارب  تسا  هدنام  یقاب  هچ  سپ ، مینک . ینیبشیپ  ار  اذغ  هزادنا  هک  تسا  هداد  نامرف  نینچنیا  طارقب  اریز ، دنتـسه ؛ رود  هب  تسا 
تسرد و یترابع  اب  ار  بلاطم  وا  اریز ، دنتخاسن ؛ وا  هب  هیبش  ار  دوخ  زین  ریبعت  رد  تراهم  رد  دننک ؟ طارقب  هب  هیبش  هدـننام و  ار  دوخ  نادـب 

هملک کی  ندرب  راک  هب  رد  ناشرتشیب  هک  مینیبیم  ام  هک  هدیـسر  اجنادـب  طارقب  لاح  اب  ناشلاح  تفلاخم  ناـنیا  درکیم و  شرازگ  راومه 
. دیآیمن رظن  هب  ناسآ  نادنچ  اطخ  نیا  مّهوت  دننکیم و  هابتشا  اج  ود  رد 

، دنناوخیمن ار  وا  ياهباتک  دنبجعم ، طارقب  هب  همه  هکنآ  دوجواب  نانآ ، ببـس  هچ  هب  هک  مینک  وجتـسج  ار  نیا  تلع  هک  تسا  مزال  نونکا 
نانآ سوفن  رد  وا  ملع  هکنآ  ات  دـنزرویمن  تسرامم  نآ  تخانـش  رد  دـنبایرد  مه  رگا  و  دـنباییمنرد ، نآ  زا  يزیچ  دـنناوخب  مه  رگا  و 

دنـسریم باوص  هب  اهنآ  ییاسانـش  رد  دنهدیم و  ماجنا  وکین  ار  نآ  مدرم  هک  ار  ییاهزیچ  همه  رد  يزوریپ  نم  و  دـبای . رارق  يراوتـسا و 
هک مینیبیم  اـم  دـسریمن . دوـخ  ضرغ  فدـه و  هب  اـعطق  دـشابن  اراد  ار  ود  نیا  زا  یکی  هـکره  مـنادیم و  ناـنآ  يورین  هدارا و  رد  طـقف 

فده رد  تسرامم  هب  هکنآ  ای  و  درادن ، ار  یتشک  یگدامآ  نانآ  ياهندـب  هکنآ  تهج  زا  ای  دـندرگیم  رود  دوخ  فدـه  زا  ناریگیتشک 
رتشیب دریگ  رـس  رب  درادن  یعنام  درادن  مک  يزیچ  مه  تسرامم  زا  دراد و  یگدامآ  وا  تعیبط  هک  یـسک  اما  دـناهدیزرو . تیانع  مک  دوخ 

هکنآ تهج  زا  دنرادن  تعانص  نیا  رد  تسرامم  هک  ار  ناکشزپ  نیا  ینیبیمن  ایآ  دنتسه . نآ  راوازـس  هقباسم  ناگدنرب  هک  ار  ییاههزیاج 
يرگید دناهتشاد و  ار  یکی  هکنآ  ای  و  تسا ، هتـشادن  دوجو  یفاک  هزادنا  هب  نانآ  رد  هدارا  تّوق و  اریز ، دناهدنام ؛ رود  تعنـص  ود  نیا  زا 

؟ دناهدوب دقاف  ار 
ادخ هک  تسا  یتمحر  نازیم  رب  نیا  دوشیمن و  تفای  یسک  رد  یفاک  رادقم  هب  سفن  يورین  تعانـص  نیا  شریذپ  يارب  هک  دنیوگ  یخرب 

رد هدوب و  لاح  کی  رب  نانآ  نامز  رد  ام و  نامز  رد  ناهج  اریز ، تسا ؛ تسردان  نم  نامگ  هب  راـتفگ  نیا  تسا و  هتـشاد  ینازرا  ناـنآ  هب 
دـشاب هدرک  نوگرگید  ار  نآ  هک  ياهثداح  تارایـس  تباوث و  زا  ياهراتـس  چیه  رد  هدادـن و  خر  يرییغت  دیـشروخ  شدرگ  تاقوا و  ماظن 

هک دیآ  مزال  تسا  رترب  تلیـضف  زا  تورث  هک  دنربیم  نامگ  دنراد و  ام  نامز  لها  هک  یتسردان  هشیدنا  ساسارب  تسا . هدـیدرگن  ثداح 
تفای یکـشزپ  رد  طارقب  تقاذح  هب  و  يرگراگن ، رد  سوللابا  تقاذح  هب  و  يزاسهمـسجم ، رد  سارذیف  تقاذـح  هب  یـسک  نانآ  نایم  رد 

هب زارد  نامز  یط  ار  نآ  هدرک و  عضو  ار  نآ  ناینیـشیپ  هک  یتاعانـص  زا  دوخ  ياقب  يارب  اـم  هک  ار  يزیچ  نیرترب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دوشن ،
هک ار  يزیچ  هک  تسا  ناسآ  اـم  رب  یهاـگ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  تشاـگنا . دـیابن  مکتسد  میوشیم  دـنمهرهب  دـناهدرپس  اـم  تسد 

جارختسا تسا  هتشاذگ  یقاب  مولع  زا  وا  ار  هچنآ  نامرمع  هدنامزاب  رد  میزومایب و  یهاتوک  نامز  رد  ام  هدرک  عضو  زارد  نایلاس  رد  طارقب 
لاـم بسک  يارب  هکلب  تسین  مدرم  هب  ندـناسر  دوس  يارب  موـلع  تسا و  رترب  تلیـضف  زا  تورث  تسا  دـقتعم  هک  ییوجـشناد  يارب  مینک .

، تسا
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زاینیب نآ  زا  ار  دوخ  میـسرب ، مولع  تیاغ  هب  ام  هکنآ  زا  شیپ  ام ، زا  ریغ  يرگید  رایـسب  ماوقا  اریز ، تسین ؛ نکمم  مولع  تیاغ  هب  ندیـسر 
هب هک  هاگره  اریز ، دـنک ، ادـیپ  تراهم  فیرـش  میظع و  ملع  نیا  رد  تسا  تورث  يایوج  هک  یـسک  تسین  نکمم  نیارباـنب ، دـننادرگیم .

لها زا  یـسک  تسا  نکمم  هک  میرگنب  دیاب  سپ ، دراگنا . کبـس  راوخ و  ار  رگید  فرط  هک  تسا  راچان  درک  ادیپ  رتشیب  لیم  فرط  کی 
هک دیوگن  نابز  هب  طقف  دنک و  افتکا  درادیم  رادیاپ  ار  وا  ندب  هک  يرادقم  رب  هک  دـشاب  عناق  نانچ  لام  بسک  رد  هک  دوش  تفای  ام  نامز 

. دنک تباث  لمع  رد  ار  هتفگ  نیا  هکلب  دنامن  هنهرب  هنشت و  هنسرگ و  هک  دسرب  ياهیاپ  هب  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تورث  فیرعت 
هک ار  ناریا  هاش  ریـشدرا  توعد  و  درک ، نینچ  طارقب  هکنانچ  درادیم ؛ رانک  رب  ناهاش  زا  ار  دوخ  وا  میتفای  لاح  نیا  رب  ار  یـسک  اـم  رگا 

ار وا  دـنچره  درک - نامرد  ار  وا  دـش  دـنمزاین  وا  هب  يرامیب  رد  سقیذراب  هاش  یتقو  وا  یلو  دادـن ؛ خـساپ  دـیایب  وا  تداـیع  هب  تساوخیم 
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. درکیم نامرد  ار  کچوک  ياهکرهش  یتح  وسات و  نوتارق و  ياهرهش  ناریقف  طارقب  نیمه  و  دنامب - وا  دزن  هشیمه  هک  تسنادن  هتـسیاش 
؛ تخادرپیم نانوی  ياهرهـش  همه  رد  شدرگ  هب  دوخ  تشامگیم و  دوخ  رهـش  رد  دوخ  ياـجهب  ار  دوخ  رگید  نادرگاـش  سوبولوب و  وا 
وا دـنک . شیامزآ  هبرجت  اب  تسا  هتخومآ  سایق  اـب  هک  ار  هچنآ  اـت  دـسیونب  اهرهـش  تعیبط  رد  یباـتک  تسا  مزـال  هک  تسنادیم  وا  اریز ،

ییاهرهش زین  و  دنک ، هدهاشم  دنتشاد  رارق  برغم  ای  قرشم  ربارب  رد  ای  دندوب و  لامـش  ای  بونج  هب  لیام  هک  ار  ییاهرهـش  هک  دوب  دنمزاین 
اجنآ مدرم  هک  ار  ییاهرهش  دنک  هظحالم  نینچمه  دنیبب و  کیدزن  زا  دنراد ، رارق  يدنلب  رد  هک  ار  ییاهرهش  دنعقاو و  هرد  رانک  رد  هک  ار 

و دننکیم ، فرصم  ار  اهرهن  اههچایرد و  بآ  ای  ناراب و  بآ  ای  همشچ  بآ  نآ  مدرم  هک  ار  ییاهرهش  ای  دننکیم و  هدافتسا  تانق  بآ  زا 
نآ دننام  ّبش و  توق  ای  قروب  توق  هک  ییاهبآ  زا  دنشونیم و  مرگ  رایـسب  بآ  ای  درـس و  رایـسب  بآ  نآ  مدرم  هک  يدالب  زا  دنامن  لفاغ 
هک ار  يرگید  ياهزیچ  دبایرد  و  دنراد ، رارق  ایرد  ای  هوک  ای  هچایرد  ای  گرزب  رهن  رانک  هک  ار  ییاهرهـش  دسانـش  زاب  و  دراد ، هبلغ  نآ  رد 

راثیا صرح و  دیاب  وا  هکلب  درمـش ؟ راوخ  ار  تورث  دیابن  دراد  شیپ  رد  ار  ییاهفدـه  نینچ  هک  یـسک  نآ  ایآ  نیاربانب ، میاهتفایرد . مه  ام 
ار دوخ  ددرگب و  یگراوخرپ  یگراوخیم و  درگ  تسین  نکمم  یـسک  نینچ  دشاب و  هتـشاد  اهیتسپ  اهیدـنلب و  هب  دوخ  ندـنکفارب  یناوارف 

. دوشب دوخ  مکش  ریز  مکش و  هدنب  وا  هکنآ  نخس  هاتوک  دنک و  نانز  اب  شزیمآ  میلست 
ات دزرو  تسرامم  قطنم  تعانـص  رد  هک  تسا  مزال  وا  يارب  دنیزگرب و  ار  تماقتـسا  قح و  ياههار  لضاف  کشزپ  هک  تسا  بجاو  سپ ،

نیمه اب  و  دـنک . جارختـسا  ار  نامرد  رب  لالدتـسا  اهنآ  زا  کـیره  زا  دـیاب  هنوگچ  تسا و  دـنچ  اـهیرامیب  همه  ساـنجا  عاونا و  هک  دـنادب 
رـصانع نآ  همه  اب  تعیبط  همه  هک  هدش  ادیپ  نیتسخن  رـصانع  زا  هک  یتعیبط  نامه  ینعی  دسانـشب ، دیاب  ار  ندـب  تعیبط  هک  تسا  تعانص 
تعیبط نینچمه  و  هدمآ ، دیدپ  دوشیم  هدـناوخ  ءازجالا  ۀـهباشتم  ياضعا  هک  سوسحم  هیوناث  رـصانع  زا  هک  یتعیبط  زین  و  تسا ، هتخیمآ 

تعیبط  ود  نآ  عبات  هدش و  ادیپ  يرازبا  ياضعا  زا  هک  یموس 
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لعف دنتـسه و  هچ  اهنآ  هک  دوشیم  رادروخرب  عئابط  نیا  زا  کیره  زا  هدنز  ندب  هک  يدوس  هب  دـنک  ادـیپ  ییانـشآ  دـیاب  و  تسا . نیتسخن 
دریگیم و رارق  قیدـصت  دروم  ناهرب  هماقا  هب  هکلب  دوشیمن  هتفریذـپ  میلـست و  یـسررب  نودـب  بلطم  نیا  اریز ، تسیچ ؛ اـهنآ  زا  کـیره 

فوسلیف رد  رگید  دـیامیپب ، ار  وا  شور  قیرط و  دراذـگب و  طارقب  ماگ  ياج  ماگ  کـشزپ  رگا  دوشیم . تفاـی  قطنم  تعانـص  رد  ناـهرب 
دنادب و ار  اهیرامیب  ماسقا  ندب و  تعیبط  دهاوخب  رگا  هک  دنادیم  بجاو  دوخ  رب  وا  ماگنه  نیا  رد  اریز ، تشاد ؛ دهاوخن  مک  يزیچ  ندوب 

دای هچنآ  رد  دیاب  دناشکن  یتسپ  هب  يدنلب  زا  ار  دوخ  دهاوخب  رگا  و  دبای ، تضایر  قطنم  ملع  رد  دـیاب  دـیوج  لالدتـسا  اهنآ  هب  نامرد  رد 
ات درادن  مک  هفـسلف  ءازجا  زا  يزیچ  رگید  وا  دزاس ، دنـسرخ  كدـنا  هب  ار  دوخ  سفن  درامـش و  راوخ  ار  ایند  لام  دـیوج و  تسرامم  دـش 

زیزع ار  سفن  دراد و  راوـخ  ار  اـیند  لاـم  هک  تروـص  نیا  رد  اریز ، دریگارف . ار  قـالخا  حالـصا  ءزج  یعیبـط و  ءزج  یقطنم و  ءزج  هکنیا 
ندروآ درگ  هب  هک  دننکیم  اهر  ینامز  ار  لدع  ناشیاهراک  رد  مدرم  اریز ، دـهد ؛ ماجنا  لدـع  فلاخم  یلمع  هک  دوریمن  نآ  میب  درامش 

. دنزادرپب ناشدوخ  يارب  تذل  بسک  لام و 
کی زا  یـسک  تسین  نکمم  دنتـسه و  رگیدکی  یپ  رد  لیاضف  همه  اریز ، دشاب ؛ اراد  ار  لیاضف  ریاس  کشزپ  هک  تسا  بجاو  نینچمه ، و 

هک لاح  دـناهدش . هدیـشک  هتـشر  کی  هب  هک  دنتـسه  ياهموظنم  نوچمه  لیاضف  اریز ، دـنز ؛ رانک  ار  لیاضف  ریاـس  دـیوج و  هرهب  تلیـضف 
دناوتیم یسک  هک  دیدرگ  راکشآ  دش ، هتسناد  هفـسلف  هب  يدعب  ياهتـسرامم  رد  هچ  یکـشزپ و  نتفرگارف  رد  هچ  ناکـشزپ  زاین  ترورض 

یبوخ هب  دوخ  ملع  زا  دـنناوتب  ات  دنتـسه  هفـسلف  هب  دـنمزاین  ناکـشزپ  هک  تقیقح  نیا  اریز ، دـشاب ؛ مه  فوسلیف  هک  دـشاب  یعقاو  کـشزپ 
هک دنتسه  یناراکبیرف  هکلب  دنتسین  کشزپ  تقیقح  رد  دنمتورث  ناکشزپ  هک  دوشیم  هدید  رایسب  اریز ، درادن ؛ لیلد  هب  زاین  دننک  هدافتـسا 

. دنریگیم راک  هب  تسا  هدش  ررقم  هچنآ  فالخرب  ار  یکشزپ  تعانص 
اب رادنتـشیوخ و  دـیاب  کشزپ  هک  ییوگیم  يربیم و  راک  هب  تارامم  نایذـه و  ینکیم و  عازن  نم  اب  ظافلا  رد  زاب  نایب ، نیا  زا  سپ  ایآ 
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عفانم اـهرازبا و  لاـعفا  دسانـشیم و  ار  ندـب  تعیبط  وا  اریز  دـشاب ، فوسلیف  هک  تسین  يزاـین  دـشاب و  رگداد  لاـم و  هب  هجوتیب  تفع و 
ایآ دشاب ؟ هتـشاد  تسرامم  قطنم  ملع  رد  هک  تسین  دـنمزاین  دـنکیم و  نامرد  رب  لالدتـسا  نادـب  دـنادیم و  ار  اهیرامیب  ماسقا  اهمادـنا و 
زا هک  دـنچره  منادیم - نآ  رتهب  نم  ینکیم ؟ عازن  نآ  ظافلا  رد  هک  يرادـن  مرـش  يراد  لوبق  مدرک  نایب  هک  ار  يروما  نیا  وت  هک  یتقو 

، ینکیم لادـج  اهغالک  اـهقعقع و  رد  هکناـنچمه  ینکن ، لدـج  تاوصا  رد  ینک و  هعجارم  دوخ  لـقع  هب  هک  درک - یهاوخ  فلخت  نآ 
ای قذاح  هدـنفاب  هک  ییوگب  یناوتیمن  وت  اریز ، یبایرد ؛ ار  اهنآ  تقیقح  ات  يراد  فوطعم  ایـشا  نیع  سفن و  هب  ار  دوخ  تیانع  دـیاب  هکلب 

قذاح فیفع و  لداع و  ناهگان  یمدآ  تسا  نکمم  تسا و  هدوب  ناشدوخ  نف  رد  تسرامم  هب  طقف  ناشتراهم  تقاذـح و  رهاـم  رگـشفک 
نیا رگا  سپ  دـشاب . هداد  وخ  نآ  اب  تسراـمم  هب  ار  دوخ  سفن  هتـسب و  راـک  ار  نآ  میلعت  هکنآ  نودـب  دـشاب  تعیبط  هب  ملاـع  ناـهرب و  هب 

یسک  زا  رگید  راتفگ  درادن ، مرش  هک  دشاب  یسک  زا  راتفگ 
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. دنکیم عازن  اهنآ  ظافلا  رد  طقف  هکلب  دزرویمن  تیانع  ایشا  سفن  هب  هک  تسا 
ام هک  درادـن  یعنام  مینک  نینچ  رگا  میریگ و  راک  هب  ار  هفـسلف  تسخن  دـیاب  میریذـپب ، ار  طارقب  لوق  تقیقح  رد  میهاوخیم  اـم  رگا  سپ 

میزومایب و تسا ، راوازـس  هکنانچ  هدروآ ، شیاهباتک  رد  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  میوشب و  وا  زا  رترب  هکلب  طارقب  ياـتمه 
. مینک جارختسا  دوخ  يارب  ام  هتشاذگ  یقاب  وا  ار  هچنآ 

یبنلا و دمحم  اندیس  یلع  هتاولص  رکشلا و  دمحلا و  هّلل  دشاب و  مه  فوسلیف  دیاب  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد  سونیلاج  هلاقم  دیـسر  نایاپ  هب 
. نیرهاطلا هلآ 
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مالسا رد  یکشزپ  ملع  زا  ییاههبنج   8

هراشا
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نآ فلتخم  داعبا  یمالسا و  یکشزپ 

همدقم

دنکیم ادـیپ  طابترا  فلتخم  تاـعوضوم  هب  هاـگ  شرتسگ  نیا  تسا . هتفاـی  شرتسگ  رایـسب  مالـسا  رد  هک  تسا  یمولع  زا  یکـشزپ  ملع 
نوچمه نامرد  شور  هب  هاگ  و  دیلا ، لمع  ربج و  یک و  نوچمه  نامرد  تیفیک  هب  هاگ  و  یسانشوراد ، یکـشزپماد و  یکـشزپ و  نوچمه 

ینعی اّحـصالا  ریبدـت  دـننام  اهناسنا  فلتخم  ياهتلاح  هب  هاـگ  و  یلیح 688 ،] بط  باحـصا  براجت و  باحـصا  ساـیق و  باحـصا  شور 
ریبدـت و  ناـیبّصلا 690 ] ریبدـت  و  نیدولوملا 689 ] ریبدـت  نوچمه  ناراـمیب  نس  هب  هاـگ  و  دـنرادروخرب ، یتمالـس  زا  هک  یناـسک  یکـشزپ 

بلق ات  ایـسآ  لامـش  زا  نیچ و  ات  ایناپـسا  زا  هک  هدوب ، ناناملـسم  ورملق  تحت  هک  یملع  هزوح  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  زین  و  خیامشلا 691 ]
ریرحت هتـشر  هب  هک  یفلتخم  راثآ  دـندش و  ادـیپ  عیـسو  هدودـحم  نیا  رد  نرق  هدراـهچ  رد  هک  ینادنمـشناد  و  تسا ، هتـشاد  دادـتما  اـقیرفا 

: نیدلا لالج  انالوم  هتفگ  هب  یلو  تشاد  هضرع  ناوتیمن  ار  روانهپ  يایرد  نیا  زا  ياهرطق  هلاقم  ود  ای  هلاقم  کی  رد  دندروآرد 
دیشچ  دیاب  یگنشت  ردقهب  مهدیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
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نیا مهم  ذخآم  عبانم و  هب  عاجرا  ار  نآ  لیـصفت  مییامنیم و  یمالـسا  یکـشزپ  مهم  داعبا  اههبنج و  زا  یخرب  هب  هراشا  طقف  راتفگ  نیا  رد 
. میهدیم عوضوم 

تسا ینانوی » بط   » و يدنه » بط   » و یناریا » بط   » و یبنلا » بط   » هک یمالسا  یکـشزپ  عبانم  هب  يرـصتخم  هراشا  تسخن  همدقم ، نیا  رد 
تیمها و سپـس  و  دنتـشاد . دوـخ  راـصحنا  رد  ار  ملع  نیا  ناناملـسم  ریغ  نیتـسخن ، ياـههرود  رد  هک  مینکیم  هراـشا  هاـگنآ  مینکیم و 

یکی نآ ، زا  دعب  مینکیم و  مالسا  رد  نف  نیا  میلعت  فلتخم  ياهـشور  هب  هراشا  هاگنآ  میرادیم ، نایب  مالـسا  رظن  زا  ار  ملع  نیا  تسادق 
ناکشزپ و رما  یسرزاب  هلئسم  هب  ياهراشا  نایاپ ، رد  میرادیم و  نایب  راصتخا  روطهب  دشاب  یحارج  هک  ار  یکـشزپ  ياههبعـش  نیرتمهم  زا 

لقن لماک  کشزپ  هراـبرد  ار  یتـالوقنم  میرادیم و  ناـیب  ار  یکـشزپ  رما  رد  طاـیتحا  شور  زین  مییاـمنیم و  مالـسا  رد  یکـشزپ  ناـحتما 
میناـسریم و ناـیاپ  هب  ار  هلاـقم  نیا  یبرع  موـظنم  یکـشزپ  زا  يرکذ  اـب  تسا  یـسراف  موـظنم  یکـشزپ  رـضاح  باـتک  نوـچ  مینکیم و 
رد سیفن  نبا  رظن  و  تباید »  » دروم رد  انیـس  نبا  رظن  و  کخرـس » هلبآ و  نایم  قرف   » رد يزار  رظن  نوچمه  یمالـسا  ناکـشزپ  ياهیروآون 

. مینکیم لوکوم  رگید  یتصرف  هب  ار  نوخ » ینارود  نایرج   » دروم

یبّنلا ّبط 

هدش دراو  يرامیب  زا  يریگولج  یتمالس و  تحص و  ظفح  هرابرد  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  ثیداحا  نآرق و  رد  ار  هچنآ  یمالـسا  نادنمـشناد 
بط اب  تایاور  نآرق و  رد  هچنآ  رتشیب  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  دناهتخاس و  موسوم  يوبنلا  بط  ای  یبنلا  بط  هب  ار  نآ  هدرک و  يروآعمج 

. دروخیم مشچ  هب  عبانم  نآ  رد  رتمک  یبط  روما  تایئزج  دراد و  یلک  هبنج  دنکیم  ادیپ  طابترا 
. اهندب يرامیب  يرگید  اهلد و  يرامیب  یکی  تسا : هنوگود  رب  يرامیب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد 

رادــیدپ یهارمگ  توهــش و  زا  هـک  ییراـمیب  اـی  دوـشیم و  ادــیپ  هدــیقع  رد  ههبــش  کـش و  زا  هـک  تـسا  ییراـمیب  نآ  اـهلد  يراـمیب 
[. 692] ددرگیم

هدمآ نآرق  رد  تسا . هدش  هتـسناد  اهیرامیب  تلع  ود ، ره  رد  طارفا  فارـسا و  هدیدرگ و  زیوجت  لادتعا  هب  ندیماشآ  ندروخ و  مالـسا  رد 
ءاد و ّلک  سأر  ةدعملا   » هک هدمآ  ربمغیپ  ثیدح  رد  و  دینکن . فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  ینعی ، 693 ؛] «] اُوفِرُْست َو ال  اُوبَرْشا  َو  اُولُک   » هک

هدمآ یثیدح  رد  زین  و  تسا . ینامرد  هنوگره  زاغآ  ندروخ  زا  زیهرپ  تسا و  يدرد  ره  زاغآ  هدـعم  ینعی  694 ؛] «] ءاود ّلک  سأر  ۀیمحلا 
دندوب دقتعم  هک  یناسک  ربارب  رد  و  تسا ، هدیرفآ  نآ  يارب  مه  وراد  هدرک  داجیا  ار  درد  هک  سکنآ  هک  تسا 
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وراد و هجیتن  رد  هک  يدوبهب  یتمالـس و  هک  تسا  هدومرف  مالـسا  ربمغیپ  دـنکیمن ، دـنوادخ  ردـق  اضق و  زا  يریگولج  ناـمرد  وراد و  هک 

[. تسا 695 دنوادخ  ردق  اضق و  دوخ  دوشیم  ادیپ  نامرد 
و [، 696] دروآ وراد  هب  يور  دـیابن  دیـشخب  نامرد  اذـغ  اب  ار  يرامیب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  يوبن  بط  تنـس  رد 

زیهرپ رامیب  اب  یکیدزن  زا  دـیاب  زین  و  درک ، هدافتـسا  بّکرم  ياهوراد  زا  دـیابن  درب  راک  هب  ار  طیـسب  يوراد  ناوتیم  هک  اجنآ  ات  نینچمه ،
[. 697] دوشن شخپ  اهیرامیب  تیارس  هلیسو  هب  ات  درک 

نودب دیامن  هلخادم  رگا  دنک و  هلخادم  یبط  روما  رد  دیابن  دشاب  هتـشادن  بط  زا  لماک  یهاگآ  ات  بیبط  هک  هدومرف  دیکأت  مالـسا  ربمغیپ 
دیاب رتملاع  ملاع و  بیبط  نایم  زا  هک  تسا  هداد  روتسد  المع  زین  و  تسا 698 ] نماض  لوئسم و  رامیب  تشونرس  هب  تبسن  یهاگآ  ملع و 

ثیداحا یمالسا  نادنمشناد  [. 699] درادن ار  یکـشزپ  رد  هلخادم  قح  ملاع  تسه  رتملاع  ات  درک و  باختنا  نامرد  يارب  ار  رتملاع  بیبط 
یطویـس میقلا و  نبا  یبهذ و  هعامج و  نبا  ناوتیم  نانآ  نایم  زا  هک  دـناهدرک  يروآعمج  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  لوقنم  یبط  تایاور  و 

[. 700] دناهدروآرد ریرحت  هتشر  هب  یبنلا  بط  ناونع  تحت  هناگادج  یباتک  کیره  هک  درب  مان  ار 
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لاس 1962 م. سیزیا ، هلجم  رد  هک  هتشون  یبنلا » بط   » ناونع تحت  ياهلاقم  دوگلا  لیریس  یمالـسا ، یکـشزپ  خیرات  نادنمـشناد  نایم  زا 
[. تسا 701 هدش  پاچ 

هب هزادـنا  هچ  ات  تسا  هدومرف  یکـشزپ  رما  هرابرد  مالـسا  ربمغیپ  هچنآ  هک  هدوب  حرطم  هلئـسم  نیا  نامز  رید  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  يارب 
هچنآ ریغ  رد  نم  مکدـحأک ،» ّیلا  یحوی  امیف ال  انأ   » هک تسا  هدومرف  ربمغیپ  دـیوگیم  ظحاج  دراد . یملع  تیجح  تسا و  طوبرم  یحو 

هجلاعم ار  نارامیب  ناکشزپ  هکنانچمه  دنک ، هجلاعم  ار  يدرم  ربمغیپ  رگا  : » دیوگیم ومه  سپس  متسه و  امش  دننام  دوشیم  یحو  نم  رب 
نیا رب  تلالد  دوخ  اهوراد  زا  دادمتـسا  اب  نامرد  اریز ، تسین ؛ سکچـیه  يارب  شـسرپ  لاؤس و  ياـج  دـباین  دوبهب  راـمیب  نآ  و  دـننکیم ،

یقیرط نامه  هب  هکلب  تسا  هدادن  ناشن  دشاب  وا  یحو  هاگیاپ  زا  دادمتـسا  رب  ناهرب  تمالع و  هک  بیجع  يرما  دوخ  زا  ربمغیپ  هک  دنکیم 
شخب و دوبهب  ار  وا  ادنوادخ  دیامرفب  یسک  هرابرد  ربمغیپ  رگا  یلب ، تسا . هدرک  نامرد  ار  رامیب  دننکیم  هجلاعم  ار  مدرم  مدرم  هک 

.
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[«. تسا 702 شسرپ  لاؤس و  ياج  دباین  دوبهب  اعد  دروم  رگا  هدب ، افش 
یعیبط و نوناق  ساسارب  تسا و  زیاجع  خـیاشم و  تالوقنم  ساسارب  بط  نیا  هک  دـیوگیم  هیداب  لـها  بط  رکذ  ماـگنه  زین  نودـلخ  نبا 

ربمغیپ اریز ، درادن ؛ یحو  اب  یطابترا  تسا و  لیبق  نیا  زا  تسا  هدش  لقن  تایعرـش  رد  هک  یبط  دیوگیم : سپـس  وا  تسین . جازم  تقفاوم 
و دیامن ، یفرعم  ام  يارب  ار  يداع  روما  ریاس  یکـشزپ و  هکنیا  هن  دزومایب  عیارـش  ار  ام  ات  دـیدرگ  ثوعبم  دـنوادخ  بناج  زا  ص )  ) مالـسا

دوخ يایند  روما  هب  رتاـناد  دوخ  امـش  میوگیم و  ار  دوخ  رظن  نم  : » دومرف تشاد  راـهظا  ار  دوخ  رظن  لـخن  حـیقلت  دروم  رد  یتقو  وا  یتح 
دراد و دنمدوس  میظع و  يرثا  ینامیا  دقع  قدص  كربت و  يور  زا  یعرـش  بط  ندرب  راک  هب  هک  دیوگیم  نایاپ  رد  نودلخ  نبا  دیتسه .»

[. 703] دوشیم طبترم  نامیا  قدص  هب  هکلب  تسین ، یجازم  بط  هب  دنتسم  رثا  نیا 

یناریا بط 

رد تشگ . لقتنم  مالسا  زا  دعب  هب  مالـسا  زا  شیپ  زا  نآ  یکـشزپ  تنـس  هک  دوب  یکـشزپ  هدمع  زکارم  زا  یکی  روپاش  يدنج  ناتـسرامیب 
تسا نینچمه  و  هدوب 704 ] نامز  نآ  ناکشزپ  رب  مکاح  هک  تسا  ییکشزپ  قالخا  هدنهدناشن  بیبط  هیوزرب  ناتـساد  هنمد ، هلیلک و  زاغآ 

: تسا هتفگ  هدروآرد و  رعش  هب  یسودرف  هک  ییقالخا  لثملابرض 
[ 705] دنزگ درادزاب  نوچ  رامیب  زدنمدرد  نت  هب  دشاب  هک  یکشزپ 

وه ساّنلا و  يوادـی  بیبط   » هب ار  لمعیب  ناملاع  دـش و  هداد  يرـست  یناحور  کـشزپ  هب  تقیقح  نیا  مالـسا  رد  هک  تسا  هرود  نیمه  زا 
رامش هب  ملع  لها  مهم  هقبط  راهچ  زا  یکی  دندوب و  اراد  ار  دنمجرا  یماقم  مالسا  زا  شیپ  هرود  رد  ناکـشزپ  دناهدرک . هیبشت  [ 706 «] لیلع
نیمز  ) نانامتپکیمز نامجنم ،) ای  نارامشهراتس   ) نارامـشاراتسا ناکـشزپ ،)  ) ناکـشجپ دندوب : هورگ  راهچ  رب  املع  هکنآ  هچ  دندمآیم .
اوادـم اجنآ  رد  نارامیب  ـالمع  هک  اهناتـسرامیب  زا  هتـشذگ  میدـق ، ناریا  رد  [. 707 (] نافوسلیف ای  نایاناد   ) ناکاناد ناسدـنهم ،) اـی  ناـیامیپ 

ياهباتک هصاخ  یملع ، بتک  هک  تشاد  دوجو  یملع  زکارم  زا  یخرب  دـندرکیم ، يزروراک  داتـسا  ناکـشزپ  دزن  نادرگاـش  دـندشیم و 
رارق باتکتسا  خاسنتسا و  دروم  یکشزپ ،

305 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
سراف ناجّرا  یحاون  زا  هک  رهشیر »  » هملک لیذ  رد  يومح  توقای  هکنانچ  دوشیم . هدید  مه  مالـسا  زا  سپ  زکارم  نیا  راثآ  تفرگیم و 

طخ نآ  اب  ار  هفسلف  موجن و  بط و  بتک  دنتسه و  اجنآ  رد  تسا  فورعم  نارتفد  هتشک  هب  هک  قتسج  طخ  ناگدنـسیون  هک  دسیونیم  دوب 
[. 708] دنسیونیم
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روپاش الثم  دوشیم . هدید  مالـسا  زا  دـعب  نآ  رثا  هتخیرگهتـسج  هدوب و  یلاع  ياهلحرم  رد  ناریا  رد  زین  يزاسوراد  هکلب  یکـشزپ ، اهنت  هن 
یبرع نابز  هب  ینانوی  یـسانشوراد  فورعم  ياهباتک  هکنآ  زا  شیپ  هدوب و  زاوها  رهـش  رد  روپاـش  يدـنج  ناتـسرامیب  سیئر  هک  لهـس  نب 
هبّکرم هیودا  لیـصفت  هب  نآ  رد  هک  تاناتـسرامیبلا  یف  نیدافارقلا  مان  هب  دراد  یباتک  تسا  هتفای  تافو  لاـس 255 ، رد  ینعی  ددرگ ، همجرت 

هب باتک  نیا  زا  ياهخـسن  تسا . هدرک  نایب  هتفرگیم  رارق  لامعتـسا  دروم  ناتـسرامیب  رد  هدـشیم و  هتخاس  فلتخم  ياـهیرامیب  يارب  هک 
هیودا و ياهمان  دوشیم . يرادـهگن  تسا ، يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  هب  هتـسباو  نونکا  هک  کـلم ، یلم  هناـخباتک  رد  هرامش 4234 
جابکس و تاجرایا و  نشراوج و  دننام  دوشیم ؛ هدید  مالسا  زا  دعب  ياهباتک  رد  هدش و  یبرع  نابز  دراو  مالسا  زا  شیپ  زا  يرایسب  هیذغا 

[. کلذریغ 709 جابریز و 

يدنه بط 

باتک یکـشزپ  ملع  رد  هک  تسا  ینادنمـشناد  نیرتمیدق  زا  هک  يربط  نبر  نب  یلع  تسا . هدوب  يدنه  بط  ناناملـسم  مهم  عبانم  زا  یکی 
، باب شش  یس و  رد  هدروآ و  دنهلا » بتک  عماوج  نم   » ناونع تحت  ار  ۀمکحلا  سودرف  ینعی  دوخ  باتک  زا  مراهچ  راتفگ  هدرک ، فیلأت 

نیا رد  دنکیم و  لقن  [ 710] درسس باتک  زا  ار  یکشزپ  ملع  يدنبمیـسقت  هلمج ، زا  تسا . هدرک  رکذ  ار  دنه  میدق  ناکـشزپ  لاوقا  ارآ و 
: تسا هبعش  تشه  ياراد  یکشزپ  ملع  هک  دیوگیم  باب 

. تسا نالاسدرخ  نامرد  هژیو  هک  یلافطا ، . 1
. تسا مشچ  نامرد  هب  طوبرم  هک  یلیم ، . 2

. دزادرپیم نت  ءازجا  رگید  نامرد  هب  هک  یمسج ، . 3
. دنکیم نامرد  نداهن  مهرم  ندز و  گر  اب  هک  یعضبم  . 4

. دننکیم نامرد  ار  مومس  نآ  اب  هک  یقایرت ، . 5
. دزادرپیم هاب  يورین  یناوتان  نامرد  هب  هک  یهاب ، . 6
. دنرادیم هاگن  نآ  اب  ار  یناوج  يورین  هک  ّبشم ، . 7

306 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
[. 711] دنناریم نوریب  ار  يرپ  نج و  نوسفا  اب  هک  یحاورا ، ینوسفا و  . 8

لاس رد  نآ  یسیلگنا  همجرت  هک  باتک  نیا  دنتشاد . رایتخا  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هدوب  يدنه  یکـشزپ  مهم  عبانم  زا  كرچ  باتک  زین  و 
. تسا هدوب  يواح  رد  يزار  يایرکز  نب  دمحم  ۀمکحلا و  سودرف  رد  يربط  نبر  نب  یلع  عبانم  زا  زین  هدش  پاچ  هتکلک  رد  1902 م .

نانآ دزن  هدش ، وا  مان  هب  باتک  هک  باتک ، بحاص  تسا و  يدنه  یکـشزپ  ياهباتک  نیرتمیدق  زا  كرچ  هک  دیوگیم  ینوریب  ناحیر  وبا 
[. تسا 712 هدمآیم  رامش  هب  نیمهلم  نیکسان و  زا 

تسا هدرک  شرازگ  یبرع  هب  یسراف  زا  ار  نآ  یلع  نب  هّللا  دبع  سپس  هدش و  همجرت  یسراف  هب  يدنه  زا  تسخن  كرـش  ای  كرچ  باتک 
[. 713

[. تسا 714 هدش  همجرت  یبرع  هب  يدنه  زا  نانآ  یکشزپ  یموجن و  راثآ  هک  دربیم  مان  دنمشناد  هن  زا  میدن  نبا 

ینانوی بط 

رهش نآ  رد  نومأم » هناخجنگ   » یمعلب لوق  هب  ای  همکحلا  تیب  دندش و  هدناوخارف  دادغب  هب  روپاش  يدنج  هاگـشناد  ناکـشزپ  هکنآ  زا  سپ 
تمـسق نیا  رد  دـننک و  همجرت  یبرع  نابز  هب  دوب  ماوقا  ریاس  دزن  هک  یملع  ثاریم  هک  دـندمآرب  نیا  ددـصرد  ناناملـسم  تفاـی ، رارقتـسا 
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رامـش هب  یمالـسا  یکـشزپ  عبانم  نیرتمهم  زا  سونیلاج  طارقب و  ینعی  ناـنوی  یکـشزپ  ناـشخرد  هرهچ  ود  و  دوب ، ناـنوی  زا  گرزب  مهس 
دوب دقتعم  طارقب  دش . همجرت  یبرع  نابز  هب  عیرس  رایسب  دوب  هدش  هتشون  نانآ  راثآ  رب  هک  یحورش  نینچمه  ود و  نآ  راثآ  اریز ، دنیآیم ؛

لاـحنیعرد ددرگ و  هاـتوک  زجوم و  یکـشزپ  هلمج  زا  موـلع  همه  دـیاب  [ 715 «] تسا لـیوط  تعانـص  هاـتوک و  رمع   » هکنآ تهج  هب  هـک 
یباتک رد  ار  هناگتـشه  هوجو  نیا  طارقب  دشاب . اراد  ار  ریبدـت  دانـسا ، فیلأت ، فنـص ، تحـص ، تبـسن ، تعفنم ، تمه ، هناگتـشه  تازیمم 

لابقتـسا دروم  طارقب  لوصفلا  باـتک  تسا . هدرک  حرـش  ار  نآ  سونیلاـج  هک  دروآدرگ  لوصفلا  باـتک  ینعی  مسیروفا 716 ] ماـن  تحت 
نآ  رب  نارگید  نومیم و  نبا  قداص و  یبا  نبا  يزار و  لثم  ینادنمشناد  تفرگ و  رارق  یمالسا  ناکشزپ 

307 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دش همجرت  یبرع ، نابز  هب  طارقب ، رگید  مهم  ياهباتک  لوصفلا  باتک  زا  هتشذگ  [. 717] دنتشون حرش 

. دوب دوجوم  نآ  یبرع  همجرت  هدوب  هدش  دوقفم  نآ  ینانوی  لصا  هک  وا  ياهباتک  زا  یخرب  اهدعب  هکنانچ 
باتک طالخالا ، یف  طارقب  باتک  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  رـشتنم  پاچ و  طارقب  مهم  باـتک  دـنچ  یبرع  همجرت  ریخا ، لاـس  دـنچ  نیمه  رد 

یف طارقب  باتک  لبح ، یلع  لبح  یف  طارقب  باتک  ناسنالا ، ۀـعیبط  یف  طارقب  باتک  ةّداحلا ، ضارمـألا  یف  طارقب  باـتک  طارقبل ، ءاذـغلا 
هن تسیب و  دـص و  قاحـسا  نبا  نینح  هکنانچ  تسا . هدوب  طارقب  زا  شیب  بتارم  هب  ریثأت  نیا  سونیلاـج  دروم  رد  [. 718] ۀّیدلبلا ضارمألا 
زا یناوارف  ياهباتک  ریخا ، لاـس  دـنچ  نیمه  رد  [. 719] دـناهدرک همجرت  وا  زا  یبرع  ناـبز  هب  شناراـی  دوخ و  هک  دـنکیم  رکذ  ار  باـتک 
ّنأ یف  ۀّیبّطلا ، ۀـبرّجتلا  یف  ندـبلا ، جازمل  ۀـعبات  سفنلا  يوق  ّنأ  یف  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  رـشتنم  پاچ و  سونیلاج  راثآ  یبرع  ياههمجرت 

سونیلاج باتک  ّبّطلا ، ءازجأ  یف  سونیلاج  ۀـلاقم  ةّداحلا ، ضارمالا  ریبدـت  یف  سونیلاج  باتک  افوسلیف ، نوکی  نأ  بجی  لضافلا  بیبطلا 
یف سونیلاج  باتک  ۀّیبّطلا ، ءامسألا  یف  سونیلاج  باتک  ۀکساملا ، بابسألا  یف  سونیلاج  باتک  ءازجالا ، ۀهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا  یف 

[. نیملعتملل 720 بّطلا  قرف  یف  سونیلاج  باتک  سفّنلا ، قالخأ 
هک دـهدیم  ناشن  هدـمآ و  انیـس  نبا  یـسوجم و  يربط و  يزار و  راثآ  رد  ناشمان  هک  دنتـسه  رگید  کشزپ  اههد  نت ، ود  نیا  زا  هتـشذگ 

. تسا هدوب  ناناملسم  رایتخا  رد  نانآ  راثآ 

نیتسخن ياههرود  رد  ناناملسم  ریغ  هب  یکشزپ  راصحنا 

هداوناخ نوچمه  ناناملـسم  ریغ  زا  یـصاخ  ياههداوناخ  رد  یکـشزپ  یتح  دـندوب و  یحیـسم  رتشیب  ینانوی  مولع  نالقان  نامجرتم و  نوچ 
، دوب هدیدرگ  یثوروم  هرق  نب  تباث  قاحسا و  نب  نینح  عوشیتخب و 

308 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
یبا نبا  باتک  رد  روکذم  ناکـشزپ  هب  هک  یهجوت  اب  دندشیم . هدناشک  اوزنا  هب  دنتفاییمن و  ار  ملع  نیا  رد  رحبت  زربت و  لاجم  ناناملـسم 

كرشم کشزپ  هس  يدوهی و  کشزپ  هس  یحیـسم و  کشزپ  یـس  دصکی و  يرجه  موس  نرق  رد  هک  دیآیم  تسد  هب  دوشیم  هعبیـصا 
[. 721] دناهدوب نت  جنپ  طقف  ناملسم  کشزپ  هتشاد و  دوجو 

دنک و هولج  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  نآ  تسناوتیمن  نایحیـسم  ربارب  رد  دـشیم  ادـیپ  مه  يرهام  ناملـسم  کشزپ  رگا  یعـضو  نینچ  رد 
: دنکیم دییات  الماک  ار  اعدم  نیا  ریز  ناتساد 

رد وت  و  ناوارف ، نارامیب  تسا و  ییابو  لاس  لاسما  : » تفگ وا  هب  ياهدنیوگ  دیـشک . يداسک  هب  شراک  ناملـسم ، کشزپ  یناج ، نب  دـسا 
دزن نم  تسخن ، : » داد خساپ  وا  ياهداتفا »؟ يداسک  نیا  رد  هک  تسا  هنوگچ  راکـشآ ، هفرح  نیا  رد  وت  تمدخ  ربص و  دنمـشناد و  نف  نیا 
ملع رد  ناناملـسم  هک  دـناهدش  دـقتعم  مدرم  میایب  ایند  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  هکلب  موش  کشزپ  نم  هکنآ  زا  شیپ  متـسه و  ناملـسم  ناـنآ 

ثراحلا وبا  ماهینک  دـشاب . اریب »  » و انحوی »  » و لیئربج »  » و بیلـص »  » ممان دـیابیم  هکیلاحرد  تسا  دـسا »  » نم مان  دـنرادن . قیفوت  یکـشزپ 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


نابز دشاب . هایـس  ریرح  میادر  دیابیم  مراد و  نت  رب  دیفـس  ياهبنپ  ییادر  نم  دشاب . میهاربا »  » و ایرکز » وبا   » و یـسیع » وبا   » دیابیم تسا و 
[.« 722] دشاب روپاشيدنج  لها  نابز  نابز  دیابیم  تسا و  یبرع  نابز  نم 

دندرکیم ریقحت  ناشراکفا  دیاقع و  هب  تبسن  ار  نانآ  دندیدیم  دوخ  هب  دنمزاین  ار  ناناملسم  نوچ  ناملسم  ریغ  ناکـشزپ  نیمه  زا  یخرب 
: دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیا  ریز  ناتساد  دنتشادیم و  اور  نیهوت  نانآ  هب  و 

ّتنـس لها  زا  هک  درکیم  رهاظت  یلو  دوب  يرهد  وا  تشاد . هماع  تیلوبقم  هک  دوب  ببطتم  يدرم  دادـغب  رد  دیـشرلا ، نوراـه  راـگزور  رد 
یتـقو دـندمآیم . درگ  وا  رب  تسا ) يراـمیب  عون  هدـنهدناشن  هک  تسا  لوـب  دوـصقم   ) بآ ياـههروراق  اـب  زور  ره  ریثـک  یهورگ  تسا .

نم دزن  ارچ  سپ  تسادخ  زا  طقف  دوس  نایز و  دییوگیم  هک  امـش  ناناملـسم  هورگ  يا  : » تفگیم تساخیمرب و  دشیم  ناوارف  ماحدزا 
نیا اب  یخرب  دشاب .» ناتراتفگ  قباطم  ناترادرک  ات  دینک  وا  رب  لکوت  ناتیادخ و  شیپ  دیورب  دـییوجیم ؟ نم  زا  ار  نایز  دوس و  دـییآیم و 

ناـشن وا  هب  ار  دوخ  هروراـق  دریگ و  مارآ  وا  اـت  دـندنامیم  یخرب  دـندادیم و  گرم  هب  نت  هدـشن  ناـمرد  دـندرکیم و  اـهر  ار  وا  راـتفگ 
وت ومه  هدرک  رامیب  ار  وت  وا  هکنانچمه  يدرکیم ، ادخ  رب  لکوت  هنرگو  تسا  فیعض  وت  نامیا  : » تفگیم دادیم و  وراد  وا  دندادیم و 

دوبهب ار 
309 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[723 «.] دیشخبیم
رتفیرش هقف )  ) مارح لالح و  ملع  زا  سپ  یملع  چیه  : » دیوگیم نایعفاش ، ياوشیپ  یعفاش ، سیردا  نب  دمحم  هک  تسا  یعـضو  نینچ  اب 

دـندرک و عیاض  ار  ملع  ثلث  : » تفگیم دـناهدرک و  یهجوتیب  ملع  نیا  هب  ناناملـسم  هکنیا  زا  دروخیم  سوسفا  وا  و  تسین » بط  ملع  زا 
[«. 724] دندرپس نایحیسم  نایدوهی و  هب  ار  نآ 

کشزپ تسا  یحیـسم  ینعم  هب  هک  اسرت »  » هملک زا  یـسراف  بدا  رد  هک  تسا  بط  رما  رد  یحیـسم  ناکـشزپ  هطلـس  نیمه  ساسارب  دیاش 
: دیوگ يونزغ  ییانس  تسا . هدش  هدارا 

اولح روخم  ارفص  رد  هک  دیوگ  یمه  اسرت »  » ار وتهداب  روخم  ایند  رد  هک  دیوگ  یمه  نادزی  ار  وت 
[725 «] اسرت  » هتفگ زا  لالح  ینام  نت  رهب  زا  کیل  ونادزی  تمرح  زا  مارح  يراذگنب  نید  رهب  ز 

یکشزپ تسادق  تیمها و 

اتمه و نید  ملع  یکـشزپ و  [، 726 «] نادـبألا ملع  نایدألا و  ملع  ناملع  ملعلا  ( » ص  ) مرکا ربمغیپ  هب  بوسنم  ثیدـح  ساسارب  مالـسا ، رد 
هدوب يور  نیا  زا  دزادرپیم و  حور  يرامیب  نامرد  هب  نید  ملاع  مسج و  يرامیب  نامرد  هب  بیبط  دـناهدش . هتخانـش  رگیدـکی  موزلم  مزال 

بیبّطلا ّنأ  یف  ناونع  تحت  تسا  یباـتک  ار  سونیلاـج  دـشاب و  هفـسلف  یهلا و  ملع  هب  انـشآ  دـیاب  بیبط  میدـق ، یملع  تنـس  رد  هک  تسا 
ندب ات  اریز ، دنک ؛ قیوشت  بیغرت و  ندب  تحـص  ظفح  تشادهگنرب و  ار  مدرم  دـیاب  نید  ملاع  و  [. 727] افوسلیف نوکی  نأ  بجی  لضافلا 

سفّنلا يوق  ّنأ  یف  ناونع  تحت  تسا  هتـشاد  یباتک  سونیلاج  و  دـنهدیمن ، ماجنا  کین  ار  دوخ  فیاظو  یناـسفن  ياـهورین  دـشابن  ملاـس 
رفن کی  دیاب  فوسلیف  بیبط و  هک  دوب  نیا  رب  ینتبم  دنتشاد  دیکأت  نآ  رب  امدق  هک  ندب  حور و  لباقتم  ریثأت  نیا  ندبلا 728 .] جازمل  ۀعبات 

هب ییانـشآ  ینعی  هبنج ، ود  ره  لـماش  هک  تسا  هدوب  ياهملک  میکح »  » هملک دـیاش  و  تسانیـس . نبا  مالـسا  رد  نآ  لـماک  هنومن  هک  دـشاب 
بط  ار  هفسلف  امدق  هکنیا  تسا و  هدشیم  ود ، ره  ندب  تمکح  حور و  تمکح 

310 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
دوخ یکشزپ  باتک  هک  انیس  نبا  نینچمه  و  تسا 729 ] هدوب  ملع  ود  نیا  تدحو  نیمه  هب  رظان  دناهتسنادیم  ندب  هفـسلف  ار  بط  حور و 

[. تسا 730 هفسلف  بط و  یگتسبمه  نیا  مالعا  تهج  هب  هدیمان  افش  ار  هفسلف  نوناق و  ار 
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دنوادخ هک  یلقع  تهج  هب  تسا ، تاناویح  همه  زا  فرشا  لضفا و  ناسنا  هک  دیوگیم  یکشزپ  ملع  تلیضف  رد  یسوجم  سابع  نب  یلع 
سفن تحـص  و  هیناویح ، سفن  تحـص  هب  هقطاـن  سفن  تحـص  دراد و  هقطاـن  سفن  تحـص  هب  یگتـسب  لـقع  يورین  و  هدرک ، اـطع  وا  هب 
دهعتم بط  تعانص  ار  ندب  تحص  تسا و  هتسباو  ندب  تحـص  هب  سفن  ود  نیا  تحـص  تسا و  طوبرم  هیعیبط  سفن  تحـص  هب  هیناویح 

[. تسا 731 مولع  نیرتدنمدوس  لضفا و  یکشزپ  ملع  نیاربانب ، تسا .
صولخ يرادنید و  هدیقع و  نامیا و  رب  دیکأت  یکشزپ  قالخا  بتک  يواطم  رد  هک  تسا  یکشزپ  ملع  تسادق  تفارـش و  نیمه  ساسارب 

تسا تناما  تحص  رب  وا  داقتعا  تسا  مزال  کشزپ  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  هک  دناهدرک  هیکت  هتکن  نیا  رب  نانآ  تسا . هدش  ناکشزپ  هدیقع 
ماجنا وا  هدارا  اب  روما  همه  هک  تسا  میکح  رداـق و  یقلاـخ  نّوکم و  ار  قولخم  نّوکم و  ناـهج  هکنیا  هب  تسوا  داـقتعا  تناـما  نیتسخن  و 

ار هچنآ  ات  هدیناسانـش  نانآ  هب  ار  مدرم  راضم  عفانم و  دشخبیم ، افـش  دنکیم و  رامیب  دناریمیم ، دـنادرگیم و  هدـنز  هک  تسوا  دوشیم ،
[. 732] دنزرو بانتجا  تسا  روآنایز  هچنآ  زا  دنریگ و  راک  هب  تسا  دنمدوس 

نادرگاش نارای و  رادرک  راتفگ و  اریز ، دنهد ؛ هار  دوخ  درگ  هب  ار  رورش  نادرگاش  نارای و  دیابن  ناکـشزپ  هک  دناهدرک  دیکأت  نینچمه  و 
دنامیم یقاب  هک  لیمج  رکذ  اریز ، دهد ؛ حیجرت  مارح  اب  تورث  رب  ار  لالح  اب  رقف  دیاب  یعقاو  کشزپ  ددرگیم و  بوسنم  ناداتـسا  هب  دـب 

لها دزن  طقف  ار  نآ  هک  تسا  تمکح  یلو  دوشیم  تفای  ناوارف  نالهاج  ناهیفس و  دزن  لام  ددرگیم . یناف  هک  تسا  سیفن  لام  زا  رتهب 
[. تفای 733 ناوتیم  لامک  لضف و 

دنیوگیم نانآ  دناهداد . رارق  دوخ  ياوشیپ  هوسا و  ار  طارقب  ایند  هاج  لام و  هب  نآ  نتخورفن  یکشزپ و  تفارـش  تشادهاگن  رد  ناکـشزپ 
داد هدعو  داتـسرف و  وا  يارب  رانید  رازه  دص  غلبم  دنک و  لقتنم  نیمزناریا  كاخ  هب  نانوی  نیمزرـس  زا  ار  طارقب  تساوخیم  ناریا  هاشداپ 

.« مشورفیمن لام  هب  ار  تلیضف  نم  : » تفگ داد و  در  خساپ  طارقب  یلو  دنکیم ، میلست  وا  هب  رادقم  نیمه  زین  ندمآ  زا  سپ  هک 
311 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

همادا مور  ناریا و  نایم  عازن  گنج و  دوب و  هتفرگارف  ار  ناریا  رـسارس  یتخـس  يابو  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  هک  دیوگیم  راّمخ  ریخلا  وبا 
ار دوخ  ضرا  نادسفم  هدرک و  يرای  ار  دوخ  نانمـشد  تقیقح  رد  تخادرپیم  نایناریا  ندـب  حالـصا  هب  لام  عمط  هب  طارقب  رگا  تشاد و 

[. 734] دوب هدرک  حالصا 

یکشزپ میلعت 

نب ثراـح  ـالثم  تفرگیم . تروص  اـههداوناخ  رد  هک  دوب  ناـمه  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  یکـشزپ  ملع  لاـقتنا  قیرط  نیرتمهم  زا  یکی 
هک عوشیتخب  نب  لیئربج  نب  سیجرج  و  تخومآ ، ثراح  نب  رـضن  دوخ  رـسپ  هب  ار  یکـشزپ  دوب ، روپاش  يدنج  نابیبط  زا  دوخ  هک  هدلک ،

. دندرک لابند  ار  لغش  نیمه  زین  وا ، باقعا  دوب و  هدمآرد  یـسابع  هفیلخ  روصنم  تمدخ  هب  سپـس  دوب و  روپاشيدنج  ناتـسرامیب  سیئر 
نب نانس  دوخ  دنزرف  هب  ینارح  هرق  نب  تباث  نینچمه  و  تخومآ ، قاحسا  دوواد و  دوخ  دنزرف  ود  هب  ار  یکشزپ  لئاسم  قاحـسا  نبا  نینح 

[. 735] داد میلعت  ار  یکشزپ  تباث 
تئارق دوـخ  نارقا  ناداتــسا و  رب  ار  سونیلاـج ، طارقب و  راـثآ  ینعی  مـلع ، نآ  ناـگرزب  بـتک  هـک  دوـب  نآ  یکــشزپ  مـیلعت  رگید  قـیرط 

میلعت سونیلاج  لـیمکت و  ار  بط  تعانـص  طارقب  : » دـیوگیم ةداعّـسلا  یلإ  ّبّطلاـب  قّرطّتلا  یف  هلاـسر  زاـغآ  رد  ناوضر  نبا  دـندرکیم .
. دربیم مان  ار  طارقب  راثآ  زا  باتک  جنپ  هاجنپ و  سپس  وا  درک .» بیذهت  ار  طارقب 

: دیوگ دنکیم  رکذ  ار  سونیلاج  ءربلا  ۀلیح  ینعی  باتک  نیمتسیب  هکنآ  زا  سپ  دوخ  سونیلاج  راثآ  تسرهف  رد  قاحسا  نب  نینح 
تئارق ار  اـهباتک  نیا  مدرک  داـی  هک  یبیترت  نیمه  هب  ناـنآ  دـنناوخیم . هیردنکـسا  یکـشزپ  ياههسردـم  رد  هک  ییاـهباتک  نآ  تسا  نیا  »

رد اـم  ياراـصن  باحـصا  هزورما  هکناـنچ  دـنزادرپیم ، باـتک  کـی  ندـیمهف  ندـناوخ و  هب  دـنوشیم و  عـمج  زور  ره  ناـنآ  دـننکیم .

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  دارفا  زا  کیره  دننکیم . عامتجا  نامدقتم  ياهباتک  زا  یباتک  ندناوخ  يارب  زور  ره  تسا  لوکسا  هب  فورعم  هک  ییاههاگشزومآ 
[. 736 «] دنناوخیم ار  نامدقتم  ياهباتک  ریسافت  ام  باحصا  زورما  هک  وحن  نامه  هب  دنزادرپیم  نآ  تئارق  هب  بتک  نیا  رد  تراهم 

دندناوخیم زین  [ 737 «] ناتسرام  » ار نآ  هک  ناتسرامیب  رد  هک  دوب  ینیلاب  سیردت  شور  رگید ، شور 
312 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دش سیسأت  روپاش  يدنج  ناتسرامیب  قایس  هب  دادغب ، رد  دیشرلا ، نوراه  نامرف  هب  مالسا  رد  ناتـسرامیب  نیتسخن  ارهاظ ، تفرگیم . ماجنا 
. تسین تسد  رد  یقیقد  عالطا  اهناتسرامیب  نآ  تیفیک  سیردت و  همانرب  زا  [. 738] دوب رادهدهع  عوشیتخب  نب  لیئربج  ار  نآ  تیلوئسم  هک 

یباتک و  [ 739] دنکیم تسا  هدید  دادغب  ير و  ياهناتسرامیب  رد  هچنآ  رب  ینتبم  ار  دوخ  ینیلاب  تادهاشم  رتشیب  يزار  يایرکز  نب  دمحم 
تحت یلیئارـسا ، نایبلا  یبا  نب  دـیدس  خیـش  زا  دوش ، لمع  دـیاب  ناتـسرامیب  رد  هک  فلتخم  ياـهیرامیب  يارب  ییوراد  ياههخـسن  هراـبرد 
یقیرط هس  زا  هتشذگ  [. 740] دشابیم ناتسرامیب  رد  یلمع  سیردت  ياههبنج  رگنشور  هک  تسا  تسد  رد  یناتـسرامیبلا  روتـسدلا  ناونع 
درگاش یناجزوج ، دیبع  وبا  هکنانچ  دندرکیم ؛ هدافتسا  یکشزپ  میلعت  يارب  دجاسم  زا  ای  دوخ و  لزنم  زا  ناکشزپ  زا  یخرب  دش ، دای  هک 
یهورگ يارب  تخادرپیم و  سیردت  هب  اهبـش  يرادا ، یناوید و  ياهراک  هب  هنازور  تالاغتـشا  تهج  هب  داتـسا  هک  دنکیم  لقن  انیـس ، نبا 

درگاش هب  نومیم  نبا  ای  و  [. 741] درکیم سیردت  ار  رگید  یباتک  موس  هورگ  يارب  بط و  رد  نوناق  رگید  یهورگ  يارب  هفسلف و  رد  افش 
طقف دزادرپیم و  هقرفتم  ناراـمیب  ناـمرد  هب  اهرـصع  تسوا و  هداوناـخ  ناطلـس و  هجلاـعم  راـتفرگ  اهحبـص  هک  دـسیونیم  نوبت  نبا  دوخ 

[. 742] دنک سیردت  ار  دوخ  نادرگاش  دیاب  رتسب  رد  لزنم و  رد  هک  تساهبش 
، هلمج زا  تسا ؛ هدشیم  سیردت  دجاسم  زا  یخرب  رد  ینید ، مولع  بنج  رد  یکـشزپ ، ملع  هک  دیآیم  تسد  هب  یخیرات  بتک  يواطم  زا 

. دندادیم سرد  ار  تاقیملا  ۀفرعم  یکشزپ و  هک  نولوط  نبا  دجسم  رد 
[. 743] دندشیم لوغشم  یکشزپ  سیردت  هب  رهظ ، ماگنه  ینعی  ینید ، سورد  زا  تغارف  زا  سپ  رهزالا ، دجسم  رد  و 

مالسا رد  یحارج 

هملک تسا و  هدش  دیلا » ۀعانـص   » و دیلا » لمع   » و دیدحلاب » لامعالا   » و دـیدحلا » جالع   » هب ریبعت  یحارج  لمع  زا  یمالـسا  یبط  بتک  رد 
نتشاد تسد  رد  اب  ناناملـسم  [. 744] دوشیم هدید  زین  یمالـسا  یکـشزپ  ياهباتک  رد  تسا  دیلا » لمع   » یـسراف همجرت  هک  يراکتـسد » »

ینایرس و[745] ینانوی و  راشرس  عبانم 

ص312 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
313 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دمحم ۀمکحلا و  سودرف  رد  يربط  نبر  نب  یلع  نوچمه  ینادنمشناد  دنتفای و  طلست  یکشزپ  زا  شخب  نیا  رب  دوز  رایسب  يدنه  یناریا و 
، دوخ راثآ  زا  ددعتم  دراوم  رد  کیره  نوناق ، رد  انیس  نبا  ۀعانـصلا و  لماک  رد  یـسوجم  سابع  نب  یلع  يواحلا و  رد  يزار  يایرکز  نب 

لقتـسم یباتک  يوارهز  سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا  دـننام  مه  نادنمـشناد  زا  یخرب  دـناهدرک و  یحارج  لمع  تیفیک  طیارـش و  هب  هراشا 
، يوارهز يزار و  ینعی  مالـسا ، ملاع  برغ  قرـش و  رد  ناحارج  زا  نت  ود  هب  ياهراشا  طقف  اجنیا  رد  ام  دـناهدرک و  فیلأت  یحارج  هرابرد 

یحارج ياهلمعلاروتسد  نیناوق و  هتشون و  [ 746] ربجلا دیدحلاب و  لمعلا  یف  ناونع  تحت  لقتسم  یباتک  هکنیا  زا  هتـشذگ  يزار  مینکیم .
تـسا یحارج  نف  ياـنبریز  هک  اـضعا  عفاـنم  حیرـشت و  هب  ار  يواـحلا  باـتک  زا  یلـصف  تـسا  هدروآدرگ  اـجکی  رد  ار  يدنبهتـسکش  و 

رامیب هب  دـیاب  لمع  زا  سپ  لمع و  اب  هارمه  لمع و  زا  شیپ  هک  تسا  هدرک  هراشا  یتاهجوت  اهتقد و  هب  باتک  نامه  رد  هداد و  صاـصتخا 
ات دوش  هنقح  دیاب  رامیب  لمع  زا  شیپ  بش  و  دوش ، هداد  لهـسم  نّیلم و  ياهوراد  رامیب  هب  دیاب  لمع  زا  شیپ  زور  دـیوگیم  وا  الثم  دوش .
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، لـمع زا  سپ  دـنکیم و  ناـیب  ار  راتـسرپ  هـفیظو  روـن و  ربارب  رد  راـمیب  ندـناباوخ  تـیفیک  لـمع  ماـگنه  و  ددرگ ، یهت  ـالماک  وا  هدـعم 
[. 747] دهدیم حرش  ار  درد  نتخاس  مارآ  تفاظن و  باوخ و  یندیشون و  یندروخ و  ياهروتسد 

ندرک غاد  يدنبهتسکش و  یحارج و  هرابرد  ار  فیلأتلا  نع  زجع  نمل  فیرـصتلا  ناونع  تحت  دوخ  باتک  زا  لقتـسم  یلـصف  هک  يوارهز 
. دوشیم بوسحم  مالسا  ملاع  ناحارج  نیرتگرزب  زا  هتشون 

تشگ و رشتنم  پاچ و  زینو  رد  لاس 1497 م ،. رد  رابنیتسخن  يارب  هدش ، همجرت  نیتال  نابز  هب  ییانومرک  درارج  هلیـسو  هب  هک  وا  باتک 
هاگشناد هلیـسو  هب  نآ 748 ] رازبا  یحارج و  رد  مساـقلا  وـبا  باـتک  ناوـنع  تحت  لاس 1973 م ،. رد  یـسیلگنا ، همجرت  اـب  نآ  یبرع  نتم 

[. تسا 749 هدش  پاچ  اینرفیلاک 
: دیوگیم هلمج  نآ  زا  دنکیم و  دوخ  نادرگاش  هب  یحارج  دروم  رد  ار  مزال  ياهشرافس  باتک  زاغآ  رد  وا 

هعجارم امش  هب  مدرم  زا  یناوارف  ياههورگ  نف  نیا  رد  اریز ، دیراد ؛ رود  هب  كانههبش  دراوم  زا  ار  دوخ  هک  منکیم  شرافـس  امـش  هب  نم  »
نانآ رب  گرم  تسا ، گرم  هناشن  هک  يرامیب ، يزارد  درد و  یتخـس  زا  هک  دـناهدش  گنتلد  یگدـنز  زا  ناـنچ  ناـنآ  زا  یخرب  دـننکیم .

زا یخرب  و  تسا ، هدیدرگ  ناسآ 
314 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دراوم هنوگنیا  رد  تسا . هدنـشک  لاتق و  نانآ  يرامیب  هکیلاحرد  دننادرگیم  زاینیب  ار  امـش  دنـشخبیم و  امـش  هب  ار  دوخ  ییاراد  نانآ 
دوـمحم تبقاـع  ریخ و  ماجنارـس  هب  امـش  لـمع  نیا  هک  دـینک  ادـیپ  ینیقی  ملع  هکنآ  رگم  دـشاب ، شیب  امـش  تـبغر  زا  دـیاب  امـش  زارتـحا 

[. 750 «] دیریگ راک  هب  ار  یتمالس  هب  مالعا  نیشیپ و  تخانش  ناتنارامیب  همه  دروم  رد  و  دماجنایم ،
: دیوگیم نینچ  هرجنح  نتفاکش  دروم  رد  وا 

زا رامیب  ات  دوش  هتفاکـش  دیاب  هرجنح  دـیدرگ ، گرم  هب  فرـشم  دـمآ و  دـنب  شـسفن  دـش و  هتـسب  مرو  زا  یعون  اب  شیولگ  يرامیب  رگا  »
و دنامب ، زاب  هتفاین  شهاک  يرامیب  تدش  هک  یتقو  ات  دیاب  فاکش  نیا  دبای و  ییاهر  گرم  زا  دشکب و  سفن  یمک  دناوتب  هتفاکـش  عضوم 

يراتـسرپ هکنیا  مدرک  هدـهاشم  دوخ  ار  هچنآ  ددرگیم . نامرد  دوشیم و  هتخود  نآ  زا  سپ  تسا و  زور  هس  دودـح  ـالومعم  نارود  نیا 
ياهدیربرس ناویح  نوچمه  وا  هک  مدید  دندناوخ ، وا  نامرد  يارب  ار  نم  دیرب . ار  دوخ  شش  يان  زا  یتمـسق  دز و  دوخ  يولگ  رب  ار  دراک 

ياج زا  داب  طقف  هدشن  هدیرب  وا  زا  یگر  متـسناد  تسا ، هدوب  مک  رایـسب  هتفر  وا  زا  هک  ینوخ  مدـید  مدرک  زاب  ار  مخز  دـنکیم . روخروخ 
دنچ زا  سپ  مه  نآ  هک  دـنامن  يزیچ  ادـص  یگتفرگ  زج  دـش و  بوخ  هکنآ  ات  مدرک  نامرد  متخود و  ار  مخز  نم  دوشیم . جراـخ  مخز 

[. 751 «] درادن يرطخ  چیه  هرجنح  نتفاکش  هک  مییوگیم  ام  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دیدرگ . فرطرب  زور 
نایب ار  کیره  دربراک  هفیظو و  هدرب و  مان  تسا  زاین  دروم  یحارج  رد  هک  یتاودا  رازبا و  تالآ و  ماسقا  عاونا و  دوخ  باتک  یط  يوارهز 

. تسا هدرک 

ناکشزپ ناحتما  یکشزپ و  تبسح 

هک تسا  یثیدح  هب  دنتسم  رما  نیا  تسا و  نماض  رامیب  ربارب  رد  ریصقت  ییانشآان و  تروص  رد  هدش و  هتخانش  لوئسم  کشزپ  مالـسا  رد 
هکیلاحرد دزروب  یکشزپ  هک  یسک  ینعی  [ 752 «] نماض وهف  کلذ  لبق  بّطلا  هنم  ملعی  مل  ّببطت و  نم   » هک هدـش  تیاور  مرکا  ربمغیپ  زا 

. تسا نماض  وا  دشاب  هتشادن  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  شناد 
دراد و ناـیرج  مـه  یکـشزپ  رد  تـشاد  ناـیرج  لـغاشم  ریاـس  رد  هـک  باـستحا  تبـسح و  نآ  یتـسرد  یکـشزپ و  رما  رب  تراـظن  يارب 

يرزیش الثم  دناهداد . یکشزپ  تبسح  هب  صاصتخا  ار  دوخ  باتک  زا  یلـصف  دناهتخادرپ  تبـسح  رما  رد  باتک  فیلأت  هب  هک  ینادنمـشناد 
هب  صاصتخا  ار  یلصف  هبترلا  ۀیاهن  باتک  رد 
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315 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هدروآ بیبطلا  ۀنحم  باتک  رد  نینح  هچنآ  اب  دیاب  ناکشزپ  دیوگیم  هداد و  ناحارج  نادنبهتسکش و  ناکشزپمشچ و  ناکشزپ و  تبـسح 

سناجاطاق اب  ناحاّرج  و  صلوب ، شانک  اب  نادنبهتـسکش  و  مشچ ، هرابرد  نینح  تالاقم  رـشع  باـتک  اـب  ناکـشزپمشچ  و  دـنوش ، هدومزآ 
[. 753] دندرگ ناحتما  يوارهز  باتک  سونیلاج و 

یکشزپ رما  رد  طایتحا  شور 

رد دشیم و  هدرمش  مهم  رایسب  ناکشزپ  رابتخا  ناحتما و  هلئـسم  هکنآ  زا  هتـشذگ  تسا ، طابترا  رد  مدرم  ياهناج  اب  یکـشزپ  هک  اجنآ  زا 
يراگنالهس هنوگره  تفرگیم و  رارق  یسررب  دروم  زین  وا  نامرد  صیخـشت و  تیفیک  راتفر و  لامعا و  دمآیم ، لمع  هب  يریگتخـس  نآ 

ساـبتقا دروـم  هک  رما  نیا  رد  ار  ناـنوی  يامدـق  تنـس  هک  تـسا  بساـنم  اـجنیا ، رد  تـشاد . تازاـجم  رفیک و  یکـشزپ  رما  رد  حـماست  و 
لقن تسا  هتفای  تافو  يرجه  موس  نرق  رخاوا  رد  هک  يواهر  لوق  زا  هدـشیم  ارجا  لامعا و  ماش  رد  يرجه  موس  نرق  ات  هدوب و  ناناملـسم 

: مینک
اطخ و زا  ار  دوخ  دندیـشوکیم  ناکـشزپ  هک  دوب  يور  نیا  زا  دـندربیم . راک  هب  ناکـشزپ  اب  ار  ییوجزاب  طایتحا و  شور  نانوی  يامدـق  »

سپ دیآ و  لمع  هب  مزال  تارابتخا  اهشیامزآ و  وا  زا  هکنآ  رگم  دنیشنب  یکشزپ  یسرک  رب  دوبن  نکمم  کشزپ  اریز ، دنراد ؛ رذحرب  هابتشا 
ناکشزپ طقف  دندناوخیم و  ۀمکحلا » یسرک   » ار نآ  دندادیم و  بیترت  یسرک  هدش  هدومزآ  ناکشزپ  يارب  رتنهک  ناکشزپ  تیقفوم ، زا 

نآ رب  دـننکیم و  بصن  ار  یـسرک  نیا  ماش  رد  ناکـشزپ  زا  یهورگ  نونکامه ، دننیـشنب و  یـسرک  نآ  رب  دنتـسناوتیم  هدومزآ  برجم و 
رب هاگره  یکشزپ  نینچ  تسا و  نحتمم  یضرم و  وا  دنیشنب  هاگیاج  نیا  رد  سکره  هک  دوب  هدش  هتسناد  میدق  زا  نیا  دنیامنیم و  سولج 
نآ رب  رامیب  لاح  رد  لمأت  تقد و  زا  سپ  تساوخیم و  يدیفـس  ذغاک  شندش  دراو  ماگنه  دـشیم ، دراو  اوادـم  هجلاعم و  يارب  يرامیب 
نم دوب و  وا  يرامیب  زا  موس  اـی  مود و  زور  اـی  لوا  زور  زور ، نیا  مدـش و  دراو  راـمیب  نـالف  رب  زور  نـالف  رد  هک  تشونیم  نینچ  ذـغاک 

نالف سپـس ، دوب و  وا  ضبن  هروراق و  لاوحا  وا و  یـصخش  لاوحا  هیاپ  رب  نم  صیخـشت  نیا  مداد و  صیخـشت  يرامیب  نالف  ار  وا  يرامیب 
، راـمیب زا  دوـخ  مود  رادــید  رد  تشاذــگیم و  راـمیب  هداوناـخ  دزن  ار  هتــشون  نـیا  کـشزپ  مدرک . زیوـجت  وا  يارب  ار  اذــغ  نـالف  اود و 
هب يرادید  ره  رد  ار  لمع  نیا  دومنیم و  هفاضا  هتـشون  نامه  رد  ار  نآ  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  وا  لاح  رد  ینوگرگید  هچ  هک  تسیرگنیم 

هاگن رامیب  دزن  ار  هتـشون  نآ  دوب  هتفای  دوبهب  وا  يراـمیب  رگا  دـماجنا . تیاـهن  هب  وا  يراـمیب  راـمیب و  لاـح  اـت  دادیم ، ماـجنا  شور  نیمه 
رامیب وا  هک  رگید  راب  يارب  دشاب  یلصا  راکذت و  ات  تشادیم 

316 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
تربـخ و لـها  ربارب  رد  ار  کـشزپ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  هابتـشا  کـشزپ  هک  دـندوب  هتفگ  دوب و  هتفر  اـیند  زا  راـمیب  رگا  و  ددرگ ،

رگا دـندنکفایم . رظن  نآ  رد  یکـشزپ  تعانـص  هب  ناگربخ  نآ  دـنتفرگیم و  رامیب  هداوناـخ  زا  ار  هتـشون  دـنتخاسیم و  رـضاح  تریـصب 
نوریب دنتفگیم و  ساپـس  ار  وا  هتـشاد  تقفاوم  نآ  اب  کشزپ  ریبدـت  جالع و  هدرک و  دای  وا  هک  هدوب  نامه  نآ  صاخ  تامالع  يرامیب و 

نآ راوازـس  هچنآ  هب  دـندادیمن و  نامرد  هزاـجا  ار  وا  رگید  دوب  هدـیدرگ  گرم  بجوم  وا  ناـمرد  هدوب و  نآ  فـالخ  رگا  و  دـندمآیم ،
[. 754 «] دندرکیم تازاجم  ار  وا  تسا 

لماک کشزپ  هرابرد  یتالوقنم 

نیا هب  وا  یملع  لیاضف  دـشاب و  لماک  لیاضف  همه  وا  رد  هک  تسا  یـسک  بیبط  هک  هتـشاد  ناـیب  نآ  رد  هتـشون و  درفم  یباـتک  سونیلاـج 
سکره دـشاب . زین  قالخا  نساحم  حـلاص و  لامعا  هب  هتـسارآ  دـشاب و  هتـشاد  بط  تایهلا و  تایعیبط و  تایـضایر و  هب  هطاـحا  هک  تسا 
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[. تسا 755 ببطتم »  » هکلب تسین  بیبط »  » وا دشاب  صقان  دش  دای  هچنآ  رد  دنادب و  ار  یکشزپ 
یفوسلیف ره  نیاربانب ، تسا . سفن  بط  نآ  اریز ، تسین ؛ جراخ  بط  زا  هفسلف  نآ و  عوضوم  تفارش  تهج  هب  تسا ، فیرش  یملع  هفسلف 

سفن و حالصا  لضاف  بیبط  دزادرپیم و  سفن  حالصا  هب  طقف  فوسلیف  هک  تسا  يور  نیا  زا  تسا . فوسلیف  یلضاف  بیبط  ره  بیبط و 
یلاعت يراب  لاعفا  هب  هبـشتم  ار  دوخ  دوخ ، ییاناوت  هزادنا  هب  دیوگب  هک  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  بیبط  اذل ، تسا و  رادهدهع  ار  ود  ره  ندب 

[. تسا 756 هتخاس 
و هتـساک ، نآ  زا  هچ  ای  هدوزفا و  نآ  رب  هچ  هدـش ، نت  دراو  اجک  زا  يرامیب  دـنادب  هک  تسا  یـسک  نامرد  درد و  هب  ملاع  رهام و  کـشزپ 

نیتسخن ترطف  هب  ندب  هکنیا  ات  دهاکب  اههدـش  نوزفا  زا  دزاس و  نوزفا  ار  هتـساک  هک  تسیچ  دزاس  نامرد  دـیاب  نآ  اب  هک  ییوراد  دـنادب 
[. 757] ددنب تروص  نارقا  هلیسو  هب  نآ  لادتعا  يزیچ  ره  ددرگرب و  دوخ 

دراو رازراک  نادیم  هب  هک  دشاب  يروالد  نوچمه  دیاب  دیآیم  يرامیب  نیلاب  رب  نامرد  يارب  هک  یکشزپ 
317 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نمشد مادک  دنادیمن  وا  اریز ، دشاب ؛ هتشاد  هارمه  دزادرپیم  نمـشد  هلباقم  هب  نآ  اب  هک  يرازبا  همه  دیاب  روالد  نآ  هکنانچمه  دوشیم ،
دراو رامیب  رب  هاگره  کشزپ  نینچمه ، دزاس . راتفرگ  ار  وا  دـیاب  ياهلیح  هچ  اـب  دـیآیم و  وا  يوسهب  هحلـسا  مادـک  اـب  دـهجیمرب و  وا  رب 

تاـجالع و ضارعا و  بابـسا و  هک  دـنادب  دـشاب و  نآ  رد  ثداـح  ضارما  نآ و  ياـضعا  جازم  ندـب و  بـیکرت  هـب  انـشآ  دـیاب  دوـشیم 
[. 758] دهد رارق  نآ  لدب  دیاب  ار  زیچ  هچ  دوشن  تفای  اهوراد  نآ  هاگره  تسیچ و  يرامیب  نآ  يارب  دنمدوس  ياهوراد 

هکنانچ دناوتیمن  دسانـشیمن و  زاب  نآ  فعـض  زا  ار  يرامیب  توق  دشاب  هدرکن  هدـهاشم  یتسردـنت  لاح  رد  ار  رامیب  جازم  کشزپ  رگا 
ار وا  دناوتب  يرامیب  رد  ات  دشاب  هاگآ  یتسردنت  لاح  رد  شیاهوزرآ  رامیب و  قالخا  زا  دـیاب  کشزپ  زین  دزادرپب و  نامرد  هب  تسا  راوازس 

[. 759] دزاس يوق  ار  وا  هیحور  راودیما و  اهنآ  هب 

یبرع رعش  رد  یکشزپ 

نبا هیفلا  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دناهدروآرد  مظن  هب  ار  فلتخم  مولع  ظفح ، رد  تلوهس  يریگدای و  رد  یناسآ  يارب  یمالـسا  نادنمـشناد 
تـسا يور  نیا  زا  و  لقن ، ظفح و  يریگدای و  يارب  تسا  رتناور  هک  دندیزگیمرب  رما  نیا  يارب  ار  زجر  رحب  تسا و  وحن  ملع  رد  کلام 

هزوجرا رب  ياهمدقم  وا  تسانیس . نبا  هزوجرا  یکشزپ  ملع  رد  موظنم  رثا  نیرتروهشم  دندناوخیم . هزوجرا  ار  یملع  ياههموظنم  نیا  هک 
: دیوگ نینچ  نآ  رد  هک  دراد  دوخ 

هک تسا  هدش  يراج  نیا  رب  دناهدوب  ناهیقف  نایضاق و  ناریزو و  افلخ و  ناریما و  ناهاش و  تمدخ  رد  هک  فلس  يالضف  امکح و  تداع  »
هب ار  يرایـسب  ياههزوجرا  نانیا  دـندوب . کشزپ  هک  ینارعاش  هصاخ  دنـشاب ؛ هتـشاد  مولع  عیانـص و  زا  یتافیلأت  رثن و  مظن و  زا  یتافینـصت 

بجوم رما  نیا  دوشیم و  هتخانـش  زاب  زجاع  زا  رهام  زجار و  زا  نکلا  نآ  اـب  هک  دـندرک  فیلأـت  ار  يرایـسب  ياهـشانک  دـندروآرد و  مظن 
تارـضاحم رد  بط  تعانـص  نیمزرـس  نـالف  رد  هک  مدـید  نم  دـنبای و  یهاـگآ  تمکح  ياهـشور  بط و  نیناوق  رب  ناـهاش  هک  دـیدرگ 

اب انـشآ  هن  دـننادیم و  ار  نآ  نونف  زا  ياهیام  هن  هک  دـناهتخادرپ  بط  هب  یناسک  درادـن و  هار  سرادـم  اهناتـسرامیب و  تارظانم  سلاجم و 
. دنراد سفن  رد  ار  نآ  زا  یتروص  هن  دنتسه و  نآ  نیناوق 

نم سپ ، دناهدوبن . خسار  تعانـص  نیا  رد  هک  دناهدیـسر  تخوخیـش  ترادص و  هب  بط  رد  یناسک  دناهتخادرپن و  سرد  هب  هک  اصوصخ 
«. مدرک میدقت  لجا ...  یضاق  هیقف  ریزو  تمدخ  هب  ار  یبط  هزوجرا  نیا  مدومیپ و  ار  نامیکح  شور  ناینیشیپ و  تنس 
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: دیوگیم نینچ  دزادرپیم و 
ندبلا  كولم  ءابطألا  امکنسلألا  ءارمأ  ءارعّشلا  و 

ۀحاصّنلاب مسجلا  بطی  اذ  وۀحاصفلاب  سفّنلا  نسی  اذه 
لمع  املع و  ّبّطلا  عیمج  اهیفلمتکا  دق  ةزوجرأ  هذه  و 

: تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  یکشزپ  ملع  وا 
ضرع  هنع  ندب  یف  ببس  نمضرم  ءرب  ۀّحص  ظفح  ّبّطلا 

: دیوگ نینچ  یکشزپ  ملع  میسقت  رد  سپس  و 
لمتکا  دق  ۀثالث  یف  ملعلا  ولمع  ملعل و  یلوألا  هتمسق 

يرورض  اهّلک  هّتس و  ورومألا  نم  تاعیبط  عبس 
ببس  ضرع و  ضرم و  نمبتکلا  یف  ترطس  ثالث  ّمث 

نیدیلاب  لمعی  دحاوفنیبرض  یلع  ّبطلا  لمع  و 
[ 760] ءاذغلا نم  رّدقی  ام  وءاوّدلاب  لمعی  هریغ  و 

لاس رد  هک  تسا  يرسیم  همانشناد  اهنآ  نیرتمهم  نیرتنهک و  هک  هدش  هتشون  یکشزپ  ملع  رد  يددعتم  ياههموظنم  زین  یـسراف  رعـش  رد 
. تسا هدش  پاچ  نارهت  رد   1366
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يزار يایرکز  نب  دمحم  یملع  ماقم   9

هراشا
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وا یملع  هاگیاپ  يزار و 

، دیدرک تکرش  هسلج  نیا  رد  دیتفریذپ و  ار  تایبدا  هدکشناد  توعد  دیدومرف و  فطل  هکنیا  زا  متسه  رازگساپس  رایـسب  نایاقآ  اهمناخ و 
نب دمحم  دنمـشناد  بیبط  گرزب و  فوسلیف  یفـسلف  ماقم  هدنب  ینارنخـس  عوضوم  تسا ، هدش  سکعنم  توعد  تراک  رد  هک  روطنامه 

رب يرظن  مولع  هب  وا  هطاحا  یفسلف و  ماقم  یلو  میتخانـشیم ، یبوخهب  بیبط  کشزپ و  ناونع  هب  ار  يزار  نونکات  ام  تسا . يزار  يایرکز 
ای دنمـشناد  نیا  یفـسلف  راثآ  هکنیا  تلع  هب  دندوب ؛ عالطایب  نآ  زا  مه  گرزب  نادنمـشناد  شیپ  يدـنچ  ات  یتح  تسا و  هدوب  لوهجم  ام 

دنمـشناد نآ  هبنج  نیا  هرابرد  ياهزات  تاـقیقحت  ریخا  نرق  مین  رد  هناتخبـشوخ  تسا . هدـش  عقاو  تلفغ  دروم  هکنیا  اـی  هدـیدرگ و  دوقفم 
هکنآ زا  شیپ  تسا . هدیدرگ  یفرعم  ملع  ملاع  هب  ردقیلاع  يرکفتم  گرزب و  یفوسلیف  ناونع  هب  يزار  نآ  هلیـسو  هب  هک  هتفریذپ  تروص 

مان دناهدیـشک  تمحز  هدرک و  قیقحت  يزار  هرابرد  نم  زا  شیپ  هک  ینادنمـشناد  زا  نت  دـنچ  زا  متـسه  راـچان  مزادرپب ، عوضوم  لـصا  هب 
فرتعم دنتشادیم و  روظنم  یعرم و  ار  ناگتشذگ  ياهششوک  تامحز و  هشیمه  هک  تسا  هدوب  ام  ناینیـشیپ  امدق و  شور  نیا  هتبلا ، مربب .

: دننکیم قیقحت  ناگدنیآ  هچنآ  يارب  زا  تسا  ياهیاپ  هلزنم  هب  ناینیشیپ  ناگتشذگ و  راثآ  هک  دندوب  رقم  و 
فلسلا  ءانب  قوف  ینب  نمیلع  الا  ةروظحم  یلعلا 

. دوشیم هدهاشم  الماک  هویش  نیا  مینکب  هعجارم  دوخ  نادنمشناد  راثآ  هب  ام  رگا 
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باتک زاغآ  رد  تاماقم  باتک  بحاص  يریرح  دنشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  دنزادرپیم  قیقحت  هب  برع  تایبدا  هتـشر  رد  هک  ینایوجـشناد 
تسا و هدرک  سابتقا  ینادـمه  ناـمزلا  عیدـب  دوخ  هتـشذگ  دنمـشناد  زا  ار  یـسیونهماقم  شور  هویـش و  هک  دـنکیم  فارتعا  رارقا و  دوخ 

: دنکیم وا  مدقت  لضف  هب  فارتعا 
مدنتلا  دعب  سفنلا  تیفش  يدعسبۀبابص  تیکب  اهاکبم  لبق  ولف 
مدقتملل  لضفلا  تلقف  اهاکباکبلا  یل  جیهف  یلبق  تکب  نکل  و 
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یف ءاـبنالا  نویع  باـتک  يور  زا  هک  گنیکنار 761 ] مان  هب  دوب  يدنمـشناد  دـناهتخادرپ  قیقحت  هب  يزار  هرابرد  هک  ینادنمـشناد  ناـیم  زا 

رد یینارنخـس  ناونع  هب  ار  نآ  دروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  یـسیلگنا ، نابز  هب  ار ، يزار  راثآ  لاححرـش و  هعبیـصا  یبا  نبا  ءابطالا  تاـقبط 
همجرت ینیتال  نابز  هب  ار  يزار  ياهباتک  مان  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  وا  هک  يراک  درک و  داریا  ندـنل  رد  بط ، یللملانیب  هرگنک  نیمهدـفه 

دروم يزار  راثآ  نیوانع  هک  دوب  رابنیتسخن  يارب  نیا  دوزفا و  نادب  يزار  یگدنز  لاححرش و  هرابرد  یسیلگنا  نابز  هب  ياهمدقم  درک و 
، گـنیکنار زا  سپ  دنتـشاد . وا  یبـط  راـثآ  اـب  ییانـشآ  طـقف  نادنمـشناد  نیا ، زا  شیپ  هتبلا  تفرگیم . رارق  ناـهج  نادنمـشناد  ییاـسانش 

هلجم رد  درک و  همجرت  یناملآ ، نابز  هب  ینوریب ، ناحیر  وبا  تسرهف  يور  زا  ار  يزار  راـثآ  [ 762] اکسور یج . مان  هب  یناملآ  يدنمشناد 
رارق دـندرکیم  ثحب  مولع  خـیرات  رد  هک  ینادنمـشناد  هدافتـسا  دروم  اکـسور  هلاقم  تخاس . رـشتنم  لاس 1924 م . مجنپ ، دـلج  سیزیا ،

. تفرگ
هرهاق رد  وا  تشاد . ییانـشآ  هفـسلف  اب  مه  دوب و  بیبط  مه  صخـش  نیا  میربیم . مان  فوهریام  سکام  مان  هب  يرگید  دنمـشناد  زا  نونکا 

راثآ زا  نمض ، رد  هتشون و  یمالـسا  يابطا  بط و  هرابرد  يددعتم  تالاقم  وا  تخادرپیم . نارامیب  هجلاعم  هب  امـسر  اجنآ  رد  دوب و  میقم 
نیعلا یف  تـالاقم  رـشعلا  باـتک  تسا  هدرک  پاـچ  فوهریاـم  سکاـم  هک  یفورعم  ياـهباتک  زا  تسا . هدرک  ثحب  مـه  اـبطا  نآ  یفـسلف 
تسه يزار  هرابرد  فوهریام  زا  هک  يرثا  نآ  یلو ، تسا . هدش  پاچ  یسیلگنا  همدقم  همجرت و  اب  هک  تسا  قاحسا  نب  نینح  هب  بوسنم 

لاس رد  هلاقم  نیا  تسا . هتشون  یسیلگنا ، نابز  هب  بیبط ،» يزار  هفـسلف   » ناونع تحت  یمالـسا 763 ] گنهرف  هلجم  رد  هک  تسا  ياهلاقم 
. تسا هدش  پاچ  1941 م .

، منک تاقالم  وا  اب  اداناک  هب  دوخ  هتـشذگ  رفـس  رد  هک  متـشاد  راختفا  رایـسب  هدـنب  تسا و  تایح  دـیق  رد  نونکامه  هک  يرگید  دنمـشناد 
هلاـسر تسا ، هدرک  لاـبند  هفـسلف  هتـشر  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  ناـملآ  رد  هک  دنمـشناد  نیا  سنیپ 764 .] سا . ماـن  هب  تـسا  يدنمـشناد 

یسانشقرش یملع  ياهراکهاش  زا  باتک  نیا  تسا . هتشون  دنه  نانوی و  هفـسلف  اب  نآ  طابترا  مالـسا و  رد  مسیمتا  هرابرد  ار  دوخ  يرتکد 
. ماهدرک رایـسب  ياههدافتـسا  باتک  نیا  یبرع  همجرت  زا  هدنب  تفرگ و  رارق  دانتـسا  دروم  درک و  ادیپ  یللملانیب  ترهـش  يدوز  هب  هک  دوب 

نیا زا  سنیپ  تسا . هدش  پاچ  دونهلا  نانویلا و  بهاذـمب  اهتقالع  نیملـسملا و  دـنع  ةرذـلا  بهذـم  ناونع  تحت  باتک  نیا  یبرع  همجرت 
هب نمـض ، رد  تسا و  هسنارف  یـسیلگنا و  یناملآ و  يربع و  ینیتال و  یناـنوی و  ياـهنابز  هب  طلـسم  هک  تسا  تیمها  دروم  شراـک  تهج 
هب ار  هتخانـشان  راثآ  هک  دـنکیم  شـشوک  هشیمه  هک  تسا  نیا  وا  تایـصوصخ  زا  دراد و  لماک  یطلـست  یمالـسا  هفـسلف  دوهی و  هفـسلف 

شدوخ یقیقحت  ياهراک  رد  يزاریـش  نیدـلا  ردـص  رافـسا  باـتک  زا  هک  دوب  راـبنیلوا  يارب  وا  یتح  دـنک و  یفرعم  شناد  ملع و  ناـهج 
دوخ فورعم  باتک  نیا  زا  هتشذگ  سنیپ  درک . هدافتسا 
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هفـسلف دوهی و  هفـسلف  اب  ار  نآ  دـنکیم و  ثحب  لیـصفت  هب  ناکم  ناـمز و  ـالویه و  هب  عجار  وا  هدـیقع  يزار و  هفـسلف  هراـبرد  نآ  رد  هک 
لیلحت هب  اهنآ  رد  هک  هتـشون  مه  يرگید  فلتخم  تالاقم  دنکیم ، هسیاقم  میدق  یناردنکـسا  ینانوی و  دـیاقع  ارآ و  نینچمه  یحیـسم و 

تحت یمالـسا ، گـنهرف  ینعی  دـش ، هدرب  نآ  ماـن  هک  ياهلجم  ناـمه  رد  دراد  ياهلاـقم  هلمج ، نآ  زا  تسا . هتخادرپ  يزار  یفـسلف  راـثآ 
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. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1937 م . رد  هک  یمالسا » هفسلف  تالکشم  زا  یضعب   » ناونع
، دراد برغ  رد  يزار  یفسلف  ماقم  ندناسانش  رد  ییازسهب  مهـس  سکره  زا  شیب  وا  هک  مربب ، مان  مهاوخیم  وا  زا  هک  يدنمـشناد  نیرخآ 

ازسهب یترهـش  ناسانـشقرش  نایم  رد  تسا و  یـسانشقرش  ناهج  فورعم  نادنمـشناد  زا  دنمـشناد  نیا  سوارک . مان  هب  تسا  يدنمـشناد 
ییاهتمسق نآ  اصوصخ  یمالسا  هفسلف  هرابرد  وا  دناهدروآ . رامـشیب  غباون  زا  ار  وا  دوهی  فراعملا  ةرئاد  رد  دوب و  يدوهی  سوارک  دراد .

نیا مهم  باتک  تسا . هدرک  یقیمع  تاقیقحت  تسایمیک  یمیش و  هب  طوبرم  هک  ییاهتمـسق  نآ  صخالاب  یملع و  ياههبنج  هب  طوبرم  هک 
. تسا دوخ  عون  رد  دننام  مک  راثآ  زا  هدش ، پاچ  هرهاق  رد  هسنارف  نابز  هب  گرزب  دـلجم  ود  رد  هک  نایح  نب  رباج  باتک  ینعی  دنمـشناد ،

. درک یفرعم  نایناهج  هب  دوب  هتفرورف  ضومغ  ماهبا و  زا  ییایرد  رد  هک  ار  نایح  نب  رباج  تیصخش  سوارک 
ات دهدن  يرگید  صخش  هب  قیقحت  لاجم  شناد  ملع و  ناهج  رد  لاس  هاجنپ  ات  هک  دراد  ار  نیا  شزرا  اعقاو  سوارک  نایح  نب  رباج  باتک 

یملع و ماقم  هجوتم  شرمع  رخاوا  رد  سوارک  دـنک . لاـبند  ار  هتـشر  نآ  دـیایب و  دوجوهب  وا  دوخ  نوچمه  يوق  هنازرف و  دنمـشناد  کـی 
رخآ ياـهراک  هک  دوـب  تهج  نیا  زا  تسا . قـیقحت  ییاسانـش و  روـخرد  دنمـشناد  نـیا  هـک  دوـب  هدرک  كرد  دوـب و  هدـش  يزار  یفـسلف 

ار ینوریب  ناحیر  وبا  هلاسر  لوا ، هلحرم  رد  وا  تسا . يزار  یفـسلف  راثآ  هب  طوبرم  هک  ییاهراک  هب  دوب  هدـش  دودـحم  سوارک  یناگدـنز 
ياهباتک زا  باتک  نیا  رد  ناـحیر  وبا  درک . پاـچ  لاس 1936 م . رد  سیراـپ ، رد  تسا ، يزار  ياـیرکز  نب  دـمحم  بتک  تسرهف  رد  هک 
ياـیرکز نب  دـمحم  ياـهباتک  ناـحیر و  وبا  ياـهباتک  زا  تسا  یتسرهف  نیا  تقیقح  رد  هک  دربیم  ماـن  دوخ  ياـهباتک  زا  سپـس ، يزار و 
هدروآرد ریرحت  هتـشر  هب  ار  يرگید  دنمـشناد  کی  راثآ  تسرهف  گرزب  دنمـشناد  کی  هک  دراد  تیمها  تهج  نآ  زا  باـتک  نیا  يزار .

نینح باتک  دوب . هدرک  تسرهف  دوب  هدش  همجرت  ینایرس  ای  یبرع  نابز  هب  هک  ار  سونیلاج  راثآ  قاحسا  نبا  نینح  وا  زا  شیپ  هتبلا ، تسا .
، یناملآ همجرت  اب  رسارتشگرب ، یناملآ  قرشتسم  هلیسو  هب  دراد و  ترهش  ییحی  نب  یلع  یلا  قاحسا  نب  نینح  ۀلاسر  ناونع  هب  قاحسا  نب 

رگید يدنمـشناد  ياهباتک  زا  يدنمـشناد  تسرهف  ناونع  هب  هک  تسا  یباتک  نیمود  ینوریب  ناحیر  وبا  باتک  نیاربانب ، تسا . هدـش  پاـچ 
، یناملآ یـسیلگنا و  ییایلاتیا و  هسنارف و  نابز  هب  فلتخم ، تالجم  رد  یفلتخم  تالاقم  سوارک  میربب . ماـن  میناوتیم  یمالـسا  ندـمت  رد 

مر  رد  هک  [ 765] ایلاتنیروا هلجم  رد  وا  الثم  تسا . هتخاس  رشتنم 
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اب تسا ، یـسانشناهج  ینید و  لئاسم  رد  هک  يزار ، متاح  وبا  شیرهـشمه  اـب  ار  يزار  تاـثحابم  تارظاـنم و  زا  یتمـسق  دوشیم ، پاـچ 
يزار یفسلف  تالاقم  راثآ و  رابنیلوا  يارب  هک  دوب  نیا  درک  سوارک  هک  يرگید  مهم  راک  درک و  رشتنم  لاس 1936 م . رد  هسنارف  همجرت 

. تسا فورعم  ۀیفسلف  لئاسر  ناونع  تحت  هک  تخاس  رشتنم  ياهعومجم  تروص  هب  درک و  يروآعمج  ایند  فلتخم  ياههناخباتک  زا  ار 
. دیدرگ پاچ  دیدجت  نارهت  رد  مه  اریخا  دش و  پاچ  هرهاق  رد  لاس 1939 م . رد  هعومجم  نیا 

یلا دـصناپ  يزار  هتبلا  دـنک . یفرعم  اـیند  هب  فوـسلیف  ناوـنع  هب  ار  يزار  ياـیرکز  نب  دـمحم  هک  درک  شـشوک  لـیاسر  نیا  رد  سوارک 
ینیتال ياههمجرت  تفگ  میهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  دوب . هدـش  یفرعم  ملع  يایند  هب  گرزب  یبیبط  ناونع  هب  نیا  زا  شیپ  لاس  دصـشش 

یناوارف ياهـششوک  سوارک  تسا . هدـش  پاچ  اپورا  فلتخم  ياهرهـش  رد  راب  لهچ  یلا  یـس  زا  زواجتم  يزار  راثآ  زا  یـضعب  یگنرف  و 
هب هک  داد  لوق  نآ  همدقم  رد  داد و  رارق  لوا  دلج  ار  باتک  نیا  وا  ددرگ . یفرعم  دوشب و  يروآعمج  زین  يزار  یفسلف  راثآ  هیقب  هک  دومن 

يراظتنا دروم  ریغ  هعقاو  هکنآ  تلع  هب  دشن  رـشتنم  زگره  مود  دـلج  نآ  یلو ، درک ؛ دـهاوخ  رـشتنم  مه  ار  هعومجم  نیا  مود  دـلج  يدوز 
هرهاق رد  ربتکا 1944 م . رد 12  تفرگ و  رارق  ینورد  راـشف  تحت  تسین  نشور  ـالماک  هک  یتـلع  هب  هک  دوـب  نـیا  نآ  داد و  خر  وا  يارب 

. تشگ لقتنم  هرهاق  رد  یقرش  یسانشناتساب  يوسنارف  هسسؤم  هب  دوب  هدرک  يروآعمج  مود  دلجم  يارب  هک  يداوم  نآ  درک و  یشکدوخ 
طیحم ياقآ  رـصاعم  دنمـشناد  دناهتـشاد ، فوطعم  وا  یملع  ماقم  ندناسانـش  رب  تمه  هدرک و  راک  يزار  هراـبرد  ناریا  رد  هک  یناـسک  زا 

سپ دنتشاد و  نایب  اجنآ  رد  ار  يزار  لاححرـش  دنتـشون و  ناریا  همانزور  رد  شیپ  لاس  لهچ  دودح  يددعتم  تالاقم  هک  تسا  ییابطابط 
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دنتـشون و يزار  راثآ  لاححرـش و  هرابرد  یباتک  لاس 1318 ش . رد  يدابآمجن  دومحم  رتکد  ياقآ  ام  رگید  رـصاعم  دنمـشناد  ناـشیا  زا 
. درک پاچ  ار  نآ  نارهت  هاگشناد  هک  دندروآرد  تسرهف  تروص  هب  ار  يزار  تافنصم  مه  شیپ  لاس  دنچ 

ناونع هب  ار  نت  ود  نیا  میناوتیم  ام  یلو  دناهتشون  يزار  هرابرد  یتالاقم  هتخیرگ  هتسج و  مه  يرگید  نادنمشناد  نت ، ود  نیا  زا  هتـشذگ 
دناهتخادرپ قیقحت  هب  يزار  هرابرد  هک  ییاپورا  نادنمشناد  هتبلا ، مینک . یفرعم  دناهدناسانـش  ام  نانهیممه  هب  ار  يزار  هک  یناسک  نیتسخن 

هب رگا  دناهتشون  یناریا  نادنمشناد  هک  يراثآ  املسم  دناهدش و  ناوارف  هابتـشا  وهـس و  راچد  هدوب  ناریا  هب  طوبرم  هک  تاکن  زا  یـضعب  رد 
. داد دهاوخ  يرتشیب  رتهب و  هجیتن  دریگب  رارق  قیقحت  دروم  قیقحت  دیدج  شور  اب  نایناریا  دوخ  هلیسو 

هک یـضرع  نیا  هجوتم  نایاقآ  اهمناخ و  نهذ  ات  منکیم  رکذ  هدـش  يزار  راثآ  زا  یکی  هرابرد  هک  ار  تاهابتـشا  نیا  زا  یکی  هنومن ، يارب 
. دوشب مدرک 

هک اکـسور ، گنیکنار و  عفانم . هب  لقتنملا  نیطلل  نا  یف  تسا : هدمآ  ناونع  نیا  تحت  یگنرف  یناریا و  ياهباتک  رد  هک  دراد  یباتک  يزار 
یلوا هکناـنچ  دـناهتفاینرد . ار  باـتک  نیا  یقیقح  ینعم  ود  ره  دـناهدرک ، همجرت  یناـملآ  هب  یمود  ینیتـال و  هـب  ار  يزار  راـثآ  ماـن  یلوا 

هتفرگ و لاقتنا » لقن و   » زا ار  لقتنم » »
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هک یکاخ   » هدرک ینعم  هتفرگ و  تیاور » ثیدـح و   » ینعم هب  لقن »  » زا مه  یمود  و  دریگیم » رارق  لاقتنا  دروم  هک  یکاـخ   » هدرک همجرت 
هدوب لقنتم »  » هکلب هدوبن  لقتنم  هملک  هتشاذگ  باتک  نآ  يور  رب  يزار  يایرکز  نب  دمحم  هک  یمسا  هکیلاحرد  هدش .» لقن  سونیلاج  زا 

فراعم هب  ییانشآ  هک  یناسک  يارب  ریبعت  نیا  و  درادربرد » ییاهدوس  دنزاسیم  لقن  نآ  زا  هک  یلگ   » نآ هک  تسا  نیا  باتک  مان  ینعم  و 
ياهباتک رد  هکنیا  تلع  هب  دوشیم ؛ لح  دوز  رایـسب  دنـشاب  ناریا  يایفارغج  ياهباتک  هب  انـشآ  زین  دنـشاب و  هتـشاد  یمالـسا  نوتم  یناریا و 

نیطلا  » هب هک  دـنهدیم  تبـسن  روباشین  هب  نینچمه  اجنآ و  هب  ار  ییوراد  لگ  عون  کی  دـننکیم  دای  ناـسارخ  زا  هک  یماـگنه  ییاـیفارغج 
هک يروط  هب  هتـشاد ، یبط  صاوخ  هک  تسا  هدوب  یلگ  يروباشین  ای  یناسارخ  لگ  نیا  تسا . فورعم  يروباشینلا » نیطلا   » ای یناـسارخلا »

فازگ تمیق  اب  ار  نآ  دندربیم و  تسدرود  دالب  هب  دنتخاسیم و  لقن  تروص  هب  دنتـشادیمرب و  كاخ  لگ و  نآ  زا  دـندمآیم و  مدرم 
نآ گنـس  لـقن و  نآ  كاـخ  هک  منکن  عاـفد  يرهـش  زا  هنوگچ   » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  رافـص  ثیل  نب  ورمع  زا  یتح  دـنتخورفیم و 

. دناهدش هابتشا  راچد  دناهتشادن  یمالسا  نوتم  هب  ییانشآ  هکنآ  تلع  هب  نانآ  هک  تسا  يدراوم  زا  هنومن  کی  نیا  تسا .» هزوریف 
تبـسن يزار  هملک  اریز ، ير ؛ ینعی  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  ام  نونکا  هک  تسا  هدوب  نیمزرـس  نیمه  زا  دـیراد  عالطا  هکنانچمه  يزار 

یلو دوـشیم ، يزورم  هک  ورم  هب  تبـسن  نینچمه  تسا و  ساـیق  فـالخرب  ير  هب  تبـسن  يزار  هک  دناهتـشون  ناگتـشذگ  تـسا . ير  هـب 
رد هملک  نیا  هکنیا  تلع  هـب  ددرگیمرب ، هـملک  لـصا  هـب  تبـسن  نـیا  دـنیوگیم  دـننکیم  قاقتـشا  تـغل و  رد  قـیقحت  هـک  ینادنمـشناد 

. دوشیم هدید  سگار »  » تروص هب  مه  ینانوی  نوتم  رد  یتح  هک  تسه  اگار »  » تروص هب  یشنماخه  ياههبیتک 
رارق نآ  راثآ  اههبارخ و  رانک  رب  ام  نارهت  زورما  هک  ير  رهش  نیا  دشاب . هدش  تبـسن  نیناوق  زا  لودع  هک  تسین  دیاز  ز »  » فرح نیا  سپ ،

هعجارم ییاـیفارغج  ياـهباتک  همانرفـس و  ياـهباتک  یخیراـت و  ياـهباتک  هب  اـم  رگا  تسا . هدوب  قـیقحت  شناد و  ملع و  زکرم  یناـمز  دراد 
رد فلد  وبا  تسا . هدوـب  قـیقحت  ملع و  زکرم  ير  نیمزرـس  دناهتـشاد و  دوـجو  نیمزرـس  نیا  رد  یگرزب  نادنمـشناد  هک  مینیبیم  مینکب ،

لمح ار  وا  یبط  ياهباتک  طقف  رتش  دـصکی  دـشیم  دراو  دادـغب  هب  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  ناـیزار  زا  نت  کـی  زا  دوخ  همانرفـس  باـتک 
لثم دوشیم ، متخ  يز »  » اـب نآ  رخآ  هک  ییاهرهـش  هک  دـندوب  هتـشون  اـهباتک  رد  نادنمـشناد  هک  دوب  هدیـسر  ییاـجهب  راـک  دـندرکیم و 
ياج چـیه  نیاربانب ، دنتـسه . تواکذ  شوهاب و  اهرهـش  نیا  نامدرم  تسا و  رورپشناد  زیخملع و  اهلحم  نیا  يزار ، يزگـس و  يزورم و 

. دشاب هدمآ  دوجوهب  رورپهغبان  زیخملع و  نیمزرس  نیا  رد  دنمشناد  نیا  موس  نرق  رد  هک  تسین  یتفگش  بجعت و 
رد دناهدناوخ و  یناتـسرام  بیبط  لیاوا و  مولع  همالع  نیملـسم ، بیبط  ار  وا  تسا و  هدـش  دای  یگرزب  هب  يزار  زا  یمالـسا  راثآ  مامت  رد 
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يزار  ار  وا  مه  یهاگ  هتفای و  ترهش  [، 766] ززار ناونع  هب  وا  ناییاپورا  راثآ 
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. دنیوگیم
فیلأـت یفارگویب  ياـهباتک  هک  ناـنآ  ینعی  مجارت  باحـصا  نیفلؤم و  رتـشیب  میرادـن . تسد  رد  يزار  یناوـج  زاـغآ  زا  یقیقد  عـالطا  اـم 

لغـش هب  یناوج  زاغآ  رد  وا  هک  هدش  هتـشون  اهباتک  زا  یخرب  رد  و  تسا ، هدیزرو  لاغتـشا  بط  ملع  هب  یگرزب  رد  وا  دـنیوگیم  دـناهدرک 
، دوب تازلف  اب  تسرامم  تبحاصم و  نآ  همزال  هک  يرگرز ، لغـش  زا  دعب  دـش و  هدیـشک  يرگرز  لغـش  هب  دـعب  تشاد و  لاغتـشا  یفارص 
زا مه  يراثآ  دنروآیم و  رامش  هب  مالـسا  گرزب  نارگایمیک  زا  یکی  ار  يزار  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دش . هداد  قوس  ایمیک  ملع  فرطهب 
وا نامشچ  هک  دوب  نیا  دش  هدیشک  یکشزپ  ملع  هب  ایمیک  ملع  زا  وا  هکنیا  تلع  هک  تسا  فورعم  زاب  و  تسا . هدنام  یقاب  وا  زا  ایمیک  ملع 

هعجارم کشزپمشچ  کی  هب  هک  دش  راچان  دش و  درد  یتحاران و  راچد  شتآ  دود و  اب  یکیدزن  تازلف و  نتخادگ  رد  تسرامم  هجیتن  رد 
ملع نیا  یعقاو  يایمیک  هک  تفگ  دوخ  اب  سپـس  دزادرپب و  هک  دش  راچان  مه  يزار  درک و  رانید  دصناپ  هبلاطم  وا  زا  کشزپ  مشچ  دـنک .

عیاقو هنوگنیا  هتبلا  مزاس . رز  هب  لیدبت  منکب و  بلق  ار  تازلف  يزور  هکنیا  دـیما  هب  متـسه ، لوغـشم  نادـب  زور  بش و  نم  هچنآ  هن  تسا 
هب یناوارف  تدح  تدش و  اب  وا  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ  درک . دراو  يزار  یگدنز  یعقاو  هریاد  رد  ار  اهنآ  دوشیمن  دراد و  یناتـساد  هبنج 

تسلاجم و فلتخم  نادنمشناد  اب  اجنآ  رد  دمآ و  دادغب  هب  ير  زا  دوب  شناد  ملع و  زکرم  دادغب  هک  نامز  نآ  رد  تخادرپ و  ملع  لیصحت 
بط بنج  رد  هک  دوب  نادنمشناد  نیرید  ياهتنس  زا  نیا  دشیم و  هدناوخ  مهاب  هفسلف  ملع  یکشزپ و  ملع  نامز  نآ  رد  و  درک ، تبحاصم 
نیا ناونع  تحت  سونیلاج  ياهباتک  زا  یکی  یتح  هک  دوب  هدـش  هداهن  سونیلاـج  طارقب و  ناـمز  زا  تنـس  نیا  دـنریگب و  ارف  مه  ار  هفـسلف 

همجرت قاحـسا  نب  نینح  ار  روبزم  باتک  افوسلیف .) نوکی  نا  بجی  لـضافلا  بیبطلا  نا  یف   ) دـشاب فوسلیف  دـیاب  لـضاف  بیبط  هک  تسا 
هب مه  هفسلف و  هب  مه  نادنمشناد  هک  دوب  تهج  نیا  زا  و  تسا . دوجوم  هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  نآ  یـسکع  هخـسن  نونکا  هدرک و 

قطنم زا  مه  ياهمـش  دندادیم و  رارق  هفـسلف  هرابرد  ار  نآ  همدقم  دنـسیونب  یبط  باتک  دنتـساوخیم  هک  یتقو  یتح  دـنتخادرپیم و  بط 
سایق ءارقتـسا و  دنک و  يدنبهقبط  ار  فلتخم  ياهیرامیب  هک  تسین  رداق  دشابن  قطنم  هب  طلـسم  ات  بیبط  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم و  نایب 

- تفای صـصخت  ملع  ود  ره  رد  دیزرو و  تسرامم  نف  ود  ره  رد  يزار  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ددـنب . راک  هب  اهیرامیب  هجلاعم  رد  ار  ود  ره 
. هفسلف ملع  رد  مه  یکشزپ و  ملع  رد  مه  ینعی 

دنک قیقحت  هک  تسین  موزل  دروم  دایز  مه  ملاع  کی  رظن  زا  تسین و  تسد  رد  یناوارف  تاـعالطا  وا  یگدـنز  يزار و  لاححرـش  هراـبرد 
. کلذریغ دروخ و  اذغ  اجک  رد  دیباوخ و  اجک  رد  دنمشناد  نیا  هک  دنیبب 

يزار هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ  دیشیدنایم . هنوگچ  دنمشناد  نیا  هک  مینیبب  میروایب و  تسد  هب  ار  دنمشناد  نآ  يرکف  یملع و  راثآ  دیاب  ام 
شرازگ هک  هاگهاگ  دوخ  راثآ  رد  هدرکیم و  راک  رهـش  ود  نیا  ياهناتـسرامیب  رد  هدرک و  يرپس  دادـغب  ير و  رد  ار  دوخ  یگدـنز  رتشیب 

ناگرزب  توعد  قبط  وا  هتبلا ، مدرک . هدهاشم  دادغب  ای  ير  ناتسرامیب  رد  نم  ار  يرامیب  نیا  دیوگیم  دهدیم  ار  دوخ  تاجلاعم 
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يزار مهم  ياهباتک  تسا . هتـشون  باتک  ناـنآ  يارب  هدرک و  هجلاـعم  ار  ناریما  ناـمکاح و  هدومن و  نوگاـنوگ  طاـقن  هب  مه  ییاـهترفاسم 
تیمها شزرا و  ياراد  نآ  ثحب  هک  يرگید  عوـضوم  تسا . هدرک  فیلأـت  دوـخ  ناـمزمه  ماـکح  ارما و  يارب  هک  تسا  ییاـهباتک  ناـمه 

، دشاب ملعم  هب  یکتم  وجـشناد  هک  دوبن  زورما  دـننام  میدـق  نامز  رد  هتبلا ، تسا . هدـناوخ  سرد  یناسک  هچ  دزن  يزار  هک  تسا  نیا  تسا 
نامز رد  دشاب . هتـشادن  هدـهع  هب  يرگید  قیقحت  هاگـشناد  ای  هسردـم  زا  جراخ  رد  دـنادب و  لزنم  یحو  تفرگ  دای  ملعم  زا  ار  هچنآ  ینعی 

هثحابم و یملع  تاعوضوم  هرابرد  دوخ  نارسمه  نارقا و  اب  هک  دوب  وجشناد  دوخ  هناش  هب  مهم  راب  یلو ، دوب ؛ امنهار  ناونع  هب  ملعم  میدق ،
راثآ ـالثم  دادـغب  رد  هک  دـنکیم  هراـشا  دوخ  ياـهباتک  رد  يزار  دـهدب . رارق  قیقحت  هعلاـطم و  دروم  ار  یملع  ياـهباتک  دـنکب و  وگتفگ 
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ام دنکیمن و  دای  ملعم  ناونع  هب  تسود  نآ  زا  هتبلا ، تسا . هدـناوخیم  دوخ  ناتـسود  ناگرزب و  زا  یکی  اب  ار  وطـسرا  نوطالفا و  یفـسلف 
هدوب ناناملسم  رایتخا  رد  نانوی ، هفسالف  بتک  ریاس  سیماون و  تیروهمج و  لثم  یفـسلف ، ياهباتک  ياههمجرت  نامز  نآ  رد  هک  مینادیم 
هدوب يزار  ناداتسا  زا  یکی  يربط  نبر  نب  یلع  هک  دناهتشون  یـضعب  دناهدوب . يزار  ملعم  یناسک  هچ  هک  مینادیمن  ام  قیقد  روطهب  تسا .

درگاش تسناوتیمن  يزار  هک  هدمآ  تسد  هب  تسا  هتفرگ  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  يربط  نبر  نب  یلع  یگدـنز  هک  ادـعب  یلو ، تسا ؛
رد ینوریب  لوق  هبانب  يزار  درک و  فیلأت  ار  ۀمکحلا  سودرف  هک  دوب  لاس 236  يربط  یملع  تردق  جوا  اریز ، دشاب ؛ يربط  نبر  نب  یلع 

. تسا هدمآ  ایند  هب  لاس 258 
یبط راثآ  نیرتمیدق  نیرتهب و  زا  ۀمکحلا  سودرف  ینعی  وا  باتک  تسا و  یمالسا  یملع  گرزب  ياهتیصخش  زا  يربط  نبر  نب  یلع  هتبلا ،

همجرت مه  یناملآ  نابز  هب  دراد و  بط  خیرات  رد  يرایسب  ترهش  يربط  نبر  نب  یلع  ۀمکحلا  سودرف  باتک  دوشیم . بوسحم  یمالسا 
. تسا هدش 

اب هشیمه  ار  نآ  هتخومآ و  عامـس  هب  نآ  فلؤم  زا  ار  ۀمکحلا  سودرف  دوب  خروم  رـسفم و  هک  يربط  ریرج  نب  دـمحم  ام  گرزب  دنمـشناد 
يدرگاش لاح  يا  یلع  دـنکب . هدافتـسا  نآ  زا  موزل  عقاوم  رد  هک  هداهنیم  دوخ  يالـصم  ریز  رد  ار  نآ  یتح  تسا ؛ هدومنیم  لمح  دوخ 

رد اـصوصخ  دـشاب ، يزار  ملعم  هک  داد  لاـمتحا  ناوتیم  هک  يرگید  دنمـشناد  تسا . دـیدرت  کـش و  دروم  ار  يربط  نبر  نب  یلع  يزار 
هفـسلف رد  هدوب و  ناریا  رخاـفم  زا  يربـط  دـننام  مه  وا  هدـنام و  یقاـب  ماـهبا  ضومغ و  زا  ياهدرپ  رد  مه  وا  هک  تسا  يدنمـشناد  هفـسلف ،

هیقابلا و راثالا  رد  هلمج  زا  ذخأم  دنچ  رد  طقف  يرهشناریا . سابعلا  وبا  مان  هب  تسا  یصخش  دنمشناد  نیا  تسا . هتـشاد  تراهم  يداتـسا و 
عومجم زا  تسا . هدمآ  نایم  هب  وا  زا  يرکذ  نایدالا  نایب  ورسخرصان و  نیرفاسملا  داز  ینوریب و  نکامالا  تایاهن  دیدحت  دنهللام و  قیقحت 

اهیونام و اصوصخ  نایدا  باـبرا  دـیاقع  ارآ و  زا  هدوب و  صـصختم  یفـسلف  مولع  رد  يرهـشناریا  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  قوف  ذـخآم 
وبا زا  ار  بلطم  نیا  نم  دیوگیم  دنکیم ، تبحص  اهییادوب  هرابرد  هک  اجنآ  ناحیر  وبا  تسا . هتـشاد  یفاک  تاعالطا  اهودنه  اهیتشدرز و 

تسا هدش  یعدم  هدرک و  عارتخا  ینید  يرهـشناریا  سابعلا  وبا  هک  تسا  هدمآ  قوف  ذخآم  زا  یـضعب  رد  منکیم . لقن  يرهـشناریا  سابعلا 
هب  یباتک  هک 

328 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
دیاقع و هب  یپ  الماک  میناوتیمن  چیه  هاتوک  تالمج  نیا  اب  ام  هتبلا ، تسا . طابترا  رد  وا  اب  یتسه »  » مان هب  ياهتـشرف  تسا و  هدـش  لزان  وا 

دیاقع يارب  زا  عبنم  نیرتمهم  دـیآ . تسد  هب  لیلج  باتک  ریثا و  باـتک  هلمج  زا  وا  ياـهباتک  هک  دـسرب  يزور  هکنیا  رگم  میربب  وا  راـکفا 
يایرکز نب  دمحم  یفسلف  دیاقع  هکیتقو  رد  ورسخرصان  هک  تسا  ورسخرصان  نیرفاسملا  داز  باتک  يرهـشناریا  یـسانشناهج  یفـسلف و 
ياهترابع اب  يرهـشناریا  ار  هچنآ  تسا و  هتخومآ  وا  زا  هدرک و  ذخا  يرهـشناریا  زا  ار  راکفا  نیا  يزار  هک  دیوگیم  دنکیم  لقن  ار  يزار 

هراشا ورـسخرصان  هک  رگید  ياج  رد  تسا و  هداد  رییغت  ار  دوخ  مدّقم  داتـسا و  هدیقع  هدرک و  نایب  تشز  ياهترابع  اب  يزار  هتفگ  فیطل 
قالطا یناسک  هب  الویه  باحـصا  دروآیم . رامـش  هب  نانآ  زا  ار  يزار  يایرکز  نب  دمحم  يرهـشناریا و  دنکیم  الویه  باحـصا  دیاقع  هب 

اجنآ زا  تسا . يدبا  یلزا و  هکلب  تسین ، هدش  قلخ  هدش و  هدیرفآ  یلوا  هدام  ینعی ، تسا ؛ میدـق  ملاع  يالویه  هک  دـنتفگیم  هک  دـشیم 
لامتحا تسا و  هدوب  يزار  داتسا  يرهـشناریا  هک  دز  سدح  ناوتیم  دنکیم  يزار  مدّقم  داتـسا و  هب  ریبعت  يرهـشناریا  زا  ورـسخرصان  هک 
یجیهال ای  دامادریم  هفـسلف  زا  ام  هفـسلف  نایوجـشناد  زا  یکی  رگا  دشاب . تسا  يرگید  يادـتقم  هک  یـسک  نآ  ینعم  هب  داتـسا  هکنآ  رگید 

زا يرهـشناریا  هکنیا  دروم  رد  دنکیم . لابند  ار  یجیهال  ای  دامادریم و  دوخ  مدقم  داتـسا و  شور  وا  هک  مییوگب  میناوتیم  ام  دـنک  يوریپ 
تـسرهفلا باتک  بحاص  مینکیم . هراشا  نآ  هب  اـم  کـنیا  هک  تسا  هداد  خر  ناسانـشقرش  زا  یخرب  يارب  یهابتـشا  زین  تسا  هدوب  اـجک 

یخلب مادک  نیا  هک  دنکیمن  صخـشم  نیعم و  هتبلا  یخلب ؛ مان  هب  هدوب  یـصخش  يزار  داتـسا  هک  دنکیم  لقن  ییاج  رد  میدـنلا  نبا  ینعی 
نیا هکنیا  تلع  هب  تسا ، تسردان  نیا  یلو  دشاب  یخلب  نامه  يرهشناریا  نیا  هک  دراد  لامتحا  هک  دناهتـشون  نیقرـشتسم  زا  یـضعب  تسا .
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دای میساقتلا  نسحا  لثم  ییایفارغج  ياهباتک  رد  تسا . روباشین  رهشناریا  هب  تبسن  يرهشناریا  هک  تسا  هتـشادن  رما  نیا  هب  هجوت  قرـشتسم 
دروم دنچ  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  هک  اصوصخ  هدوب و  روباشین  لها  دنمـشناد  نیا  سپ ، تسا . هدوب  روباشین  زکرم  رهـشناریا  هک  تسا  هدش 
میتفگ هک  روطنامه  تسا . هدرک  هدهاشم  روباشین  رد  ار  دراوم  نآ  يرهشناریا  هک  دیوگیم  دیوجیم  دانتسا  يرهشناریا  تادهاشم  هب  هک 
یخلب هب  هک  دـناهدوب  ناـمز  نآ  رد  دنمـشناد  دـنچ  تسا . یخلب  نآ  دـشاب و  هدوـب  يزار  داتـسا  هک  تسا  نآ  ناـظم  رد  يرگید  دنمـشناد 
هلزتعم سیئر  وا  درک . میهاوخ  تبحـص  وا  هرابرد  دـهد  هزاجا  تقو  رگا  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  یخلب  مساـقلا  وبا  یکی ، دناهتـشاد . ترهش 

ار وا  هک  یخلب  دـیز  وـبا  ماـن  هب  تسا  يرگید  یخلب  تسا . هدرک  ضقن  ار  وا  دـیاقع  هتـشون و  وا  در  رد  باـتک  دـنچ  يزار  هدوـب و  دادـغب 
ظحاج شناد  لـضف و  رد  مه  وا  دراد  لـضف  هب  ترهـش  اـهبرع  ناـیم  ظـحاج  هکيروطناـمه  ینعی ، دـندوب ؛ هداد  بقل  ناـسارخ  ظـحاج 
تبـسن وا  هب  یناوارف  راثآ  لاححرـش  ياـهباتک  رد  دـنکیم و  داـی  قرـشم  لـها  دیـس  ناونع  هب  وا  زا  يدـیحوت  ناـیح  وبا  تسا و  ناـسارخ 

ترهش ود  ره  هکنآ  هصاخ  تسا ، هدوب  يزار  داتسا  یخلب  نیا  تسا  نکمم  دنروآیم . رامـش  هب  ناسارخ  زاتمم  نادرم  زا  ار  وا  دنهدیم و 
هک  يویح  مان  هب  هدوب  نامز  نامه  رد  مه  يرگید  یخلب  دناهتشاد . یسروغاثیف  راکفا  هکنیا  هب  دناهتفای 
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زا عافد  بهاذـم و  در  رد  هک  يولهپ  باتک  نآ  ینعی  راچی ، کینامگ و  دنکـش  هعلاطم  هجیتن  رد  یخلب  يویح  تسا . دوهی  نادنمـشناد  زا 

هتـشاد رفک  داحلا و  هبنج  هک  يراثآ  ریاس  دـننام  در  نیا  زا  يرثا  هتبلا ، هتخادرپ . دوهی  بهذـم  در  هب  تسا ، هدـش  هتـشون  یتشترز  بهذـم 
تسا و هدرکیم  یگدـنز  مراـهچ  نرق  رد  هک  یمویفلا  فسوی  نب  دیعـس  يدوهی  فورعم  فوـسلیف  دنمـشناد و  یلو  هدـنامن ، یقاـب  تسا 

نیا تسا . تسد  رد  نونکا  هک  تسا  هتـشون  یخلب  يویح  در  رد  یباتک  دراد  تاداقتعالا  تانامالا و  ماـن  هب  يدوهی  هفـسلف  رد  مه  یباـتک 
. دوش ادـیپ  یمکحم  لـیلد  هکنیا  اـت  تسا  هدرک  ار  وا  يدرگاـش  يزار  هک  درک  مکح  ناوتیمن  یلو  تسا ، هدوـب  يزار  رـصاعم  مه  یخلب 

يزار تسا . هتخومآ  ناداتسا  نیا  زا  هچ  هتفرگارف و  هچ  يزار  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسین . مهم  دایز  مه  يزار  يدرگاش  هلئـسم 
اهنآ نتشون  رد  اهجنر  هچ  هدرک و  فیلأت  ار  اهنآ  تیفیک  هچ  هب  هک  درادیم  نایب  زین  دنکیم و  رکذ  شیاهباتک  زا  یضعب  رد  ار  دوخ  راثآ 

. تسا هدرک  يدنبهقبط  تفر  دای  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ياهلاسر  رد  ار  يزار  راثآ  ینوریب  ناحیر  وبا  تسا . هدرب 
هد قطنم ، رد  باتک  تفه  تایعیبط ، رد  باـتک  هس  یـس و  تسا ، هتـشون  بط  ملع  رد  باـتک  شـش  هاـجنپ و  يزار  ینوریب ، تسرهف  قبط 

دعب ام  رد  باتک  شـش  هفـسلف ، رد  باتک  هدـفه  ناگتـشذگ ، ياهباتک  صیخلت  ریـسفت و  رد  باـتک  تفه  موجن ، تایـضایر و  رد  باـتک 
یتسرهف نیا  هتبلا ، هفلتخم . نونف  رد  باتک  هد  تایرفک ، رد  باتک  ود  ایمیک ، رد  باتک  تفه  تسیب و  تایهلا ، رد  باتک  هدراهچ  هعیبطلا ،

نویع نینچمه  یطفق و  ءامکحلا  خـیرات  میدـنلا و  نبا  تسرهف  هلمج  زا  رگید  ياهتـسرهف  زا  یـضعب  یلو  هدرک  رکذ  ناحیر  وبا  هک  تسا 
ياهلاقم ناونع  هب  ار  یباتک  یهاگ  يزار  هک  تسا  نیا  اهنیا  قیفلت  قیرط  دـنهدیم و  تبـسن  وا  هب  يرتشیب  ياهباتک  هعبیـصا  یبا  نبا  ءابنالا 

نیا لاجم  يزار  یکـشزپ  هرابرد  درکیم . دوخ  ياهباتک  زا  یکی  ءزج  ار  هلاقم  نامه  یهاگ  دادیم و  لقتـسم  یناونع  ار  نآ  تشونیم و 
. مینک داـی  اـپورا  رد  ار  يزار  بط  رثا  يزار و  بط  صاوخ  هک  دـهاوخیم  ینـالوط  یتصرف  هکنیا  تلع  هب  مینکب ، تبحـص  اـم  هک  تسین 
یگنرف و ياههمجرت  وا ، ياهباتک  زا  یـضعب  دوب و  اپورا  بط  رب  مکاح  لاس  دـصناپ  تدـم  يزار  ياهباتک  هک  مییوگیم  هصـالخ  روطهب 

يزیچ مه  رگا  منک و  ثحب  يزار  بط  هرابرد  هک  مهدیمن  هزاجا  مدوخ  هب  تسا . هدـش  پاـچ  اـپورا  رد  فلتخم  تاـعفد  هب  نآ ، ینیتـال 
منکب رکذ  هک  ماهداد  هدعو  اجنیا  رد  ار  هچنآ  مرادـن . بط  تمـسق  رد  یـصصخت  چـیه  هکنیا  تلع  هب  دراد ، لوق  لقن  ناونع  طقف  مسیونب 

زا یضعب  یتح  هدیسرن و  ام  تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  نآ ، مهم  تمسق  هنافسأتم ، يزار  یفـسلف  راثآ  تسا . يزار  یفـسلف  راثآ  هرابرد  ثحب 
، راثآ نآ  دش  قیرح  راچد  هناخباتک  نآ  هکنآ  زا  دعب  هتـشاد و  دوجو  دیردام  لایروکـسا  هناخباتک  رد  شیپ  لاس  دـصراهچ  ات  وا  ياهباتک 

نتم هک  تسا  يراثآ  نامه  هدنامیقاب  ام  يارب  هچنآ  دـیدرگ . دوبان  دوب ، وا  یفـسلف  ياهباتک  نیرتمهم  زا  هک  يزار  نایکلا  عمـس  هلمج  زا 
یناحور بط  باـتک  هدـش  پاـچ  هعومجم  نیا  رد  هک  يزار  رثا  نیرتمهم  تسا . هدرک  پاـچ  ياهعومجم  تروص  هب  سوارک  لوپ  ار  نآ 
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. تسا هدروآ  یناحورلا  بطلا  ناونع  تحت  ار  نآ  هک  تسوا 
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بط باتک  هک  تسا  هتـشون  ير  مکاح  ناـمه  يارب  مه  ار  باـتک  نیا  تسا و  هداد  رارق  دوخ  يروصنم  بط  ربارب  رد  ار  یناـحور  بط  وا 
يروصنم بط  نیرق  لیدـع و  هک  متـشون  ار  یناحور  بط  نیا  نم  هک  دـیوگیم  باتک  زاـغآ  رد  دوب و  هدرک  وا  ماـن  هب  ار  دوخ  يروصنم 

دمحا نب  قاحسا  نب  روصنم  حلاص  وبا  شهاوخ  هب  ار  باتک  نیا  میتفگ ، هکنانچ  يزار ، تسا . ینامسج  بط  هرابرد  باتک  نآ  هک  دشاب 
، دراد یللملانیب  ترهش  يزار  يروصنم  بط  باتک  تسا . هدرکیم  تموکح  ير  رد  ات 296  لاس 290  زا  ریما  نیا  تسا . هتشون  دسا  نب 

. تسا هتفرگ  رارق  نادنمشناد  هجوت  دروم  اریخا  وا  یناحور  بط  یلو 
ندب هکنانچمه  هک  دـندوب  دـقتعم  ناینیـشیپ  هکنیا  نآ  مینک و  رکذ  ار  ياهمدـقم  هک  میراچان  یناحور  بط  هملک  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب 

ددرگیم و يراـمیب  راـچد  مـه  یمدآ  سفن  یناـسنا و  حور  نـینچمه  تـسا ، يراــمیب  یتسردــنت و  ياراد  ینعی  دراد ، مقــس  تـحص و 
رظن زا  هک  مه  یسک  نآ  میزاس ، اوادم  ار  دوخ  وا  نامرد  تحت  مینکب و  هعجارم  ینامسج  کشزپ  هب  دیاب  دش  لیلع  ندب  یتقو  هکنانچمه 

زا دـیامن و  عوجر  دـنکب  نامرد  ار  وا  سفن  حور و  هک  یناحور  کشزپ  بیبط و  کی  هب  هک  تسا  جاتحم  مه  وا  تسا  رامیب  سفن  حور و 
زا دوشیم . مه  یمـسج  يرامیب  هب  رجنم  یحور  يرامیب  هک  دتفایم  قافتا  هاگ  دـنراد  ریثأت  رگیدـکی  رد  ود  ره  ندـب  سفن و  هک  ییاجنآ 

یناحور بط  باتک  دنک . هعجارم  یناحور  بیبط  هب  یضتقم  عقاوم  رد  دشاب و  هتـشاد  دوخ  حور  يرامیب  هب  هجوت  دیاب  سکره  تهج  نیا 
بطلا مان  هب  تسا  هتشون  یباتک  يزوج  نبا  مان  هب  يدنمشناد  هکنانچ  تسا . هتفرگ  رارق  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یخرب  هجوت  دروم  يزار 

. تسا هدرک  بترم  بوبم و  ار  دوخ  باتک  يزار  زا  دیلقت  هب  مه  وا  یناحورلا و 
نابز هب  یهاـتوک  هلاـقم  وا  تفرگ و  رارق  [ 767] روبيد مان  هب  يدـنله  يدنمـشناد  هجوت  دروم  رابنیتسخن  يزار  یناـحور  بط  اـپورا  رد 

همجرت یسراف  یبرع و  یسیلگنا و  هب  هک  تسا  هتشون  مه  یمالسا  هفسلف  خیرات  کی  دنمشناد  نیا  تشون . دنله  یمداکآ  هلجم  رد  يدنله 
هب ار  يزار  یناـحورلا  بطلا  باـتک  دراد ، لاغتـشا  یـسانشقرش  سیردـت  هـب  جـیربمک  رد  هـک  يربرآ 768 ،] روـسفرپ  ادـعب  تسا . هدـش 

. درک همجرت  یسیلگنا 
یملع لفحم  نآ  رد  ياهباطخ  هک  دوب  هدش  هتـساوخ  نم  زا  مدرک و  تکرـش  ییاکیرما  ناسانـشقرش  هرگنک  رد  شیپ ، لاس  هس  هدنب ، نیا 

ینارنخـس عوضوم  تسا ، هتفرگن  رارق  یملع  هیزجت  لیلحت و  دروم  هک  يزار ، یناـحور  بط  هک  تسا  نیا  رتهب  هک  مدرک  رکف  منکب . اـقلا 
يزار یناحور  بط  نیمه  هرابرد  نم  ینارنخـس  دوب  هدـش  لیکـشت  اـیفلدالیف  رد  هک  هسلج  نآ  رد  هک  دوب  تهج  نیا  زا  مهدـب . رارق  دوخ 
داتسا هک  تخاش  روسفورپ  هلمج ، زا  تفرگ . رارق  نادنمشناد  راضح و  هجوت  دروم  رایسب  مدرک و  داریا  یسیلگنا  نابز  هب  ار  هباطخ  هک  دوب 

زا ار  هلاقم  نآ  سلجملا  یف  دوشیم  رـشتنم  سیراـپ  رد  هک  تسا  یمالسا 769 ] تاعلاطم  هلجم  ریدم  ایبملک و  هاگـشناد  یمالـسا  قوقح 
تهج نیا  زا  ار  نیا  دیدرگ . پاچ  تایبدا  هدکـشناد  هلجم  رد  هلاقم  نآ  یـسراف  تروص  مه  دعب  دنتخاس و  رـشتنم  ار  نآ  دنتفرگ و  هدـنب 

هک  منکیم  ضرع 
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هب دنناوتیم  دنشاب  لیـصفت  هب  دنمهقالع  هک  ینایوجـشناد  متـسه ، يزار  یفـسلف  رثا  نیتسخن  رد  زونه  تسا و  مامتا  فرـش  رد  تقو  نوچ 
و [ 770] دـنروآیم رامـش  هـب  یقـالخا  هفـسلف  وزج  هفــسلف  يدـنبهقبط  رظن  زا  ار  يزار  یناـحور  بـط  باـتک  دـننک . هـعجارم  هلاـقم  نآ 

ییاهباتک یسراف  نابز  هب  مه  اهدعب  دناهتشاد و  قالخا  هرابرد  ییاهباتک  انیس  نبا  یتح  هیوکـسم و  نبا  يدع ، نب  ییحی  لثم  ینادنمـشناد 
يزار هک  تسا  نیا  دوش  هتفگ  دیاب  يزار  یناحور  بط  باتک  تیزم  رد  هچنآ  تسا . هدش  هتـشون  یلالج  قالخا  يرـصان و  قالخا  دننام 

. تسا لقتسم  الماک  يراکفا  تسا  هتشاد  زاربا  باتک  نیا  رد  هک  يراکفا  هدز و  رانک  ار  ناگتشذگ  زا  دیلقت  دوخ  یناحور  بط  باتک  رد 
دوخ یعیبط  لقع  رکف و  زا  هکلب  دهدیمن ، رارق  ناگتـشذگ  هرفـس  راوخهزیر  ار  دوخ  دنکیمن و  لوق  لقن  طقف  نادنمـشناد  ریاس  دننام  وا 
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نتخیمآ اب  یلو  تسا ، هدرک  هدافتسا  یفاک  دح  هب  ناگتشذگ  راثآ  زا  وا  هتبلا  دیوجیم . دادمتسا  یقالخا  بلاطم  هیزجت  لیلحت و  هب  تبسن 
لثم نوطالفا  مهم  راثآ  تشونیم  ار  باتک  نیا  يزار  هک  ینامز  نآ  رد  تسا . هداد  يرگید  لکـش  راکفا  نآ  هب  دوخ  دـنمورین  هشیدـنا  اب 

تشاد و رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  وطسرا  سوخاموکین  قالخا  دننام  رگید  نادنمـشناد  راثآ  نینچمه  سیماون و  تیروهمج و  سوامیط و 
هب شیاهباتک  زا  یکی  هک  تسا  هتـشون  قالخا  ملع  رد  ییاهباتک  سونیلاج  دوب . هتـشون  سونیلاج  هک  دوب  ییقالخا  ياهباتک  رتمهم  همه  زا 

نونکا هک  وا  ياهباتک  زا  یـضعب  هدـش و  پاچ  سوارک  هلیـسو  هب  هرهاق  رد  قـالخالا  باـتک  رـصتخم  ماـن  هب  هدـنامیقاب و  یبرع  تروص 
هتشاد یباتک  الثم  تسا . هتشاد  رارق  يزار  رایتخا  رد  نآ  یبرع  همجرت  نامز ، نآ  رد  تسا ، تسد  رد  نآ  ینانوی  لصا  یـسیلگنا و  همجرت 

دنربب و دوس  دوخ  نانمـشد  زا  دنناوتیم  یتح  تخبـشوخ  ياهمدآ  ینعی ، مهئادعاب ؛ نوعفتنی  رایخالا  نا  یف  ناونع  تحت  سونیلاج ، تسا 
. تسا هتشاد  هسفن  بویع  لجرلا  فرعت  یف  مان  هب  يرگید  باتک  نینچمه 

ریثأـت تحت  رایـسب  يزار  هک  دـیآیم  تسد  هب  اـجنیا  زا  دربیم . مسا  حیرـصت  هب  باـتک  ود  نیا  زا  دوـخ  یناـحور  بـط  باـتک  رد  يزار 
نیا تقو  هتبلا ، دـهدیم . لـقع  يرترب  تلیـضف و  هب  صاـصتخا  ار  یناـحور  بط  باـتک  زا  لوا  لـصف  يزار  تسا . هتفرگ  رارق  سونیلاـج 

هب دمآ  دوجوهب  اههرود  نآ  رد  لقن  لقع و  نایم  هک  یفالتخا  درک و  ملع  دق  لقن  ربارب  رد  لقع  روطچ  مالـسا  رد  هکنیا  هرابرد  هک  تسین 
ییاوشیپ لباق  ار  نآ  هدرک و  شیاتس  ار  لقع  رتمامت  هچره  یتعاجش  اب  يزار  هک  میوشیم  رکذتم  الامجا  مییوگب . نخـس  دوب  تیفیک  هچ 

هتشاد یلاع  خماش و  یماقم  دیابیم  هک  يزیچ  نآ  میهدب و  رارق  دوخ  ماما  يداه و  ار  لقع  دیاب  ام  هک  دیوگیم  احیرص  وا  تسا . هتـسناد 
تسا و هدش  اطع  ناسنا  هب  دنوادخ  فرط  زا  لقع  هک  دوب  دـقتعم  يزار  میهدـب . ياج  لزان  ياج  لفاس و  لحم  رد  ار  نآ  دـیابیمن  دـشاب 

. میوشب زیواتسد  تسین  لقع  هب  یکتم  هچنآ  هب  مینکفیب و  اپ  ریز  هب  ار  نآ  هکنیا  هن  میهن  رس  يالاب  دیاب  ار  نآ 
ار یناحور  بط  باتک  زا  لوا  لصف  هک  لقع  شیاتس  تیزم و  رد  يزار  ریبعت  تیفیک  زا  هکنیا  يارب 
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: منکیم لقن  اجنیا  رد  هدنب  ار  نآ  دیشاب  هدش  هاگآ  دهدیم  لیکشت 

نآ ایند و  نیا  رد  میناوتب  شددـم  هب  هک  تشاد  ینازرا  ام  هب  نآ  زا  درخ  داب  گرزب  شمان  هک  راگدـیرفآ  نآ ، شیاتـس  درخ و  يرترب  رد  »
نیرتگرزب درخ  میدرگ . رادروخرب  تسا  هدـش  هداـهن  تعیدو  هب  ییاـم  نوـچ  عـبط  رد  شلوـصو  لوـصح و  هک  ییاـههرهب  همه  زا  اـیند 

. میاهتفای يرترب  ایوگان  ناـیاپراچ  رب  درخ  اـب  دیآرـس . نآ  رب  یجنـسهرهب  یناـسردوس و  رد  هک  تسین  زیچچـیه  تساـم و  هب  ادـخ  بهاوم 
رب تسا  شخبدوس  اهنآ  يارب  مه  ام و  يارب  مه  هک  ییاههویش  اب  مینادرگیم و  دوخ  ماک  هب  ار  نانآ  میزرویم ، یگریچ  نآ  رب  هکنادنچ 

تساوخ هب  میباییم و  تسد  دنکیم  اراوگ  نیریـش و  ار  ام  یناگدنز  دزاسیم و  رترب  ار  ام  هچنادب  درخ  اب  مینکیم . تموکح  هبلغ و  اهنآ 
هک هدنام  رود  ياهنیمزرـس  هب  هکنانچ  میاهتفایرد  ار  اهیتشک  ندرب  راک  هب  نتخاس و  هک  تسا  درخ  تطاسو  هب  میـسریم . دوخ  يوزرآ  و 
ام هب  هک  يرگید  نونف  مامت  دراد و  نت  يارب  هک  ییاهدوس  همه  اب  یکـشزپ  میاهتـشگ . لصاو  دناهدش  ادـج  رگیدـکی  زا  اهایرد  هلیـسو  هب 
یپ تسا  هدوب  هدیـشوپ  ناهن و  اـم  زا  هک  ییاـهزیچ  ضماـغ و  روما  هب  درخ  اـب  تسا . هدـمآ  لـصاح  ار  اـم  درخ  وترپ  رد  دـناسریم  هدـیاف 

تخانـش هب  یتـح  میاهتـسناد و  ار  ناـنآ  ياهـشبنج  داـعبا و  نارتـخا و  رگید  هاـم و  دیـشروخ و  تمظع  نامـسآ ، نیمز و  لکـش  مـیاهدرب .
و رتشخبدوس . میاهدیـسر  نادب  هچنآ  زا  تسا و  رتالاو  میاهدیـشوک  شلوصح  يارب  هچنآ  مامت  زا  نیا  میاهدمآ و  لیان  گرزب  راگدیرفآ 

نآ هلیـسو  هب  هک  تسا  درخ  دوب . دـهاوخ  ناگناوید  ناکدوک و  نایاپراهچ و  عضو  انامه  اـم  عضو  نآیب  هک  تسا  يزیچ  درخ  مه ، يور 
ییوـگ هک  میباـییمرد  ناـنچ  ار  اـهنآ  رذـگهر  نیا  زا  مـینکیم و  روـصت  دـنوش  راکـشآ  ساوـح  رب  هـکنآ  زا  شیپ  ار  دوـخ  یلقع  لاـعفا 

يرگتروص لیخت و  رتشیب  هچنآ  اب  ار  اهنآ  تقباطم  مینکیم و  نایامن  دوخ  یسح  لاعفا  رد  ار  اهتروص  نیا  سپـس ، میاهدرک . ناشـساسحا 
زا میناشکن ، یتسپ  هب  ار  شماقم  هک  تسا  راوازس  تسا  یهوکـش  هیام و  هیاپ و  جرا و  نینچ  ار  درخ  نوچ  میزاسیم . رادیدپ  میدوب  هدرک 
رد دـیاب  هکلب  میزاـسن ؛ تسدورف  ار  تسدارف  هدـنب و  ار  رورـس  مینادرگن ، ربناـمرف  تساورناـمرف  هک  ار  نآ  میرواـین و  شدورف  شهاـگیاپ 
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نآ دـیدباوص  هب  مینک و  ریبدـت  نآ  قفاوم  ار  دوخ  ياهراک  مینز و  هیکت  نآ  رب  هراومه  میراذـگ و  شتمرح  مییاـمن و  يور  نادـب  هراـبره 
. میشک راک  زا  تسد 

تـسار تیاغ و  هار و  تنـس و  زا  ار  نآ  تسا و  درخ  یگریت  هیام  تفآ و  توهـش  اریز ، میهد ؛ یگریچ  نآ  رب  ار  توهـش  دـیابن  هاگچـیه 
میهد و تضایر  ار  توهـش  دـیاب  سکعرب ، درادیمزاـب . تسوا  لاـح  حالـص  هچنآ  دـشر و  زا  ار  دـنمدرخ  دـناریم و  رود  هب  دوخ  يور 

ییانشور مامت  اب  دوشیم و  ادیوه  ام  رب  درخ  مینک  نینچ  رگا  درب . نامرف  درخ  یهن  رما و  زا  هک  میزاس  شراداو  روبجم و  مینک و  شراوخ 
تنم ام  رب  نادـب  هدیـشخب و  اـم  هب  درخ  زا  ادـخ  هک  ياهرهب  زا  دـناشکیم ، مینآ  راتـساوخ  هچنآ  لـین  هب  دـنکیم و  ناراـب  رون  ار  اـم  دوخ 

.« میتخبکین تسا  هتشاذگ 
يزار هک  ار  ییاهزیچ  نآ  مامت  دوب و  زور  هلئـسم  نامز  نآ  رد  تنـس  درخ و  هلئـسم  نیا  هتبلا  دـنکیم  درخ  زا  يزار  هک  تسا  يریبعت  نیا 

هب  یکتم  نامز  نآ  رد  هک  ینادنمشناد  دهدیم  تبسن  درخ  هب  اجنیا  رد 
333 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دیاقع اهنآ  رد  يزار  هک  تسه  يزار  یناحور  بط  باتک  رد  زین  يرگید  لئاسم  هتبلا  دـندادیم . یحو  هب  تبـسن  دـندوب  مالک  ثیدـح و 
هک تـسا  هدرک  یـصاخ  لـیلحت  تذـل  زا  يزار  مـلا . تذـل و  هلئـسم  لادـتعا و  هلئـسم  هـلمج  نآ  زا  تـسا - هتـشاد  زاربا  ار  دوـخ  صاـخ 

هیجوت ار  یگدنز  زا  يرادروخرب  تیفیک  یگدنز و  لئاسم  هدرک  تذل  يارب  زا  هک  یفیرعت  اب  وا  دندوب . وا  اب  فلاخم  یمالسا  نادنمـشناد 
. تسا هتفرگ  رارق  ینامرک  نیدلا  دیمح  نوچمه  ینادنمشناد  تفلاخم  دروم  هک  دراد  یصاخ  هدیقع  سفن  هلئسم  رد  وا  نینچمه  هدومن و 

عئاـبط و زا  هیلب  نیا  سفنگرزب  تمهـالاو و  نادرم  : » دـیوگ نینچ  نآ  زاـغآ  رد  هداد و  رارق  قـشع  هراـبرد  ار  باـتک  نیمه  زا  یلـصف  وا 
یتـقو ناـنآ  تسین . زاـین  جاـیتحا و  راـهظا  عوـشخ و  عوـضخ و  زا  رتتخـس  يزیچ  ناـمدرم  هنوـگنیا  يارب  اریز ، تـسا ؛ رود  ناـشزیارغ 
دندرگ التبم  نادـب  مه  رگا  دـنرادیم و  راـنک  رب  ار  دوخ  هطرو  نیا  زا  دـنوشب  دـیاب  اهیگتـشگرس  هنوگنیا  راـچد  قاـشع  هک  دنـشیدنایم 

يرورـض لغاشم  مهم و  ياهراک  راتفرگ  هک  نانآ  لاح  تسا  نینچمه  دور و  ردهب  ناـشلد  زا  اوه  هکنآ  اـت  دنـشاب  راـبدرب  هک  دنـشوکیم 
یفده تاوهـش  يافطا  لایما و  ياضرا  زج  هک  نانآ  درورپ ، تمعن  لابلا و  غراف  تفـصنز و  ثنخم و  نادرم  اما ، دنتـسه . ینید  ای  يویند 

هب رتشیب  رگا  صوصخ  رب  دنهریمن ، یناسآ  هب  هیلب  نیا  زا  دنروآیم ، رامش  هب  یتخبدب  هودنا و  ار  نآ  هب  ندیـسرن  دنرادن و  ایند  رد  رگید 
«. دنهدارف وکین  ناحلا  شوخ و  ياهگنهآ  هب  شوگ  دننکفا و  رظن  یقشع  تایاور  اهناتساد و 

متساوخیم نم  مدرک . تبحـص  منکب ، تبحـص  دیابیم  هچنآ  زا  رتشیب  هکلب  دش  مامت  اهنت  هن  نم  تقو  هکنیا  زا  متـسه  فسأتم  رایـسب  نم 
هدـنامن یقاب  یتقو  هنافـسأتم  میاـمن ؛ لـیلحت  ار  فوسلیف  نآ  یقـالخا  راـکفا  منک و  ثحب  لیـصفت  هب  يزار  یناـحور  بط  باـتک  هراـبرد 

یهلا ملع  یفسلف و  تریس  ياهباتک  مناسر و  نایاپ  هب  يزار  یناحور  بط  هرابرد  ار  دوخ  نانخس  هک  دیآ  شیپ  یتصرف  هک  متسه  راودیما 
. مهد رارق  لیلحت  دروم  تسا  يزار  یسانشناهج  دیاقع  یفسلف و  راکفا  نیرتمهم  يواح  هک  ار  وا  ناکم  نامز و  الویه و  تذل و  و 

هدش نییعت  تقو  هچنآ  زا  رتشیب  هکنیا  زا  منکیم و  يرازگساپس  دندومرف  ار  ریقح  زیچان  ینارنخس  عامتـسا  لمحت  هک  ینایاقآ  اهمناخ و  زا 
. مهاوخیم رذع  مدرک  تبحص  دوب 

335 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

« يروباشین لگ   » ای ندروخ » لگ   » هرابرد يزار  باتک   10

هراشا

337 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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« يروباشینلا نیطلا   » يزار و

هچ رهش  نیا  تسا . هدشیم  هدناوخ  ير »  » مان هب  هک  دراد  دوجو  نهک  يرهش  ياههبارخ  راثآ و  ناریا ، تختیاپ  نارهت ، یگنـسرف  دنچ  رد 
« يزار  » مان هب  دناهتساخرب  رهش  نیا  زا  هک  ینادنمـشناد  و  هدوب 771 ] شناد  گنهرف و  ندمت و  زکرم  مالـسا  زا  سپ  هچ  مالـسا و  زا  شیپ 
رد هک  تسا  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  فورعم  فوسلیف  کشزپ و  نهک  نیمزرـس  نیا  نادنمـشناد  نیرتمهم  زا  [. 772] دندشیم هدناوخ 
ایند نـیا  زا  تـخر  932 م ).  ) لاـس 320 رد  داـهن و  ناـهج  نیا  هب  مدـق  865 م ).  ) لاـس 251 رد  وا  [. 773] دـنناوخیم ززار »  » ار وا  برغ 

ناهج هب  تایهلا  موجن و  تایـضایر و  هفـسلف و  بط و  رد  ياهدـنزرا  راثآ  تسناوت  دوخ  یگدـنز  هاتوک  تدـم  نیمه  رد  و  تسبرب 774 ]
مهدراهچ مهدزیـس و  نرق  رد  تشذگ و  یمالـسا  يایند  هدودحم  زرم و  زا  يدوز  هب  يزار  یملع  ترهـش  دراد . هضرع  دوخ  نامز  یملع 

رارق ناهوژپشناد  ملع و  لها  هدافتسا  دروم  دیدرگ و  همجرت  ییاپورا  ياهنابز  ریاس  هب  سپس ، نیتال و  نابز  هب  وا  ياهبنارگ  راثآ  يدالیم 
رد يدالیم  مهدزناش  نرق  مود  همین  ات  یتح  وا  ياهباتک  زا  یخرب  و  تفرگ 775 ]

338 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
راکفا راـثآ و  لاوحا و  حرـش  هب  دـهاوخیمن  دوخ  راـتفگ  نیا  رد  هدنـسیون  [ 776 .] دشیم سیردت  اپورا  فورعم  یکـشزپ  ياههدکـشناد 

[777 .] دزاسیم راکشآ  یکشزپ  ملع  رد  ار  وا  یناهج  ماقم  هک  دراد  دوجو  ناوارف  تالاقم  اهباتک و  هرابنیارد  اریز ، دزادرپب ؛ يزار 
رد هدافتـسا  لباق  مظنم و  روطهب  ار  ناگتـشذگ  یملع  ثاریم  هتـسناوت  هک  تسدهریچ  یبیبط  ناونع  هب  ملع  يایند  رد  يزار  متـسیب ، نرق  ات 

نرق نیا  رد  دوب . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  وا  یقالخا  یفـسلف و  راکفا  یلو ، دوب ؛ هدـش  یفرعم  دـهد  رارق  شناد  ناگدـنیوج  سرتسد 
رارق لیلحت  ثحب و  دروم  ار  وا  یقالخا  یفـسلف و  راـکفا  يودب 781 ] و  سنیپ 780 ] و  سوارک 779 ] و  [ 778] روبيد دننام  ینادنمشناد 
يزار یقالخا  یفـسلف و  راثآ  داهن و  ماگ  هار  نیمه  رد  زین  راتفگ  نیا  هدنـسیون  دندرک . یفرعم  ناهج  هب  فوسلیف  ناونع  هب  ار  وا  دـنداد و 

هتخانشان  هدشمگ و  راثآ  هرابرد  ییاهیهاگآ  زین  داد و  رارق  یملع  لیلحت  دروم  ار 

339 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ملع لها  هب  ار  نآ  دیناجنگ و  يزار  يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  ناونع  تحت  یباتک  رد  ار  دوخ  شـشوک  هجیتن  دروآ و  تسد  هب  وا 

، هاگهاگ یلو  هدوب  يزار  یـسانشناهج  یقالخا و  یفـسلف و  لئاسم  هب  هجوت  رتشیب  دـنچره  باـتک ، نیا  رد  تشاد 782 .] هـضرع  شناد  و 
دهاوخیم وا  راتفگ ، نیا  رد  نونکا  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لامجا  روطهب  هدـشیم  یکـشزپ  شناد  هب  طوبرم  هک  لـئاسم  زا  یخرب 

لگ هراـبرد  يزار  هک  یباـتک  هب  دوـشیم  طوـبرم  هلئـسم  نـیا  دـهد . رارق  یملع  ثـحب  دروـم  يرتـشیب  لیـصفت  اـب  ار  لـئاسم  نآ  زا  یکی 
ناونع هب  هجوت  دش  دهاوخ  هراشا  هکنانچ  نادنمشناد  یلو  تسا ، هدرک  فیلأت  هدوب  یبط  تیـصاخ  ياراد  هک  یناسارخ  لگ  ای  يروباشین 

. دناهدرکن باتک  نآ  یقیقح 
هدیدرگ فیلأت  987 م ).  ) لاس 337 رد  هک  تسا  میدـن  نبا  تسرهف  باتک  هدـش  داـی  يزار  راـثآ  تروص  نآ  رد  هک  يذـخأم  نیرتنهک 
تسرهف هک  جاد  درایب  عفانم 783 .] هیف  هب  لقتنملا  نیطلا  نا  یف  باتک  تسا : هدـش  دای  ناونع  نیا  اـب  وا  زا  یباـتک  تروص ، نیا  رد  تسا .

: تسا هدروآ  نینچ  ناونع  نیا  همجرت  رد  هدرک  همجرت  یسیلگنا  هب  ار  میدن  نبا 
[784]

One section; that clay in which one is immersed is beneficial

340 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
باـتک زا  هدروآ ، ار  يزار  راـثآ  زا  یتروـص  نآ  رد  هـک  دوـخ  هلاـسر  رد  1048 م ،).  ) لاـس 440 هب  اـفوتم  ینوریب ، ناـحیر  وبا  وا  زا  سپ 
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[. عفانم 785 هب  لقتنملا  نیطلل  نا  یف  تسا  هدرک  دای  ناونع  نینچ  اب  هدربمان 
: تسا هتشون  نینچ  يزار  باتک  ناونع  همجرت  رد  هدرک  همجرت  یناملآ  هب  ینوریب  تسرهف  زا  ار  يزار  راثآ  تروص  هک  اکسور  سویلوی 

Daruber, dass in dem von ihm( sc. Galen )eingefuhrten Ton nutzliche Eigenschaften
 . enthalten sind[786]

نامه اب  ار  باتک  مان  انیع  هدرک و  لقن  میدـن  نبا  تسرهف  يور  زا  ار  يزار  راثآ  1248 م ).  ) لاس 646 هب  افوتم  یطفق  ناـحیر ، وبا  زا  سپ 
[. تسا 787 هدروآ  ناونع 

دای دـندوب  هدرک  دای  ناگتـشذگ  هچنآ  زا  رتنوزف  ار  يزار  راـثآ  تروص  1269 م ،).  ) لاس 668 هب  اـفوتم  هعبیـصا ، یبا  نبا  یطفق ، زا  سپ 
[. یضاقلا 788 مزاح  یبال  اهفلا  عفانم  هیف  هب  لقنتملا  نیطلا  نا  یف  ۀلاقم  تسا : هدرک  رکذ  ناونع  نیا  اب  ار  ثحب  دروم  باتک  هدرک و 

: دنکیم دای  نینچ  وگتفگ  دروم  باتک  زا  هدرک  همجرت  نیتال  نابز  هب  هعبیصا  یبا  نبا  تروص  زا  ار  يزار  ياهباتک  مان  هک  گنیکنار 
[789]

Dissertatio quod lutum translatum contineat utilitates
عفانم رد  باتک  نیا  دـناهدرک : همجرت  یـسراف  هب  هنوگنیدـب  ار  يزار  باتک  ناونع  دوخ  باتک  ود  ره  رد  يدابآمجن  دومحم  رتکد  ياقآ 

[. 790] دشابیم دیآ  لمع  هب  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  هک  لگ  لاقتنا 
مه اکـسور  تسا و  ندرب  ییاج  هب  ییاج  زا  ینعم  هب  هک  دناهتفرگ  لقن  زا  ار  لقتنم »  » هملک هدربمان  نادنمـشناد  دوشیم  هدـهاشم  هکنانچ 

سونیلاج زا  هک  تسا  یلگ  دوصقم  هک  هتـشادنپ  هدـمآ و  ندرک  تیاور  ینعم  هب  لـقن  زا  هک  هداد  لاـمتحا  هتـشاد  کـش  ینعم  نیا  رد  هک 
. تسا هدیدرگ  تیاور  لقن و 

زا درادـن و  یبسانتم  موهفم  دـناهدرک  يزار  باتک  ناونع  زا  هدربماـن  نادنمـشناد  هک  يریـسفت  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رظن  هب  تسخن  هچنآ 
دـشاب رگید  هملک  زا  هدش  فیرحت  یتروص  دیاب  هملک  نیا  امتح  سپ ، دهدیمن ؛ ینعم  هدمآ  لقتنملا »  » هملک زا  سپ  هک  هب »  » رگید یتهج 
لقن  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  یلگ  هرابرد  يزار  باتک  لقن و  زا  تسا  لقنتملا »  » هملک تسرد  تروص  ینعی ، تسه . مه  نیمه  و 

341 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هب لقنتملا  نیطلل  نأ  یف  ددرگ : حالـصا  وحن  نیدب  باتک  ناونع  دـیاب  سپ  دـندربیم . راک  هب  ار  نآ  اهیرامیب  زا  ياهراپ  رد  دـنتخاسیم و 

: درک نایب  ار  ریز  دهاوش  لیالد و  ناوتیم  میدرک  دای  ام  هک  تسا  وحن  نیمه  هب  يزار  باتک  تسرد  ناونع  هکنیا  تابثا  يارب  عفانم .
لگ  ) لکالا نیط  لیذ  رد  دوخ  ةدرفملا  ۀـیودالا  باتک  رد  تسا 791 ] هتشاد  تایح  يرجه  مراهچ  نرق  رخاوا  رد  هک  نوجمـس  نبا  فلا .

تروص هب  ار  لگ  نیا  هک  دـیوگیم  سپـس  و  يروباـشینلا » هب  لـقنتملا  نیطلا  وه  . » تسا هتفگ  هک  دـنکیم  لـقن  يزار  لوق  زا  یندروخ )
ار نآ  دنداهنیم و  رگید  يوبـشوخ  ياهزیچ  ای  روفاک  کشم و  رد  ار  نآ  یخرب  دندروآیمرد و  يرگید  ياهلکـش  اههدـنرپ و  اهـصرق و 

[. 793] دیدرگیم هدعم  ششوج  شمارآ  ثعاب  تهکن و  بیط  بجوم  نیا  دنتخاسیم و  بارش 792 ] لقن 
نآ دیوگیم : روباشین ) لگ   ) روباشین نیط  لیذ  رد  دوخ  بولقلا  رامث  رد  1037 م ).  ) لاس 429 هب  افوتم  يروباشین ، یبلاعث  روصنم  وبا  ب .

مـسر هب  دـننکیم و  لمح  کیدزن  رود و  دالب  هب  ار  نآ  دوشیمن و  تفای  نیمز  يور  رد  نآ  دـننام  هک  تسا  لکالا ) نیط   ) یندروخ لگ 
نیا عفانم  رد  يراتفگ  ایرکز  نب  دـمحم  دوشیم و  هتخورف  رانید  کی  هب  نآ  زا  یلطر  یهاگ  دـنرادیم و  میدـقت  گرزب  ناـهاش  هب  هفحت 

: تسا هتفگ  نینچ  نآ  فیصوت  رد  ینومأم  بلاط  وبا  تسا و  هدرک  فیلأت  نآ  هرابرد  یباتک  دراد و  لگ 
ریصن هیلا  انقلخ و  هنميذلا  كاذب  لقنلا  نم  یلدج 

[ 794] ریبع اهیلع  روفاک  راجحاهلکش  یف  بسحی  يذلا  كاذ 
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نب ورمع  زا  هک  دـیوگیم  نآ  تاصتخم  روباشین و  زا  ندرک  دای  ماگنه  دوخ  برالا  ۀـیاهن  رد  1332 م ،).  ) لاس 733 هب  افوتم  يریون ، ج .

هزوریف نآ  گنـس  لقن و  نآ  كاخ  ساویر و  نآ  هایگ  هک  يرهـش  يارب  منکن  هلتاقم  هنوگچ  : » تفگیم هک  تسا  هدـش  لـقن  رافـص  ثیل 
يور رب  نآ  دننام  هک  تسا  یندروخ  لگ  تسا » لقن  نآ  كاخ   » هلمج زا  ثیل  نب  ورمع  دارم  هک  دـهدیم  حیـضوت  يریون  سپـس  تسا »؟

[. 795] دشابیم یبلاعث  نخس  دننامه  يریون  نخس  هلابند  دوشیمن . تفای  نیمز 
نآ رد  هک  ار  ریز  دراوم  هنومن ، يارب  تسا . هدـش  یناسارخ  لگ  هب  ریبعت  يروباـشین  لـگ  زا  یهاـگ  یـسانشوراد  یکـشزپ و  ياـهباتک  رد 
لگ لیذ  رد  دوخ  هحـصلا  میوقت  باـتک  رد  1063 م ).  ) لاس 456 هب  افوتم  نـالطب  نبا  مینکیم : داـی  هدـش  رکذ  نآ  ياهتیـصاخ  زا  یخرب 

تابوطر فشن  و  نیریـش ، برچ و  ياهماعط  سپ  زا  اصوصخ  ار ، هدـعم  مف  ار و  مضه  ماعط ، سپ  زا  تسا . راتخم  لگ  : » دـیوگ یناسارخ 
تــسس نـت  درآ و  هدـس  دـنک و  درز  يور  دروـخ  نـیا  زا  شیب  رگا  هـچ ، دـیآ . راـک  هـب  لاـقثم  کـی  اـت  مرد  کـی  زا  دــنک و  هدــعم  زا 

نینچ یناسارخ  نیط  لیذ  رد  دوخ  ناسنالا  هلمعتسی  امیف  نایبلا  جاهنم  باتک  رد  1099 م ،).  ) لاس 493 هب  افوتم  هلزج ، نبا  [«. 796] دنادرگ
ار هدـعم  مف  لـگ  نیا  و  نآ ، يروش  تهج  هب  تسا  مرگ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا و  کـشخ  درـس و  تسا و  ندروخ  لـگ  نآ  : » دـیوگ

دنمدوس زین  هدـعم  تبوطر  يارب  یق ، زا  يریگولج  رد  تسا  یتیـصاخ  ار  نآ  زین  دربیم و  نیب  زا  ار  ماـعط  تماـخو  دـنادرگیم و  راوتـسا 
[«. تسا 797

یندروخ ياهلگ  زا  یعون  دـیوگ  یناسارخ )  ) یناسرخ نیط  لیذ  رد  هتـشون  يروصنملا  باتک  یبط  تاغل  هرابرد  هک  یباـتک  رد  اـشح  نبا 
[. تسین 798 برغم  رد  هک  تسا 

ذخآم زا  یخرب  هناتخبشوخ  تسا . هدوب  روباشین  رهش  رد  ناسارخ و  رد  هتشون  یباتک  نآ  هرابرد  يزار  هک  ار  یلگ  هک  دش  مولعم  نیاربانب ،
رد روباشین ، رد  : » دـیوگیم ناسارخ  نداـعم  ندرک  داـی  ماـگنه  میـساقتلا  نسحا  رد  یـسدقم  دـننکیم . دـییأت  ار  عوضوم  نیا  ییاـیفارغج 

یندروخ لگ  نزوز  رد  مارب و  سوط  رد  ماخر و  ندعم  قهیب  ياتـسور  رد  هبـش و  ندعم  ياتـسور ...  رد  هزوریف و  ندعم  دـنویر  ياتـسور 
زور ود  هزادنا  هب  نیاق  فرط  زا  : » دیوگ هسیفنلا  قالعالا  رد  هتسر  نبا  [. 799 («] متخلا نیط   ) هدش رهم  لگ  ياتسور ...  رد  و  لکالا ) نیط  )

قافآ  هب  هک  یحاجنلا ) نیطلا   ) یحاجن لگ  میوش  کیدزن  روباشین  هب  هک  هار 
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زا دروخیم . مشچ  هب  ذـخآم  زا  یخرب  رد  زین  یندروـخ  لـگ  يارب  یحاـجن  هملک  ندرب  راـک  هب  [. 800 «] ددرگیم هدـهاشم  دوشیم  لمح 
سودرف رد  زین  حاـجنلا » بح   » و [ 801] دنکیم ریـسفت  یندروخ  لگ  هب  ار  یحاجنلا  هملک  یماسالا ، یف  یماسلا  باتک  رد  ینادـیم  هلمج ،

[. 802] دوشیم هدید  يربط  نبر  نب  یلع  ۀمکحلا 
هلاسر زا  یهاتوک  تارقف  راطیب ، نبا  و  یقفاغ 804 ] و  نوجمس 803 ] نبا  دننام  یسانشوراد ، بتک  نافلؤم  یناسارخ  لگ  تیصاخ  هرابرد 

رد هک  [ 805] دناهدروآ لگ  نآ  هرابرد  ار  يرتشیب  حیضوت  وا  هیذغالا  راضم  عفد  باتک  زا  سپـس ، هدرک و  لقن  لقنتم  نیط  باب  رد  يزار 
: ددرگیم لقن  اجنیا 

یـضعب يراگزاسان  ولج  دنروخب  نآ  زا  یمک  اذغ  زا  دـعب  نوچ  دـشخبیم و  دوبهب  ار  غارفتـسا  یق و  تلاح  نآ  ندروخ  یناسارخ ، نیط  »
لگ نیا  دنـشاب . هدرورپ  هلقاـق  هباـبک و  رخذا و  دعـس  خرـسلگ و  نانـشا و  رد  ار  نآ  رگا  هصاـخ ، دریگیم ؛ ار  برچ  نیریـش و  ياهاذـغ 

هک یناسک  تسا . دوجوم  اهلگ  ریاس  رد  تیصاخ  نیا  هکیتروصرد  درادن ؛ ار  هیلک  رد  گنس  لیکشت  هدس و  دیلوت  تیـصاخ  صوصخهب 
رغال و فیحن و  یندب  ياراد  هک  تسا  يدارفا  رد  رتشیب  نآ  و  دوشیم ، دیلوت  گنس  اهنآ  هیلک  رد  هک  یصاخشا  گنت و  ناشدبک  يراجم 

ناشگنر هتفای و  ناصقن  ناشیا  ياهتشا  نآ  ندروخ  عورش  اب  نوچ  دنیامن و  زارتحا  لگ  ندروخ  زا  دیاب  دنـشاب ، هزبس  ای  وردرز  نوگمدنگ 
[. 806 «] دشاب مهاب  میالع  همه  رگا  صوصخهب  دننک ، فوقوم  ار  شندروخ  اروف  دیاب  دیارگ  يدرز  هب 
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لقن یترابع  نالطب  نبا  ۀـصحلا  میوقت  باـتک  زا  مه  نیا  زا  شیپ  دوشیم  يور  يدرز  بجوم  لـگ  نیا  ندروخ  رد  طارفا  هکنیا  باـب  رد 

. دنکیم دییأت  ار  نآ  زین  يرگید  دهاوش  دیدرگ و 
هدوب و يور  هدیـشک  دوبن ؛ وکین  يور  ار  يزاـغ  دومحم  ناطلـس  هک  دـنیوگ  نینچ  : » دـیوگ دوخ  كولملا  ریـس  رد  کـلملا  ماـظن  هجاوخ 

[. 807 «] يدوب يوردرز  يدروخ  لگ  هتسویپ  هکنآ  ببس  هب  و  دوب ، هسوک  ینیبدنلب و  ندرگزارد و  کشخ و 
: دنکیم زاغآ  علطم  نیا  اب  هک  دراد  ملق  زغل  رد  ياهدیصق  ورسخرصان  میکح 

[ 808] راوخلگ دشاب  نینچ  تسرازن و  تسدرزراسهیس و  راوخلگ  رغال  نتدرز  نآ 
: دیوگ ۀقیقحلا  ۀقیدح  باتک  رد  يونزغ  ییانس  زین  و 

[ 809] درز دشاب  شور  دروخ  لگ  هکناکدرگرب  وزا  تسلگ  اجنیا  روخ 
هب یتاراشا  هتخیرگ  هتسج و  زین  رگید  ياهباتک  رد  هکلب  هدمآ ، نایم  هب  يراوخلگ  زا  نخـس  یـسانشوراد  یکـشزپ و  ياهباتک  رد  اهنت  هن 

ربمغیپ زا  نومضم  نیدب  یثیدح  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  لاس 363 ، هب  افوتم  یبرغم ، نامعن  یضاق  هلمج ، زا  دوشیم . هدید  ندروخ  لگ 
دوخ نتـشک  رب  دروخب  نیط  هک  یـسک  هدرک و  مارح  وا  نادـنزرف  رب  ار  نآ  ندروخ  هدرک و  قلخ  نیط  زا  ار  مدآ  دـنوادخ  : » دـنکیم لـقن 

بجوم نیط  ندروخ  هک  هدـش  تیاور  دـمحم  نب  رفعج  زا  و  مرازگیمن . زامن  وا  رب  نم  دریمب  دروخب و  ار  نآ  هکره  تسا و  هدرک  يراـی 
: تسا هدیشک  مظن  هب  ار  ریز  ناتساد  هقیدح  رد  زین  ییانس  و  [. 810 «] ددرگیم قافن 

یلام  ناکد  رد  تشاد  نارکیبیلاقب  خلب  رهش  رد  دوب 
ندرک  تلماعم  ردنا  کباچندرگ  هتشارف  تفرح  لهاز 

ند  ردنا  لخ  لدرخ و  لسعندروخ و  لگ  مه  تشاد  رکش  مه 
درب هناخ  يوس  دیرخب  هکنوچدرخب  رکش  ات  تفر  یهلبا 

مرک  هب  هدب  ارم  رکش  تفگمرد  دادب  ار  لاقب  درم 
نامرف  درب  رکش و  دهد  اتنازیم  يز  تسد  لاقب  درب 

گنهآ  درک  نآ و  زا  گنتلد  تشگگنس  ناگدص  دیدن  وزارت  رد 
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شیبومک  زا  داهن  ناگدص  گنسشیوخ  يوزارت  رد  لاقب  درم 
گنس  لباقم  شدهدب  رکش  اتگنساپ  ار  وزارت  لگ  زا  درک 

يدرک  لگ  يادف  ار  ناج  نتيدروخ و  لگ  هک  رگم  هلبا  درم 
دیدنخیم مرن  لاقب  درمدیدزد  یمه  کلگ  وزارت  زا 

درادنپ دوس  تسا و  نایز  نیاکدرادیمن  ربخ  نیکسم  تفگ 
رگید يرس  دوش  مک  شرکشرس  نیز  یمه  دنک  مک  لگ  هچره 
نایز  تفج  دوس  رهب  زا  هتشگناس  نیز  همه  ناهج  نامدرم 

هداد 811 ] ناهج  نیدب  ار  ناهج  نآهدادرب  داب  هب  ار  نتشیوخ 
نیا خـساپ  هن . ای  تسا  هدـنام  یقاب  یناسارخ  لگ  ای  يروباشین  لگ  زا  ياهناشن  رثا و  کنیا  ایآ  هکنیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  یـشسرپ  نونکا ،

یعالطایب راهظا  ناـنآ  رتشیب  هتـشاذگ و  ناـیم  رد  ار  عوضوم  ناکـشزپ  زا  یخرب  اـب  راـتفگ  نیا  هدنـسیون  تسین . نشور  نادـنچ  شـسرپ 
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ناشیا تخاس . طبترم  يروباشین  لگ  اب  ار  نآ  ماهبا  روطهب  ناوتیم  هک  دـندش  یناتـساد  روآدای  یقرـش  رداـن  رتکد  ياـقآ  طـقف  دـناهدرک .
: دناهدرک لقن  هنوگنیدب  ار  ناتساد 

رـسفا کـی  هب  داـبآروز )  ) دابآحـلاص رد  متـشاد ، تیرومأـم  ناـسارخ  قرـش  رد  اـبو  زا  يریگولج  يارب  هک  مود  یناـهج  گـنج  زا  شیپ  »
یتشرد ياهبح  تروص  هب  هدرک و  طولخم  يدنه  زوج  اب  ار  یگنر  ییومیل  درگ  هدـعم  یـشرت  دـض  يارب  هک  مدرک  دروخرب  يرمرادـناژ 

زا دـندرک . دـییأت  ار  وا  تاـیرظن  مه  رگید  رفن  دـنچ  درکیم و  فیـصوت  فیرعت و  یلیخ  نآ  تفگـش  راـثآ  زا  دروخیم و  دروآیمرد و 
رسفا هلیسو  هب  هدنب  درادن . یعالطا  نآ  لحم  زا  راطع  نآ  زج  یسک  دشورفیم و  ار  لگ  نیا  دهـشم  رازاب  رد  يراطع  تفگیم  هک  يرارق 

يداـیز رادـقم  يزینمود و  تاـنبرک  يرادـقم  مداد ، رارق  هیزجت  دروـم  مدروآ و  نارهت  هـب  مدرک و  هـیهت  ار  لـگ  نآ  زا  يرادـقم  هدربماـن 
زاگ دـعاصت  تلعهب  يدیـسا ، دـض  تیـصاخ  زا  ریغ  يزینمود  تانبرک  تشادرب . رد  رگید  ياهیـصلاخان  مه  يرادـقم  يزینمتاـنیمولآ و 

ناسکی ار  هدعم  شاهپ  نپمات  تروص  هب  هک  تسا  يزورما  دیـسا  دـض  يوراد  نیرتهب  يزینم  تانیمولآ  تسا و  غارفتـسا  دـض  کینبرک 
زیچ يزینمود  تانیمولآ  زج  ناپویر  فورعم  يوراد  دربیم و  نیب  زا  ار  هدعم  یشرت  خفن و  درادیم و  هگن 
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روباشین لگ  قباطت  دیؤم  هدش  هداد  يزار  هلیسو  هب  هک  یحرش  تسا و  هدش  هتخانش  دیسا  دض  نیرتهب  ناونع  هب  هزورما  هک  تسین  يرگید 

هدرک لاؤس  لگ  نیا  لحم  هرابرد  راطع  درگاش  زا  هک  هدربمان  رـسفا  یتح  ماهتـشاد و  ضورعم  ار  نآ  لومرف  بناـج  نیا  هک  تسا  یلگ  اـب 
يزار هک  یحرـش  اب  هک  دروآیم  لگ  ینوگ  ود  یکی  دوریم و  فاوخ  هب  ییاهنت  هب  یجاـح  راـب  کـی  یلاـس  هک  دوب  هتفگ  درگاـش  دوب ،

[. 812 «] دوشیم دییأت  روباشین  لگ  اب  هتفگشیپ  لگ  قباطت  دیآیم  تسد  هب  نزوز  زا  هداد 
. تسا سونیلاج  سدیروقـسوید و  راثآ  هدـمآ  ناـیم  هب  اـهنآ  تیـصاخ  اـهلگ و  عاونا  هراـبرد  ثحب  اـهنآ  رد  هک  نهک  ذـخآم  نیرتمهم  زا 

بسک رگید  نامیکح  و  [ 813] ود نیا  زا  اهلگ  عاونا  هرابرد  ار  دوخ  تاعالطا  دنتشاد و  تسد  رد  ار  میکح  ود  نیا  راثآ  همجرت  ناناملسم 
نب روصنم  نب  نارهم  همجرت  سدیروقـسوید ، زا  راجـشالا  صاوخ  ماـن  هب  یباـتک  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناـخباتک  رد  نوـنکامه  دـندرک .

هدرک دای  مرک » نیط   » دـیآیم و تسد  هب  سولیم »  » زا هک  ینیط  و  ایلومیق » نیط   » و یـضف » نیط   » زا نآ  رد  هک  دوشیم  يرادـهگن  نارهم ،
ایلومیق و نیط  موتخم و  نیط  زا  نآ  رد  هک  تسا  دوجوم  سونیلاج  ۀـیذغالا  يوق  یف  باتک  همجرت  سیراپ  یلم  هناخباتک  رد  تسا 814 .]

[. تسا 815 هدرک  دای  رگید  ياهنیط  یخرب  رصم و  نیط 
اهلگ و عاونا  هرابرد  دنتخیمآ و  دندوب  هدروآ  تسد  هب  دهج  ششوک و  اب  دوخ  هچنآ  اب  ار  ناگتـشذگ  یملع  ثاریم  یمالـسا  نادنمـشناد 

افتکا دـناهدرک  دای  هک  ییاهلگ  مان  نینچمه  نانآ و  زا  یخرب  ماـن  رکذ  هب  هنومن  يارب  دـندروآ . تسد  هب  يرتشیب  یهاـگآ  اـهنآ  تیـصاخ 
. دننک هعجارم  دوشیم  دای  هک  یعبانم  هب  اهلگ  نآ  لحم  تیصاخ و  زا  یهاگآ  رتشیب و  لیصفت  يارب  دنناوتیم  ناگدنیوج  مینکیم و 

نیط یمرک ، نیط  سوماش ، نیط  هینمس ، نیمز  نیط  تسا ، نوتا  ياهراوید  رد  هک  ینیط  قرحم ، نیط  ایلومیق ، نیط  موتخم ، نیط  يزار : . 1
[. 816] الج نیط  یمال ، نیط  یمور ، نیط  ینمرا ، نیط  سانوطرا ، نیط  سومیل ، نیط  سطیرقا ،

[. نیسبج 817 صج ، ایلومیق ، رح ، هرغم ، هریحب ، یسوباس ، یسربق ، کلملا ، موتخم  ینمرا ، لگ  يوره : یلع  نیدلا  قفوم  روصنم  وبا  . 2
347 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

، اـیلومیق نیط  سوماـس ، نیط  ینمرا ، نیط  موـتخم ، نیط  سطیرق ، هریزج  نیط  یمرک ، نیط  سوـیک ، نیط  يرـصم ، نیط  نوجمـس : نبا  . 3
يروباـشین نیط  بسحرحلا ، نیط  يزوح ، نیط  یمور ، نیط  هریحبلا ، نیط  سوـنمل ، نیط  رمحا ، نیط  رـضخا ، نیط  لـکالا ، نیط  رح ، نیط 

[. 818
نیط مرکلا ، نیط  ایلومیق ، نیط  شطیرقا ، نیط  یکطـصملا ، دـلب  نیط  لوکام ، نیط  سوماـش ، نیط  ینمرا ، نیط  موتخم ، نیط  انیـس : نبا  . 4
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[. یعاماس 819 نیط  هعورزملا ، ضرالا  نیط  هرغملا ،
[. 820] رح نیط  مرکلا ، نیط  سطیرقا ، نیط  یسربق ، نیط  يزوخ ، نیط  ینمرا ، نیط  سماش ، نیط  موتخم ، نیط  ینوریب : ناحیر  وبا  . 5

[. ینمرا 821 نیط  یمرک ، نیط  وقدالب ، نیط  یقانحلا ، نیط  لکالا ، نیط  یغایلومیق ، نیط  سوماس ، نیط  موتخم ، نیط  یقفاغ : . 6
نیط یمور ، نیط  يزوـخ ، نیط  اوـح ، نیط  راـبجنالا ، نیط  لـکالا ، نیط  ینمرا ، نیط  رـضخا ، نیط  رمحا ، نیط  زیلبا ، نیط  نوـمیم : نبا  . 7

[. يروباشین 822 نیط  موتخم ، نیط  بکوک ، نیط  ایلومیق ، نیط  یسربق ، نیط  سوماس ،
[. 823] رح نیط  يروباشین ، نیط  یمرک ، نیط  ایلومیق ، نیط  یکطصملا ، ةریزج  نیط  سوماس ، نیط  ضرالا ، نیط  موتخم ، نیط  راطیب : نبا 
زین ییاپورا  نادنمشناد  هدمآ و  هدربمان  یمالسا  نادنمـشناد  راثآ  رد  نآ  فیـصوت  هک  تسا  موتخم  لگ  برغ ، رد  اهلگ  نیا  نیرتفورعم 

. دناهدرک یفرعم  برغ  هب  فلتخم  تالاقم  یط  ار  نآ 
: ناونع تحت  تسا  نوسپمات  سا . یج . یس . هلاقم  تالاقم  نیا  نیرتفورعم 

"Terra Sigillata, A Famous Medicament of Ancient Times" 
لاس رد  هدـش و  داریا  یملع  هباطخ  ناونع  هب  ندـنل  رد  لاس 1913 م . رد  بط ) خیرات  تمـسق   ) بط یللملانیب  هرگنک  نیمهدـفه  رد  هک 

[824 .] تسا هدش  پاچ  هرگنک  ياههباطخ  هعومجم  نمض  1919 م .
رد هک  ار  یلگ  تسا  هتساوخ  راتفگ  نیا  هدنسیون  درذگیم  نامز  نآ  زا  نرق  مین  زا  زواجتم  هک  نونکا 

348 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ندـنل رد  زین  هک  بط ، خـیرات  یللملانیب  هرگنک  نیموـس  تسیب و  رد  هدـشن  یفرعم  برغم  نادنمـشناد  هـب  نونکاـت  هتـشاد و  دوـجو  قرش 

ملع لها  رب  تسا  هدنام  هدیشوپ  نادنمشناد  رب  نونکات  هک  ار  يزار  باتک  تسرد  ناونع  زین  دهد و  رارق  یملع  ثحب  دروم  هدش ، لیکـشت 
هدرک یکـشزپ  خیرات  فیرـش  ملع  نایوجـشناد  ناهوژپشناد و  هب  یتمدخ  دـشاب  هتـسناوت  زیچان  رثا  نیا  اب  هک  تسا  دـیما  دزاس . راکـشآ 

. دشاب
349 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

خرس لگ  ندییوب  ماگنه  راهب ، لصف  رد  یخلب  دیز  وبا  ماکز  تلع  رد   11

هراشا

351 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

خرس لگ  نتفکش  ماگنه  رد  ماکز 

مان هدمآ  و 39  ياههرامـش 38  تحت  هک  باـتک  ود  زا  يزار ، یکـشزپ  ياـهباتک  ندرک  داـی  نمـض  دوخ ، هلاـسر  رد  ینوریب  ناـحیر  وبا 
[. 825 [] درولا تقو   ] سانلا سؤور  یف  ماکزلا  مرولا و  ثدحت  یتلا  ۀلعلا  یف  و  درولا ] تقو   ] دیفابا يرتعت  تناک  یّتلا  ۀلزنلا  یف  دربیم :

یف ۀلاقم  ناونع  تحت  ار  يزار  هلاسر  هعبیصا  یبا  نبا  نوچ  هک  دیوگیم  هحفص  ریز  رد  هدرک ، حیحـصت  ار  ینوریب  هلاسر  هک  سوارک  لپ 
حالصا دیاب  دیز » ابا   » هب دیفابا »  » هملک هدروآ ، [ 826] درولا هّمش  دنع  عیبرلا  لصف  یف  یخلبلا  دیز  یبال  ماکزلا  ضرعی  اهلجا  نم  یتلا  ۀلعلا 

. دوش هفاضا  ناونع  ود  ره  هب  درولا » تقو   » ریبعت زین  ددرگ و 
رتکد مناخ  هلیسو  هب  هدوب  دوجوم  دروفـسکآ  رد  هرامش 461 ، هب  سوناینوتگنیتناه 827 ،] هعومجم  رد  هک  ياهخـسن  يور  زا  يزار  هلاسر 

هرامـش 26، ثاحبالا ، هلجم  رد  رابکی  همدقم ، اب  حیحـصت و  ناملآ ، دالب  زا  نب ، یکـشزپ  خیرات  هسـسؤم  رگـشهوژپ  واه ، رآ . نوردیرف 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


ماـکزلا لوح  يزارلا  ریرقت   » ناوـنع تحت  لاس 1977 م . هرامش 1 ، دـلج 1 ، ۀـیبرعلا ، مولعلا  خـیرات  هلجم  رد  رگید ، راـب  و  لاس 1973 م .
. تسا هدش  پاچ  درولا » حتفت  دنع  نمزملا 

هلاسر رگید  راب  رگا  هک  دراد  دوجو  هرامش 4573  هعومجم  نمض  رد  هلاسر  نیا  يوضر ، سدق  ناتسآ  هب  هتسباو  کلم ، یلم  هناخباتک  رد 
اب هدش  پاچ  هخسن  طالغا  زا  یخرب  دراد  دروفسکآ  هخـسن  رب  یتافاضا  هکنآ  رب  هوالع  هصاخ ، دوش . هلباقم  هخـسن  نآ  اب  دیاب  ددرگ  رـشن 

ددرگیم و حالصا  نآ 
352 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ۀـلزنلا و نم  سارتحالا  یف  هتلاقم  یف  اقول  نب  اطـسق  رکذ  ةدـئاف  هذـه  ناونع  تحت  اقول  نباطـسق  زا  ياهلاسر  نآ  لابند  هب  نیا ، زا  هتـشذگ 
هّللا یلع  لکوتملا  نینمؤملا  ریما  مهدـحا  اریثک  اسان  فرعا  ینا  : » ددرگیم زاغآ  هلمج  نیا  اب  هک  هدـش  هتـشون  لکوتملا  هفیلخ  يارب  ارهاظ 

«. ماکزلا مهباصا  درولا  اوّمش  اذا 
نب دمحم  نارصاعم  زا  ود  ره  هدرک ، ار  شهاوخ  نیا  يزار  زا  هک  یخلب  دیهـش  هتـشون و  وا  نامرد  يارب  ار  باتک  يزار  هک  یخلب  دیز  وبا 

دروم رد  ار  يزار  صاخ  هدیقع  یخلب  دیهش  زین  هدناوخ و  دیز  وبا  دزن  ار  هفـسلف  يزار  هک  دیوگیم  میدن  نبا  هک  دناهدوب  يزار  يایرکز 
: دننام تسا  هدش  سکعنم  یسراف  یبرع و  بدا  رد  ماکز  اب  خرس  لگ  ندییوب  نایم  طابترا  [ 828 .] تسا هدرک  ضقن  در و  تذل 

ماکز 829 ] هیف  نیرخالل  ّمثموق  ۀحار  هیف  درولاک  انا 
[ 830] دشاب یک  ماکزیب  لگ  يوبدشاب  يد  راهب و  نیا  اجکره 
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یخلب دیهش  هب  يزار  خساپ 

هدنیاشخب  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
رد يزار  درک و  لاؤس  یخلب  لهـس  نب  دمحا  دـیز  وبا  يرامیب  ببـس  زا  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  زا  ياهمان  یط  یخلب  نیـسح  نب  دـیهش 

: تشون نینچ  وا  خساپ 
نآ ارچ  تسیچ و  نآ  ببـس  هک  متـسناد  و  متفایرد ، يدرک  دای  هدیدرگ  داتعم  نآ  هب  دیز  وبا  ام  خیـش  هک  ییرامیب  فیـصوت  رد  ار  هچنآ  »
رد هچنآ  هب  نم  يور ، نیا  زا  دـنکیم . جـییهت  ار  نآ  لصف  نآ  رد  خرـس  لگ  ندـییوب  دـباییم و  تدـش  راهب  لصف  رد  اصوصخم  يرامیب 
ریز روما  زا  ار  دوخ  وا  هک  تسا  راوازـس  اـنامه ، میوگیم : سپ  منکیم ، اـفتکا  تسا  زاـین  دروـم  نآ  ناـمرد  يراـمیب و  نآ  زا  يرادـهگن 

: دنک يرادهگن 
يروآباوخ ياهوراد  زا  درس ؛ رایسب  بآ  ندیشون  زا  سپ  اصوصخ  ندروخ ، اذغ  زا  سپ  عیرس  ندیباوخ  زا  دزاسیم ؛ رپ  ار  رـس  هچنآ  زا 

زا تسا ؛ مکارتم  بوطرم  ياههناخ  نیمزریز و  ياهناکم  هتـسب و  رد  ياهاج  رد  هک  یظیلغ  ياـهراخب  زا  تسا ؛ نآ  رد  رایـسب  تبوطر  هک 
زا ندز ؛ دایرف  نتفگ و  ناوارف  نخس  زا  اهیندیشون ؛ اهیندروخ و  زا  نآ  نتخاس  رپ  ندب و  نتشادهگن  درس  اب  اصوصخ  هنهرب  رـس  اب  شدرگ 
رس يوم  نتشاد  هاگن  زارد  زا  رس ؛ رب  درس  بآ  نتخیر  دایز  زا  باوخ ؛ ماگنه  نیلاب  نتخاس  نیگنـس  زا  ندرگ ؛ رب  نهاریپ  دنب  ندرک  گنت 
هک ییاهزیچ  ندـییوب  زا  نآ ؛ ندرک  هناش  یپردیپ  زا  ضباق و  ياهگنر  ندرب  راک  هب  زین  ضباق و  ياهنغور  اب  اصوصخ  نآ  یلاـمنغور  و 

ندـییوب زا  نینچمه  و  دنتـسه ؛ تفاـطل  تیاـهن  رد  ود  نیا  اریز  مرپساهاـش ، لـگ  خرـس و  لـگ  نوچمه  دزیخیمرب  داـیز  ياـهراخب  نآ  زا 
دننام دروآیم  کبـس  باوخ  دـنکیم و  نیگنـس  ار  رـس  هک  ییاهزیچ  ندـییوب  زین  مکـش و  ندـب و  ندوب  رپ  لاح  رد  روآهسطع  ياـهزیچ 

كزیتهرت و ریـس و  هرت و  زاـیپ و  غرم و  هجوج  یهاـم و  یلقاـب و  دـننام  تسا ، داـیز  نآ  خـفن  هک  ییاـهزیچ  نارفعز و  رطع و  يوبنتـسد و 
راهب و طسو  زاغآ و  رد  يوق  تایرطع  دـننام  ددرگیم ، رـس  یکبـس  بجوم  هک  ییاـهزیچ  زا  دـنک  زیهرپ  دـیاب  نیا ، زا  هتـشذگ  و  بارش .
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هجیتنرد  ناتسمز  لصف  رد  هک  ییاهتبوطر  نآ  ینعی  دروآیم ، نوریب  ار  ندب  رد  هدمآ  درگ  تبوطر  هک  ییاهزیچ 
354 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تهج هب  تسا  رایـسب  نآ  دود  راـخب و  ظـیلغ و  نآ  ياوه  هک  ییاـههناخ  رد  ینـالوط  باوخ  و  تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ  یـشونرپ  يروـخرپ و 
دروآ دوجوهب  ار  هسطع  ینیب  رد  يدرگ  ندرک  لخاد  اب  دیاب  و  ندیباوخ . تشپ  رب  و  ددرگیم ؛ دـعاصتم  رـس  هب  هک  يراخب  داوم  ینیگنس 

هندوپ و ربنـسوس و  هنوباب و  نآ  رد  هک  یبآ  راـخب  رب  دروآ  يور  و  دوش ، هدیـشکرب  راـب  دـنچ  ددرگ و  هدـنکارپ  ینیب  يوسهب  رـس  داوم  اـت 
، دیاب و  دنربیم . لیلحت  ار  رگید  یخرب  هتخپ و  ار  یخرب  هدرک ، بذج  ینیب  هب  ار  داوم  اهنیا  اریز  دشاب ، هدـش  هدیـشوج  نآ  دـننام  هنمرد و 

باوخ قرغ  یمدآ  هکیتقو  رد  داوم  نیا  اریز ، دوش ؛ هدرب  راک  هب  تسا  هنیـس  هب  هدام  ندـمآ  نییاپ  زا  عناـم  هک  ییاـهزیچ  باوخ ، زا  شیپ 
توص و یگتفرگ  بجوم  هنیـس  هب  داوم  نیا  نتخیرورف  دشاب ؛ هدیباوخ  زارد  تدم  هب  تشپ  رب  هک  یتقو  اصوصخ  دنزیریم  هنیـس  هب  تسا 

دننام هدنرب  لیلحت  ياهوراد  اب  ددرگ و  هتخپ  هتخیر  هنیـس  هب  هچنآ  دیاب  دشاب  رایـسب  داوم  نیا  رگا  و  ددرگیم . بت  سفن و  یگنت  هفرس و 
زا دـیاب  زین  و  دـناشکن . هیر  هب  ار  ياهثداح  هفرـس  تدـش  ددرگ و  كاپ  یناسآ  هب  مرن و  هنیـس  هکنآ  ات  دوش  هدروآ  نوریب  اـفوز  هدـناشوج 
لاح رد  رما  نیا  دوش و  لیلحت  هتفر  ـالاب  ـالبق  هچنآ  ددرگ و  عفد  دوریم  ـالاب  رـس  هب  هک  يداوم  دوش و  يریگولج  هتخیرن  ورف  هک  يداوم 

دناسرب هرجنح  ياهتشوگ  هب  یبیسآ  داوم  يدایز  هک  تسا  نآ  میب  رگا  و  دریگیم . تروص  رس  ندرک  مرگ  ندیلام و  اب  مکش  ندوب  یلاخ 
هـسطع اب  دنکیم و  رانک  رب  كاپ و  ار  داوم  اهزیچ  نیا  اریز ، دلامب ؛ نآ  هب  نآ  دننام  یتشد و  زایپ  هراصع  لدرخ و  دنـشارتب و  دـیاب  ار  رس 

هک ییاـهزیچ  اـب  دـنک و  زیهرپ  لدرخ  زاـیپ و  و  زینوـش )  ) جـنغوب دـننام  ازترارح  ياـهزیچ  ندـییوب  زا  دـیاب  و  دـناشکیم . ینیب  هب  ار  نآ 
داوم ندمآ  نییاپ  زا  هک  دشونب  ییاهزیچ  هشیمه  دیازفیب و  نآ  هب  بالگ  درس و  بآ  دیامن و  هرغرغ  دنادرگیم  يوق  ار  هرجنح  تالـضع 
مخت هب و  هناد  باعل  غمص و  ردنک و  دنریگیم و  شاخـشخ  زا  هک  ییاهیندیکم  اهوراد و  شاخـشخ و  بارـش  نوچمه  دیامن ، يریگولج 

هب هدش  هتفرگ  ینمرا  لگ  ردنک و  گنب و  نویفا و  زا  هک  ییاهوراد  دیاب  دشاب  روآجنر  هفرس  رگا  و  كزرابور ، هفرخ و  هراصع  لوغبسا و 
هدش هتفرگرب  هنوباب  نغور  يریخ و  نغور  زا  هک  یطوریق  یتشد  دیب  زا  دیاب  هتخیر  هنیـس  هب  هک  يداوم  ندـش  هتخپ  يارب  دوش و  هدرب  راک 

اب هکنآ  ای  دوشن و  دراو  نآ  رد  يدرـس  ياوه  هک  دنامب  ياهناخ  رد  دوش و  هداهن  رـس  يور  رب  مرگ  ياهچراپ  نآ  زا  سپ  ددرگ و  هدافتـسا 
ياـهوراد ورین و  یتـسرد  نتخپ و  بوخ  اـب  یناـسآ  هب  داوم  ندروآ  نوریب  و  دوـش . هتـشادهاگن  مرگ  راـخب ، رپ  میـالم  ماـمح  مرگ و  بآ 

هرغرغ هتسویپ  و  ناشوایـس ، رپ  نسوس و  هشیر  زیوم و  هتخپ و  ریجنا  لسع و  رکـش و  بآ  وج و  بآ  دننام  هدنرب ، ياهوراد  شخبیفاص و 
نـسوس هنزگ و  نویـسارف و  دیلبنـش و  زا  هتفرگرب  ياهوراد  زا  دـیاب  تفرگ  تدـش  يرامیب  رگا  و  دریذـپیم . تروص  مرگ  بآ  اـب  ندرک 

هک هنوگنیدب  ینعی  دشاب ، نوزفا  يرامیب  نیا  زا  نانآ  جـنر  هک  یناسک  اما ، و  دوش . هتفرگ  هرهب  کلذریغ  لدرخ و  لفلف و  ینوگنامـسآ و 
دای هچنآ  هب  هبیبش  ییاهزیچ  زا  دیاب  دزیر ، ورف  ینیب  زا  بآ  هدیدرگ و  ناوارف  هسطع  دشاب و  هتـشاد  شراخ  هدـش و  هتـسب  ینیب  ياهخاروس 

اب نانآ  زا  يرایسب  و  دننک . هدافتسا  تشپ  یگتفرورف  زا  تماجح  مامح و  رد  ندرک  قرع  نتفر و  هار  زا  نینچمه  دش و 
355 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

رگید نایرـش و  نیا  هک  هدوب  یلاـح  رد  نیا  دـناهتفای و  دوبهب  یناـشیپ  گر  دـصف  میلـسا و  نایرـش  شوگ و  مشچ و  ناـیم  نایرـش  ندـیرب 
نیا هک  یناسک  اما ، تسا . هتفاییم  تدش  تروص  ترارح  یخرس و  هدیسریم و  ناوختسا  هب  ضبن  نابرض  هدشیمن و  رپ  یناشیپ  ياهگر 

رتدنمدوس نانآ  يارب  شوگ  نتخاس  یمخز  هدوب  مأوت  اهگر  ندـش  رپ  یمک  اب  تروص  یمرگ  یخرـس و  طقف  هدوب و  مک  نانآ  رد  لیالد 
دیاب رس  شیپ  هک  اسب  و  ساویر . هروغ و  سدع و  هکرـس و  دننام  دزاسیم ، درـس  ظیلغ و  ار  نوخ  هک  ییاهزیچ  ندروخ  نینچمه ، تسا و 
هدمآ ناجیه  هب  بارـش  سلجم  رد  هک  مداهن  يدرم  رـس  شیپ  رب  ار  خی  زا  ییاههراپ  نم  دوش و  درـس  خرـس  لگ  نغور  هکرـس و  اب  اررکم 
امرس نیا  درک و  دیدش  يامرـس  ساسحا  هکنآ  زا  سپ  تفرگ ؛ مارآ  دوب  هتفرگارف  ار  وا  هک  يدرد  یمامت  دمآرب و  وا  زا  یبیجع  زیچ  دوب ،
هکنآ زج  درکیم  نامرد  شور  نیمه  اب  نآ  زا  دعب  تفرگرد و  فیفخ  ياهلزن  ار  وا  بش  رد  نآ ، لابند  هب  و  دوب . هدیسر  وا  رـس  قامعا  ات 
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نتفر و هار  اب  زین  تفرگ و  هرهب  نامرد  يارب  دیدش  دـنمدوس و  تخـس و  لاهـسا  زا  وا  دـیدرگن و  نامرد  ییاهنت  هب  اهنیا  زا  کیچـیه  اب  وا 
رایـسب خرـس  لگ  ندییوب  زا  هک  نانآ  تسا و  گرزب  رایـسب  نانآ  يولگ  گر  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  نایم  زا  رتتخـس  و  نتفرگ . هزور 

ود نآ  اب  دـنهد و  شلام  نسوس  ناـب و  اـب  ار  ینیب  نورد  دـیاب  تسا و  دـنمدوس  ناـنآ  يارب  رم  طـسق و  کـشم و  ندـییوب  دـنربیم . جـنر 
. دننک قاشنتسا 

. اریثک مّلس  هیحص و  هلآ و  یفطصملا و  دمحم  هقلخ  ریخ  یلع  هّللا  یّلص  هدحو و  هّلل  دمحلا  و  هلاسر ، دیسر  نایاپ  هب 
357 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

مالسا رد  یحارج  حارج و  هرابرد  ییاهیهاگآ   12

هراشا

359 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

یحارج يراکتسد ، دیلا ، لمع 

حارج یحارج و 

یکـشزپ رد  هک  یتاریبعت  دریگیم ، ماجنا  بسانم  نینهآ  ياهرازبا  تالآ و  کـشزپ و  هدـیزرو  کـباچ و  ناتـسد  اـب  یحارج  لـمع  نوچ 
. تسا نهآ )  ) دیدح و  تسد )  ) دی هملک  اب  هارمه  هدش  یحارج  لمع  زا  یمالسا 

نامه نیا  مینکیم و  دروخرب  دیلا » ۀعانـص   » و دیلا » لمع   » و دیدحلاب » لامعالا   » و دـیدحلا » جالع   » ریظن یتاملک  هب  یکـشزپ  ياهباتک  رد 
 "oPerative treatment" اـی  " surgery" هـب ار  نآ  یگنرف  ياـهباتک  رد  دـنیوگ و  یحارج  نآ  هـب  زورما  هـک  تـسا  يریبـعت 

. دناهدرک همجرت 
ریخا هملک  هک  دنیوگ  راکتسد »  » ای و  یحئارج »  » ای حارج »  » دشاب هتشاد  المع  املع و  نف  نیا  رد  تراهم  هک  یکـشزپ  هب  یمالـسا  نوتم  رد 

. تسا هدش  یبرع  دراو  یسراف  نابز  زا 
دوخ ياهرازبا  اب  هک  یـسک  نآ  ینعی  تحارج ،»  » ردـصم زا  تسا  لغـش  تفرح و  ینعم  دـیفم  هغلابم و  هغیـص  یبرع  نابز  رد  حارج  هملک 

: دیوگ يربط  تسا . هتفریم  راک  هب  یـسراف  یبرع و  رد  نامزرید  زا  هملک  نیا  دنک . نامرد  ار  درد  نورد  زا  ات  دفاکـشیم  ار  ندـب  تسوپ 
دشابیم و هحیرج »  » عمج نآ  هک  تسا  حیارج  هب  بوسنم  یحیارج  هملک  [ 831 .«] دنتسب رد  وا  ياهیاپ  نآ  ات  دندمایب  ناحارج  ناربجم و  »

نیا و  [ 832 .«] دشاب حیرـشت  ملع  هب  ملاع  هک  دیابیم  یحیارج  : » دیوگیم نالطب  نبا  تسا . هدوب  لوادتم  ناکـشزپ  فرع  رد  زین  هملک  نیا 
ینعمهب یسراف  راکتـسد  هملک  [ 833 .] تسا هدـشیم  هدارا  حارج  ریغ  کـشزپ  نآ  زا  هک  هتفریم  راـک  هب  یعیاـبط »  » هملک اـب  هارمه  هملک 

: دیوگ يوره  یقرزا  تسا . هتفر  راک  هب  یسراف  بدا  رد  تسا و  دیلا  لمع  همجرت  هک  هدش  هتفرگ  يراکتسد »  » هملک زا  حارج 
360 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[ 834] رتشین رپ  نیتسآ  دراد  رابسم  رپ  تسدراکتسد  کشزپ  لدنیگنس  وچ  یمزراوخ  داب 
كرزبلا یلع  ساّطن  ّلک  انم  و  : » هدمآ تیب  نیا  رد  هک  ار  ساّطن »  » هملک یجرزخ  فلد  وبا  هیناساس  هدیـصق  لقن  ماگنه  یبلاعث  روصنم  وبا 

؛ ینیبیم نایاپراهچ  رـس  رب  ناشیاهرتشین  اهکربنا و  اب  ار  نانآ  هک  دـنیوگ  ار  لد  رپ  ناراکتـسد  ساّطن ، : » دـنکیم ریـسفت  نینچ  يرجتـسم »
[. 835 «] دنزادرپیم اهیرامیب  ریاس  دردمشچ و  نامرد  هب  نانآ 
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مالسا رد  یحارج  ملع  عبانم 

ناناملـسم رایتخا  رد  نانوی  زا  نف  نیا  عبانم  نیرتهدمع  یلو ، دـناهدرک ؛ برع  يدـنه و  یحارج  هب  یهاتوک  تاراشا  یمالـسا  نادنمـشناد 
. تسا سونیلاج  طارقب و  راثآ  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  هتفرگ  رارق 

باب شـش  یـس و  رد  ار  نآ  هدروآ و  دـنهلا » بتک  عماوج  نم   » ناونع تحت  ار  دوخ  یکـشزپ  باتک  زا  مراهچ  راتفگ  يربط  نبر  نب  یلع 
: تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  درسس  باتک  زا  وا  تسا . هدرک  رکذ 

.3 تسا ؛ مشچ  ناـمرد  هب  طوـبرم  هک  یلیم ، . 2 تسا ؛ نالاسدرخ  ناـمرد  هژیو  هک  یلاـفطا ، . 1 تسا : هبعـش  تشه  ياراد  یکـشزپ  ملع  »
نآ اب  هک  یقاـیرت ، . 5 دـنکیم ؛ نامرد  نداهن  مهرم  ندز و  گر  اـب  هک  یعـضبم ، . 4 دزادرپیم ؛ نت  ءازجا  رگید  ناـمرد  هب  هـک  یمـسج ،

.8 دـنرادیم ؛ هاـگن  نآ  اـب  ار  یناوج  يورین  هک  بشم ، . 7 دزادرپیم ؛ هاب  يورین  یناوتان  ناـمرد  هب  یهاـب ، . 6 دـننکیم ؛ نامرد  ار  مومس 
[. 836 «] دنناریم نوریب  ار  يرپ  نج و  نوسفا  اب  هک  یحاورا ، ینوسفا و 

هک دنکیم  لقن  درـسس  باتک  نامه  زا  رگید  ییاج  رد  تسا و  هدادیم  لیکـشت  ار  نایدـنه  یحارج  یعـضبم ، یلیم و  یکـشزپ  هبعـش  ود 
تـسوپ ندیرب  و  ۀـطایخلا )  ) نتخود و  علقلا )  ) ندـنک و  یّکلا )  ) ندرک غاد  رازبا  و  عضابملا )  ) اهرتشین اب  دـیاب  حارج  کشزپ  : » تسا هتفگ 

نادنفسوگ ياهمشچ  اب  نیرمت  اب  ار  اهمشچ  نامرد  دسانـشب و  اهلگ  ناتخرد و  ياههگر  زا  ار  اهگر  هنایم  دهد و  شزرو  ار  دوخ  عطقلا ) )
[. 837 «] دریگ تداع  لامعا  نیا  هب  وا  تسد  ات  دزومایب  نآ  دننام  و 

: دیوگیم نودلخ  نبا  هلمج ، زا  دوشیم . هدید  برع  یکشزپ  هب  یلمجم  تاراشا  خیرات ، بتک  رد 
دوب هبرجت  رب  ینتبم  هک  یکشزپ  نیا  دندوب . هتخومآ  هلیبق  نانزریپ  نادرمریپ و  زا  هک  دنتـشاد  یکـشزپ  زا  یعون  اب  ییانـشآ  ینابایب  بارعا  »

، دندوب نانآ  نایم  رد  مه  یناکشزپ  داتفایم و  تسردان  هاگ  تسرد و  هاگ 
361 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ینعی يزور 839 ] راـهچ  بت  نوچمه  اـهیرامیب  زا  یخرب  هب  هاـگهاگ  یبرع  رعـش  بدا و  رد  [. 838 «] نارگید هدـلک و  نب  ثراح  نوچمه 
: دیوگ برع ، رعاش  يرفنش  تسا . هدش  هراشا  دیآیم  یمدآ  غارس  هب  رابکی  زور  راهچ  ره  هک  یبت 

لقثأ 840 ] یهوأ  عبّرلا  یّمحک  ادایعهدوعت  لازت  ام  مومه  فلا  و 
دوجو يرگید  هراچ  هک  یعقاوم  رد  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  هک  هدش  لقن  یتایاور  ثیداحا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا 

هب ص )  ) ادـخ ربمغیپ  اب  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هلمج ، زا  دـیزرو . تردابم  یحارج  لـمع  هب  دـیاب  درادـن 
دومرف ترـضح  تسا . درد  نیا  راچد  هک  تسا  يزارد  تدـم  وا  هک  دـنتفگ  وا  ناـسک  دوب . هدرک  ساـمآ  شتـشپ  هک  میتفر  يدرم  رادـید 

هدش تیاور  هریره  وبا  زا  [. 841 «] درکیم هدهاشم  ار  لمع  نآ  ص )  ) ربمغیپ هکیلاحرد  دنتفاکش  ار  مرو  تقو  نامه  رد  ار . نآ  دیفاکـشب 
ایآ دش  هدیسرپ  ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  دفاکشب . دوب  درد  لد  راچد  هک  ار  يدرم  مکـش  ات  داد  نامرف  ار  یکـشزپ  ربمغیپ  : » تفگ وا  هک  تسا 

[. 842 «] دروآیم دهاوخب  هچنآ  رد  مه  ار  نامرد  هدروآ  ار  درد  هکنآ  دومرف : تسا ؟ دنمدوس  یکشزپ  هنوگنیا 
تسا و هدرک  زیوجت  اهیرامیب  زا  یخرب  رد  ار  ندرب  نهآ  هب  تسد  مالـسا  ربمغیپ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هدش  دای  تیاور  ود  هب  هجوت  اب 

بجوم ار  تهارک  نآ  یصاخ  تیفیک  تایـضتقم و  دناهداد ، ناشن  یحارج  لمع  زا  ار  دوخ  تهارک  دراوم  زا  یخرب  رد  ترـضح  نآ  رگا 
: تسناد دراوم  نآ  قیداصم  زا  ناوتیم  ار  ریز  ناتساد  هک  تسا  هدش 

زا تسا  ياهیاسمه  ار  ام  ادخ ، ربمغیپ  يا  دنتفگ : راصنا  زا  یهورگ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالّـسلا ، هیلع  قداص ، رفعج  ماما  ترـضح  زا 
؟ مینک نامرد  ار  وا  ام  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  دلانیم ، لد  درد 

مکش دنتفگ : هچ ؟ اب  دومرف : دنکیم . نامرد  ار  درد  نیا  هک  تسام  دزن  يدوهی  يدرم  دنتفگ : دینکیم ؟ نامرد  ار  وا  هچ  اب  دومرف : ربمغیپ 
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ار ادخ  ربمغیپ  دروآیم . نوریب  نآ  نایم  زا  يزیچ  دفاکشیم و  ار 
362 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

وا دندناوخ . ار  يدوهی  نانآ  دـینکب . دـیهاوخیم  هچره  دومرف : ربمغیپ  دنتـساوخ . هزاجا  وا  زا  موس  مود و  راب  يارب  دـمآ . شوخان  رما  نیا 
. دروآ نوریب  نآ  زا  يرایسب  هدولآ  بآ  تفاکش و  ار  رامیب  مکش 

: دومرف دـندرک . هاگآ  رما  نیا  زا  ار  ربمغیپ  تفای . یتسردـنت  رامیب  داهن و  نآ  رب  وراد  تخود و  نآ  زا  سپ  داد و  وشتـسش  ار  مکـش  سپس 
[. 843 «] تسا زینوش  ینعی  هایس  هناد  دصف و  تماجح و  وراد  نیرتهب  دیرفآ و  اهنآ  يارب  زین  ار  وراد  دیرفآ  ار  اهدرد  هکنآ  انامه 

هبرجت زا  هک  ییاهیهاگآ  نامه  ساسارب  دوش ، همجرت  یبرع  نابز  هب  سونیلاج  طارقب و  نوچمه  ینانوی  ناکـشزپ  ياـهباتک  هکنآ  زا  شیپ 
هب هتخیرگ  هتـسج و  اهلمع  هنوگنیا  زا  يرابخا  تفرگیم و  ماجنا  هداـس  ياـهیحارج  لـمع  رما  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  لـمع  رد  تراـهم  و 

ياهدغ مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رتخد  هنیکس  مشچ  نییاپ  رد  : » دیوگیم یناهفـصا  جرفلا  وبا  هکنآ  هلمج  زا  تسا . هدیـسر  ام  تسد 
هدغ لصا  هکنانچ  دز  رانک  ار  نآ  تفاکش و  ار  وا  تروص  تسوپ  سقاردب  مان  هب  یکشزپ  دشیم . رتگرزب  جیردتهب  دوب و  هدمآ  نوریب 

نآ مخز  ياج  طقف  تشگرب و  نیتسخن  تلاح  هب  هنیکس  تروص  دیشک و  نوریب  ار  نآ  ياههشیر  هدنک و  ار  هدغ  سپس ، تشگ . راکـشآ 
[844 «.] دنام ياجهب 

یحارج ملع  رد  ینانوی  عبانم 

نادنمـشناد تسا . سونیلاج  طارقب و  ینعی  رادـمان  کشزپ  ود  زا  هدیـسر  ناناملـسم  تسد  هب  یکـشزپ  ملع  رد  هک  ینانوی  عبانم  نیرتمهم 
. دناهدرک رکذ  ار  ود  نآ  راثآ  هدرک و  دای  میکح  ود  نیا  زا  لیصفت  هب  دناهتخادرپ  ینانوی  نافوسلیف  ناکـشزپ و  لاححرـش  هب  هک  یمالـسا 

بیذهت ار  طارقب  میلعت  سونیلاج  لیمکت و  ار  بط  تعانص  طارقب  : » دیوگیم ةداعسلا  یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ۀلاسر  زاغآ  رد  ناوضر  نبا 
ندناوخ بیترت  رد  : » درادیم نایب  هنوگنیدب  ار  اهنآ  ندناوخ  بیترت  دربیم و  مان  ار  طارقب  راثآ  زا  باتک  جـنپ  هاجنپ و  سپـس ، وا  درک .»

ناکد ینعم  هب  هک  نورطیطاق  باتک  زا  هک  دـنرادیم  لومعم  براجت 845 ] باحـصا  هکنآ  یکی  تسا : دوجوم  همانرب  ود  طارقب  ياهباتک 
سپ  دننکیم و  زاغآ  تسا  بیبط 

363 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
، يرگید زا  سپ  یکی  ار ، وا  یلمع  ياهباتک  ریاـس  سپـس  تاـجارخلا و  باـتک  ربجلا و  باـتک  ضرلا و  رـسکلا و  باـتک  بیترت  هب  نآ  زا 

سایق باحـصا  هک  تسا  نآ  رگید  بیترت  دـنزادرپیم . ناسنالا  ۀـعیبط  باتک  ندـناوخ  هب  یلمع  ياهباتک  زا  تغارف  زا  سپ  دـنناوخیم و 
زا سپ  و  دنزادرپیم . ۀـفرعملا  ۀـمدقت  باتک  لوصفلا و  باتک  ظفح  هب  سپـس ، زاغآ و  ناسنالا  ۀـعیبط  باتک  زا  هک  دـننکیم  لمع  نادـب 

[. 846 «] دنزادرپیم وا  یلمع  بتک  ریاس  هب  سپس  دننکیم و  عورش  ار  نورطیطاق  باتک  بتک ، نیا  زا  غارف 
رایتخا رد  هدوب  یلمع  یکـشزپ  هب  طوبرم  يرگید  یملع و  یکـشزپ  هب  طوبرم  یکی  هک  طارقب  مهم  باتک  ود  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ 
باـتک زاـغآ  رد  طارقب  دـناهدادیم و  يرتـشیب  تـیمها  بـط  یلمع  هـبنج  هـب  براـجت  باحـصا  تـسا . هـتفرگ  رارق  ناملـسم  نادنمـشناد 
: دشاب هجوت  دروم  ریز  روما  دیاب  دریگیم  ماجنا  دیلاب  لمع  هک  یماگنه  کشزپ  ناکد  رد  : » دیوگیم دوخ  بیبط ) ناکد   ) نورطیطاق

.9 يدنچ ؛ . 8 ینوچ ؛ . 7 اج ؛ . 6 رون ؛ . 5 تاودا ؛ رازبا و  . 4 راتسرپ ؛ . 3 کشزپ ؛ . 2 رامیب ؛ . 1
.16 تهج ؛ . 15 تقو ؛ . 14 فرظ ؛ . 13 نت ؛ . 12 یک ؛ . 11 لاح ؛ مادک  . 10 زیچ ؛ مادک 

تبتر ولع  اب  سونیلاج  هک  هدوب  نادنچ  نورطیطاق  باتک  تیمها  دنکیم . نایب  لیـصفت  هب  ار  روما  نیا  زا  کیره  سپـس ، وا  [. 847 «] عضو
، یـسوم نب  دمحم  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح  ینایرـس و  هب  ینانوی  زا  ار  نآ  قاحـسا  نب  نینح  هک  هدرک  ریـسفت  شرازگ و  ار  نآ  دوخ 

[. تسا 848 هدرک  همجرت 
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تسا و هدرک  فیلأت  ار  [ 849] اضعالا عفانم  یف  حیرـشتلا و  جالع  یف  دوخ  مهم  باتک  ود  یحارج  ياههیاپ  يراذـگناینب  يارب  سونیلاج 
اضعا و ندـب ، ندوشگ  ماگنه  رد  ات  دـشاب  اضعا  عضاوم  عفانم و  حیرـشت و  هب  ملاـع  دـیاب  حارج  هک  دـناهدرک  حیرـصت  یمالـسا  ناکـشزپ 

سناجاطاق هب  فورعم  سونیلاج ، باتک  اب  ندوب  انشآ  یمالـسا  ناحارج  يارب  زین  و  [ 850] دنکن عطق  ار  فایلا  راتوا و  تالـضع و  فارطا 
نتفاکش  یگنوگچ  زا  کشزپ  هک  تسا  هدوب  تهجنادب  نیا  هدوب و  یمازلا  مهارملا 851 ،] تاحارجلا و  یف 

364 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
هک هتشاگن  حیرـشت  ملع  رد  مه  يرگید  ددعتم  ياهباتک  سونیلاج  دشاب . هاگآ  الماک  دیاب  نآ  رب  نتـشاذگ  مهرم  سپـس  نتخود و  ندب و 

: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم 
باتک صیخلت   ) حیرـشتلا یف  سقول  باـتک  راـصتخا  یف  سنیراـم ؛) حیرـشت  باـتک  صیخلت   ) حیرـشتلا یف  سنیراـم  باـتک  راـصتخا  یف 

یف هدرم ؛) روناج  حیرشت  رد   ) تیملا ناویحلا  حیرشت  یف  حیرشت ؛) رد  ارآ  فالتخا   ) حیرشتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  سقول ؛) حیرشت 
ملع یف  هباتک  حیرـشت ؛) رد  طارقب  ملع  رد  وا  باتک   ) حیرـشتلاب طارقب  ملع  یف  هباـتک  هدـنز ؛) روناـج  حیرـشت  رد   ) یحلا ناویحلا  حیرـشت 
هچنآ رد  وا  باتک   ) حیرشتلا رما  نم  سقول  ملعی  مل  ام  یف  هباتک  حیرشت ؛) رد  سطارطسسرا  ملع  رد  وا  باتک   ) حیرشتلا یف  سطارطسسرا 

وا باتک   ) توصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  نادهز ؛) حیرشت  رد  وا  باتک   ) محرلا حیرـشت  یف  هباتک  تسا ؛) هتـسنادن  حیرـشت  رما  زا  سقول 
(. مشچ حیرشت  رد  وا  باتک  [ ) نیعلا 852 حیرشت  یف  هباتک  توص ؛) تالآ  حیرشت  رد 

رد ار  ملع  نآ  تلوهس  هب  سپس  دندرگ و  طلسم  اضعا  عفانم  حیرـشت و  ملع  هب  دنتـسناوت  راشرـس  عبانم  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  ناناملـسم 
یف سونیلاج  باتک  ناونع  تحت  هک  تسا  یباتک  نامه  سونیلاج  حیرـشتلا  جالع  یف  باـتک  دـنروآرد . لـمع  هلحرم  هب  یحارج  تمـسق 
پاچ هب  سونیلاـج  حیرـشت  ناونع  تحت  کـیزپیال  رد  لاس 1905 م . رد  دـلجم ، ود  رد  ۀـینانویلا ، ۀـغللا  یف  هنم  قبی  مل  ام  حیرـشتلا  لـمع 
مهن هلاقم  زاغآ  رد  هلمج ، نآ  زا  تسا ؛ هدروآ  قوف  باتک  رد  دش  دای  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهباتک  زا  یخرب  هصالخ  سونیلاج  تسا . هدیسر 

ریداقم و رهاوج و  صاوخ و  هرامـش و  اـضعا و  زا  کـی  ره  دریگیم  تروص  هدرم  ناویح  ندـب  رد  هک  یحیرـشت  اـب  : » تسا هتـشون  نینچ 
هتخانـش هدش  حیرـشت  وضع  لعف  یهاگ  دوشیم  ماجنا  هدـنز  ناویح  ندـب  رد  هک  یحیرـشت  اب  اما  دوشیم . هتـسناد  اهنآ  بیکرت  لاکـشا و 

هک دوش  هتـسناد  دـیاب  تسا  نینچنیا  رما  هک  لاـح  دوشیم . هتـسناد  تسا  زاـین  نادـب  وضع  لـعف  هب  ملع  رد  هک  یلوصا  یهاـگ  دوشیم و 
رگید تسا و  ندب  لک  زا  یئزج  هدش  حیرشت  وضع  هکنآ  یکی  دریذپیم : تروص  عون  ود  هب  هدرم  ناویح  حیرـشت  هدنز و  ناویح  حیرـشت 

[853 «.] دریگیم رارق  حیرشت  دروم  ییاهنت  هب  هدش و  ادج  ندب  زا  دوخ  ياج  زا  وضع  نآ  هکنآ 

مالسا ملاع  ناحارج 

یسوجم سابع  نب  یلع  و  يواح ، رد  يزار  يایرکز  نب  دمحم  و  ۀمکحلا ، سودرف  رد  يربط  نبر  نب  یلع  نوچمه  مالسا  ملاع  ناکـشزپ 
لـصو عطق و  زا  يددـعتم  دراوم  هدرک و  اضعا  عفانم  اضعا و  حیرـشت  دروم  رد  يزارد  ياهثحب  نوناـق  رد  انیـس  نبا  ۀعانـصلا و  لـماک  رد 

ار اهنآ  نتخود  نتفاکش و  اضعا و 
365 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هکنانچ هدـش ؛ هدرپس  یـشومارف  داب  هب  هجلاعم  زا  هویـش  نیا  هدـش  دای  نادنمـشناد  زا  سپ  لسن  ود  تشذـگ  اب  هنافـسأتم ، دناهتـشاد . ناـیب 
ار یحارج  لمع  دـنچره  قتف »  » هضراع ندرک  دای  ماگنه  هدوب  يزار ، درگاش  یعناـقم ، مساـقلا  وبا  درگاـش  هک  نیملعتملا  ۀـیاده  بحاـص 
ار فاکـش  نآ  هاگنآ  دیآ ، دیدپ  فاکـش  نآ  دنفاکـشب ،)  ) دنفاکب مکـش  تسوپ  هک  دوب  نآ  يو  جالع  و  : » تسا هتـشاد  نایب  نینچ  ارظن 
«، نتخود دیابب  دنوب  هدینفاکب  مکـش  ار  یـسک  هک  دوب  نآ  سایق  هب  نیا  دـنهنرب و  هدـنرآرب  تشوگ  يوراد  ار  تحارج  نآ  زاب  دـنزودب و 

[. 854 «] تسا هدرکن  یسک  ار ، يراوشد  رهب  زا  و  : » تسا هتفگ  نایاپ  رد  هتسناد و  راوشد  ار  نآ  المع  یلو 
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نیا زا  ددرگ و  یفرعم  هدـش  هتـشون  یحارج  رد  هک  ییاـهباتک  همه  یمالـسا و  حارج  ناکـشزپ  همه  هک  تسین  نآ  لاـجم  راـتفگ  نـیا  رد 
. دوشیم هتفگ  يرتشیب  نخس  نف ، نیا  هب  وا  تمدخ  يزار و  يایرکز  دمحم  ینعی  قرش  ناحارج  زا  یکی  هرابرد  طقف  تهج ،

دیدحلاب و لمعلا  یف  ناونع  تحت  یباتک  هدوب و  لیاق  یناوارف  تیمها  نینهآ  ياهرازبا  تالآ و  اب  يراکتـسد  یحارج و  لمع  يارب  يزار 
تسا و هدروآدرگ  ياج  کی  رد  ار  يدنبهتسکش  یحارج و  ياهروتسد  نیناوق و  تسا  راکشآ  نآ  مان  زا  هکنانچ  هک  هتـشون  [ 855] ربجلا

تسا هدنار  نخـس  دنیوگ  يدنبهتـسکش »  » ار نآ  هزورما  هک  ربج  تعانـص  زا  زین  دوخ  يروصنملا  باتک  زا  متفه  هلاقم  رد  نیا  زا  هتـشذگ 
[. 856

: ریز دراوم  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  مینکیم  دروخرب  یحارج  لمع  ماسقا  عاونا و  هب  يواح  باتک  فیعاضت  رد 
: دیوگیم نینچ  يزار  دنیوگ  [ 857 «] ةرعّشلا ضرم   » یبرع هب  ار  نآ  هک  مشچ  دیاز  يوم  نامرد  رد 

جک و همئاق  هیواز  لکـش  هب  یهرگ  هزادنا  هب  ار  نآ  رـس  يریگیم و  دشاب  نزوس  يزیت  هب  نآ  رـس  هک  بجو  کی  هزادـنا  هب  هک  ار  ینهآ  »
هدش هدنادرگرب  هک  ییوم  هاگنتـسر  يور  رب  ار  نهآ  یـشکیم و  دوخ  يوسهب  هدنادرگرب و  ار  کلپ  هاگنآ  ینکیم و  غاد  ار  نآ  سپس ،
ياج ات  نک و  غاد  ار  اتود  ای  یکی  رابره  دشاب  نینچنیا  وم  دـنچ  رگا  دوشیمن و  هتـسر  رگید  دزوسیم و  وم  نآ  ینکیم ، غاد  یهنیم و 

[. 858 «] نکم زاغآ  ار  یمود  هتفاین  دوبهب  لوا  غاد 
هک  دوشیم  ماجنا  یتقو  رد  لمع  نیا  : » دیوگ نینچ  ندش  هفخ  زا  يریگولج  و  هرجنح 859 ] نتفاکش  رد 

366 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
سفن ات  دوشیم  هتفاکـش  هیرلا  ۀبـصق  قلح و  نایم  تسوپ  تسخن  هک  تسا  هنوگنادب  نامرد  دریمب و  یگفخ  زا  رامیب  هک  دوریم  نآ  میب 

نتفاکـش نیا  ددرگرب . لوا  تلاـح  هـب  اـت  دوـشیم  هـتخود  فاکـش  دـش ، فرطرب  یگتفرگسفن  عـناوم  هـکنآ  زا  سپ  دـیآ و  شدرگ  هـب 
ود اب  سپس  ددرگیم ، هتفاکـش  هرجنح  نییاپ  دوشیم و  هدیـشک  تسوپ  هدنادرگرب و  بقع  هب  رامیب  رـس  هک  دریذپیم  تروص  هنوگنیدب 

عنام هک  یلخاد  مرو  نامرد  زا  سپ  دـیوگیم  وا  [ 860 «.] ددرگ راکشآ  هیرلا  ۀبصق  ات  دوشیم  هدیـشک  نییاپ  زا  يرگید  الاب و  زا  یکی  خن 
. دوش هتشادهاگن  نآ  رد  دیاب  مه  یکچوک  ياهزرد  دوشیم و  هتسب  هتخود و  فاکش  هدوب ، سفن 

یناسآ هب  ینعی  دنتسه ، لوبلا » رصح   » راچد هک  یناسک  دروم  رد  و  [ 861] دهدیم حرش  ار  هناثم  گنس  هیلک و  گنس  لمع  تیفیک  يزار 
[862 .] دیامنیم داهنشیپ  دنیوگ ، هلوبم  یبرع  هب  ار  نآ  هک  ریطاثاق ، ندرب  راک  هب  دننک  راردا  دنناوتیمن 

نیا تیفیک  وا  تسا . هدرک  کـیتسالپ  یحارج  هب  هراـشا  هک  دـشاب  یناـسک  نیتـسخن  زا  دـیاش  يزار  هک  دوـش  داـی  تسا  مزـال  ناـیاپ ، رد 
ياهنوگهب ار  لمع  هوحن  دنکیم و  نایب  دـشاب ، هدـمآرب  اهنآ  رب  تخـس  تشرد و  یتشوگ  هک  هاگنآ  شوگ ، ینیب و  بل و  رد  ار  یحارج 

[863 .] ددرگ فرطرب  دیاز  تشوگ  زا  یشان  یتشز  دیآرد و  یعیبط  تلاح  تروص و  هب  اهمادنا  نیا  هک  دنکیم  شرافس 

ناحارج ناحتما 

نب نینح  هک  هتشاد  ءابطالا  لضفا  ۀنحم  یف  مان  هب  یباتک  سونیلاج  دمآیم . رامـش  هب  مهم  روما  زا  نامزرید  زا  ناکـشزپ  شیامزآ  عوضوم 
وا زین  هدنامیقاب و  نوکی 865 ] نا  یغبنی  فیک  بیبطلا و  ۀـنحم  یف  مان  هب  یباـتک  يزار  زا  و  هدرک 864 ] همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  قاحـسا 

. تسا هتفگ  نخس  ناکشزپ  ناحتما  هرابرد  يروصنم  باتک  زا  مراهچ  ءزج  نایاپ  رد 
367 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

عفانم حیرـشت و  یـسرپب  وا  زا  دـیاب  هک  يزیچ  نیتسخن  : » دـیوگ نینچ  ناحارج  ناـحتما  دروم  رد  دوخ  بیبطلا  ۀـنحم  یف  باـتک  رد  يزار 
درادـن عالطا  تاعوضوم  نیا  زا  رگا  هن . ای  دراد  ناینیـشیپ  بتک  تخانـش  رد  یتیارد  مهف و  ساـیق و  زا  یهاـگآ  وا  هک  ینیبب  تساـضعا و 

سپ نادرگ و  لماک  نارامیب  هرابرد  ار  وا  ناحتما  تسا ، علطم  هاگآ و  رگا  اما  ینک ، یـشیامزآ  نارامیب  ناـمرد  رد  ار  وا  هک  تسین  يزاـین 
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نآ قالخ  رهام و  کشزپ  هک  دـنکیم  حیرـصت  رگید  ياـج  رد  و  [. 866 «] يامزایب اهوراد  اب  ار  وا  ییانـشآ  رما  نیا  رد  ندـش  هتفریذـپ  زا 
[867 .] دزاس نامرد  وراد  اب  دننکیم  نامرد  یحارج  لمع  اب  الومعم  هک  ار  ییاهیرامیب  دناوتب  هک  تسا  یسک 

: دیوگیم ةوخالا  نبا  هلمج ، نآ  زا  تسا . هدش  ناحارج  شیامزآ  هب  هراشا  تبسح  ياهباتک  رد 
تالضع ناسنا و  ياضعا  حیرشت  دنشاب و  انشآ  تساهمهرم  اهمخز و  هرابرد  هک  سناجاطاق  هب  فورعم  سونیلاج  باتک  اب  دیاب  ناحارج  »

دیاب زین  دننکب و  ار  مزال  ياهبانتجا  ریـساوب  ندیرب  ندـب و  ندوشگ  ماگنه  ات  دنـسانشب  تسا  ندـب  رد  هک  ار  یباصعا  اهنایرـش و  اهگر و  و 
نادمهرم ندـیرب ، يارب  هرا  یناـشیپ و  ربت  اـههبرح و  بروم و  درگ و  رـس  رتـشین  رب  تسا  لمتـشم  هک  دنـشاب  رتـشین  تسد  کـی  هب  زهجم 

[868 «.] دروآیم دنب  ار  نوخ  هک  ردنک  يوراد  اهمهرم و 
: دـنکیم لقن  نینچ  یناتـساد  نمـض  رد  نالطب  نبا  هکنانچ  دـندومزآیم ، یتسدرت  یکباچ و  رظن  زا  ار  ناکـشزپ  هک  داتفایم  قافتا  هاـگ 
تارعـش و تارّودم و  : » تفگ درک و  گنرد  یمک  وا  مدروآ . نوریب  رتشین  تسد  کی  نم  هدب . ناشن  نم  هب  ار  تیاهرتشین  تفگ  سپـس  »
وا مرادـن  رایتخا  رد  ار  اهنیا  زا  کیچـیه  نم  متفگ : تساجک ؟ نوخ  عطاق  يوراد  غدـصلا و  ةرانـص  ههبجلا و  ساف  تساـجک ؟ تاـیزورم 

: تفگ
[«. 869 !] دیآیمن راک  هب  گر  نتفرگ  يارب  ناتشگنا  نیا  تفگ : وا  مدروآ . نوریب  ار  دوخ  تسد  نم  يامنب . نم  هب  ار  تناتشگنا  یمرن 

یحارج رازبا  تالآ و 

. دـناهدوب نوگانوگ  ياهرازبا  تالآ و  موزل و  دروم  لیاسو  هب  زهجم  یمالـسا  ناکـشزپ  هک  دـیآیمرب  نینچ  یکـشزپ  ياهباتک  يواطم  زا 
هب صاصتخا  رگید  یخرب  دشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  دیابیم  کشزپ  ره  هک  هتشاد  یمومع  هبنج  رازبا  نیا  زا  یخرب  دش  دهاوخ  دای  هکنانچ 

. تسا هتشاد  نایحیارج  نالاحک و 
ار یکشزپ  رازبا  تالآ و  همه  دیاب  کشزپ  هک  دیوگیم  دوخ  باتک  رد  متفه ، نرق  دنمشناد  يرزیش ،

368 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: تسا هلمج  نآ  زا  دشاب . هتشاد  سرتسد  رد 

. دندربیم راک  هب  نادند  ندیشک  يارب  هک  ییاهکربنا  سارضالا  تابلک 
. تسا هدوب  لاحط  نامرد  صوصخم  هک  ییاهنک  غاد  لاحطلا  يواکم 

. دندربیم راک  هب  لگنا  ندروآ  نوریب  يارب  هک  یجکرس  كربنا  قلعلا  تابلک 
. دندرکیم ندب  دراو  ار  جنلوق  نامرد  يوراد  نآ  اب  هک  یگنرس  جنلوقلا  تاقاّرز 

. دندرکیم درم  یلسانت  تلآ  دراو  وراد  نآ  اب  هک  یگنرس  رکذلا  تاقاّرز 
. دننک عطق  ات  دندرکیم  راوتسا  ار  ریساوب  نآ  هلیسوهب  هک  یتلآ  ریساوبلا  مزلم 

. دندیشارتیم ار  ینیب  نایم  دیاز  تشوگ  نآ  اب  هک  يرازبا  ریخانملا  طرخم 
. دندرکیم عطق  ار  دعقم ) رب  يدایز  تشوگ   ) روسان نآ  اب  هک  دننام  ساد  يرازبا  ریصاونلا  لجنم 

. دنک عطق  ار  يدایز  يوم  کشزپ  ات  دربیم  الاب  ار  مشچ  کلپ  هک  يرازبا  ریمشتلا  بلاق 
. دندربیم راک  هب  اضعا  رب  راشف  نتخاس  نیگنس  يارب  هک  برس  ياههراپ  لیقثتلا  صاصر 

. دندرکیم زاب  نینج  جارخا  يارب  ار  محر  هناهد  نآ  اب  هک  يرازبا  محرلا  حاتفم 
. تسین نشور  الماک  نآ  لامعتسا  دروم  اسّنلا  راوب 

. دندربیم راک  هب  نداهن  دامض  يارب  هک  تسا  هدوب  يرازبا  ءاشحلا  ةدمکم 
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. تسا هتفریم  راک  هب  اوه  بذج  يارب  هک  یفرظ  [ 870] ۀصوّشلا حدق 
: درامشیمرب نینچ  ار  کشزپ  موزل  دروم  رازبا  ایشا و  نالطب  نبا  يرزیش  زا  شیپ 

. تسا هدش  ریسفت  الاب  رد  سارضالا  تابلک 
. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  سأّرلا  لاحّطلا و  يواکم 

. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  باشنلا  قلعلا و  تابلک 
. دندربیم راک  هب  هنخان  مشچ و  ياهگر  ندش  هدولآنوخ  يرامیب  رد  ناکشزپمشچ  هک  یبالق  ای  کگنچ  ةرفّظلا  لبّسلا و  رینانص 

. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  رکذلا  جنلوقلا و  تاقاّرز 
. تشذگ نآ  ریسفت  دنیوگ و  هلوبم »  » یبرع هب  هک  تسا  نامه  لیوبتلا  ریطاثاق 

. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  ریساوبلا  مزلم 
. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  ریخانملا  طرخم 
. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  لیقثتلا  صاصر 
. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  ریساوبلا  لجنم 

(. دوب بلاق  بلاخم ، ياجهب  ( ؛ دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  ریمشّتلا  بلاخم 
369 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دندادیم شراخ  ار  يرگيرامیب  نآ  اب  هک  يرازبا  برجلا  ّکحم 
. دندیربیم ار  هدساف  ياضعا  نآ  اب  هک  ياهرا  عطقلا  راشنم 

. دندربیم راک  هب  ناکشزپمشچ  ناحادق و  هک  يرازبا  حدقلا  ّتهم 
. نکكاپ شوگ  دندرکیم ؛ كاپ  ار  شوگ  نآ  اب  هک  یتلآ  نذالا  ۀفرجم 

. دنتفاکشیم ار  اههدغ  نآ  اب  هک  يرازبا  علّسلا  دربم 
. تسین نشور  نآ  لامعتسا  دروم  برجلا  نیدامق 
. تسین نشور  نآ  لامعتسا  دروم  فتکلا  ۀنشخم 
. تسین نشور  نآ  لامعتسا  دروم  كرولا  لاجح 

. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  محرلا  حاتفم 
. تسین نشور  نآ  لامعتسا  دروم  ءاسنلا  راون 

. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  ءاشحلا  ةدمکم 
. دش ریسفت  نیا  زا  شیپ  ۀصوّشلا  حدق 

. دنتشاد هدامآ  ناکشزپمشچ  ناحادق و  هک  ییاهلیم  لحاکملا  جرد 
. دوب هدش  هدامآ  اهمخز  يور  نتشاذگ  يارب  هک  ییاهمهرم  مهارملا  نادمهرم 
. دنتشاد هدامآ  ددغ  ماروا و  نتفاکش  يارب  هک  ییاهرتشین  عضابملا 871 ] تسد 

رتناسآ و ار  وا  لمع  دشاب  کشزپ  يارب  رتدایز  اهرازبا  نیا  هک  هزادنا  ره  دیوگیم  يوارهز  یحارج ، صاخ  رازبا  تالآ و  موزل  دروم  رد 
دهاوخ تزاین  دروم  هکنادب  رامـشم و  کچوک  يراد  رایتخا  رد  هک  يرازبا  تالآ و  زا  کیچیه  دنادرگیم . رتالاو  مدرم  دزن  ار  وا  هبترم 

[872 .] دوب

نایامنحارج نایامنکشزپ و 
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بلج ار  مدرم  هماـع  رتشیب  ناداـن  ناکـشزپ  هک  دـتفایم  قاـفتا  هاـگ  دراد  راکورـس  مدرم  هماـع  اـب  هک  تسا  ییاـههفرح  زا  یکـشزپ  نوچ 
هلاـسر هس  عوضوم  نیا  حیـضوت  هیجوت و  رد  يزار  ياـیرکز  نب  دـمحم  دـنروآیم . تسد  هب  يرتـشیب  قیفوت  دوـخ  هشیپ  رد  دـندرکیم و 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  ياهناونع  هک  هتشون 
. دزاسیم لیامتم  هیاپنود  ناکشزپ  هب  لضاف  ناکشزپ  زا  ار  مدرم  رتشیب  لد  هک  ییاهضرغ  هرابرد  . 1

. دننکیم اهر  دشاب  رهام  هک  مه  دنچره  ار  کشزپ  نانآ  هماع  مدرم و  زا  یخرب  هکنآ  تلع  رد  . 2
370 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

[873 .] دنباییم قیفوت  دنمشناد  ناکشزپ  زا  شیب  نانز  مدرم و  هماع  نادان و  ناکشزپ  هکنآ  تلع  رد  . 3
اج و ناکشزپ  هنوگنیا  دنبیرفیم . ار  مدرم  هدبعش  هلیح و  اب  دنوشیم و  رهاظ  کشزپ  تروص  هب  نانادان  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
( نیفاوـطلا  ) درگهرود ار  دوـخ  سونیلاـج  لوـقهب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دـندرگ و  دوـخ  ياـهاطخ  هب  ذوخأـم  هک  دـنرادن  ینیعم  لـحم 

هدش ناراکبیرف )  ) نیتاشم و  نارگهدبعش )  ) نیذوعشم هب  ریبعت  نانآ  زا  هک  نایامنکشزپ  هنوگ  نیا  یمالسا ، ياههرود  رد  [ 874 .] دنمانیم
مدرم ربارب  رد  ار  دوخ  طاسب  هک  هدرک  لقن  ار  نیتاشم  نیذوعشم و  نیا  زا  یکی  ناتساد  دادغب  باتک  رد  روفیط  نبا  دنوشیم . هدید  ناوارف 

و هواشغ )  ) مشچ هدرپ  مشچ و  يدیفـس  يوراد  نیا  دزیم : دایرف  هداتـسیا  دوخ  داـهنیم و  نآ  رب  ار  ینوگاـنوگ  ياـهوراد  درکیم و  نهپ 
[875 .] دندوب هتشگ  هدزبیرف  وا  ياهبیرف  اب  دنتشادنپیم و  تسار  ار  شنخس  دندوب و  هدمآ  درگ  وا  رود  مدرم  تسا . مشچ  یناوتان 
ياهراک و  [ 876 (] نیتاشملا قیراخم  یف   ) نایامنکشزپ هنوگنیا  يراـکبیرف  هراـبرد  يروصنملا  باـتک  زا  متفه  راـتفگ  ناـیاپ  رد  يزار 

زا یخرب  دوـخ  بیبـطلا  ۀـنحم  یف  باـتک  رد  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  ناـنآ  زا  ار  مدرم  هتفگ و  نخـس  ناـنآ  باوصاـن  لاـمعا  تسرداـن و 
نآ ياـج  باـتک  نیا  تسا و  ناوارف  ناـیامن  حارج  نیا  ياـهیزابهقح  : » دـیوگ هلمج  نآ  زا  تـسا . هدرک  رکذ  ار  ناـیامنحارج  يراـکبیرف 

اعدا نانآ  زا  یخرب  الثم  دنـشکب . باذع  جـنر و  هب  ار  مدرم  هک  دـنرادیم  اور  هنوگچ  هک  مینک  دای  ار  نانآ  تراسج  یکابیب و  هک  تسین 
، سپـس دنفاکـشیم ؛ راوبیلـص  ار  رامیب  رـس  طسو  نانیا  دـننکیم . نامرد  ار  دـنکیم ) شغ  هک  یـسک  [ ) یعورـصم 877 هک  دنیامنیم 

[. 878 «] دناهدروآ نوریب  رامیب  رس  نایم  زا  هک  دننکیم  دومناو  دناهتخاس  هدامآ  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ییاهزیچ 
مدرم روضح  رد  دـنراذگیم و  رامیب  مخز  رد  یتسدرت  اب  دـنراد و  دوخ  هارمه  هب  ار  ییاهناوختـسا  نانآ  زا  یخرب  : » دـیوگیم زین  يرزیش 

[879 «.] دناهدروآ نوریب  ار  نآ  دوخ  عطاق  ياهوراد  اب  هک  دننکیم  دومناو  دنروآیم و  نوریب  ار  نآ 

ناحارج ناکشزپ و  تبسح 

نیلاّحکلا و ءاّبطالا و  یلع  ۀبسحلا  یف   » ناونع تحت  ار  دوخ  ۀبسحلا  باتک  زا  متفه  یس و  باب  يرزیش 
371 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

: دیوگیم وا  تسا . هدرک  نایب  ار  ناحارج  نادنبهتسکش و  ناکشزپمشچ و  ناکشزپ و  طیارـش  اجنآ  رد  هدروآ و  نییحئارجلا » نیربجملا و 
مشچ و هرابرد  نینح 881 ] هلاقم  هد  باتک  اب  ناکـشزپمشچ  و  [ 880] دنوشیم هدومزآ  هدروآ  بیبطلا  ۀنحم  رد  نینح  هچنآ  اب  ناکـشزپ  »

ریاس سپس ، وا  دندرگیم ». ناحتما  يوارهز 884 ] باتک  و  سونیلاج 883 ] سناجاطاقاب  ناحارج  و  صلوب 882 ،] شانک  اب  نادنبهتسکش 
. تسا هدرک  دای  ار  هقبط  ره  طیارش 

يرهـش ره  رد  نانوی  كولم  هک  تسا  هدـش  لقن  میدـق  نانوی  زا  ناتـساد  نیا  رامیب  ناج  ربارب  رد  کـشزپ  تنامـض  تیلوئـسم و  دروم  رد 
هیاـممک ار  هکره  دـنک و  ناـحتما  ار  ناکـشزپ  ریاـس  هک  دـندرکیم  بوـصنم  سیئر ، ناوـنع  هب  دوـب ، تمکح  هب  روهـشم  هک  ار  یمیکح 

دراو رامیب  رب  کشزپ  هاگره  هک  دوب  هداد  ناـمرف  وا  زین  درکیم و  عنم  ناراـمیب  ناـمرد  زا  تشادیماو و  یملع  لاغتـشا  هب  ار  وا  تفاـییم 
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زج یندیشون و  يارب  ینوناق  وا  يارب  سپس ، دنادب ؛ ار  وا  هروراق  ضبن و  تمالع و  ببـس و  ددرگ و  ایوج  شیرامیب  تلع  زا  دیاب  دوشیم 
دنک و میلـست  رامیب  يایلوا  هب  ار  تشاددای  نآ  نوناق و  نآ  سپـس ، دـیامن . تشاددای  تسا  هدرک  دای  رامیب  هک  ار  هچنآ  دـنک و  بترم  نآ 

دوبهب رامیب  هک  يزور  ات  مراهچ  موس و  ياهزور  رد  نینچمه  دـنک و  میظنت  ار  تشاددای  نوناق و  دـنیبب و  ار  رامیب  هراـبود  زور  نآ  يادرف 
ناکـشزپ سیئر  رب  ار  وا  ياهتـشاددای  اههخـسن و  وا  يایلوا  دریمب  رگا  دریگیم و  ار  دوخ  دزم  کشزپ  دبای  دوبهب  رامیب  رگا  دریمب . ای  دبای 

نیا هتـشادن  اور  يریـصقت  طیرفت و  هدرک و  لمع  بط  تعانـص  تمکح و  ياضتقم  رب  روبزم  کـشزپ  هک  دـید  وا  رگا  دـنرادیم . هضرع 
، اریز دیریگب ؛ کشزپ  نیا  زا  ار  وا  ياهبنوخ  : » دیوگیم نانآ  هب  دـشاب  نیا  زج  رگا  درادیم و  مالعا  هتـشذگرد  رامیب  يایلوا  هب  ار  بلطم 

ملع درگ  نالهاان  هکنآ  ات  دندناسریم  دـح  نیدـب  ار  رما  نیا  رد  طایتحا  و  تسا ». هتـشک  ار  امـش  رامیب  دوخ  طیرفت  تعانـص و  ءوس  اب  وا 
[885 .] دنزرون یهاتوک  یتسس و  دوخ  راک  رد  ناکشزپ  دندرگن و  یکشزپ 

تسا  نماض  رامیب  ربارب  رد  ریصقت  ییانشآان و  تروص  رد  هدش و  هتخانش  لوئسم  کشزپ  مالسا ، رد 
372 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

یسک [، 886 «] نماض وهف  لبق  بطلاب  هنم  ملعی  مل  ّببطت و  نم  : » هدش تیاور  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدـح  هب  دنتـسم  رما  نیا  و 
هتفگ ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  هیزوجلا  میقلا  نبا  تسا . نماـض  وا  دـشاب  هتـشادن  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  شناد  هکیلاـحرد  دزروب  یکـشزپ  هک 

: دریگیم رب  رد  ار  ریز  دارفا  تسا و  ماع  ثیدح  نیا  رد  بیبط  هک  تسا 
. دزرویم یکشزپ  دوخ  یهافش  روتسد  اب  هک  یمومع ) کشزپ   ) یعیابط

دوخ لیم )  ) دورم اب  کشزپمشچ )  ) لاحک
دوخ رتشین )  ) عضبم اب  حارج ) راکتسد ،  ) یحیارج

دوخ دراک  اب  رگهنتخ )  ) نتاخ
دوخ هنوگرپ  شین  اب  نزگر )  ) دصاف

دوخ یماجح  هشیش  رتشین و  اب  رگتماجح )  ) ماجح
دوخ طابر  لصو و  علخ و  اب  دنبهتسکش )  ) ربجم

دوخ شتآ  نک و  غاد  اب  رگغاد )  ) ءاوک
دوخ يوراد  فرظ  اب  رگهنقح )  ) نقاح

[887 .] ناسنا ای  دشاب  ناویح  هکنیا  زا  تسا  معا  رامیب  و 
هک [ 888] دناهدرک ثحب  لیصفت  هب  یمالسا  ياهقف  نادنمـشناد و  راکاطخ ، ناکـشزپ  هید  کشزپ و  تسردان  صیخـشت  نامـض  دروم  رد 

. دوشیم نخس  لیوطت  بجوم  نآ  رکذ 
هب هک  رگید  ياهلاقم  رد  میـشخبیم و  نایاپ  دوب  مالـسا  رد  یحارج  دروم  رد  ياهدنکارپ  ياهیهاگآ  رب  لمتـشم  هک  هلاقم  نیا  هب  اجنیا ، رد 

هرابرد يرگید  هجوت  لباق  بلاطم  دراد ، صاصتخا  يوارهز  فلخ  نب  سابع  مساقلا  وبا  فیلأـتلا  نع  زجع  نمل  فیرـصّتلا  باـتک  یفرعم 
. یلاعت هّللا  ءاش  نا  درک ، میهاوخ  ناونع  مالسا  رد  یحارج 

373 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

فیرصتلا باتک  يوارهز و   13

هراشا
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375 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

فیلأتلا نع  زجع  نمل  فیرصتلا 

هراشا

زا سلدـنا ، رتخاب  تمـسق  رد  هدوب  یکچوک  رهـش  ءارهزلا »  » تسا و هدنـشخرد  ناـبات و  ینعم  هب  رهزا ، ثنؤم  ءارهز ، هب  بوسنم  يوارهز 
، مکح نب  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  ماشه  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  رـصانلا  نمحرلا  دـبع  هک  ایناپـسا ، دالب 

سانـشوراد حارج و  کشزپ و  يوارهز ، سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا  [. 889] داهن انب  ار  نآ  لاس 325  رد  ایناپسا ، يوما  نارمکح  نیمتـشه 
باتک ینعی  وا ، سیفن  رثا  یلو  تسین 890 ؛] صخشم  یتسردهب  وا  تافو  دلوت و  خیرات  تسا . هتساخرب  هدش  دای  رهش  زا  یمالسا ، فورعم 

تمسق همجرت  تسا . هتخاس  روهـشم  فورعم و  یمالـسا  یحارج  ناراذگناینب  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرـصتلا 
تفرگ ماجنا  هلطیلط 891 ] رهـش  رد  ییانومرک  درارج  هلیـسو  هب  نیتال  هب  یبرع  زا  يدالیم  مهدزاود  نرق  مود  همین  رد  باتک  نیا  یحارج 

رد سپس ، و  تشگ ، رـشتنم  پاچ و  ایلاتیا  زینو  رهـش  رد  یحارج 892 ،] رد  يوارهز  باـتک  ناونع  تحت  لاس 1497 م . رد  راـبنیتسخن  و 
دیدجت زین  و 1540 م . م . و 1532  م . ياـهلاس 1520  رد  زینو  پاـچ  تفرگ . تروـص  نآ  زا  رگید  پاـچ  ود  و 1500 م . م . لاس 1499 

باتک  نیا  زا  یکرت  ياهمجرت  مهدزناپ  نرق  رد  دیدرگ .
376 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. دش ماجنا  یناخلیا  یحارج  ناونع  تحت 
هتفریذپ تروص  دروفسکآ  رد  لاس 1778 م . رد  هدش ، هدروآ  ینیتال  همجرت  اب  هارمه  یبرع  نتم  نآ  رد  هک  باتک ، دـیدج  پاچ  نیتسخن 

برغ رد  یحارج  ملع  فیرصتلا ، باتک  ددعتم  ياههمجرت  رشن  اب  [ 893 .] تسا هدش  نآ  زا  هسنارف  نابز  هب  ياهمجرت  لاس 1861 م . رد  و 
مهدـفه نرق  زاغآ  ات  دـیدرگ و  سناسنر  هرود  رد  نف  نیا  ياهباتک  نیرتمهم  زا  یکی  يوارهز  باتک  تفرگ و  رارق  يرتیلاـع  حطـس  رد 

هرابرد يددـعتم  تالاقم  ییاـپورا  نادنمـشناد  و  [ 894] دـشیم سیردـت  هسنارف ، ایناپـسا و  هژیوهب  اـپورا ، مهم  ياههاگـشناد  رد  يدـالیم 
[. 895] دندروآرد ریرحت  هتشر  هب  باتک  نیا  مهم  ياهتمسق 

تیفیک فـلتخم و  ياـهیرامیب  هب  صاـصتخا  نآ  هلاـقم  هن  تسیب و  هک  تسا  هلاـقم  یـس  ياراد  فیلأـتلا  نع  زجع  نمل  فیرـصتلا  باـتک 
نامه هدـش  نآ  زا  ررکم  ياههمجرت  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  همه  زا  شیب  هچنآ  دراد و  ریقاقع  هیودا و  تخانـش  نینچمه  اهنآ و  نامرد 

هراـشا نآ  بلاـطم  هب  همدـقم  رد  فـلؤم  هک  تسا  باـب  هس  ياراد  هلاـقم  نیا  دوـخ  دراد و  یحارج  هب  صاـصتخا  هک  تسا  مایـس  هلاـقم 
. دنکیم

. تسا هدش  هدروآ  یسیلگنا  همجرت  اب  هارمه  نآ  یبرع  نتم  هک  تسا  فیرـصتلا  باتک  زا  مایـس  هلاقم  تسام  تسد  رد  نونکا  هک  یباتک 
هتشگ میسرت  دروفسکآ  نایلداب 896 ] هناخباتک  هخـسن  ود  يور  زا  یحارج  رازبا  تالآ و  هدـیدرگ و  هیهت  هخـسن  تفه  ساـسارب  نتم  نیا 

اینرفیلاک هاگـشناد  دـناهدوزفا و  باتک  رب  زین  یحیـضوت  ییاهتـشاددای  سیوـل 898 ] و  کنیپسا 897 ] ینعی  باـتک ، ناگدـننکهیهت  تسا .
نآ رازبا  یحارج و  رد  مساقلا  وبا  باتک  ناونع  تحت  گرزب  عطق  اـب  هحفـص  رد 850  م . لاـس 1973  رد  ار  نآ  سلجنآسول ) یلکرب و  )

. تسا هدرک  پاچ  [ 899
هک ییاهناتـساد  باتک و  مهم  بلاطم  زا  یخرب  رکذ  هب  سپـس  لقن و  ار  فلؤم  همدقم  نآ ، فلؤم  فدـه  باتک و  اب  ییانـشآ  يارب  کنیا 

. میزادرپیم تسا  هدرب  مان  هک  يرازبا  تالآ و  هدرک و  لقن  یحارج  رما  رد 
377 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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فلؤم همدقم 

: دیوگ باتک  هدنسیون 
تیاغ هب  ار  نآ  نایب  حیضوت و  مدینادرگ و  لماک  امش  يارب  تسا  یکـشزپ  ملع  زا  ياهراپ  هک  ار  باتک  نیا  هک  یماگنه  نم ، نادنزرف  يا 

ار نآ  هک  یسک  ام  نیمزرـس  رد  اریز ، مناسر ؛ نایاپ  هب  تسا  يراکتـسد  زا  یـشخب  هک  هلاقم  نیا  اب  ار  نآ  هک  مدید  نانچ  باوص  مدناسر 
لـیاوا 900] ياـهباتک  رد  يزیچاـن  راـثآ  اـنامه  ددرگیم و  دـیدپان  شرثا  دوباـن و  ملع  نیا  يدوز  هب  درادـن و  دوـجو  دـهد  ماـجنا  کـین 
، يور نیا  زا  تسا . هدیدرگ  رود  نآ  هدیاف  هتسب و  نآ  یناعم  هکنانچ  تسا . هتشگ  شیوشت  اطخ و  فیحصت و  شوختـسد  هک  هدنامیقاب 

نآ رد  تسا و  هدـش  هدومیپ  راصتخا  نایب  حرـش و  قیرط  نآ  رد  هک  هلاـقم  نیا  فیلأـت  اـب  مدرک  ار  ملع  نیا  ندـینادرگ  هدـنز  گـنهآ  نم 
. تسا زاین  نادب  تخس  ددرگیم و  نایب  ینوزفا  بجوم  نآ  اریز ، هدش ؛ هدروآ  لمع  ياهرازبا  ریاس  ندرک و  غاد  نینهآ  ياهرازبا  ریوصت 

دیاب نآ  زا  شیپ  نآ  هدنیوج  تسا و  زارد  یکشزپ  تعانـص  هک  تسا  نیا  دوشیمن  تفای  یتسدکباچ  حارج  نامز  نیا  رد  هکنآ  تلع  و 
هاگآ اهنآ  لاصفنا  لاصتا و  اهجازم و  اهتئیه و  اضعا و  عفانم  رب  اـت  دـنک  شـشوک  هدرک ، فیـصوت  ار  نآ  سونیلاـج  هک  حیرـشت ، ملع  رد 

اهنآ جراخم  عضاوم و  و  هدننز 901 ] ریغ  هدننز و  ياهگر  اهنآ و  جراخم  رامش و  تالضع و  باصعا و  اهناوختـسا و  هب  نینچمه  ددرگ و 
هرابرد ام  و  تسد » تعانـص  رد  اصوصخ  مک ، لمع  هب  دنرایـسب و  مان  هب  ناکـشزپ  : » تسا هتفگ  طارقب  يور ، نیا  زا  دنک . ادـیپ  ییاسانش 

بکترم املـسم  میدرک  دای  حیرـشت  زا  ام  هچنآ  هب  دـشابن  هاگآ  یـسک  رگا  اریز ، میتشاد ؛ ناـیب  ياهمـش  باـتک  نیا  زاـغآ  رد  عوضوم  نیا 
ار نانآ  یلو  دـنراد  ملع  نیا  زا  ییاعدا  روصت و  طـقف  هک  یناـسک  زا  ار  نآ  هکناـنچمه  دـشکیم ، نآ  اـب  ار  مدرم  هک  ددرگیم  ییاـطخ 

[902 .] ماهدید رایسب  تسین  یتیارد  تخانش و 

ص377 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: دنکیم رکذ  هتفای  ماجنا  لهاج  ناکشزپ  هلیسو  هب  هک  ار  لمع  دروم  دنچ  تسا  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  تابثا  يارب  يوار 

یکی  تفاکش و  دوب  ینز  ندرگ  رد  هک  ریزانخ ) داب   ) يریزنخ مرو  هک  مدید  ار  ینادان  کشزپ  . 1
378 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

. داتفا نیمز  رب  هدرم  وا  شیپ  رد  نز  نآ  هک  ییاج  ات  تشگ  يراج  نوخ  دش و  هدیرب  وا  لمع  اب  ندرگ  ياهنایرش  زا 
ار هناثم  مرج  زا  ياهعطق  دیزرو  تردابم  لمع  هب  هکیتقو  دروآ و  نوریب  ار  هدروخلاس  يدرم  هناثم  گنس  هک  مدید  ار  يرگید  کشزپ  . 2

. تفر ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  درم  نآ  دیشک و  نوریب  مه 
، هنـشاپ کیدزن  وا ، قاس  رد  یگتـسکش  هک  ار  یهایـس  كدوک  دوب . ام  رهـش  ناربهر  زا  یکی  تمدخ  رد  هک  مدید  ار  يرگید  کشزپ  . 3

يارب سفن  ياج  تسب و  راوتـسا  تحارج  يور  رب  ار  یگتـسکش  ياج  شینادان  رثا  رب  کشزپ  دـندرب . وا  دزن  دوب  هداد  خر  مخز  اـب  هارمه 
دنکن و زاب  یگتـسکش  يور  زا  ار  دنب  هک  داد  روتـسد  تخاس و  اهر  ار  وا  تشاذگ و  دازآ  دوخ  لیم  هب  ار  كدوک  تشاذگن و  یقاب  مخز 

زاب شیاپ  زا  ار  دنب  تعرـسهب  نم  دـندروآ  وا  رـس  ار  نم  لاح  نیا  رد  ددرگ . گرم  هب  فرـشم  دـنک و  مرو  وا  ياپ  قاس  دـش  بجوم  نیا 
نیا منادرگرب و  لوا  لاح  هب  ار  نآ  متـسناوتن  نم  هک  دوب  هتفای  خوسر  نانچ  وا  وضع  رد  داسف  یلو  تفای  مارآ  دش و  تحار  درد  زا  مدرک ،

. دش كاله  كدوک  ات  تفای  شرتسگ  وضع  رد  داسف 
ار شبحاـص  هکناـنچ  تشگ  رادـیدپ  تحارج  زور  دـنچ  زا  سپ  تفاکـش و  ار  يراـمیب  یناطرـس  مرو  هـک  مدـید  ار  يرگید  کـشزپ  . 4

کیدزن نادب  لمع ) نینهآ  رازبا   ) نهآ اب  دیابیمن  دشاب  يوادوس  طلخ  لولعم  رگا  ناطرـس  هک  تسا  يور  نیا  زا  نیا  و  تخاس . دنمدرد 
. دروآ نوریب  هشیر  زا  ار  وضع  نآ  همه  ناوتب  هک  دریگ  ماجنا  يوضع  رد  لمع  هکنیا  رگم  دش 

اب دنیازفیب و  رما  نیا  رد  طایتحا  تقد و  رب  هک  دهدیم  دنپ  ار  دوخ  نادرگاش  دوخ ، تادهاشم  زا  ناتـساد  راهچ  نیا  لقن  زا  سپ  يوارهز ،
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: دنزاسن ماندب  ار  دوخ  یطایتحایب 
رد هک  یلمع  دراد و  هارمه  ار  یتمالـس  هک  یلمع  تسا : مسق  ود  رب  تسد  لمع  هک  دینادب  دـیاب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نم ، نادـنزرف  يا 
نآ زا  ات  مزاسیم  هاگآ  دراد  هارمه  سرت  نایز و  هک  یلمع  رب  ار  امـش  باتک  نیا  زا  ياج  ره  رد  نم  دباییم و  نایاپ  جنر  هب  لاوحا  رتشیب 

ار اقب  تحار و  ناتنارامیب  يارب  طایتحا و  مزح و  دوخ  يارب  دشابن . امـش  نعط  در و  هب  یهار  ار  نالهاج  ات  دـیزاس  اهر  ار  نآ  دـیزیهرپب و 
و دیرادم ، مشچ  يدوبهب  راوشد  كانرطخ و  ياهیرامیب  زا  دـماجنیب . دومحم  تبقاع  تمالـس و  هب  هک  دـینیزگرب  ار  هار  نیرتهب  دـییوجب و 

جرا درادیم و  هگن  رتشیب  ار  امش  يوربآ  شور  نیا  دزاس . دراو  ناتایند  نید و  رد  ياههبش  هک  دیـسرتیم  هچنآ  زا  دیزاس  رانک  رب  ار  دوخ 
دب ناکشزپ  ات  دینکم  نامرد  ار  دب  ياهیرامیب  تسا : هتفگ  دوخ  ياهـشرافس  زا  یکی  رد  سونیلاج  دربیم . رتالاب  ترخآ  ایند و  رد  ار  امش 

. دیوشن هدناوخ 
: تسا هداد  رارق  باب  هس  رد  ار  هلاقم  نیا  يوارهز 

ياپ  ات  رس  زا  هدیدرگ  بترم  باب  نیا  دنت و  ياهوراد  اب  ندنازوس  شتآ و  اب  ندرک  غاد  رد  لوا ، باب 
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. تسا زاین  نادب  يراکتسد  رد  هچنآ  ندرک و  غاد  ياههنینهآ  رازبا و  ریوصت  اب 
. لامعا نیا  تالآ  رازبا و  ریوصت  اب  نآ  دننام  ریت و  ندروآ  نوریب  تاحارج و  تماجح و  دصف و  نتفاکش و  ندیرب و  رد  مود ، باب 

. نآ رازبا  تالآ و  تروص  اب  ياپ  ات  رس  زا  نآ  یتسس  نامرد  ناوختسا و  نتخادنا  اج  يدنبهتسکش و  رد  موس ، باب 

( یّکلا  ) ندرک غاد  رد  لوا ، باب 

هکنیا ندرک و  غاد  ياهنایز  اهدوس و  زا  نخس  باب  نیا  زاغآ  رد  و  ات 165 ) ياههحفص 8   ) تسا لصف  شـش  هاجنپ و  رد  باتک  لوا  باب 
مرگ و جازم  رگم  تسا ، بوـخ  یجازم  ره  يارب  ندرک  غاد  هک  تسا  دـقتعم  وا  تـسا . هدروآ  ناـیم  هـب  دـتفایم  راـگزاس  جازم  مادـک  اـب 
ص  ) دـباییمن نامرد  کشخ  مرگ و  يوراد  اب  کشخ  مرگ و  يرامیب  زا  یـسک  تسا و  یکـشخ  ترارح و  شتآ  تعیبط  اریز ، کشخ ؛

غاد هک  يوضع  زا  نآ  لعف  درفم و  تسا  يرهوج  شتآ  اریز ، تسا ؛ دنت  ياود  اب  ندنازوس  زا  رتهب  شتآ  اب  ندرک  غاد  : » دـیوگیم وا  (. 9
رگید ياضعا  هب  زواجت  نآ  لعف  وراد  اب  ندرک  غاد  هکیلاحرد  دـناسریمن ، ناوارف  یناـیز  نآ  رواـجم  وضع  هب  دـنکیمن و  زواـجت  هدـش 

رگا : » دیوگیم شتآ  تیمها  هرابرد  تمـسق  نیا  نایاپ  رد  و  دروایب .» دوجوهب  ار  گرم  ای  جالعلا و  بعـص  يرامیب  هک  اسبهچ  دـنکیم و 
یفسلف مالک  اب  ار  ضارما  یفن  ماسجا و  رد  ار  نآ  لعف  تیفیک  شتآ و  ضماغ  ّرس  امـش  يارب  نم  دوبن ، باتک  نیا  بسانم  هک  دوب  نیا  هن 

(. ص 11 « ) مدرکیم نایب  قیقد  یناهرب 
هک دـنکیم  تفایرد  نینچ  هلمج  نیا  زا  مدرم  هماع  : » دـیوگیم [ 903 «] بّطلا رخآ  یّکلا   » فورعم هلمج  هرابرد  همدـقم  نیا  ناـیاپ  رد  وا 

راـک هب  نوگاـنوگ  ياـهوراد  رگا  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  تسین . نینچ  هکیلاـحرد  تـسین ، دـنمدوس  ییوراد  رگید  ندرک  غاد  زا  سپ 
ار نینهآ  رازبا  اـب  ندرک  غاد  وا  ص 13 .) « ) دشاب ندرک  غاد  هک  دـش  لسوتم  نامرد  نیرخآ  هب  دـیاب  هاگنآ  داتفین  دـنمدوس  هدـش و  هدرب 

هکناـنچنآ یخرـس  يراذـگب  شتآ  رد  ار  نیرز  ةاوـکم )  ) نـک غاد  هـلیم  رگا  : » دـیوگیم دـنادیم و  نـیرز  رازبا  اـب  ندرک  غاد  زا  رتـهب 
ددرگیم بوذ  دــنامب  شتآ  رد  هزادــنا  زا  شیب  رز  هـکنیا  رگید  و  تـسا ، خرــس  دوـخ  رز  اریز ، دوـشیمن ؛ راکــشآ  وـت  يارب  یهاوـخب 

«. درادن یتلاح  نینچ  نهآ  هکیلاحرد 
غاد تیفیک  لقن  نوچ  دروآ ». تسد  هب  ناسآ  دـهاوخیم  ار  هچنآ  وجـشناد  اـت  مداد  رارق  اـپ  اـت  رـس  زا  ار  باـب  نیا  بیترت  : » دـیوگیم وا 

رس ندرک  غاد  هرابرد  هک  ار  باب  نیا  زا  وا  لصف  طقف  تسین  راتفگ  نیا  بسانم  باتک  رد  هدش  دای  دراوم  همه  رد  نآ  اب  ياوادم  ندرک و 
نایب  هدرشف  هصالخ و  روطهب  تسا 
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. مینکیم

رس ندرک  غاد  ترورض 

ود يوسهب  رـس  بناج  زا  بآ  ندـمآ  نییاپ  دردرـس و  راچد  ار  وا  هدـش و  ضراع  یـسک  غامد  رب  يدرـس )  ) تدورب و  يرت )  ) تبوطر رگا 
رایـسب باوخ  بجوم  تدورب  رگا  نینچمه  دوش ، ماجنا  دیاب  وا  يور  رب  رـس ) ندرک  غاد   ) سأرلا ّیک  لمع  تسا  هدرک  شوگ  ود  مشچ و 

. دشاب هتشگ  شغ  یجلف و  ای  دردولگ و  دردنادند و  و 

رامیب رس  ندرک  غاد  یگنوگچ 

نس و ورین و  بسحرب  بش  راـهچ  اـی  بش  هس  هدـننکكاپ ، لهـسم و  ياـهوراد  اـب  ار  دوـخ  هدـعم  هک  یهدیم  ناـمرف  راـمیب  هب  تـسخن ،
رب ار  شیاهتـسد  هکیلاحرد  یناشنیم  ونازراهچ  دوخ  شیپ  رد  ار  وا  هاگنآ ، دـشارتب . غیت  اب  ار  شرـس  سپـس  دـنادرگ و  كاپ  شتداـع ،
وت نینایم  تشگنا  هک  ار  ییاجنآ  هاگنآ  يراذگیم ، شنامـشچ  نایم  وا  ینیب  هت  رب  ار  تتـسد  فک  دوخ  وت  دشاب و  هداهن  شاهنیـس  يور 

ياهتشاذگ هناشن  دادم  اب  هک  ییاج  رب  نک و  مرگ  تسا  تروص  نیدب  هک  ار  ینوتیز  نک  غاد  سپـس  راذگب و  هناشن  دادم  اب  دریگیم  رارق 
هنسرک هناد  هزادنا  ای  لالخ و  رـس  هزادنا  هب  ناوختـسا  نیبب  نک و  دنلب  ار  تتـسد  دوز  نادرگب و  ار  نآ  مه  یمک  رآ و  دورف  راشف  یمک  اب 

يرادقم لمع ، نیا  زا  سپ  ینیبب . ار  ناوختـسا  هزادـنا  نآ  هب  ات  هدـب  راشف  رگید  يزیچ  اب  ای  نهآ و  نامه  اب  هرابود  هنرگو  هدـش ، راکـشآ 
رت نغور  اب  ار  ياهبنپ  هاگنآ  نک و  اهر  ار  نآ  زور  هس  راذگب و  هدش  غاد  ياجرب  نادرگ و  رت  نآ  اب  ار  ياهبنپ  نک و  لح  بآ  اب  ار  کمن 

مهرملا  ) ربراهچ مهرم  اـب  ار  نآ  سپـس ، دورب . نیب  زا  دوب  هدـش  ادـیپ  شتآ  زا  هک  هشیرکشخ 904 ] هکنآ  اـت  راذـگب  نآ  يور  رب  نک و 
(. ص 19  ) هّللا ءاش  نا  دبای ؛ دوبهب  ات  نک  نامرد  یعابّرلا )

دـهدیم و ناـشن  ار  نآ  تروص  لکـش و  دربیم و  ماـن  نکغاد ) لـیم  اـی  رازبا   ) ةاوکم نوگاـنوگ  ماـسقا  عاونا و  زا  باـب  نیا  رد  يوارهز 
. مینکیم دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  هنومن  يارب  دنک . هدافتسا  نوگانوگ  ياهرازبا  نیا  زا  دراوم  فالتخا  بسحرب  دیاب  کشزپ 
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( يواکملا  ) اهنکغاد

ص 17)  ) ینوتیز نکغاد  هینوتیزلا  ةاوکملا 
ص 25)  ) یخیم نکغاد  هیرامسملا  ةاوکملا 

ص 27)  ) هغیت ود  نکغاد  نینیکسلا  تاذ  ةاوکملا 
ص 31)  ) یغیت نکغاد  هینیکسلا  ةاوکملا 

ص 49)  ) یهامون نکغاد  هیلالهلا  ةاوکملا 
ص 71)  ) یهتنایم نکغاد  هفّوجملا  ةاوکملا 

ص 77)  ) هخیس ود  نکغاد  نیدوفّسلا  تاذ  ةاوکملا 
ص 79)  ) هخیس هس  نکغاد  دیفافس  ثالثلا  تاذ  ةاوکملا 

ص 89)  ) یلیم نکغاد  لیملا  هبشت  یتلا  ةاوکملا 
ص 139)  ) هتسد هس  نکغاد  هثلثملا  ةاوکملا 
ص 297)  ) یسدع نکغاد  هیسدعلا  ةاوکملا 
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. تسا ناکشزپ  نادند  صوصخم  ریخا  نکغاد 

ندیرب نتفاکش و  رد  مود ، باب 

اـهمخز و ندز و  گر  نتفاکـش و  ندـیرب و   » رد ار  نآ  ناونع  و  ات 675 ) ياههحفـص 166   ) تسا لصف  تفه  دون و  رد  باتک  مود  باـب 
دنکب دـیابیم  حارج  کشزپ  هک  ییاهطایتحا  تقد و  مزال و  ياهـشرافس  هب  دوش  بلطم  لـصا  دراو  هکنآ  زا  شیپ  هداد و  رارق  نآ » دـننام 

زاغآرـس زا  ار  یحارج  لمع  اب  نامرد  بیترت  هکنیا  نآ  میاهدیزگرب و  ار  نیـشیپ  باب  شور  مه  باب  نیا  رد  : » دیوگیم وا  تسا . هتخادرپ 
نینچ ار  دوخ  ياهشرافس  سپـس  وا  دنبای ». تسد  دنهاوخیم  باتک  نیا  زا  هچنآ  هب  دنناوتب  یناسآ  هب  نایوجـشناد  ات  مینکیم  متخ  اپ  هب  و 

: درادیم نایب 
( ندرک غاد   ) نیـشیپ باب  یلامتحا  ياهنایز  زا  شیب  ندـیرب ) نتفاکـش و   ) باب نیا  رد  لمتحم  ياـهنایز  هک  دـینادب  دـیاب  نم  نادـنزرف  يا 

يزیرنوخ اب  هارمه  رتشیب  دوشیم  دای  باب  نیا  رد  هک  ییاهلمع  اریز ، دـشاب ، رتشیب  دـیاب  شخب  نیا  رد  طایتحا  تقد و  يور ، نیا  زا  تسا .
نامرد لمد و  ندرک  زاب  مرو و  نتفاکـش  گر و  ندوشگ  ماگنه  يزیرنوخ  نیا  و  تسا ؛ رادیاپ  نادب  یگدـنز  هک  ینوخ  نآ  ینعی  تسا -

نایز زا  سرت  اهنآ  همه  رد  هک  دهدیم  خر  نآ  دننام  و  هیلک ) گنس  هناثم و  گنس  دننام   ) گنس ندرک  درخ  ریت و  ندیشک  نوریب  مخز و 
. دراد دوجو  گرم  زا  سرت  اهنآ  زا  رتشیب  رد  و 

ياهرامیب اب  مدرم  زا  یناوارف  ياههورگ  نف  نیا  رد  اریز ، دـیراد ؛ رود  هب  كانههبـش  دراوم  زا  ار  دوخ  هک  منکیم  شرافـس  امـش  هب  نم  و 
نانچ  نانآ  زا  یخرب  دننکیم . هعجارم  امش  هب  نوگانوگ 
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نانآ زا  یخرب  و  تسا ، هدرک  ناسآ  نانآ  رب  ار  گرم  تسا  گرم  هناشن  هک  يرامیب  يزارد  درد و  یتخـس  هک  دناهدش  گنتلد  یگدنز  زا 

زارتحا دراوم ، هنوگنیا  رد  تسا . هدنشک  لاتق و  نانآ  يرامیب  هکیلاحرد  دننادرگیم  زاینیب  ار  امش  دنشخبیم و  امش  هب  ار  دوخ  ییاراد 
و دماجنایم . دومحم  تبقاع  ریخ و  ماجنارـس  هب  امـش  لمع  نیا  هک  دینک  ادیپ  ینیقی  ملع  هکنآ  رگم  دشاب ، شیب  امـش  تبغر  زا  دـیاب  امش 
شیاتـس و نیرفآ و  شور  نیا  اریز ، دـیریگ ؛ راـک  هب  ار  یتمالـس  هب  مـالعا  و  هفرعملا ) ۀـمدقت   ) نیـشیپ تخانـش  ناـتنارامیب  همه  دروم  رد 
باوص و زا  ار  امش  دنک و  ماهلا  امش  هب  ار  تسرد  تسار و  هار  دنوادخ  نم ، نادنزرف  يا  دروآیم . راب  هب  امش  يارب  یمانـشوخ  یگرزب و 

. دنادرگن مورحم  قیفوت 
هب ار  لصف  کی  طقف  هتـشذگ ، باب  دننام  ظاحل ، نیا  زا  دجنگیمن ، راتفگ  نیا  رد  هدرک  رکذ  وا  هک  يدراوم  همه  لقن  دـش ، دای  هکنانچ 

. مینکیم لقن  هدرشف  راصتخا و  تروص 

نیتزول یحارج 

هک دوشیم  ادیپ  ییاههدغ  قلح  لخاد  رد  یهاگ  دوشیم . ادـیپ  قلح  رد  هک  يرگید  ياهمرو  نیتزول و  مرو  لمع  رد  مشـش  یـس و  لصف 
. دنناوخ نیتزول  ار  نیا  تسا و  ندب  جراخ  ياههذغ  دننام 

گـنرهریت و تخـس و  مرو  نیا  رگا  هک  ینیبب  دـیاب  تفاـین  دوبهب  يدرک و  ناـمرد  مدرک  داـی  میـسقت  رد  نم  هچنآ  اـب  ار  يراـمیب  نیا  رگا 
ظیلغ نآ  هشیر  گنرخرـس و  مرو  نآ  رگا  تسا  نینچمه  و  يربن ،) یحارج  لمع  هب  تسد   ) يوشن کیدزن  نادـب  نهآ  اب  دـشاب  سحمک 
زابرس دوخ  ای  یفاکشیم و  ار  نآ  ای  سپس  ددرگ ، هدیسر  ات  ینک  اهر  ار  نآ  دیاب  دوریم و  يزیرنوخ  میب  تروص  ود  نیا  رد  اریز ، دشاب ؛
تـسا نینچ  نآ  لمع  ددرگ و  هدیرب  دیاب  هک  تسا  یمرو  نامه  نیا  دوب  مرن  نآ  هشیر  درگ و  گنردیفـس و  مرو  نآ  رگا  یلو ، دـنکیم .

دوخ نماد  رد  ار  شرـس  یناـشنیم و  دیـشروخ  ربارب  رد  ار  راـمیب  دوب  هدرک  شکورف  یمک  اـی  دوـب  مارآ  ـالماک  مرو  نآ  هکیتـقو  رد  هک 
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هب تسا  نیا  نآ  ریوصت  هک  يرازبا  اب  ار  راـمیب  ناـبز  هک  يرادیم  هگن  دوخ  شیپ  رد  ار  يراتـسرپ  ینکیم و  زاـب  ار  شناـهد  يریگیم و 
مرو يداد و  راشف  ار  نابز  یتقو  دـشاب . مرن  دراک  دـننام  نآ  حطـس  دـشاب و  هدـش  هتخاس  سم  ای  هرقن  زا  دـیاب  رازبا  نیا  دـهد . راشف  نییاپ 

نوریب دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  ار  نآ  رب و  ورف  هزول  رد  رادرب و  ار  هرانـص )  ) رادگنچ لـیم  داـتفا  نآ  رب  تمـشچ  دـش و  راکـشآ  یبوخهب 
ریگنخاـن دـننام  تلآ  نیا  نک . عطق  تسا  نیا  نآ  ریوصت  هک  یتلآ  اـب  ار  نآ  سپـس ، دـیآ . نوریب  تاقافـص  زا  يزیچ  هکنآ  نودـب  شکب ،

نهآ زا  تسا و  زیت  رایـسب  دراد و  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  زین  اـهنآ  هناـهد  هتفرگ و  رارق  مه  يور  رب  نآ  فرط  ود  هکنآ  زج  تسا  صقم ) )
زا طقف  تلآ  نیا  نک . عطق  تسا  نیا  نآ  ریوصت  هک  يرتشین  اب  ار  نآ  دوبن  هدامآ  رازبا  نیا  رگا  دوشیم . هتخاس  یقـشمد  دالوف  اـی  يدـنه 

هزول  يدرک  عطق  هک  ار  هزول  کی  تسا . زیت  فرط  کی 
383 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

تـشاد يزیرنوخ  رگا  دـنک و  هرغرغ  بآ  هکرـس و  اب  ای  درـس و  بآ  اب  دـیاب  راـمیب  عطق ، زا  سپ  نک و  عطق  شور  ناـمه  اـب  مه  ار  رگید 
. دبای دوبهب  ات  ینکیم  نامرد  ار  وا  سپـس  دـیآ . دـنب  نوخ  ات  دـنک  هرغرغ  ار  ضباوق  رگید  عاونا  ای  سآ و  گرب  ای  رانا  تسوپ  هدـناشوج 

(. (ص 305
تمـسق ره  رد  هکنآ  اب  وا  دروآیم . لاثم  دـهاش و  اهیرامیب  يور  رب  دوخ  تادـهاشم  زا  يرما ، تابثا  يارب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  يوارهز 

نیا رد  هک  دـش  ادـیپ  يرگید  تروص  هزات و  دروم  رگا  هک  دـنکیم  شرافـس  مه  زاب  دـنکیم  دای  ار  فلتخم  ياهتروص  فلتخم و  دراوم 
: تسا ریز  دروم  هلمج  نآ  زا  دنک . سایق  بیاغ  رب  ار  رضاح  دریگ و  شیپ  ار  سایق 905 ] شور  دیاب  کشزپ  هدنام  هتفگان  انیع  باتک 

ریت ندروآ  نوریب 

ءازجا و اریز ، یهد . رارق  ماهدرکن  دای  هچنآ  رب  سایق  لیلد و  ار  نآ  دوخ  ات  مدرک  داـی  دراوم  زا  یخرب  رد  ار  ریت  ندروآ  نوریب  تیفیک  نم 
بیاغ رب  ار  رضاح  ریثک و  رب  ار  لیلق  دیاب  هک  تسا  قذاح  داتسا  نیا  دیآیمن و  رد  باتک  هب  دجنگیمن و  فصو  هب  تعانص  نیا  لیـصفت 

(. ص 617  ) دیامن طابنتسا  ار  هزات  لمع  دوخ  هزات ، ياهدروم  اب  دروخرب  رد  دنک و  سایق 
لیمکت تهج  زا  تسا  هدوب  راچان  هتشادن  تیعورـشم  مالـسا  رد  هک  مه  ار  یلئاسم  یتح  هدرکن ، راذگورف  يزیچ  زا  باب  نیا  رد  يوارهز 

. تسا ریز  دروم  هلمج  زا  هک  دنک  دای  باب  نیا 

ندرک هتخا 

یکی مروآیم  ار  نآ  نم  هکنآ  لیلد  و  منکن ، دای  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  نم  هک  دوب  نینچ  راوازس  تسا و  مارح  ام  تعیرش  رد  ندرک  هتخا 
ار نآ  نامرد  دیاب  یسک  داد  خر  یسک  يارب  رگا  دریگ و  رارق  لاؤس  دروم  تسا  نکمم  هک  تسا  یکشزپ  ملع  زا  یئزج  نآ  هک  تسا  نآ 
ص  ) مینکیم هتخا  دوـخ  عفاـنم  يارب  ار  هبرگ  زب و  دنفـسوگ و  نوـچمه  تاـناویح  زا  یخرب  اـم  يرایـسب  دراوـم  رد  هکنآ  رگید  و  دـنادب .

(. 453

یحارج رازبا  تالآ و 

[906 .] دناهتشون هرابنیارد  یتالاقم  باتک و  یمالسا  نادنمشناد  دش و  هتفگ  نخس  نیا ، زا  شیپ  مالسا ، رد  یحارج  رازبا  تالآ و  هرابرد 
اهرازبا ماسقا  عاونا و  دیاب  حارج  هک  تسا  هدوب  دقتعم  دوخ  يوارهز 

384 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
مینکیم دروخرب  رازبا  تالآ و  نآ  زا  يرایـسب  مان  هب  لصف  نیا  رد  دشاب . زاین  دروم  تسا  نکمم  هک  اسبهچ  دـشاب ، هتـشاد  سرتسد  رد  ار 
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: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک 
(. ص 197  ) دنشک نوریب  هتفر  شوگ  رد  هک  ار  یمرک  ات  دندرکیم  شوگ  رد  ار  نآ  رس  کی  هک  ياهلول  ( cannula) هبوبنا

(. ص 287  ) دندیشکیم نوریب  ار  نادند  هشیر  نآ  اب  هک  ياهنوگ  هقارز  نیچوم  ( forcePs) تفج
(. ص 407  ) دننک نامرد  ار  هناثم  ات  دندرکیم  درم  یلسانت  تلآ  دراو  ار  عیام  يوراد  نآ  اب  هک  یگنرس  ( syringe) هقارز

(. ص 237  ) دندربیم راک  هب  مشچ  کلپ  ندنادرگرب  يارب  ناکشزپمشچ  هک  یبالق  ای  کگنچ  ( hook) هرانص
(. ص 629  ) دندرکیم هدافتسا  دصف  يارب  رتشین  ياجهب  نآ  زا  هک  يزیترس  هچربت  ( Pickaxe) ساف

نز محر  دراو  كرچ  ندروآ  نوریب  يارب  درم و  یلسانت  تلآ  دراو  راردا  ندروآ  نوریب  يارب  هک  ياهلول  هلوبم »  » ای ( catheter) ریطاثاق
(. ص 403  ) دندرکیم

(. ص 279  ) نیتبلک دندیشکیم ؛ ای  دندادیم  تکرح  ار  نادند  نآ  اب  هک  یکربنا  ( forcePs) بیلالک
(. ص 489  ) دنشک نوریب  ار  نینج  ات  دندرکیم  زاب  ار  محر  هناهد  نآ  اب  هک  يرازبا  ( sPeculum) بلول

(. ص 289  ) دندیشارتیم ار  نادند  یجک  یتدایز و  نآ  اب  هک  ياهنوگ  ناهوس  ( file) دربم
(. ص 635  ) دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  ندز  گر  عقوم  رد  هک  يرتشین  ( scalPel) عضبم

(. ص 275  ) دندرکیم كاپ  ار  نادند  فارطا  ياهیدرز  اهکرچ و  نآ  اب  هک  يرازبا  ( scraPer) درجم
(. ص 359  ) ناماجح هروراق  ای  هشیش  ( cuPPing vessel) همجحم

(. ص 521  ) دندرکیم هیقنت  ار  رامیب  نآ  اب  هک  یهاگتسد  ( clyster) هنقحم
(. ص 257  ) دندادیم راشف  مخز  يور  نآ  اب  هدغ ، نتفاکش  زا  سپ  هک  يرازبا  ( deceiver) عدخم

(. ص 347  ) دندربیم راک  هب  اههدغ  اهمرو و  نتفاکش  رد  رتشین  دننام  هک  يزیترس  لیم  ( exPlorer) سدم
(. ص 623  ) دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  ریت  ندیشک  نوریب  يارب  هک  یلیم  ( thruster) عفدم

(. ص 213  ) دندزیم الاب  ار  مشچ  کلپ  نآ  اب  هک  شکهمرس  دننام  یلیم  ( Probe) دورم
(. ص 349  ) دندربیم راک  هب  ندروآ  بآ  لمع  رد  ناکشزپمشچ  هک  سدم »  » دننام يرازبا  ( Probe) رابسم

385 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
(. ص 261  ) ناکچهرطق دنتخیریم . ینیب  رد  يرگید  يوراد  ای  نغور  نآ  اب  هک  يرازبا  ( draPPer) طعسم

(. ص 491  ) دندادیم راشف  ار  نینج  رس  نآ  اب  هک  يرازبا  ( cePhalotribe) خادشم
(. ص 355  ) يرشخمز بدالا  ۀمدقم  داّصفلل ،» عضبملاک  ماّجحلل  طرشملا  . » ناماجح رتشین  ( scarifying scalPel) طرشم

(. ص 417  ) دندربیم راک  هب  هناثم  کنس  ندروآ  نوریب  ندرک و  درخ  يارب  هک  يرازبا  ( drill) بعشم
(. ص 257  ) دندربیم راک  هب  مشچ  لمع  يارب  ناکشزپمشچ  هک  ینزوس  ( needle) حدقم

(. ص 217  ) دندربیم راک  هب  ناکشزپمشچ  هک  ریگنخان  دننام  يرازبا  ( scissors) صقم
(. ص 517  ) دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  هچخیم  لمع  ماگنه  هک  نیچيوم  دننام  يرازبا  ( forcePs) شاقنم

(. ص 397  ) دندرکیم هنتخ  ار  ناکدوک  نآ  اب  هک  یکالد  غیت  ( razor) یسوم
دندربیم راک  هب  مشچ ) ياهگر  ندـش  دولآنوخ   ) لبـس نامرد  رد  ناکـشزپمشچ  ناحادـق و  هک  يرازبا  ( scraPing needle) تهم

(. (ص 241
هرانص ءایمع ، هرانـص  هطیـسب ، هرانـص  دننام  دنکیم ؛ رکذ  نآ  ریوصت  اب  ار  هدش  دای  ياهرازبا  زا  یخرب  فلتخم  عاونا  یهاگ  باتک  فلؤم 

ص 653)  ) لشن عضبم  ینوتیز ، عضبم  یناحیر ، عضبم  دـیرب ، عضبم  و  ( 353 صص 351 -  ) فیطاخم ۀثالثلا  تاذ  هرانـص  نیفاطخم ، تاذ 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ص 355  ) ریغص طرشم  طسوتم ، طرشم  و  ص 623 )  ) فّوجم عفدم  تمصم ، عفدم  و 

يدنبتسکش رد  موس ، باب 

رد الومعم  تسناوختسا و  نتسب  ینعم  هب  ربج »  » هملک تسا . ربجلا » یف   » نآ ناونع  و  ات 837 ) هحفص 675   ) لصف جنپ  یس و  رد  موس  باب 
رئابج نآ  عمج  هک  هریبج »  » دنبهتـسکش و يانعمهب  ّربجم »  » هملک ربج  هملک  نیمه  زا  دوریمراـکهب و  ندـش  هتـسکش  ینعمهب  رـسک »  » ربارب

[907 .] تسا هدمآ  يدنبهتسکش  بوچ  ینعمهب  تسا 

386 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: دیوگیم لصف  نیا  زاغآ  رد  يوارهز 

ار نآ  زا  یفرح  هدزن و  قرو  ار  ناینیشیپ  زا  یباتک  هک  یناسک  ماوع و  مدرم  نادان و  ناکـشزپ  زا  یخرب  یهاگ  هک  دینادب  نم ، نادنزرف  يا 
نم هتـشگ و  دـیدپان  ام  راید  رد  یکـشزپ  ملع  زا  نف  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دـننکیم و  ار  تمـسق  نیا  نتـسناد  ياعدا  دـناهدناوخن 

هب منادیم  ار  هچنآ  اـهنآ  مـهف  رب  ندوـب  صیرح  و  لیاوا 908 ] بتک  زا  رایـسب  ندـناوخ  اب  دوخ  نم  ماهدـیدن . ار  یبوخ  دنبهتـسکش  زگره 
هبرجت ملع و  هجیتن  منکیم  هضرع  امـش  رب  نونکا  ار  هچنآ  متخاس و  هارمه  هبرجت  اب  دوخ  یگدنز  لوط  رد  ار  نآ  سپـس ، مدروآ و  تسد 

هب نف  نیا  رد  هک  يرازبا  تالآ و  ياهریوصت  نآ  اب  متـشاد و  رود  هب  لیوطت  زا  مدرک و  صیخلت  فیرعت و  امـش  يارب  ار  نآ  هک  تسا  نم 
. میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  ةّوق  لوح و ال  و ال  ددرگ ، حیضوت  نایب و  یتدایز  بجوم  ات  مدروآ  شیپ  باب  ود  دننام  دوریم  راک 

. مینکیم لقن  راصتخا  تروص  هب  ار  یلصف  هتشذگ  دننام  زین  باب  نیا  رد 

تسد چم  نتخادنا  اج 

ریاس فالخرب  تسا ، ناـسآ  نآ  کـف  نتخادـنا ) اـج   ) در دوشیم و  نتفر ) رد  اـج  زا   ) کـف راـچد  تسد  چـم  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب 
نآ نتخادـنا  اج  و  دریگ . ماجنا  دـنک ، مرو  نآ  لحم  هکنآ  زا  شیپ  کف ، تعاس  نامه  رد  کف  در  نیا  هک  دوش  تقد  دـیاب  طقف  لصافم .

: تسا هنوگنیدب 
لـصفم یگدـمآ  نوریب  يور  ار  دوـخ  تـسد  کـشزپ  دـشکیم و  ار  وا  تـسد  يراتــسرپ  دـنراذگیم و  ياهـتخت  يور  رب  ار  راـمیب  چـم 

يور ار  تسد  رامیب  تسا  تسد  نورد  رد  یگتفررد  رگا  هک  دوش  تقد  دیاب  طقف  ددرگرب . نیتسخن  ياجهب  ات  دهدیم  راشف  دراذگیم و 
رارق لـصفم  یگدـمآنوریب  يور  کـشزپ  تسد  اـت  دراذـگب  هتخت  يور  ار  تسد  نورد  تسا  نوریب  رد  یگتفر  رد  رگا  دراذـگب و  هتخت 

(. 809  ) دریگ
هلمج نآ  زا  دنکیم ؛ تسا  هدوب  وا  یصخش  ياههبرجت  رب  ینتبم  هک  ار  مزال  ياهـشرافس  نیـشیپ ، باب  ود  دننام  زین ، باب  نیا  رد  يوارهز 

: تسا
تسا و گرزب  رایـسب  هابتـشا  دننکـشیم  هرابود  ار  هدش  جک  ای  هداتفین و  اج  وضع  هک  دنهدیم  ماجنا  نادان  نادنبهتـسکش  ار  هچنآ  اما ، ... 
رد مدرک و  اهراب  ار  لمع  نیا  هبرجت  دوخ  نم  دندرکیم . دای  ناشیاهباتک  رد  لیاوا  دوب  تسرد  لمع  نیا  رگا  دراد و  هارمه  یناوارف  نایز 

(. ص 697  ) دوشن ماجنا  نیا  هک  تسا  رتهب  سپ  مدیدن . يرثا  کیچیه 
هدرک  دای  تسا  دنمدوس  يدنبهتسکش  رد  هک  یتالآ  رازبا و  ریاس  اهبلاق و  اهبوچراهچ و  اههتخت و  زا  وا 

387 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
. دوشیم افتکا  رادقم  نیمه  هب  تمسق ، نیا  رد  تسا ، یحارج  ام  راتفگ  ناونع  نوچ  هک 
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یسرد ياهباتک  وزج  اهلاس  هدش و  رشن  عبط و  اهراب  همجرت و  فلتخم  ياهنابز  هب  هتـشذگ  لاس  دصتـشه  یط  باتک  نیا  دش  دای  هکنانچ 
لیلحت ریـسفت و  دقن و  ثحب و  دروم  ناهج  گرزب  ياههاگـشناد  یکـشزپ  خیرات  ياهـسرد  رد  مه  نونکا  هدوب و  اپورا  ياههاگـشناد  رد 

رد هـک  تـسا  تهجنادـب  نـیا  دـیآیم . لـمع  هـب  نآ  زا  یلاـمجا  یفرعم  ناریا  رد  هـک  تـسا  راـب  نیتـسخن  نـیا  هنافـسأتم  دریگیم . رارق 
هک دنتـشادنپیم  نایوجـشناد  هدشن و  هضرع  هناققحم  هناملاع و  تروص  هب  یمالـسا  یملع  ثاریم  هاگچیه  ناریا  یکـشزپ  ياههدکـشناد 

تفگ ناوتیم  مه  نونکامه  تسا و  هدیسر  نانآ  تسد  هب  برغ  زا  هک  تسا  نامه  ملع  زاغآ  دناهتـشادن و  یهجوت  نایاش  یملع  هتـشذگ 
دابآردـیح زا  ار  يزار  بط  ام  ناققحم  دوشیمن و  یهجوت  تیانع و  دـیاب  هک  روط  نآ  مالـسا » رد  مولع  خـیرات   » عوضوم هب  ناریا  رد  هک 

یمالـسا و نادنمـشناد  راثآ  دنریگب و  یگزویرد  هب  دـیاب  بلح  زا  ار  ییاهب  خیـش  تایـضایر  یچارک و  زا  ار  ینوریب  یـسانشوراد  نکد و 
دعب ثدـحی  هّللا  لعل  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  یناریا  نایوجـشناد  هک  ینابز  زجهب  دوشیم  همجرت  ایند  هدـنز  ياهنابز  همه  هب  یناریا 

. ارمأ کلذ 
389 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

( یّکلا ءاودلا  رخآ   ) تساهدرد يوراد  نیرخآ  نینهآ  غاد   14

هراشا

391 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ظفاح رعش  رد  یکشزپ  تاریبعت  زا  یکی  شرازگ 

[ 909 «] ّیکلا ءاوّدلا  رخآ   » تمنک یک  جالعیم  یشونن  رگا  يرمق  لبلب و  توص  هب 
رگید یفرط  زا  و  درک ، بذــج  دوـخ  هـب  ناـهج  راـطقا  هـمه  زا  ار  شناد  مـلع و  یفرط  زا  یمالــسا ، ینغ  گــنهرف  ناــشخرد و  ندــمت 

رد یملع  تاریبعت  بلاطم و  ساکعنا  اـهتروص  نآ  زا  یکی  هک  داد  رارق  ناناملـسم  سرتسد  رد  ار  نآ  نوگاـنوگ  فلتخم و  ياـهتروصهب 
يرعـش فادـها  زا  ریبعت  ماگنه  دـندوب  هتفای  شرورپ  یمالـسا  فراعم  هراوهگ  مولع و  رتسب  رد  هک  ام  نارعاش  تسا . یـسراف  بدا  رعش و 

ناداتـسا نادنمـشناد و  هک  دـندرکیم  یملع  تاریبعت  تاحالطـصا و  بلاـطم و  زا  ياهراـپ  هب  هراـشا  یتبـسانم ، تسبـالم و  یندا  هب  دوخ 
هک تسین  نآ  لاجم  ار  هدـنراگن  و  درک ، دـنهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  کیره  فیرـش  سلجم  نیا  رد  هدـننکتکرش 

نابز رد  هک  هدـیزگرب  ار  یترابع  اهنآ  نایم  زا  دروایب و  راتفگ  نیا  رد  ار  یکـشزپ  رما  هب  طوبرم  ریباعت  ظافلا و  هب  ظفاح  هراشا  دراوم  همه 
نامه نیا  دناهدرب و  راک  هب  ار  نآ  دوخ  راثآ  رد  یتبـسانم  هب  یـسراف  یبرع و  نارعاش  ناگدنـسیون و  هتفر و  راک  هب  لثم  تروص  هب  یبرع 

. تسا هدروآ  تسا » نامرد  نیرخآ  ندرک  غاد   » ینعی ّیکلا » ءاوّدلا  رخآ   » تروص هب  هدش  دای  لزغ  علطم  نایاپ  رد  ار  نآ  ظفاح  هک  تسا 
یناعم زا  هک  نیتسخن  ینعم  و  تسا 910 ] هدمآ  مدژک  ندیزگ  یـسک و  هب  نتـسیرگن  زیت  ندرک و  غاد  ینعمهب  یبرع  نابز  رد  ّیک »  » هملک

؛] 911 «] مهروهظ مهبونج و  مههابج و  اهب  يوکتف  مّنهج  ران  یف  اـهیلع  یمحی  موی  : » دوشیم هدـید  میرک  نآرق  رد  تسا  رتفورعم  رگید 
میس  رز و  رب  خزود  شتآ  هک  يزور  ، » ینعی

392 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
« يوک  » هکنآ عراضم  یـضام و  زا  هتـشذگ  دـننک ». غاد  نانآ  تشپ  رب و  یناشیپ و  میـس  رز و  نامه  اب  دـنهن و  نازودنامیـس  نازودـنارز و 
« ءاّوک  » تفرح تغیص  و  يواک »  » لعاف مسا  و  يوکتـسا »  » و يّوکت »  » و يوتکا »  » تروص هب  نآ  لاعفتـسا  لعفت و  لاعتفا و  تسا ، يوکی » »
« مسیم  » هب ریبعت  رازبا  نیا  زا  یهاگ  و  تسا 912 ،] هدش  هدرب  راک  هب  دـنهن  ندـب  رب  غاد  نآ  اب  هک  يزلف  رازبا  ینعم  هب  ةاوکم »  » تلآ مسا  و 
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«. درک غاد  ار  وا  نک  غاد  اب   » ینعی [، 913 «] مسیملاب هاوک  : » دنیوگ هکنانچ  دوشیم ؛
و ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  نامز  مالـسا و  ردص  ات  هتفرگ  میدـق  نانوی  زا  دراد ، ینالوط  ياهقباس  ندرک  غاد  اب  هجلاعم  نامرد و  شور 
، هتشون اهرهش  یموب  ياهیرامیب  هرابرد  هک  یباتک  رد  طارقب  [ 914 .] تسا هدومیپ  ار  دوخ  لامک  یقرت و  لحارم  هک  یمالسا  ياههرود  رد 

کـشزپ یتاقوا  نینچ  رد  هک  دیوگیم  دوشیم ، ادیپ  اهرهـش  رد  اوه  ینوگرگید  هجیتن  رد  هک  دناریم  ییاهیرامیب  زا  نخـس  هک  یماگنه 
لسع ندیشون  : » تسا رما  هس  رد  نارامیب  يافش  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) مالسا ربمغیپ  [ 915 .] دنک زیوجت  ار  ندز  گر  ندرک و  غاد  دیابن 

ترضح نآ  لاحنیعرد  916 ؛] «] منکیم یهن  شتآ  اب  ندرک  غاد  زا  ار  دوخ  تما  نم  و  شتآ . اب  ندرک  غاد  رتشین و  اب  ندرک  تماـجح  و 
گنج رد  یتقو  زین  و  تسا ، هدرک  نامرد  ندرک  غاد  اب  ار  وا  عطق و  ار  وا  ياهگر  کـشزپ  نآ  هک  هداتـسرف  بعک  نب  یبا  دزن  ار  یکـشزپ 

زا یخرب  [ 917 .] تسا هداهن  مخز  يور  رب  غاد و  ار  يروتاس  دوخ  تسد  اب  ربمغیپ  هدرک  تباصا  ذاعم  نب  دعـس  لحکا  گر  هب  ریت  بازحا 
« ّیکلا نع  یتّما  یهنا  انأ   » تارابع اب  ص )  ) ترضح نآ  تهارک  یهن و  اب  ندرک  غاد  هب  ار  لوسر  ترضح  یملع  هجوت  قیفلت  نادنمـشناد 

ترورض هک  یماگنه  ات  دوشن  هدیزرو  باتش  دیاب  ندرک  غاد  اب  نامرد  جالع و  رد  هک  دناهدرک  هیجوت  هنوگنیدب  يوتکا » نأ  ّبحأ  ام   » و
هـصاخ دروآ ؛ دـیابن  ندرک  غاد  اب  نامرد  هب  يور  تسا  ریذـپناکما  هجلاعم  اهنامرد  رگید  عاونا  اب  هکیتقو  ات  دـنک و  اضتقا  ار  نآ  باجیا 

ینعم و و  [ 918] دیآیم دیدپ  رامیب  يارب  ندرک  غاد  هلیـسو  هب  هک  تسا  يدرد  زا  رتمک  يرامیب  درد  هک  دوش  هداد  صیخـشت  هکیتقو  رد 
هناگی  ّیک »  » رگا هک  اریز  تسا ؛ نیمه  ّیکلا » ءاوّدلا  رخآ   » موهفم

393 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: تسا هتفگ  نآ  هرابرد  یلازغ  هک  تسا  نامه  درادن و  ياهجیتن  درد  رب  ندوزفا  زجهب  دـنکن  اضتقا  ار  نآ  ترورـض  دـشابن و  جالع  هلیـسو 

[919 .«] ۀینبلل بّرخم  حرج  راّنلاب  قارحإلاف  »
هبلغ نآ  رب  میخدب  تبوطر  هک  تسا  زاین  دروم  ندـب  زا  ییاهاج  رد  ّیک  هلیـسو  هب  نامرد  هک  دـیوگیم  يزاوها  یـسوجم  سابع  نب  یلع 

هدننککشخ هک  دوشیم  هتسج  لسوت  شتآ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دشابن ، رثؤم  نآ  رد  هدننازوس  هدننککشخ و  ياهوراد  دشاب و  هتفای 
[. تسین 920 يزیچ  نآ  زا  رتهدننازوس  و 

يزیرنوخ زا  نتـشادزاب  هدـساف و  داوم  لـیلحت  اـضعا و  تیوقت  ندـب و  رد  داـسف  راـشتنا  زا  يریگولج  يارب  ّیک »  » هک دـیوگیم  انیـس  نبا 
: دیوگ دوخ  هزوجرا  رد  ومه  [ 921 .] تسا دنمدوس 

نایرش  نم  مّدلا  عطقل  وهفنادبالا  یف  هیوکت  ام  ّلک  و 
[ 922] راج ّنهمد  بیبّطلا ، ایعأرابک  ترتب  قورع  نم  و 

اود اب  نامرد  رب  ندرک  غاد  اب  نامرد  يرترب  هک  دـیوگیم  درمـشیمرب  ار  یک  نایز  دوس و  دراوم  هکنآ  زا  سپ  يوارهز  ساـبع  نب  فلخ 
نینهآ رازبا  رب  ار  نیرز  رازبا  اـب  ندرک  غاد  وا  و  تسا ، رتـشیب  ندرک  غاد  رد  ناطلـس  تدـش  لـعف و  توـق  دوـبهب و  تعرـس  هک  تسا  نیا 

زا سپ  هک  دننکیم  تفایرد  نینچ  هلمج  نیا  زا  مدرم  هماع  : » دیوگیم یّکلا » ءاوّدلا  رخآ   » ریبعت دروم  رد  يوارهز  [ 923 .] دهدیم حیجرت 
هدرب راک  هب  نوگانوگ  ياـهوراد  رگا  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  هکلب  تسین  نینچ  هکیلاـحرد  تسین ، دـنمدوس  ییوراد  رگید  ندرک  غاد 

[. 924 «] دشاب ندرک  غاد  هک  دش  لسوتم  نامرد  نیرخآ  هب  دیاب  هاگنآ  داتفین  دنمدوس  دش و 
هک دیوگیم  سپـس ، دنکیم و  لقن  نآ  ذـخأم  نایب  رد  مه  ار  یناتـساد  درادیم و  بوسنم  داع  نب  نامقل  هب  ار  ریبعت  نیا  لصا  يرـشخمز 
هک ینامز  نانمـشد ، اب  تنوشخ  لامعا  يارب  دروآیم  لـثم  ار  نآ  تسا  هدرک  لـقن  یّکلا » ءاّدـلا  رخآ   » تروص هب  ار  ریبعت  نیا  هک  یـسک 

[. 925] دشاب هتشادن  يدوس  وا  اب  ارادم  یمرن و 
هک تسا  هتفای  ساکعنا  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  یـسراف  یبرع و  بدا  رد  هدوب  یکـشزپ  هب  طوبرم  يرما  هک  ندرک  غاد  اـب  ناـمرد  تنس 

: دوشیم لقن  نآ  زا  يدراوم  هنومن  يارب 
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ار ریز  تیب  دوخ  مکحلا  لاثمالا و  باتک  رد  حاحّصلا  راتخم  بحاص  يزار  رکب  یبا  نب  دمحم 
394 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

: دروآیم
ّیّکلل  دقوت  دق  راّنلافيرت  ناخد  ّلک  نعبتت  ال 

[.« 926] راّنلا یف  ةاوکملا  قبحی و  ریعلا  : » دیوگیم زین  ومه 
: دیوگیم هّیطساو » هماقم   » رد يریرح 

[.« ناوهلل 927 ۀبلجم  ناخلاب  یّثبرت  ّنأ  تملع  ۀّیکلا  یلاء  ءاّدلا  ءاهتنا  ۀّییحلا و  ۀّیحلا و  بایسنا  تیأر  اّملف  ۀیاکحلا  هذهب  ربخملا  لاّف  »
: دیوگیم دوخ  مهدزای » هماقم   » رد نیدلا  دیمح  یضاق 

هار کی  نک ، ّیک  تعینص  غاد  هب  هاوخ  نک و  یپ  تعیطق  غیت  هب  هاوخ  اهبت ، نینچ  قذاح  طارقب  ياو  اهبش ، نینچ  قداص  حبص  يا  متفگ  »
[«. نک 928 یط  تیافک  تسد  هب  ار  راموط  نیا 

: دیوگ يرونا  هلمج  زا  دوشیم  هدید  زین  رگید  نارعاش  راثآ  رد  هدروآ  ظفاح  هک  یبرع  تروصنیمههب  یّکلا » ءاوّدلا  رخآ   » ریبعت
یّکلا  ءاوّدلا  رخآ  دناهتفگمزوس : دوخ  هنرا  هریخ  منک  رگ 

: دیوگ یبایراف  ریهظ 
یّکلا  ءاوّدلا  رخآ  دناهتفگلد : رب  ماهداهن  ترسح  غاد 

: دیوگ لیعامسا  نیدلا  لامک 
یّکلا  ءاوّدلا  رخآ  لثم  دندز  نینچدنکن  تجلاعم  سپ  نیز  وت  رهق  دید  وچ 

: تسا هدروآ  نینچ  ار  نآ  یسراف  همجرت  یناورش  یناقاخ 
نم 929 ] ياپرب  دش  غاد  نهآ  نم  هآ  نیشتآ  زتساهدرد  ياود  رخآ  نینهآ  غاد  هکناز 

هک ار ، ندرک  غاد  یکـشزپ  تنـس  حرـش  شرازگ و  دوب و  ریبعت  نیا  یبدا  نایب  راـتفگ  نیا  هدنـسیون  ضرغ  هک  دوشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد 
هقیفوت هّللا و  نوعب  دنکیم ؛ لوکوم  یبسانم  تصرف  هب  دراد ، دوجو  نآ  هباشم  نیچ ، دـننام  اهروشک ، زا  یخرب  رد  هدـش و  كورتم  نونکا 

. یلاعت
395 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  نیودت  یتامدقم  حرط   15

هراشا

397 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات 

همدقم

هدمآ و رامش  هب  اهملع  نیرتفیرـش  زا  هقف ، ملع  ینعی  مارح ، لالح و  ملع  زا  سپ  هدش و  هداد  رایـسب  تیمها  یکـشزپ  ملع  هب  مالـسا ، رد 
ناهج أدـبم  هرابرد  دـناوتیمن  دـشابن  ملاـس  نت  رگا  هکنآ  هچ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  ناـیدا » ملع   » راـنک رد  نادـبا » ملع   » فیرـش ثیدـح  رد 
نینچ دوـخ  یکـشزپ  همانـشناد  همدـقم  رد  یناریا ، رادـمان  گرزب و  کـشزپ  يرـسیم ، میکح  دـنک . شتـسرپ  شیاتـس و  ار  وا  دـشیدنیب و 
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: دیوگیم
یناهج  نآ  ناهج و  نیا  تسنایزینادن  رگ  ار  نید  ار و  یکشزپ 

تسهاپس  ار  ناج  شنتسناد  نید  وتسهانپ  ار  نت  ششناد  یکشزپ 
رامیب هن  درد و  اب  هن  شیر و  اب  هنرادرک  تسار  تسرد و  دیاب  ینت 

تخورفا  دناوتب  دوخ  ناج  شناد  هبتخومآ  دناوتب  يدزیا  نید  هک 
یسانشوراد یکشزپ و  ملع  ناریا  رد  مالسا  زا  شیپ  رد  هکنآ  هچ  هدوب ، یناریا  یکشزپ  راثآ  مالـسا  ناهج  رد  یکـشزپ  مهم  عبانم  زا  یکی 

ناتساد دناهدمآیم . رامش  هب  هعماج  زاتمم  تاقبط  زا  یکی  ناکشزپ ، ینعی  ناگـشجپ »  » هتـشاد و یناوارف  جاور  قنور و  ییوراد  ناهایگ  و 
و تسا ، مالـسا  زا  شیپ  ناریا  رد  نآ  بادآ  قـالخا و  یناـبم  یکـشزپ و  ملع  تفارـش  هدـنهدناشن  هنمد  هلیلک و  زاـغآ  رد  بیبـط  هیوزرب 
نییآ و ره  اب  يدنه  ینانوی و  یناریا و  نادنمـشناد  نآ  رد  هک  هدوب  ناریا  رد  ملع  نیا  مهم  زکارم  زا  یکی  زاوها  روپاشيدـنج  ناتـسرامیب 
زا تسا . هدوب  یقاب  مالسا ، زا  سپ  اهنرق  یتح  رگید ، زکارم  ریاس  یملع و  زکرم  نآ  راثآ  دناهتشاد و  لاغتـشا  فیرـش  هشیپ  نیا  هب  یبهذم 

زاغآ رد  ار  دوخ  هک  وا  تسا . هدـنامیقاب  ناتـسرامیبلا  یف  نیذابارقلا  ناونع  تحت  یباتک  هتفای ، تاـفو  لاس 255  رد  هک  لهـس ، نب  روپاش 
فلتخم ياـهیرامیب  يارب  هک  ار  یبّـکرم  ياـهوراد  باـتک  نـیا  رد  دـنکیم  یفرعم  زاوـها  ۀـنیدمب  روپاشيدـنج  ناتـسرامیب  ریبـک  باـتک 

. تسا هدرک  دای  لیصفت  هب  دوشیم  يرادهگن  ناتسرامیب  رد  دوریمراکهب و 
398 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

یلع درک . هدافتسا  زین  يدنه  بط  زا  هکلب  یناریا  بط  زا  اهنت  هن  تخانـشیمن ، شناد  ملع و  زا  يرادربهرهب  يارب  يزرم  دح و  هک  مالـسا 
دوخ باتک  زا  مراهچ  راتفگ  هدرک ، فیلأت  بط  رد  عماج  یباتک  یکـشزپ  ملع  رد  هک  تسا  ینادنمـشناد  نیرتمیدق  زا  هک  يربط ، نبر  نب 

كرچ باتک  درـسس و  باتک  ینعی  يدنه  مهم  عبنم  ود  زا  نآ  رد  هداد و  رارق  دـنهلا » بتک  عماوج  نم   » ناونع تحت  ار  ۀـمکحلا  سودرف 
ینانوی نادنمشناد  راثآ  یمالسا  یکـشزپ  عبنم  نیرتمهم  یلو ، تسا ؛ هدرک  لقن  ار  یناوارف  بلاطم  هدوب  دوجوم  نآ  یبرع  ياههمجرت  هک 

سونیلاج زا  باتک  دصکی  زا  زواجتم  وا  نآ ، رد  هک  تسا  تسد  رد  ياهلاسر  قاحسا  نب  نینح  زا  تسا . هدوب  سونیلاج  طارقب و  هژیوهب 
گرزب نادنمـشناد  هدافتـسا  دروم  راثآ  نیا  تسا . هدش  همجرت  یبرع  نابز  هب  ینانوی  نابز  زا  شنارای  يو و  هلیـسو  هب  هک  درامـشیمرب  ار 

، نوناق رد  انیس  نبا  و  يواحلا ، رد  يزار  يایرکز  نب  دمحم  ۀعانصلا و  لماک  باتک  رد  يزاوها  یسوجم  سابع  نب  یلع  نوچمه  یمالسا 
نابز هب  ار  یکشزپ  هک  یناریا  گرزب  نادنمشناد  تافیلأت  يارب  دش  یمهم  عبنم  اهباتک  نیا  تفرگ و  رارق  هندیصلا  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  و 

، يراخب ینیوخا  نیملعتملا  ۀیاده  و  يوره ، قفوم  روصنم  وبا  هیودالا  قئاقح  نع  هینبالا  دندرک . فیلأت  موبوزرم  نیا  نامدرم  يارب  یـسراف 
. دنتافیلأت نیا  نیرتمهم  زا  یناجرج  لیعامسا  دیس  یهاشمزراوخ  هریخذ  و 

نآ رد  يدایز  عورف  اههبعش و  درک و  ادیپ  یناوارف  شرتسگ  ملع  نیا  دنتـشاد  یکـشزپ  ملع  هب  یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد  هک  یهجوت  اب 
تفرعم یـسانشوراد و  یکـشزپماد و  یکـشزپ و  نوچمه  دوشیم ، طبترم  ملع  نآ  تاـعوضوم  هب  هاـگ  عونت  بعـشت و  نیا  هک  دـش  ادـیپ 

سایق و باحـصا  شور  نوچمه  نامرد ، شور  هب  هاگ  و  دیلا ؛ لمع  ربج ، ّیک ، نوچمه  نامرد ، تیفیک  هب  هاگ  ییوراد ؛ ناهایگ  ریقاقع و 
یکشزپ و  ) ءاحصالا ریبدت  نوچمه  نامرد ، هجلاعم و  ماگنه  اهناسنا  فلتخم  ياهتلاح  هب  هاگ  و  یلیح ؛ بط  باحـصا  براجت و  باحـصا 

ملاس روظنمهب  نتسبآ  نانز  یتمالس  تشادهاگن  یکشزپ و   ) یلابحلا ریبدت  و  دنرادروخرب ،) یتسردنت  زا  هک  یناسک  یتمالـس  تشادهاگن 
یکـشزپ  ) خیاشملا ریبدت  ناکدوک ،) یکـشزپ   ) نایبصلا ریبدـت  و  نادازون ،) یکـشزپ   ) نیدولوملا ریبدـت  و  محر ) رد  كدوک  نتـشادهاگن 

(. ناگدروخلاس
يروآدرگ دوب  هدـش  دراو  اهیرامیب  زا  يریگولج  یتمالـس و  تحـص و  ظـفح  هراـبرد  ثیداـحا  نآرق و  رد  ار  هچنآ  یمالـسا  نادنمـشناد 

بطلا و  یبهذ ، يوبنلا  بطلا  يدادـغب و  فیطللا  دـبع  ۀنـسلا  باتکلا و  یف  بطلا  میناوتیم  اههعومجم  نیا  نیرتمهم  ناـیم  زا  هک  دـندرک 
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یتمالس تشادهاگن  ظفح و  يارب  یلک  ياهروتسد  اهباتک ، نیا  رد  میربب . مان  ار  یطویس  ۀمکحلا  بطلا و  یف  ۀمحرلا  و  میقلا ، نبا  يوبنلا 
، تسا ینامرد  ره  زاغآ  ندروخ  زا  زیهرپ  درد و  ره  زاغآ  هدعم  و  دیزرو ، فارـشا  دیابن  ندیماشآ  ندروخ و  رد  هکنآ  هلمج  زا  هدش ؛ هداد 

. دروآ يور  وراد  هب  دیابن  دیشخب  نامرد  اذغ  اب  ار  يرامیب  هک  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  و 
هریخذ  نیملعتملا و  ۀیاده  نوناق ، يواح ، هعانصلا ، لماک  دننام  یبط  ياههعومجم  زا  هتشذگ 
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فیلأت نوگانوگ  ياهیرامیب  هرابرد  ییاههمانکت  ای  درفم  ياهباتک  گرزب  ناکـشزپ  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  یهاـشمزراوخ ،
تایمحلا و  یناوریق ، رازج  نبا  هتـشون  اهتاوادم  هدعملا و  یف  و  يدادغب ، فیطللا  دـبع  زا  اطیباید  یمـسملا  ضرملا  یف  نوچمه  دـناهدرک ،

و ناوضر ، نب  یلع  ةرسفتلا  ضبنلا و  یف  و  نامیلس ، نب  قاحسا  ۀیذغالا  یف  و  نارمع ، نب  قاحسا  زا  ایلوخیلاملا  یف  و  نامیلس ، نب  قاحـسا 
رگیدکی رد  مسج  حور و  ریثأت  هب  دقتعم  ناناملـسم  نوچ  و  قاحـسا . نب  نینح  نیعلا  یف  تالاقم  رـشع  و  فقلا ، نبا  ۀـحارجلا  یف  ةدـمعلا 

اهنآ نیرتمهم  زا  هک  دـندرک  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  راثآ  دنتـشاد و  فوطعم  یناحور  بط  سفن و  نامرد  هب  یناوارف  هجوت  دـندوب ،
نینچمه درب . مان  يزوج  نبا  یناحورلا  بطلا  و  يزار ، یناحورلا  بطلا  و  عوشیتخب ، نب  دیعـس  وبا  ۀیناسفنلا  ثادـحالا  بطلا و  زا  ناوتیم 

بطلاب قرطتلا  یف  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشگ  فیلأت  باب  نیا  رد  يدایز  ياهباتک  هدش و  فوطعم  یناوارف  تیانع  یکـشزپ  قالخا  بادآ و  هب 
ناکـشزپ بیترت  کـشزپ و  میلعت  دروم  رد  زین  و  نسحلا . نب  دـعاص  یبطلا  قیوشتلا  و  يواـهر ، بیبطلا  بدا  و  ناوضر ، نبا  ةداعـسلا  یلا 
. تسا هتشگ  فیلأت  ناوضر  نبا  بطلا  ۀعانص  میلعت  ۀیفیک  یف  عفانلا  ودنه و  نبا  بالطلا  جاهنم  بطلا و  حاتفم  نوچمه  ییاهباتک 

هوسا ار  طارقب  دیاب  ایند  هاج  لام و  هب  نآ  نتخورفن  یکشزپ و  تفارـش  تشادهاگن  رد  ناکـشزپ  هک  تسا  هدش  دیکأت  اهباتک  نیا  همه  رد 
داد هدعو  دیایب و  هاشداپ  نآ  نیمزرـس  هب  دنک و  كرت  ار  نانوی  هک  داتـسرف  وا  يارب  رانید  رازه  دص  هاشداپ  هک  دنهد  رارق  دوخ  ياوشیپ  و 
هب نانوی  ياهاتسور  رد  و  مشورفیمن » لام  هب  ار  تلیضف  نم  : » تفگ خساپ  رد  طارقب  درک ، دهاوخ  میلـست  وا  هب  رگید  رانید  رازه  دص  هک 

رکذ اریز ، دـهد ؛ حـیجرت  مارح  اب  تورث  رب  ار  لالح  اب  رقف  دـیاب  یعقاو  کـشزپ  هک  دـنتفگیم  زین  تخادرپیم و  ناریقف  ناـگیار  ناـمرد 
تسا تمکح  یلو  دوشیم  تفای  ناوارف  نالهاج  ناهیفس و  دزن  لام  ددرگیم ، یناف  هک  تسا  سیفن  لام  زا  رتهب  دنامیم  یقاب  هک  لیمج 

نماض و کشزپ  هدوب ، نامدرم  یگدـنز  ناج و  اب  طابترا  رد  یکـشزپ  رما  نوچ  و  تفای . ناوتیم  لامک  لضف و  لها  دزن  طـقف  ار  نآ  هک 
هتشادن نآ  زا  شیپ  ار  نآ  شناد  هکیلاحرد  دزادرپب  یکشزپ  هفرح  هب  هک  یسک  : » تسا هدومرف  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هدش و  هتخانش  لوئسم 
تیمها ناکـشزپ  تبـسح  ناـیامنکشزپ و  زا  ناکـشزپ  نتخانـشزاب  ناکـشزپ و  ناـحتما  هب  تهج ، نیا  زا  تسا .» لوئـسم  نماـض و  تسا 

یف ماـن  هب  یباـتک  ناـیامنکشزپ  ییاسانـش  رد  بیبطلا و  ۀـنحم  یف  ناونع  تحت  یباـتک  ناکـشزپ  شیاـمزآ  رد  تسا . هدـش  هداد  یناوارف 
یف ۀبترلا  ۀیاهن  و  یشرق ، ۀبسحلا  ماکحا  یف  ۀبرقلا  ملاعم  دننام  تبسح  مهم  ياهباتک  رد  هدش و  هتـشون  يزار  هلیـسو  هب  نیتاشملا  قیراخم 

. تسا هدمآ  نایامنکشزپ  فلختم و  ناکشزپ  تازاجم  ناکشزپ و  یسرزاب  کشزپ و  طیارش  هرابرد  یلصف  يرزیش  ۀبسحلا  بلط 
ترورـض اصوصخ ، ناریا  روشک  و  امومع ، مالـسا  ناهج  رد  نآ  هب  هتـسباو  نونف  یکـشزپ و  مولع  هقباس  یگدرتسگ  تیمها و  هب  هجوت  اب 
هعومجم نآ  رد  هک  دشیم  ساسحا  دریگ  رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  عوضوم  داعبا  همه  نآ  رد  هک  یکـشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  رـشن 

هدنزرا و ياهباتک  گرزب و  نادنمشناد 
400 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

، ددرگ یفرعم  نایناهج  هب  نانآ  یملع  غوبن  ناملسم و  مدرم  رکفت  هشیدنا و  تلاصا  هلیسونیدب ، دوش و  یفرعم  نانآ  يراکتبا  ياههشیدنا 
يانغ هب  هجوت  اب  ام ، هدنیآ  لسن  زین  دنرادن و  بوسنم  نارگید  هب  ار  ام  ناکاین  يونعم  ثاریم  موبوزرم و  نیا  یملع  هیامرـس  نیا  زا  شیب  ات 

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  دراد ، لوذبم  يرتشیب  ششوک  شناد  نتفرگارف  هار  رد  دلابب و  دوخ  رب  هتشذگ ، یملع 

دمآ دهاوخ  ناریا  مالسا و  رد  یکشزپ  خیرات  فراعملا  ةرئاد  رد  هک  یبلاطم  داوم و 
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. هعبیصا یبا  نبا  يروزرهش و  یطفق و  میدن و  نبا  نوچمه  یعبانم  ساسارب  یمالسا ، ندمت  رد  ناکشزپ  راثآ  لاوحا و  حرش  . 1
. نیگزس و  ناملکورب ، و  هعیرذلا ، و  نونظلا ، فشک  زین  الاب و  عبانم  ساسارب  یسانشوراد ، یکشزپ و  مهم  ياهباتک  یفرعم  . 2

هریخذ و  نیملعتملا ، ۀـیاده  و  نوناق ، ۀعانـصلا و  لماک  و  يواح ، دـننام  یعبانم  ساسارب  اهنآ ، نامرد  ياههار  فیراعت و  اهیرامیب و  مان  . 3
. یهاشمزراوخ

. سونیلاج طارقب و  دننام  تسا ، هتفرگ  رارق  ناناملسم  هدافتسا  دروم  ناشراثآ  هک  ینانوی  ناکشزپ  لاوحا  حرش  . 4
. کب یسیع  دمحا  تاناتسرامیبلا  خیرات  باتک  یخیرات و  نوتم  ساسارب  اهافشلا ، راد  اهناتسرامیب و  مان  . 5

فیرش یقفاغ و  راطیب و  نبا  نوجمـس و  نبا  تادرفم  و  يوره ، هینبالا  و  نوناق ، و  يواح ، دننام  یعبانم  ساسارب  هبّکرم ، هدرفم و  هیودا  . 6
. یسیردا

. يدنقرمس نیذابارق  و  يدنک ، نیذابارق  و  لهس ، نب  روپاش  نیذابارق  دننام  اهنیذابارق ، . 7
. یکرک فقلا  نبا  ۀحارجلا  یف  ةدمعلا  و  يوارهز ، فیرصتلا  دننام  یعبانم  ساسارب  یحارج ، رازبا  تالآ و  . 8

. هنرامح یماس  یطش و  تکوش  دننام  دناهتشون ، یبرع  نابز  هب  بط  خیرات  هک  یمالسا  نادنمشناد  . 9
. ناملوا شیرتید و  دوگلا و  نورب و  كرلکل و  دننام  دناهتشون ، یجراخ  ياهنابز  هب  یمالسا  بط  خیرات  هک  ییاپورا  نادنمشناد  . 10

یتیالو و ربکا  یلع  رتکد  يدابآمجن و  دومحم  رتکد  دننام  دناهتـشون ، هلاقم  باتک و  یمالـسا  بط  خـیرات  رد  هک  یناریا  نادنمـشناد  . 11
. یسیفن بارت  وبا  رتکد  ریم و  یقت  دمحم  رتکد  ققحم و  يدهم  رتکد 
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. بتک نآ  نافلؤم  اهیرامیب و  دراوم  ینیلاب و  تادهاشم  رکذ  یجراخ و  ياهنابز  هب  یمالسا  بط  هب  طوبرم  ياهباتک  لیلحت  . 12

. ینوریب هلاسر  نینح و  هلاسر  سونیلاج و  سکنیف  ریظن  یبط ، بتک  ياهتسرهف  یفرعم  . 13
، هندیـصلا دـننام  یعبانم  ساسارب  اهنآ  هیزجت  لیلحت و  صاوخ و  ینانوی و  ینیتال و  قباوس  یجراخ و  لداعم  رکذ  اـب  ییوراد  ناـهایگ  . 14

. يرگرز رتکد  ییوراد  ناهایگ  و  بایرز ، رتکد  حیحصت 
(. بیبط هخسن   ) روتسد راتسرپ ،)  ) مداخ دننام  یکشزپ  ملع  هب  طوبرم  صاخ  تاحالطصا  . 15

. یبط ياهباتک  یط  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  بتک  ساسارب  یکشزپ ، هب  طوبرم  لاثما  زردنا و  دنپ و  راصق و  تاملک  . 16
. يوبن بط  یبنلا و  بط  ياهباتک  زا  هدافتسا  اب  یکشزپ  هب  طوبرم  ثیداحا  تایآ و  . 17

. یبطلا قیوشتلا  ۀیبطلا و  ۀعانصلا  حالصا  دننام  یعبانم  زا  هدافتسا  اب  بیبطلا ) بدا   ) یکشزپ تایقالخا  . 18
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یکشزپ  خیرات  یللملانیب  ياههرگنک  رد  هک  یمالسا  بط  هب  طوبرم  تاقیقحت  تالاقم و  یفرعم  . 19

خیرات هسسؤم  ناتسکاپ و  دنه و  دردمه  هسـسؤم  دننام  زکارم ، نآ  یملع  ياهتیلاعف  یمالـسا و  یکـشزپ  هرابرد  قیقحت  زکارم  یفرعم  . 20
. ندنل ماکلو  هسسؤم  تروفکنارف و  یبرع  یملع - ثاریم  هسسؤم  بلح و  یبرع  یملع - ثاریم 

تفرگ دنهاوخ  رارق  يرادربهرهب  یبایبلطم و  دروم  لوا ، هلحرم  رد  هک  یعبانم 

، جیربمک  ) ناسنالا ۀعیبط  یف  1968 م ؛). جیربمک ،  ) لبح یلع  لبح  یف  1987 م ؛). جیربمک ،  ) یسانشنینج ای  ۀنجالا  یف  باتک  طارقب : . 1
یف م ؛).  1971 جیربمک ،  ) ءاذـغلا یف  1971 م ؛). جـیربمک ،  ) طالخالا یف  1966 م ؛). جـیربمک ،  ) ةداحلا ضارمالا  ریبدـت  یف  1968 م ؛).

.(. 1971 م جیربمک ،  ) ۀیدلبلا ضارمالا 
، هرهاق  ) ضارمالا ءافـشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا  1986 م ؛). هرهاق ،  ) نیملعتملل ضبنلا  یف  1978 م ؛). هرهاق ،  ) بطلا قرف  یف  سونیلاج : . 2
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سفنلا يوـق  نا  یف  1970 م ؛). نلرب ،  ) ءازجالا ۀـهباشتملا  ءاـضعالا  فـالتخا  یف  1987 م ؛).  ) طارقب يأر  یلع  تاسقطــسالا  1982 م ؛).
افوـسلیف نوـکی  نا  بـجی  لـضافلا  بیبـطلا  نا  یف  1944 م ؛). دروفـسکآ ،  ) ۀـیبطلا ۀـبرجتلا  یف  1981 م ؛). توریب ،  ) ندـبلا جازمل  ۀـعبات 

1906 کیزپیل ،  ) حیرـشتلا لمع  یف  1969 م ؛). نلرب ،  ) ۀکساملا بابـسالا  یف  1996 م ؛). نلرب ،  ) بـطلا ءازجا  یف  1966 م ؛). نگنیتوگ ، )
1931 نلرب ،  ) ۀیبطلا ءامسالا  یف  م ؛).
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.(. 1988 م هرهاق ،  ) ةریغصلا ۀعانصلا  یف  1988 م ؛). نلرب ،  ) ءابطالا لضفا  اهب  فرعی  یتلا  ۀنحم  یف  م ؛).

بطلا 1404 ؛) هرهاق ،  ) یبهذـلا ظفاحلا  يوبنلا ، بطلا  1406 ؛) توریب ،  ) يدادغب فیطللا  دـبع  ۀنـسلا ، باتکلا و  نم  بطلا  يوبن : بط  . 3
یف ۀـیوبنلا  ماکحالا  1357 ؛) هرهاق ،  ) یطویـس نیدـلا  لـالج  ۀـمکحلا ، بطلا و  یف  ۀـمحرلا  1398 ؛) هرهاـق ،  ) ۀـیزوجلا میقلا  نبا  يوبنلا ،
نبا يوبنلا ، بطلا  یف  يورلا  لهنملا  1392 ؛) هرهاق ،  ) یلا زربلا  ۀیبطلا ، نیعبرالا  1955 م ؛). هرهاق ،  ) يومحلا ناخرط  نبا  ۀیبطلا ، ۀعانصلا 

.(. 1987 م دابآردیح ،  ) نولوط
.(. 1928 م نلرب ،  ) ۀمکحلا سودرف  يربط : نبر  نب  یلع  . 4

عفد ۀـیذغالا و  عفانم  1978 م ؛). بلح ،  ) ضارمـالا نـیب  قرفلا  وا  قراـفلا  1974 م ؛) دابآردـیح ،  ) يواحلا يزار : يایرکز  نب  دـمحم  . 5
.(. 1986 م  ) يروصنملا بطلا  1984 م ؛). توریب ،  ) اهراضم

(. 1294 هرهاق ،  ) ۀیبطلا ۀعانصلا  لماک  یسوجملا : سابع  نب  یلع  . 6
1984 بلح ،  ) ۀیناسنالا نادـبالا  نع  ۀـیلکلا  راضملا  عفد  1956 م ؛). سیراپ ،  ) بطلا یف  ةزوجرـالا  1294 ؛) هرهاق ،  ) نوناقلا انیـس : نبا  . 7

.(. 1984 م بلح ،  ) ۀیبلقلا ۀیودالا  م ؛).
رد 1987 م ). هرهاق ،  ) جازملا فانـصا  یف  باتک  صیخلت  1984 م ؛). دیردام ،  ) سونیلاج یلا  دشر  نبا  تاصیخلت  یـسلدنا : دـشر  نبا  . 8

. ۀیبطلا دشر  نبا  لئاسر  هعومجم 
(. 1403 قشمد ،  ) ریبدتلا ةاوادملا و  یف  ریسیتلا  یسلدنالا : رهز  نبا  . 9

.(. 1978 م نول ،  ) بیبطلا ۀیافک  1984 م ؛). اینرفیلاک ،  ) نادبالا راضم  عفد  يرصم : ناوضر  نبا  . 10
.(. 1986 م هرهاق ،  ) بطلا یف  زجوملا  1988 م ؛). هرهاق ،  ) نوناقلا حیرشت  حرش  سیفن : نبا  . 11

، نیدولوملا یلاـبحلا و  ریبدـت  نینجلا و  قلخ  1980 م ؛). دادغب ،  ) يدلبلا دمحم  نب  دـمحا  لافطالا ، یلابحلا و  ریبدـت  لافطا : یکـشزپ  . 12
.(. 1968 م سنوت ،  ) یناوریق رازج  نبا  مهریبدت ، نایبصلا و  ۀسایس  1956 م ؛). ریازجلا ،  ) یبطرقلا دعس  نب  بیرع 

1983 دابآردیح ،  ) یـسیع نب  یلع  نیلاحکلا ، ةرکذـت  1928 م ؛). هرهاق ،  ) قاحـسا نب  نینح  نیعلا ، یف  تالاقم  رـشع  یکـشزپمشچ : . 13
.(. م

، اینرفیلاک  ) يوارهز سابع  نب  فلخ  فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا  1356 ؛) دابآردیح ،  ) فقلا نبا  ۀحارجلا ، یف  ةدمعلا  یحارج : . 14
.(. 1972 م

؛). 1971 م نب ،  ) يدادغب فیطللا  دبع  اطیباید ، یمسملا  ضرملا  یف  نوگانوگ : ياهیرامیب  رد  فارگونوم ) همانکت ،  ) درفم ياهباتک  . 15
، دادغب  ) یناوریق رازج  نبا  اهتاوادم ، اهضارما و  ةدعملا و  یف 

403 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
یف 1981 م ؛). جیربمک ،  ) نامیلس نب  قاحـسا  تایمحلا  1984 م ؛). تروفکنارف ،  ) یخلب دیز  وبا  سفنالا ، نادـبالا و  حـلاصم  1980 م ؛).
یلع ةرسفتلا ، ضبنلا و  یف  1986 م ؛). تروفکنارف ،  ) نامیلس نب  قاحسا  ۀیذغالا ، 1977 م ؛). كروبماه ،  ) نارمع نب  قاحسا  ایلوخیلاملا ،

.(. 1984 م نب ،  ) يرصم ناوضر  نب 
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نب دـعاص  یبطلا ، قیوشتلا  1984 م ؛). دادغب ،  ) يرـصم ناوضر  نبا  بطلا ، ۀعانـص  میلعت  ۀـیفیک  یف  عفانلا  یکـشزپ : بادآ  قالخا و  . 16
عیمج نبا  ۀیبطلا ، ۀعانـصلا  ءایحا  یف  ۀیحالـصلا  ۀـلاقملا  1985 م ؛). تروفکنارف ،  ) يواـهر بویا  بیبـطلا ، بدا  1968 م ؛). نب ،  ) نسحلا

، ونژ  ) هیوسام نبا  ییحی  ۀـیبطلا ، رداونلا  1978 م ؛). بلح ،  ) يرـصم ناوضر  نبا  ةداعـسلا ، یلا  بطلاـب  قرطتلا  یف  1983 م ؛). ندابسیو ، )
.(. 1972 م ۀقنملس ،  ) بیطخلا نبا  بح ، نمل  بط  نم  لمع  1980 م ؛).

، لئاسر سمخ  1985 م ؛). ندابـسیو ،  ) نالطب نبا  ءابطالا ، ةوعد  1933 م ؛). هرهاق ،  ) نایبلا یبا  نبا  یناتسرامیبلا ، روتـسدلا  تاقرفتم : . 17
ۀضراعلا ضارمالا  ریبدت  یف  ۀلاقم  1928 م ؛). هرهاق ،  ) هرق نب  تباث  ةریخذلا ، 1937 م ؛). هرهاق ،  ) يرصم ناوضر  نبا  يدادغب و  نالطب  نبا 
عوشیتخب لیئربج  نب  هّللا  دیبع  ۀـیبطلا ، ۀـضورلا  1968 م ؛). ناگیـشیم ،  ) نالطب نبا  ۀـنیدملا ، نع  دـعب  نم  ةریدـلا و  یف  نینکاسلا  نابهرلل 

فیطللا دبع  ساوحلا ، یف  ناتلاقم  1977 م ؛). توریب ،  ) عوشیتخب نب  دیعـس  وبا  ۀیناسفنلا ، ثادحالا  بطلا و  یف  ۀلاسر  1927 م ؛). هرهاق ، )
.(. 1369 ش نارهت ،  ) نارطم نبا  ءابطالا ، ناتسب  1368 ش ؛). نارهت ،  ) ودنه نبا  بطلا ، حاتفم  1392 ؛) تیوک ،  ) يدادغب

فیرش تابنلا ، ءامسا  عماج  يرونید ؛ هفینح  وبا  تابنلا ، یقفاغ ؛ هیودالا ، تادرفم  راطیب ؛ نبا  هیودالا ، تادرفم  یسانشوراد : ياهباتک  . 18
. یکاطنا دواد  هرکذت ، یناّسغ ؛ ةدرفملا ، ۀیودالا  یف  دمتعملا  ینوریب ؛ ناحیر  وبا  هن ، دیصلا  نوجمس ؛ نبا  هیودالا ، تادرفم  یسیردا ؛

. يرگرز یلع  رتکد  ییوراد ، ناهایگ  حاتفم ؛ يزمر  ۀیراطعلا ، تادرفملا  ۀیبطلا و  تاتابنلا  یف  ةرکذتلا  ءایحا  نارصاعم : زا 
تـسرهف و  نیگزـس ، داؤف  تسرهف  و  ناملکورب ، تسرهف  دـننام  یبط ، یطخ  خـسن  ییاسانـش  يارب  یمومع  ياهتـسرهف  هقرفتم : عباـنم  . 19

، یجراخ یلخاد و  یطخ  خسن  ياهتسرهف  و  یکشزپ ، خیرات  رد  لیگکم  هاگشناد  رلسا  هسسؤم  یکشزپ و  خیرات  رد  ندنل  ماکلو  هسسؤم 
يارب راشفا  یـسراف  تالاقم  تسرهف  و  یجراخ ، تالاقم  يارب  سوکیمالـسا  سکدنیا  زا  یکـشزپ  خـیرات  هب  طوبرم  تالاقم  ییاسانـش  و 

. یلخاد تالاقم 
، همانـشناد يراخب ؛ يرمق  حون  نب  نسح  روصنم  وبا  ریونتلا ، يوره ؛ قفوم  روصنم  وبا  ۀـیودالا ، قئاـقح  نع  ۀـینبالا  یـسراف : ياـهباتک  . 20

لیعامـسا دیـس  ۀـیبطلا ، ضارغا  یناـجرج ؛ لیعامـسا  دیـس  یهاـشمزراوخ ، هریخذ  نـالطب ؛ نبا  ۀحـصلا ، میوـقت  هـمجرت  يرـسیم ؛ مـیکح 
؛ یناسارخ یلیقع  هیودالا ، نزخم  يراخب ؛ ینیوخا  نیملعتملا ، ۀیاده  یناجرج ؛ لیعامسا  دیس  یئالع ، یفخ  یناجرج ؛
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. اهنیا دننام  نمؤم و  میکح  نینمؤملا ، ۀفحت 

يدعب لحارم 

دوجوم یطخ  ياههخسن  زا  یسکع  ياههخـسن  ملیفورکیم و  بلج  عوضوم ، نیا  رد  رگید  یپاچ  ياهباتک  هدش و  دای  ياهباتک  يروآدرگ 
کبـس و نییعت  فراعملا ، ةرئاد  لخادـم  نیوانع و  نییعت  یجراخ ، یلخاد و  تالاقم  زا  يریگریوصت  جراـخ ، لـخاد و  ياـههناخباتک  رد 

کیره يارب  یملع  هدنورپ  لیکشت  عبانم ، زا  بلاطم  داوم و  جارختسا  فراعملا ، ةرئاد  یلیصفت  حرط  رشن  تالاقم ، ریرحت  شور  بولسا و 
يارب تالاقم  هدنسیون  نییعت  عوضوم ، یعرف  بعش  زا  کیره  يارب  تسرپرس  نییعت  اهنآ ، رد  بلاطم  داوم و  طبض  نیوانع و  لخادم و  زا 

. فراعملا ةرئاد  پاچ  يراتساریو و  لحارم  اههبعش ، زا  کیره  هب  طوبرم  نیوانع  لخادم و 
هـصاخ ناناملـسم ، شـشوک  نرق  هدراـهچ  یملع  میظع  ثاریم  یفرعم  هک  گرزب  یملع  فدـه  نیا  ققحت  هک  دوشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد 

ریاس اهناتسگنهرف و  یملع  ياضعا  اههاگشناد و  ناداتسا  نف و  نادنمـشناد  املع و  همه  يراکمه  يرای و  هب  طونم  دراد  رب  رد  ار  نایناریا ،
دراد راظتنا  رصتخم  نیا  هدنـسیون  تسا . روشک  یـشهوژپ  یملع و  زکارم  هب  طوبرم  ياههناخترازو  کمک  شناد و  ملع و  هب  نادنمهقالع 

هلحرم هب  رتدوز ، رتهب و  هچره  فده ، نیا  ات  ددرگ  رادروخرب  حرط  لحارم  همه  رد  نانآ  تدـعاسم  کمک و  ییامنهار و  داشرا و  زا  هک 
. یلاعت هقیفوت  هّللا و  نوعب  دیآرد ؛ لمع  ارجا و 
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اهتسرهف  16

هراشا
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صاخشا مان  تسرهف 

يربرآ 328
سوللابا 293

270 ، 269 ، 191 میهاربا 186 ، اندیس  میهاربا ،
نانس 206 نب  میهاربا 

240 تلّصلا 237 ، نب  میهاربا 
روکدم 308 میهاربا 

سلقربا 189
سوینولبا 207

134 ثعشالا 128 ، نبا  ثعشالا ، یبا  نبا 
،176 ، 175 ، 173 ، 170 ، 166 ، 164 ، 163 ، 162 ، 161 ، 160 ، 156 ، 155 ، 125 ، 120 ، 115 ، 110 ، 109 ، 104 ، 102 ۀعیبصا 89 ، یبا  نبا 
،341 ، 339 ، 338 ، 327 ، 320 ، 311 ، 306 ، 304 ، 275 ، 273 ، 260 ، 259 ، 258 ، 257 ، 213 ، 201 ، 192 ، 188 ، 183 ، 182 ، 180 ، 179

398 ، 374 ، 369 ، 363
دیدحلا 171 یبا  نبا 

جاسلا 180 یبا  نبا 
304 ، 168 ، 102 يروباشین 11 ، قداص  یبا  نبا 

180 ریثا 160 ، نبا 
397 ، 390 ، 365 یشرقلا 137 ، ةوخالا  نبا 

رایدنفسا 6 نبا 
هیوباب 335 نبا 

366 ، 365 ، 361 ، 357 ، 340 ، 315 ، 275 ، 148 ، 129 ، 120 ، 115 ، 107 ، 21 يدادغب 20 ، نالطب  نبا 
یشکارم 170 ءانبلا  نبا 

يدادغب 104 بتاک  باوب  نبا 
398 ، 345 ، 341 راطیبلا 23 ، نبا 

نوبت 310 نبا 
101 يدرب 99 ، يرغت  نبا 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


135 ، 98 ذیملت 97 ، نبا 
397 ، 299 یناوریق 126 ، رازج  نبا 

259 لجلج 213 ، نبا 
109 ۀلامج 104 ، نبا 

30 ، 26 ، 25 ، 15 عیمج 12 ، نبا 
376 يزوجلا 322 ، نبا 

یلیبشالا 127 جاجحلا  نبا 
یسلدنا 28 کشزپ  ادسح ، نبا 

ءاشحلا 340 نبا 
یحئارج 106 نادمح  نبا 

408 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
مزح 172 نبا 

358 نودلخ 302 ، نبا 
100 ناکلخ 98 ، نبا 

309 ، 27 ، 4 راّمخ 3 ، ریخلا  وبا  راّمخ ، نبا 
روبنطلا 127 سار  نبا 

182 يدنوار 169 ، نبا 
نبر  نب  یلع  يربط - نبر  نبا 

341 هتسر 340 ، نبا 
122 ، 74 ، 63 دشر 36 ، نبا 

361 ، 360 ، 309 ، 275 ، 273 ، 168 ، 167 ، 126 ، 24 ، 22 ناوضر 21 ، نبا 
یمور 209 نبا 
ۀعرز 274 نبا 

نویبارس 148 نبا 
398 ، 345 ، 341 نوجمس 329 ، نبا 

،345 ، 329 ، 316 ، 315 ، 311 ، 310 ، 308 ، 307 ، 305 ، 300 ، 174 ، 173 ، 170 ، 146 ، 134 ، 121 ، 118 ، 111 ، 50 ، 35 ، 18 انیس 14 ، نبا 
396 ، 391 ، 378 ، 362

يرجشلا 97 نبا 
218 ادهش 217 ، نبا 

حالصلا 182 نبا 
يومحلا 25 ناخرط  نبا 

نولوط 310 نبا 
روفیط 368 نبا 
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سابع 13 نبا 
158 ، 100 يربع 98 ، نبا  يربعلا ، نبا 

یشکارملا 373 يراذع  نبا 
100 یلبنحلا 99 ، دامعلا  نبا 

174 دیمع 5 ، نبا 
نینع 101 نبا 

شاّرفلا 122 نبا 
يزار 158 نراق  نبا 

فقلا 397 نبا 
261 ، 260 یطفقلا 258 ، نبا 

396 ، 390 ، 370 ، 357 ، 300 ، 174 يزوجلا 12 ، میقلا  نبا  میق ، نبا 
موسیکلا 194 نبا 

135 هیوسام 12 ، نبا 
یمق 174 براحم  نبا 

ربدملا 244 نبا 
یضترملا 164 نبا 

375 هیوکسم 329 ، نبا 
145 ، 144 ، 143 ، 124 ، 113 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 95 ، 39 نارطم 37 ، نبا 

390 ، 339 ، 131 روظنم 129 ، نبا 
345 ، 310 ، 304 ، 214 ، 172 نومیم 30 ، نبا 

سیفن 300 نبا 
،350 ، 327 ، 326 ، 304 ، 261 ، 260 ، 258 ، 213 ، 206 ، 180 ، 176 ، 175 ، 173 ، 171 ، 169 ، 165 ، 158 ، 156 ، 147 میدنلا 112 ، نبا 

398
139 ، 123 ینادلک 107 ، هیشحو  نبا 

397 ، 309 ، 190 ، 184 ، 183 ، 159 ، 148 ، 140 ، 121 ، 118 ، 116 ، 109 ، 30 ، 12 ، 6 ، 5 ، 4 ودنه 3 ، نبا 
مثیهلا 275 نبا 

یلزتعم 157 یبیصن  قاحسا  وبا 
يدادغب 98 تاکربلا  وبا 

يزار  رکب - وبا 
( ینادلک هیشحو  نبا  ینادسک -(  سلع  نب  دمحا  رکب  وبا 

193 ، 187 یسوم 29 ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  نسحلا ، وبا 
409 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

يزاوها 193 نسحلا  وبا 
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هّللا 110 تبه  نب  دیعس  نسحلا  وبا 
188 ، 119 يربط 18 ، نسحلا  وبا 

يروباشین 4 يرماع  نسحلا  وبا 
نزاخلا 200 دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 

243 ، 236 ، 235 ، 222 ، 221 ، 213 ییحی 29 ، نب  یلع  نسحلا  وبا 
یلئاو 4 نسحلا  وبا 

هلودلا 263 یلو  ریزو ، نسحلا  وبا 
طایخ 164 نیسحلا  وبا 

( راّمخ نبا  راّمخلا -(  ریخلا  وبا 
حامسلا 4 وبا 

دامع 4 فرشلا  وبا 
ینومأم 339 بلاط  وبا 
لیعامسا 99 رهاّظلا  وبا 
یلمآ 197 سابعلا  وبا 

یلع 161 نب  دمحا  سابعلا  وبا 
269 ، 263 نوعمش 187 ، نب  سابعلا  وبا 

269 ، 263 سارف 187 ، نب  سابعلا  وبا 
رهز 168 نب  ءالعلا  وبا 

يرعم 259 ءالعلا  وبا 
یناهفصا 360 جرفلا  وبا 

273 ّبیط 182 ، نب  جرفلا  وبا 
( يربعلا نبا  سویروغیرغ -(  جرفلا  وبا 

ینارصن 98 جرفلا  وبا 
( دیمع نبا  دیمعلا -(  نبا  لضفلا  وبا 

یخلب 326 مساقلا  وبا 
( يوارهز يوارهز -(  سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا 

يرماع 194 مساقلا  وبا 
یناشاک 200 هّللا  دبع  مساقلا  وبا 

یفسلف 194 مساقلا  وبا 
یعناقم 363 مساقلا  وبا 

رامت 167 نیسح  رکب  وبا 
یسیفن 398 بارت  وبا 

مامت 202 وبا 
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نزاخ 207 رفعج  وبا 
،238 ، 234 ، 233 ، 232 ، 213 ، 229 ، 228 ، 226 ، 225 ، 224 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 217 ، 29 ، 28 یـسوم 27 ، نب  دـمحم  رفعج  وبا 

361 ، 253 ، 252 ، 250 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 242 ، 241 ، 240 ، 239
337 ، 335 ، 322 يزار 181 ، متاح  وبا 

195 خیش )...   ) نسح نیرفاسم  نسحلا  وبا 
ناخرف 200 نب  رمع  صفح  وبا 

148 ، 145 هفینح 144 ، وبا 
يدیحوت 326 ناّیح  وبا 

358 ، 323 یجرزخ 158 ، فلد  وبا 
( ینوریب ناحیر -(  وبا 

351 ، 350 ، 349 ، 326 ، 162 یخلب 131 ، دیز  وبا 
عوشیتخب 397 دیعس  وبا 

يزجس 170 لیلجلا  دبع  دیعس  وبا 
177 یناتسجس 165 ، یقطنم  نامیلس  وبا 

200 متسر 199 ، نب  نجی  و  یهوک ، لهس  وبا 
208 یحیسم 146 ، لهس  وبا 

ناهد 97 نب  عاجش  وبا 
328 دسا 177 ، نب  دمحا  نب  قاحسا  نب  روصنم  حلاص  وبا 

نامعنلا 275 نب  رهزا  بیط  وبا 
هحلط 193 وبا 

یناجزوج 310 دیبع  وبا 
دالخ 157 نب  یلع  وبا 

یلیج 209 یلع  نب  نسح  یلع  وبا 
( انیس نبا  انیس -(  یلع  وبا 

یسراف 97 یلع  وبا 
410 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

قارو 169 یسیع  وبا 
فلخ 4 نب  بلاغ  وبا 

سوینول 268 وبا 
یفیس 207 دمحم  وبا 

یسوم 196 نب  میرکلا  دبع  دمحم  وبا 
206 یخلب 205 ، دمحم  نب  رفعج  رشعم  وبا 

ظفاح 97 روصنم  وبا 
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398 ، 396 يوره 345 ، یلع  نیدلا  قفوم  روصنم  وبا 
بتاک 243 یسیع  نب  یسوم  وبا 

207 قارع 206 ، نب  یلع  نب  روصنم  رصن  وبا 
ةریره 359 وبا 

183 یناجرج 166 ، مثیهلا  وبا 
يودزب 196 رسیلا  وبا 

بعک 390 نب  یبا 
یلبنح 98 میهاربا  نب  دمحا 

258 دمحا 160 ، نب  لیعامسا  نب  دمحا 
يراخب 200 لضف  نب  دمحا 

لایک 177 نب  دمحا 
رفاسم 160 نب  دمحا 

254 ، 249 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 241 ، 238 ، 237 ، 236 ، 235 ، 233 ، 225 ، 223 یسوم 16 ، نب  دمحا 
یلعلا 276 حلاص  دمحا 
381 یسیع 369 ، دمحا 

398 کب 310 ، یسیع  دمحا 
396 ، 363 ، 343 ، 140 ، 121 ، 114 ، 79 ، 35 يراخب 34 ، ینیوخا  ینیوخا ،

284 هاش )...   ) سونایردا
سوسیدا 286

116 بیرغ 115 ، سطارا 
نجرا 203

239 ، 223 سناجیشرا 134 ، سناجیخرا ،
،308 ، 293 ، 285 ، 282 ، 187 ، 186 تشخطرا 17 ، ناریا ، هاش  ریشدرا  نمهب ، ریشدرا  ریشدرا ،

281 هاش )...   ) سوالاسرا
362 ، 240 ، 229 سطارطسسا 225 ،

،249 ، 237 ، 233 ، 208 ، 201 ، 173 ، 172 ، 169 ، 168 ، 166 ، 164 ، 150 ، 124 ، 116 ، 115 ، 34 سیلاطسر 6 ، سیلاطاطسرا ، وطـسرا ،
329 ، 325 ، 287 ، 284 ، 282 ، 281 ، 278 ، 273 ، 254 ، 251 ، 250

سنوخا 285 سیسرا 
یسسفا 175 سوردیماطرا 

سنیمرا 268
سویسابیرا 269

سخرطسیرا 170
طبهیرا 170
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357 ، 311 یقرزا 136 ،
وزا 177

کنیپسا 374
نوتلپاتسا 77

( ینوریب داتسا -( 
نرتسا 188

،253 ، 252 ، 251 ، 250 ، 244 ، 243 ، 241 ، 239 ، 237 ، 232 ، 217 ، 188 ، 187 ، 186 ، 183 ، 156 ، 155 ، 148 نینح 134 ، نب  قاحـسا 
309 ، 291 ، 269 ، 264 ، 263 ، 261 ، 260 ، 259

397 ، 307 ، 291 ، 241 ، 222 ، 221 ، 124 ، 28 ، 24 نامیلس 19 ، نب  قاحسا 
يواهر 28 یلع  نب  قاحسا 

397 ، 126 نارمع 75 ، نب  قاحسا 
ییحی 248 نب  قاحسا 

یناج 306 نب  دسا 
هوکریش 105 نیدلا  دسا 

411 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
226 يروفیط 223 ، هب  فورعم  ایرکز  نب  لیئارسا 

ایذاطسا 124
هّللا 374 ریخ  دعسا 

يرازفسا 206
249 ، 124 ، 123 سدایبیلقسا 22 ،

269 ، 268 ، 267 ، 265 ، 192 ، 190 ، 189 ، 187 ، 186 ، 185 ، 149 ، 124 ، 115 لوا 16 ، سویبیلقسا 
267 ، 266 ، 187 مود 186 ، سویبیلقسا 

يرادیق 185 سویبیلقسا 
365 ، 286 ، 285 ، 284 ، 269 ، 189 ، 188 ، 187 ، 160 ، 124 هاشداپ 24 ، ردنکسا  ردنکسا ،

273 ، 269 ، 208 یسیدورفا 66 ، ردنکسا 
رلسا 10

ینرمسا 269
یناردنکسالا 269 نفطصا 

240 ، 238 ، 236 ، 232 لیسب 231 ، نب  نفطصا 
هنطلسلا 110 داضتعا 

268 نقولغا 124 ،
یکرت 206 بایسارفا 

میئارفا 274
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،273 ، 268 ، 267 ، 253 ، 252 ، 233 ، 187 ، 186 ، 185 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 137 ، 134 ، 124 ، 116 ، 113 ، 111 نوطالفا 10 ،
325 ، 285 ، 284 ، 282

269 بیبط 266 ، نوطالفا 
170 روکیپا ) سروقیفا -( 

سابع 177 لابقا ،
رهچونم 344 لابقا ،
208 سدیلقا 170 ،

398 ، 336 ، 301 لیرس 160 ، دوگلا ،
مظاک 390 دمحم  ماما ،

سیفونما 187
135 یسابع ) هفیلخ  نیما -( 

يرصم 174 نهاک  وبانا ،
117 سلکودپما ) سلقذابنا -( 

اضر 392 داژنیبازنا ،
سناتسطنا 220

285 سینوطنا 284 ،
یناردنکسالا 269 سوالیقنا 

يرونا 392
سمیذیثوا 253

سویسابیروا 242
398 درفنام 112 ، ناملوا ،
116 رموه ) سوریموا -( 

ناریا 225
326 ، 325 يرهشناریا 164 ،

233 ، 140 سلقوریا 43 ،
،250 ، 248 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 240 ، 239 ، 237 ، 233 ، 231 ، 230 ، 229 ، 228 ، 227 ، 218 ، 217 ، 167 يواهر 24 ، بویا  بویا ،

252 ، 251
يزرخاب 162

رتیپ 191 نامخاب ،
سقیذراب 293

204 ویدساب 203 ،
294 سوبولوب 247 ، سبلاب ،

208 ، 205 نانس 202 ، نب  دمحم  یناتب ،
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يرتحب 197
305 ، 251 ، 250 ، 249 ، 241 ، 238 ، 236 ، 226 ، 222 ، 221 ، 217 ، 30 لیئربج 29 ، نب  عوشیتخب 

سقاردب 360
هبهش 105 یضاق  نیدلا  ردب 

374 ، 336 ، 307 ، 173 ، 167 ، 140 نمحرلا 117 ، دبع  يودب ،
412 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ینادمه 319 نامزلا  عیدب 
198 دناهدس 190 ، مهارب 

رهمیهارب 202
سلقرب 173

199 لا . یج . نرگرب ،
321 ، 305 ، 213 ، 186 ، 185 ، 181 رسارتشگرب 113 ،

266 ، 186 سدینامرب 185 ،
398 ناملکورب 373 ،

نورب 398
198 نشج 193 ، نب  تپوکمهرب  تپوکمهرب ،

291 یپ . نیرب ،
يریمشک 190 رکسب 

285 ، 284 ، 282 ، 273 سویملطب 201 ،
سقیدیسونفا 281 نب  طارقب 

،233 ، 187 ، 186 ، 185 ، 171 ، 156 ، 150 ، 125 ، 124 ، 116 ، 115 ، 113 ، 111 ، 69 ، 34 ، 30 ، 28 ، 17 ، 14 ، 13 سدیلقاریا 6 ، نب  طارقب 
،282 ، 281 ، 278 ، 278 ، 277 ، 275 ، 274 ، 273 ، 269 ، 268 ، 267 ، 266 ، 263 ، 260 ، 259 ، 258 ، 248 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 239

399 ، 398 ، 397 ، 396 ، 392 ، 390 ، 362 ، 361 ، 360 ، 358 ، 324 ، 309 ، 308 ، 305 ، 304 ، 295 ، 294 ، 291 ، 287 ، 286 ، 285 ، 283
281 سلاساث 268 ، نب  طارقب 

281 نقارذ 268 ، نب  طارقب  نقارد ، نب  طارقب 
186 ییوق 185 ، طارقب 

( یخلب یبعک  یبعک -(  یخلب 
دمحم 18 نب  دمحا  يدلبلا ،

یمعلب 304
سنایلوفمب 242

5 لضفلا 3 ، وبا  یجیندنبلا ،
369 ، 313 یطیناجا 273 ، صلوب  سلوب ،

دیب 190
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،170 ، 169 ، 168 ، 167 ، 165 ، 161 ، 160 ، 157 ، 156 ، 155 ، 148 ، 131 ، 123 ، 122 ، 119 ، 117 ، 35 ینوریب 23 ، ناـحیر  وبا  ینوریب ،
،209 ، 207 ، 206 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 196 ، 195 ، 194 ، 193 ، 189 ، 188 ، 185 ، 183 ، 180 ، 179 ، 175 ، 173

[930]399 ، 396 ، 364 ، 360 ، 349 ، 345 ، 338 ، 327 ، 326 ، 325 ، 321 ، 320 ، 304 ، 260 ، 258

ص412 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
دلوراه 302 یل ،

یقهیب 208
( ریشدرا ناریا -(  هاشداپ 

( يزار ایرکز -(  رسپ 
سخراتولپ 117

نتولپ 174
390 ، 360 ، 359 ، 353 ، 312 ، 311 ، 310 ، 307 ، 302 ، 301 ، 12 ص )  ) مرکا ربمغیپ 

336 نامیلس 320 ، سنیپ ،
یکاطنا 101 فوسلیف  يروذات ،

نوسپمات 345
يدربرغت 258

اضر 147 ددجت ،
يزوا 308 نیکمت ،

یمیمتلا 275
لیگ 174 ساموت 

309 ، 305 ، 250 ، 241 ، 182 ، 134 ، 114 ، 113 ، 34 هرق 28 ، نب  تباث 
282 ، 281 سلاساث 268 ،

413 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
سویطسماث 273

سودواث 22
یناردنکسا 190 نواث 

358 ، 339 ، 310 ، 136 یبلاعث 6 ،
خرک 223 فقسا  يرودایث ،

180 ، 178 ، 174 ، 173 نایح 124 ، نب  رباج 
306 ، 304 ، 302 ، 301 ، 182 ، 172 ، 168 ، 166 ، 165 ، 159 رحب 10 ، نب  ورمع  ظحاج ،

( یخلب دیز  وبا  ناسارخ -(  ظحاج 
269 یناردنکسالا 247 ، سویساج 

،116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 111 ، 109 ، 102 ، 71 ، 59 ، 54 ، 43 ، 38 ، 36 ، 34 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 25 ، 23 ، 21 ، 19 ، 13 ، 10 سونیلاج 6 ،
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،144 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136 ، 134 ، 132 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 119 ، 118 ، 117
،190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 171 ، 170 ، 169 ، 168 ، 167 ، 166 ، 163 ، 162 ، 160 ، 156 ، 147 ، 146 ، 145
،247 ، 246 ، 242 ، 239 ، 238 ، 236 ، 233 ، 230 ، 229 ، 227 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 220 ، 219 ، 218 ، 217 ، 215 ، 214 ، 213 ، 208
،305 ، 304 ، 299 ، 291 ، 285 ، 284 ، 283 ، 281 ، 275 ، 273 ، 270 ، 269 ، 268 ، 266 ، 265 ، 260 ، 295 ، 258 ، 254 ، 253 ، 251 ، 248

399 ، 398 ، 396 ، 376 ، 369 ، 368 ، 365 ، 364 ، 362 ، 361 ، 360 ، 358 ، 344 ، 341 ، 338 ، 329 ، 324 ، 323 ، 321 ، 314 ، 309 ، 307
سونایناج 225

310 ، 250 ، 249 ، 244 ، 232 ، 227 ، 224 ، 223 ، 222 ، 182 ، 29 عوشتیخب 16 ، نب  لیئربج 
373 ، 311 ییانومرک 133 ، درارج 

396 ، 358 ، 310 لیعامسا 33 ، دیس  یناجرج ،
309 عوشیتخب 120 ، نب  لیئربج  نب  سجرج  سجرج ،

ریرج 130
359 ، 342 ، 177 ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج 

دیشمج 206
یقیلاوج 97

نوتاخ 100 دنوخ  زینک  هزوج ،
يرهوج 129
ینیوج 176

194 دبهپسا )...   ) نالیجلیج
يروباشینلا 5 بجاحلا 

359 هدلک 309 ، نب  ثراح 
ظفاح 389

یبهذ 378 ظفاح 
208 ، 207 يزورم 193 ، بساح  شبح  شبح ،

يدادغب 197 هّللا  دبع  نب  شبح 
،243 ، 242 ، 241 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 229 ، 228 ، 226 ، 224 ، 223 ، 220 ، 217 نسحلا 187 ، نب  شیبح  شیبح ،

368 ، 361 ، 253 ، 252 ، 249 ، 247 ، 244
جاجح 182

392 ، 383 يریرح 319 ،
لولهب 112 نب  نسح 
دلخم 167 نب  نسح 

360 ع )  ) یلع نب  نیسح 
یمدآلا 197 نباب  فورعملا  دمحم  نب  نیسح 

اشاپ 261 یلع  ولغوا  میکح 
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398 فلخ 368 ، یماس  هنرامح ،
414 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

198 یناهفصا 162 ، هزمح 
یضاق 392 نیدلا ، دیمح 

،134 ، 132 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 123 ، 122 ، 120 ، 113 ، 111 ، 81 ، 61 ، 34 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 24 ، 17 قاحسا 15 ، نب  نینح 
،299 ، 273 ، 257 ، 254 ، 253 ، 247 ، 237 ، 236 ، 215 ، 214 ، 213 ، 188 ، 187 ، 183 ، 182 ، 181 ، 175 ، 171 ، 167 ، 160 ، 155 ، 135

399 ، 397 ، 396 ، 364 ، 362 ، 361 ، 324 ، 321 ، 320 ، 313 ، 309 ، 308 ، 307 ، 305
یخلب 326 يویح ،

392 ، 243 ، 202 ، 120 یناورش 116 ، یناقاخ 
نیدلا 392 ءاهب  یهاشمرخ ،

116 دصر 115 ، بحاص  سپسورخ 
ینولوط 182 فلخ 

نیدلا 146 لامک  هجاوخ 
193 یمزراوخ 178 ،

نیدلا 100 حالص  هجوز  نیدلا ، نیعم  رتخد  نوتاخ ، دنوخ 
طایخ 172

337 یب . جاد ،
سولقاد 170

116 ، 6 یقت 3 ، دمحم  هوژپشناد ،
309 نینح ) دنزرف   ) دوواد

252 ، 251 ، 218 ببطتم 217 ، دوواد  دوواد ،
301 سناه 6 ، ربیاد ،

282 ، 281 نقارذ 268 ، نقارد ،
369 ، 368 رآ . يزد ،

387 ، 286 ، 282 ، 268 ، 186 سوطیرقومید 170 ، طارقمید ، طارقمد ،
ربکا 392 یلع  ادخهد ،

336 روبيد 328 ،
398 ، 276 آ . شیرتید ،

131 يرونید 128 ،
346 ، 344 ، 341 ، 286 ، 283 ، 272 ، 269 ، 268 سدیروقساید 124 ، سدیروقسوید ،

سیسونوید 189
396 ، 307 ، 300 ، 107 ظفاح 105 ، یبهذ ،

رطیمیذ 189
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،161 ، 160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 146 ، 139 ، 133 ، 132 ، 131 ، 126 ، 124 ، 119 ، 118 ، 117 ، 69 ، 18 ، 11 ، 10 ایرکز 8 ، نب  دمحم  يزار ،
،257 ، 200 ، 192 ، 189 ، 183 ، 182 ، 181 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 169 ، 167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 163 ، 162
،392 ، 391 ، 367 ، 364 ، 362 ، 350 ، 344 ، 339 ، 336 ، 328 ، 326 ، 325 ، 324 ، 323 ، 319 ، 305 ، 304 ، 300 ، 275 ، 273 ، 261 ، 258

397 ، 396
338 ، 322 گنیکنار 320 ،

304 ، 291 ، 261 ، 171 ، 167 ، 155 ، 124 ، 118 زنارف 11 ، لاتنزر ،
(( ص  ) مرکا ربمغیپ  مرکا -(  لوسر  ادخ ، لوسر 

182 الوکین 168 ، رشر ،
105 یبحر 104 ، نیدلا  یضر 

یلع 342 یقاور ،
338 ، 322 ، 178 یج . اسکور ،

273 ، 151 ، 150 ، 124 ، 112 ، 111 یسفا 75 ، سفور 
،310 ، 308 ، 28 ، 25 بیبطلا ) بدا  فلؤم   ) يواهر

415 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
397 ، 314 ، 313

( انیس نبا  سیئر -( 
336 هسنارف 133 ، هیلوپ  نوم  یکشزپ  هدکشناد  سیئر 

روابماز 98
یهلا 115 سواز 

119 یسیع 114 ، نب  روصنم  دیعس  وبا  ءاملعلا  دهاز 
یلع 399 يرگرز ،
سابع 399 بایرز ،

( ایرکز نب  لیئارسا  هّللا -(  دبع  نب  ایرکز 
391 ، 390 ، 383 ، 148 ، 129 ، 128 يرشخمز 120 ،

يرصم 265 نز 
391 ، 384 ، 376 ، 374 ، 373 ، 370 ، 369 ، 367 ، 312 ، 311 سابع 13 ، نب  فلخ  مساقلا  وبا  يوارهز ،

نامرمیز 186
ریغص 268 نونیز 
ریبک 268 نونیز 

جروج 361 نتراس ،
74 ، 66 يداه 31 ، الم  جاح  يراوزبس ،

188 ، 186 ، 156 یناتسجس 119 ،
یلیئارسالا 310 نایبلا  یبا  نب  دیدس 
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نویبارس 22
247 ، 241 ، 240 ، 239 ، 236 ، 234 ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ینیع 218 ، سأر  سجرس 

بیط 167 وبا  یسخرس 
398 داؤف 276 ، نیگزس ،

ذاعم 390 نب  دعس 
یمویفلا 327 فسوی  نب  دیعس 

284 ، 282 ، 268 ، 172 ، 124 طارقس 6 ،
360 ع )  ) یلع نب  نیسح  رتخد  هنیکس ،

253 ، 247 ، 245 ، 241 ، 238 ، 236 ، 234 ، 233 ، 232 ، 226 ، 219 نانب 218 ، نب  هیوملس  هیوملس ،
دوواد 267 نب  نامیلس 

دمحم 161 نیدلا  بیجن  يدنقرمس ،
یناعمس 309

تباث 309 نب  نانس 
343 ، 342 يونزغ 307 ، یئانس  یئانس ،

یلع 200 نب  دنس 
سوناروس 247

قاحسا 102 وبا  نیدلا  زع  يدیوس ،
201 يریمشک 194 ، لپوایس 

هیوبیس 97
326 یخلب ) دیز  وبا  قرشملا -(  لها  دیس 

هلودلا 4 دجم  ردام  نوتاخ ، هدیس 
نسیس 176

درفلآ 124 لاگیس ،
سکام 188 نومیس ،

396 یطویس 310 ،
398 ، 395 لهس 303 ، نب  روپاش 

328 فزوژ 275 ، تخاش ،
360 ، 307 یعفاش 15 ،
ردان 343 رتکد  یقرش ،

یسیردا 398 فیرش 
یبعش 182
یلمش 241

359 يرفنش 121 ،
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یطش 398 تکوش 
398 ، 12 يروزرهش 4 ،

177 ، 174 یناتسرهش 173 ،
350 ، 165 یخلبلا 162 ، نیسحلا  نب  دیهش 

416 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
برطق 217 نب  عوشیریش 

397 ، 368 ، 362 ، 313 يرزیش 312 ،
( سویروفرف یجوغاسیا -(  بحاص 

148 ، 144 ، 128 ، 127 ناهرب 123 ، بحاص 
داّبع 5 نب  بحاص 

144 ، 143 ، 141 عماوج 137 ، بحاص 
( يربط نبر  نب  یلع  سودرف -(  بحاص 

نازوالا 135 باتک  بحاص 
( يزار يروصنم -(  باتک  بحاص 

172 یسلدنا 134 ، دعاص 
397 بیبطلا 11 ، نسحلا  نب  دعاص 

یحبص 341
يزاریش 320 نیدلا  ردص 

107 ، 105 ، 101 ، 100 ، 99 بویا 98 ، نب  فسوی  نب  نیدلا  حالص 
یلعلا 131 دبع  یتعاط ،

282 ، 191 یطلم 172 ، سلاط 
ریرج 357 نب  دمحم  يربط ،

يواحط 182
سونوایارط 284

178 یناهفصا 5 ، ییارغط 
نورثوط 27

329 ، 171 سوامیط 111 ،
یسوسرط 269 سوامیط 

100 کلم )...   ) رهاظ
نیدلا 101 حالص  نب  يزاغ  رهاظ 

یبایراف 392 ریهظ 
يربکلا 275 لداع 

بویا 101 نب  لداع 
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يداه 389 هدازملاع ،
وق 187 رهش  لماع 

189 ، 177 دمحا 106 ، نب  قازرلا  دبع  يرماع ،
176 یلزتعم 164 ، رابجلا  دبع  ینادمه ، رابجلا  دبع 

یلع 358 یلوسرلا ، دبع 
نوراه 11 مالّسلا  دبع 

381 يردبلا 312 ، فیطللا  دبع 
397 ، 396 ، 51 يدادغب 15 ، فیطللا  دبع 

قاحسا 250 نب  هّللا  دبع 
رهاط 175 نب  هّللا  دبع 

304 یلع 192 ، نب  هّللا  دبع 
همعن 177 هّللا  دبع 

یتسب 199 کلملا  دبع 
175 عوشیتخب 170 ، نب  هّللا  دیبع 

نامیلس 180 نب  هّللا  دیبع 
ناقاخ 196 نب  ییحی  نب  هّللا  دیبع 

هیبور 390 یجتقرع ،
299 یبطرفلا 18 ، بتاکلا  دعس  نب  بیرع 

نیدلا 104 زع 
نیدلا 101 حالص  نب  نامثع  زیزع 

200 یملید 4 ، هلودلا  دضع 
یناسملتلا 370 ینابقعلا 

يربکع 359
لاحک 191 نیدلا  ءالع 
یلعلا 342 دبع  يولع ،

359 ع )  ) یلع
237 مویف ) هب  فورعم   ) یلع

عوشیتخب 182 نب  میهاربا  نب  یلع 
395 ، 362 ، 358 ، 341 ، 325 ، 311 ، 305 ، 304 ، 192 ، 159 ، 146 ، 36 ، 17 يربطلا 10 ، نبر  نب  یلع 

397 ، 287 ، 276 يرصم 28 ، ناوضر  نب  یلع 
417 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

396 ، 391 ، 362 ، 311 ، 305 ، 140 ، 40 ، 30 ، 25 ، 18 یسوجم 17 ، سابع  نب  یلع 
182 یسیع 125 ، نب  یلع 
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254 ، 253 ، 248 ییحی 215 ، نب  یلع 
یلعلا 183 دبع  دیس  ینیئان ، يولع 

105 یناهفصا 98 ، دامع 
یلصوملا 182 یلع  نب  رامع 

یلیئارسا 104 نارمع 
مایخلا 208 میهاربا  نب  رمع 
يربطلا 134 ناخرف  نب  رمع 

نارطم 101 نبا  مالغ  رمع 
رافص 323 ثیل  نب  ورمع 

252 ، 238 ، 232 قاحسا ) نب  نینح  درگاش   ) یسیع
یلع 236 نب  یسیع 

291 ، 253 ، 250 ، 248 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 241 ، 240 ، 239 ، 233 ییحی 232 ، نب  یسیع  یسیع ،
398 ، 345 ، 341 ، 163 یقفاغ 127 ،

یلاّزغ 391
لپ 126 ینویلغ ،
مساق 389 ینغ ،

266 ، 186 سروغ 185 ،
دضتعم 180 مالغ  کتاف ،

273 ، 149 یباراف 9 ، رصن  وبا  یباراف ،
127 ، 104 ، 100 لضاف ) یضاق  هب  فورعم   ) میحرلا دبع  لضاف 

سفلاف 230
هلودلا 5 رخف 

335 ، 170 يزار 126 ، نیدلا  رخف  يزار ، رخف 
قئاف 311 تارف 

196 ، 195 ریثک 194 ، نب  دمحم  نب  دمحا  یناغرف ،
282 ، 275 ، 269 ، 259 ، 174 ، 169 سویروفرف 124 ،

ینالیغ 166 دیرف 
يزیرین 202 متاح  نب  لضف 

سویرغلف 242
231 سیئوف 229 ،
سوینودیسوف 275

سلوف 269
285 ، 283 سپولوف 282 ،
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282 ، 275 ، 172 ، 170 سروغاثیف 169 ،
سارذیف 293

نسیف 243
275 سویرغلیف 260 ،

258 هّللا 180 ، دیبع  نب  مساق 
( میحرلا دبع  لضاف  لضاف -(  یضاق 

رفعج 188 نب  ۀمادق 
يدنقرمس 398 نیذابارق 

( ةوخالا نبا  یشرق -( 
340 دالبلا ) راثآ  بحاص   ) ینیوزق

دمحم 389 ینیوزق ،
350 ، 167 ، 117 یکبلعبلا 36 ، اقول  نب  اطسق 

ناملس 276 هیاطق ،
398 ، 328 ، 327 ، 310 ، 213 ، 208 ، 201 ، 197 ، 193 ، 188 ، 180 ، 173 ، 164 ، 156 ، 101 نیدلا 100 ، لامج  یطفق ،

حلاص 100 نب  لیعامسا  هیقف  یطفقلا ،
سوطیناوق 248

284 ، 189 رصیق 188 ، سدوموق 
،180 ، 178 ، 173 ، 167 ، 163 لپ 119 ، سوارک ،

418 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
349 ، 337 ، 329 ، 327 ، 326 ، 322 ، 321 ، 188

نس 176 نتسیرک 
نیسح 335 نامیرک ،

مجاشک 120
172 ، 165 یخلب 164 ، یبعک 

لیعامسا 392 نیدلا  لامک 
لبمک 335

یج 155 تنک ،
206 ، 205 ، 180 ، 174 ، 167 نمیلا 97 ، وبا  نیدلا  جات  يدنکلا ،

يدنه 201 هکنک 
دهاز 204 روک 

نهک 27
سواکیک 206
یلیرباگ 213
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كاژ 276 يرنه ، دنارگ 
پیگ 146

یجیهال 326
میکحلا 10 نامقل  نامقل ،

داع 391 نب  نامقل 
كرلکل 398

362 ، 229 سقول 228 ،
سیول 374

ییاقیرفا 373 يوئل 
309 يرگ 306 ، رزیل ،

يدیرتام 169
262 ، 269 یناردنکسالا 228 ، سونیرام  سنیرام ،

284 هاش )...   ) سروسام
سنیراغام 267

یناهفصا 5 یخورفام 
اسراامالام 268

216 ، 193 نومام 135 ،
207 سوالانام 200 ،

176 ینام 157 ،
369 ، 341 ، 320 ، 275 ، 213 ، 182 ، 181 ، 125 ، 28 ، 27 سکام 3 ، فوهریام ،

دّربم 97
177 کتاف 24 ، نب  رشبم 

یبنتم 359
350 ، 242 ، 213 ، 196 لکوتم 135 ،

متسر 5 هلودلا  دجم 
191 ، 178 یطیرجم 172 ،

284 ، 273 ، 202 یطسجم 201 ،
یسلجم 390

( سابع نب  یلع  یسوجم -( 
،362 ، 361 ، 350 ، 312 ، 310 ، 309 ، 307 ، 305 ، 187 ، 186 ، 181 ، 133 ، 119 ، 116 ، 49 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 24 يدهم 16 ، ققحم 

398 ، 375 ، 370 ، 364
يرازف 197 میهاربا  نب  دمحم 

نسحلا 220 نب  دمحم 
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يروباشین 183 خرس  نب  دمحم 
عاجش 137 نب  دمحم 
حابص 207 نب  دمحم 

252 ریزو 231 ، کلملا  دبع  نب  دمحم 
یلئاسر 181 ثیل  نب  دمحم 

( یسوم نب  دمحم  رفعج  وبا  یسوم -(  نب  دمحم 
يدادغبلا 197 یسوم  نب  دمحم 

یمزراوخلا 197 یسوم  نب  دمحم 
180 سنوی 179 ، نب  دمحم 

یقیدص 146 ریبز  دمحم 
419 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

299 ، 136 ، 128 ، 28 ملاس 27 ، میلس  دمحم 
337 هدیر 175 ، وبا  يداهلا  دبع  دمحم 

342 ناطلس )...   ) يونزغ دومحم  يزاغ ، دومحم 
390 یمیسن 301 ، مظان  دومحم 

322 ییابطابط 180 ، طیحم 
177 فیرش )  ) یضترم

284 هاش )...   ) سقرم
188 يزورم 119 ،

نیکتکبس 202 نب  دومحم  نب  دوعسم 
361 ، 307 ، 299 ، 259 ، 257 ، 196 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 180 ، 174 ، 172 ، 119 يدوعسم 22 ،

یعمسم 164
270 ، 269 حیسم 186 ، اندیس  حیسم ،

ینابقلا 6 یفطصم 
247 زتعملا ) نبا  زتعم -( 

مصتعم 193
218 ، 180 دضتعم 118 ،
یناردنکسا 269 سنغم 

340 ، 183 ، 169 ، 158 ، 155 یسدقم 66 ،
هماش 97 وبا  یسدقم ،

يرقم 373
258 یفتکم 180 ،

115 ریما )...   ) هلودلا دهمم 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


309 ، 120 یسابع ) هفیلخ   ) روصنم
ساناثا 251 نب  روصنم 

160 دسا 133 ، نب  دمحا  نب  قاحسا  نب  روصنم  دسا ، نب  روصنم 
هحلط 175 نب  روصنم 

رماع 339 یبا  نب  دمحم  بجاح  روصنم ،
وقیذوثوم 247

170 ، 269 ، 214 ، 186 ، 157 ع )  ) یسوم اندیس  نارمع ، نب  یسوم  یسوم ،
راذع 188 نب  یسوم 

( نومیم نبا  نومیم -(  نب  یسوم 
( نارطم نبا  سایلا -(  نب  دعسا  نیدلا  قفوم 

299 نیدلا 109 ، لالج  انالوم  انالوم ،
نیدلا 106 بذهم 

شاقن 98 نب  نیدلا  بذهم 
105 ، 104 راوخد ) هب  فورعم   ) یلع نب  میحرلا  دبع  نیدلا  بذهم 

نارهم 344 نب  روصنم  نب  نارهم 
لضفلا 184 وبا  يدبیم ،

341 ینادیم 302 ،
یقت 398 دمحم  ریم ،

دامادریم 326
یکسردنفریم 3

395 میکح 316 ، يرسیم ،
يرصق 101 نومیم 

266 ، 186 سنیم 185 ،
249 سطوذونیم 22 ، سوطودونیم ،

157 ، 133 یبتجم 116 ، يونیم ،
172 ، 159 هّللا 10 ، دبع  سابعلا  وبا  یشانلا ،

یشنم 158 نیدلا  رصان 
ایناپسا 373 يوما  نارمکح  نیمتشه  دمحم ، نب  دمحم  نب  رصانلا 

383 ، 375 ، 342 ، 326 ، 325 ، 302 ، 257 ، 197 ، 174 ، 172 ، 164 ، 162 ، 147 ، 145 ، 132 ، 116 ، 62 ، 38 ، 23 ، 8 ورسخرصان 4 ،
ونیلان 170

398 ، 338 ، 322 دومحم 161 ، يدابآمجن ،
یمق 5 ياجرلا  وبا  نیدلا  مجن 

نیدلا 107 حالص  ردپ  بویا ، نیدلا  مجن 
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420 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
سدنهملا 196 هّللا  دبع  نب  رصن 

ناورم 114 نبا  هلودلا  ریصن 
ثراح 309 نب  رضن 

165 رایس 164 ، نب  میهاربا  ماّظن ،
کلملا 342 ماظن 

360 ، 342 یضاق )...   ) یبرغم نامعن 
روپمار 177 باون 

نیدلا 99 حالص  نب  نیدلا  رون 
یگنز 105 نیدلا  رون 

يریون 340
134 سخاموقین 116 ، سخاموکین ،

زیزعلا 125 دبع  نب  دیعس  لهس  وبا  یلین ،
361 ، 299 ، 259 ، 253 ، 22 یسابع ) هفیلخ   ) هللااب قثاولا 

سخراو 267
الوسروا 113 رسیا ، و 

لجا 315 یضاق  هیقف  ریزو 
ربکا 398 یلع  یتیالو ،

310 ، 306 دیشرلا 135 ، نوراه  نوراه ،
سوناینوتگنیتناه 349

349 ، 162 نوردیرف 131 ، واه ،
یناهفصالا 98 نیسحلا  نب  هّللا  تبه 

نارطم 106 نب  سایلا  نب  هّللا  تبه 
لقره 138

264 ، 191 ثلثم 188 ، سمره  سمره ،
( نیدلا قفوم  روصنم  وبا  يوره -( 

326 هتشرف ) مان   ) یتسه
لالج 206 یئامه ،

یناوجخن 131 هاشودنه 
دلفشریه 168

375 ، 373 ، 303 ، 258 ، 206 ، 205 ، 202 ، 167 ، 165 يومح 102 ، توقای 
روصنم 213 یبا  نب  ییحی 

قیرطب 243 نب  ییحی 
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329 ، 275 يدع 4 ، نب  ییحی 
هیوسام 242 نب  ییحی 

285 ، 269 ، 265 ، 260 ، 259 ، 258 ، 192 ، 189 ، 186 ، 173 يوحن 139 ، ییحی 
عسی 223

بوقعی 206
يدنکلا 134 قحسا  نب  بوقعی 

102 یئارصن 101 ، بالقس  نب  بوقعی 
ینارکشک 167 ای  يرکشک  بوقعی 

بیبح 357 یئامغی ،
عوشیتخب 243 نب  انحوی 

315 ، 252 ، 241 ، 236 ، 231 ، 230 ، 228 ، 227 ، 225 ، 224 ، 220 ، 182 ، 120 ، 29 هیوسام 25 ، نب  انحوی 
فسوی 200 نب  انحوی 

يروخ 235 فسوی 
421 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

اههداوناخ اههورگ و  اههقرف ، مان  تسرهف 

هیوب 200 لآ 
ردیح 197 لآ 
قارع 206 لآ 

302 نارامشهراتس ) نارامشاراتسا -( 
260 ، 220 ، 156 نویناردنکسا 125 ، نایناردنکسا ،

اهوالسا 264
هیلیعامسا 181

396 ، 360 ، 299 ، 280 ، 249 ، 190 ، 184 ، 22 ، 21 براجتلا 19 ، باحصا  هبرجتلا ، باحصا 
عماوج 138 باحصا 
ثیدح 205 باحصا 

360 ، 299 ، 259 ، 249 ، 22 ، 21 یلیحلا 19 ، بطلا  باحصا  لیحلا ، باحصا 
یبیکرت 268 ياهوراد  باحصا 

يأر 183 باحصا 
دنه 206 دنس  باحصا 
تامسلط 191 باحصا 

سروغاثیف 170 باحصا 
396 ، 361 ، 360 ، 299 ، 181 ، 249 ، 183 ، 22 ، 21 ، 20 سایقلا 19 ، باحصا 
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نومک 165 باحصا 
309 ، 227 ، 135 اراصن 30 ، باحصا 

ماّظن 164 باحصا 
326 الویه 164 ، باحصا 

راصنا 359
اریدبا 282 لها 

280 نتآ ) انیثا -(  لها 
224 ، 222 ، 219 هیردنکسا 28 ، لها 

169 لازتعا 172 ، لها 
191 دنه 190 ، نمی و  لباب ، لها 

306 روپاشيدنج 27 ، لها 
تنس 182 لها 

تعیرش 259 لها 
ایسوم 190 ینیروط و  لها 

264 وق ) سولوق -(  لها 
برغم 186 لها 

ایجورفا 264 ایسوم و  لها 
206 نایناریا 148 ،

نایکمرب 192
422 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

204 ، 202 نانمهرب 190 ،
رکاش 207 نب  یسوم  ونب 

395 ، 302 ناکشزپ ) ناکشجپ -( 
گنرف 101 ناکشزپ 

نایاسرت 199
203 ناکرت 139 ،

هیونث 174
سراف 264 نارگوداج 

369 نییحئارجلا 357 ، ناحارج ،
ناینیچ 257

نانوی 177 يامکح 
نامیکح 156

302 نایاناد ) ناکاناد -( 
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نایرهد 164
257 نایمور 168 ،

اهیتشدرز 325
302 نایامیپنیمز ) نانامتپ -(  نیمز 

نارحاس 191
سراف 190 نارحاس 

222 ، 215 ناینایرس 29 ،
ناریا 190 ناهاش 

نایباص 191
يرصم 172 نایباص 
ینانوی 174 نایباص 

هبلاقص 190
259 مظعا )...  روهمج   ) نابیبط

نیفاوطلا 368
برع 257

نایسراف 206
نایگنرف 105

نانوی 202 يالضف 
یمالسا 370 ياهقف 

نانوی 170 هفسالف 
بساکم 182 میرحت  هب  نالیاق 

ملاع 192 ثودح  هب  نالیاق 
313 ناینانوی 259 ، يامدق 

نارصیق 189
نیلاحکلا 369

191 ، 107 نیینادلک ) نیینادسک -( 
هیلایک 177

نارگایمیک 180
اهیونام 325

259 ناببطتم 22 ،
یلزتعم 173 بهذم  ناملکتم 
369 نیربجملا 357 ، ناربجم ،

نانوی 257[931] نادرم 
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ص422 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
360 ، 307 ، 306 ، 98 نایحی 73 ،

423 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
نیتاشملا 368

نیذوعشملا 368
264 ، 260 نایرصم 190 ،

( لازتعا لها  هلزتعم -( 
326 ، 172 دادغب 164 ، هلزتعم 

هدحالم 176
ناگرگ 195 نامجنم 

دنه 201 نامجنم 
نادبوم 24

ناینارصن 199
مور 187 ناینارصن 

325 ، 264 ، 257 ، 206 ، 204 ، 203 ، 199 ، 198 ، 194 ، 193 ، 192 ، 190 ، 185 دونهلا 170 ، اهودنه ، نایدنه ، ناودنه ،
نادبریه 24

325 ، 282 ، 254 ، 202 ، 200 ، 189 ، 168 ، 148 اهینانوی 145 ، ناینانوی ،
ماوع 172 ناینانوی 

360 ، 307 نایدوهی 98 ،
425 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

اههلاقم اهباتک و  مان  تسرهف 

325 ، 208 ، 206 ، 204 ، 201 ، 198 ، 193 ۀیقابلا 167 ، راثالآ  هیقابلا ، راثآ 
دالبلا 340 راثآ 

201 ۀیولعلا 34 ، راثآ 
كولملا 107 بط  بادآ 

هفسالف 156 رداون  بادآ و 
66 ۀلضافلا 9 ، ۀنیدملا  لها  ءارآ 

252 ، 114 ءارآلا 113 ، نوطالفا ، طارقب و  ءارآ 
171 ۀیعیبطلا 117 ، ءارآلا 

214 ، 181 ، 28 وا 27 ، نامز  قاحسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ 
381 برعلا 312 ، دنع  ۀیحارجلا  تالآلا 
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برعلا 381 دنع  ۀلاحکلا  ۀحارجلا و  بطلل و  تالآلا 
کلفلا 175 لاعفا  نع  ۀنابالا 

374 برعلا » دنع  مولعلا  خیرات  یف  نیقرشتسملا  ثاحبا  »
برعلا 112 دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀیملاعلا  ةودنلا  ثاحبا 

ۀضفلا 180 بهذلا و  ۀعنص  یعدی  نم  يوعد  لاطبا 
118 ، 117 یف )...  ۀلاقم   ) ۀنبالا

398 ، 396 ۀیودالا 345 ، قئاقح  نع  ۀینبالا 
یمدیپا 246

336 مالسا 320 ، رد  مسیمتا 
ۀعانصلا 178 تابثا 

179 يزارلل 178 ، ۀعانصلا  تابثا 
اهیرکنم 178 یلع  ّدرلا  ۀعنصلا و  تابثا 

14 بطلا 10 ، تابثا 
326 باتک )...   ) ریثا

بطلا 299 ءازجا 
340 ، 322 ، 158 میلاقالا 155 ، ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا 

191 ، 25 ۀیبطلا 12 ، ۀعانصلا  یف  ۀیوبنلا  ماکحالا 
نیدلا 391 مولع  ءایحا 

213 ، 197 ، 180 ، 173 ءامکحلا 156 ، رابخا 
ۀملآلا 132 ۀنطابلا  ءاضعالا  للع  راصتخا 

سدیلقا 156 باتک  راصتخا 
راونالا 107 باتک  راصتخا 

لئاسملا 125 باتک  راصتخا 
131 ۀملآلا 126 ، عضاوملا  راصتخا 

سفنلا 189 قالخا 
426 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

نیریزولا 5 قالخا 
یلالج 329 قالخا 

329 ، 188 باتک )...   ) سونیلاجل قالخالا 
يرصان 329 قالخا 

سوخاموکین 329 قالخا 
397 ، 314 ، 310 ، 308 ، 103 ، 28 بیبطلا 25 ، بدا 

160 سونیلاج )  ) اهدوجو لهسی  یتلا  ۀیودالا 
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135 هیوسام ) نب  انحوی   ) ۀلهسملا ۀیودالا 
160 يزار )  ) ناکم لکب  ةدوجوملا  ۀلهسملا  ۀیودالا 

339 نوجمس ) نبا   ) ةدرفملا ۀیودالا 
107 نارطم ) نبا   ) ةدرفملا ۀیودالا 

258 نینح ) نب  قاحسا   ) ةدرفملا ۀیودالا 
254 ، 132 سونیلاج )  ) ةدرفملا ۀیودالا 

127 یقفاغ )  ) ةدرفملا ۀیودالا 
285 ءاودالل 284 ، ۀلباقملا  ۀیودالا 

نیدلا 117 لوصا  یف  نیعبرالا 
391 ، 316 ، 315 ، 136 ، 124 ، 18 ۀیبطلا 14 ، ةزوجرالا  بطلا ، یف  ةزوجرالا  انیس ، نبا  هزوجرا 

167 سفنلا 117 ، یف  سیلاط  وطسرا 
176 ینیوج )  ) داشرالا

167 ، 6 ، 4 بیدالا 3 ، ۀفرعم  یف  بیرالا  داشرا 
ناکرالا 234

178 نایح ) نب  رباج   ) ۀعبرالا ناکرالا 
34 باتک )...   ) عیباسالا

ضارعالا 119 بابسا 
202 راتوالا 193 ، جارختسا 

رافغتسا 259
180 ، 179 باتک )...   ) رارسالا

277 ، 168 ، 140 طارقب 38 ، يأر  یلع  تاسقطسالا 
رافسا 320

ۀیبطلا 47 ءامسالا 
ۀبوجالا 35 ۀلئسالا و 

135 باتک )...   ) لاهسالا
یهلالا 173 ملعلا  یف  راعشا 

156 لهسم 135 ، ياهوراد  حالصا  ۀلهسملا ، ۀیودالا  حالصا 
نییناردنکسا 156 عماوج  حالصا 

( ۀیحالصلا ۀلاقملا  ۀیبطلا -(  ۀعانصلا  حالصا 
254 تایمحلا 234 ، فانصا 

ۀعیبطلا 236 نع  جراخلا  طلخلا  فانصا 
208 باتک )...   ) لوصالا

یکشزپ 64 تاحالطصا  لوصا 
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ۀیسدنهلا 207 لوصالا 
241 باتک )...   ) ۀعمطالا
سونیلاجل 134 راذتعالا 

ۀملآلا 171 ءاضعالا 
341 ۀسیفنلا 340 ، قالعالا 

189 مالسالا 4 ، بقانمب  مالعالا 
337 ، 181 ةوبنلا ، مالعا 

نافهللا 175 ۀثاغا 
360 باتک )...   ) یناغالا
19 باتک )...   ) ۀیذغالا

358 ، 310 ، 80 ، 73 ، 71 ، 67 ، 65 ، 61 ، 59 ، 58 ، 56 ، 51 ، 44 ، 34 ۀیبطلا 31 ، ضارغا  ضارغا ،
198 ، 195 لالظلا 193 ، رما  یف  لاقملا  دارفا 

( ۀیطبنلا ۀحالفلا  عرزلا -(  حالصا  ضرالا و  حالفا 
253 باتک )...   ) تسایس رد  نوطالفا 
برعلا 173 دنع  ۀثدحملا  ۀینوطالفالا 

مسیروفا 304
ءامسا 253 رد  سلطارقا 
110 باتک )...   ) عانقالا

179 باتک )...   ) ریسکالا
172 یهلالا ) ملعلا  تایهلالا -( 

نقولغا 14، ضارمالا ، ءافشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا 
427 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

239 ، 219 ، 218 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 143 ، 142 ، 124 ، 62 ، 27 ، 21
تاداقتعالا 327 تانامالا و 

392 مکح 391 ، لاثما و 
4 باتک )...   ) دبالا یلع  دمالا 
اهتاوادم 115 نیعلا و  ضارما 

168 لوا 147 ، ياقیطولانا 
168 یناث 147 ، ياقیطولانا 

337 سونیلاج » رب  يزار  داقتنا  »
لیجنالا 157

309 باتک )...   ) باسنالا
ۀمکحلا 6 جذومنا 
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راونالا 124
39 باتک )...   ) نادلبلا ۀیوهالا و 

29 باتک )...   ) نارحبلا مایا 
نایناساس 176 نامز  رد  ناریا 

156 باتک )...   ) یجوغاسیا
نونظلا 3 فشک  یلع  لیذلا  یف  نونکملا  حاضیا 

260 ، 258 باتک )...   ) نامیالا
254 ساینامیراب 168 ،

120 ، 117 باتک )...   ) هابلا
راونالا 390 راحب 

283 ، 238 ، 234 ، 29 باتک )...   ) نارحبلا
183 تسیک ؟ تخبکین  تسیچ و  تخب 

همانرایتخب 350
306 ، 303 باتک )...   ) ءالخبلا
183 ، 169 خیراتلا 66 ، ءدبلا و 

صربلا 127
ناجرعلا 302 ناصربلا و 
روص 253 رد  سدینمرب 
30 باتک )...   ) ناهربلا

( ۀعانصلا تابثا  ناهربلا -( 
106 ، 97 ، 95 ، 51 ، 42 ءابطالا 37 ، ناتسب 

ةریصبلا 182 رصبلا و 
337 ، 321 یمالسا » هفسلف  تالکشم  زا  یضعب  »

368 رویفط ) نبا   ) دادغب
ۀمکحلا 6 لمجم  نم  ۀغلبلا 

253 باتک )...   ) ربدم رد  سوقیطیلوب 
203 باتک )...   ) تراهب

342 ییاذغ 161 ، تشادهب 
صربلا 128 قهبلا و 
حضولا 148 قهبلا و 

نایدالا 325 نایب 
برغملا 373 رابخا  یف  برغملا  نایبلا 

سونیلاجل 168 راصتنالا  یف  نییبتلا  نایبلا و 
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375 ، 364 ، 362 ، 361 ، 310 ، 309 ، 307 ، 305 ، 187 ، 186 ، 181 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 24 راتفگ 16 ، تسیب 
114 ءاملعلا ) دهاز   ) تاناتسرامیبلا

لجنتاپ 204
رداصملا 389 جات 

ءادفلا 101 وبا  خیرات 
یبرعلا 373 بدالا  خیرات 

ۀمکاحلا 180 تارسالا  خیرات 
291 ، 270 ، 261 ، 258 ، 188 ، 183 ۀفسالفلا 155 ، ءابطالا و  خیرات 

398 ، 369 تاناتسرامیبلا 310 ، خیرات 
188 ، 186 ۀفسالفلا 185 ، ءابطالا و  خیرات  نینح ، نب  قاحسا  نافوسلیف  ناکشزپ و  خیرات 

4 یسراف ) همجرت   ) ءامکحلا خیرات 
،193 ، 164 ، 100 ، 6 مالسالا 4 ، ءامکحلا  خیرات 

428 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
348 ، 327 ، 310 ، 260 ، 258 ، 208

336 یقرش 160 ، تقالخ  ناریا و  بط  خیرات 
6 ، 5 ناتسربط 4 ، خیرات 

برعلا 368 دنع  ۀلدیصلا  بطلا و  خیرات 
159 ، 101 ، 100 لودلا 98 ، رصتخم  خیرات 

ءارزولا 5 خیرات 
265 ، 260 ، 259 يوحنلا 258 ، ییحی  خیرات 

157 باتک )...   ) سیسأت
ةوبنلا 181 لئالد  تیبثت 

6 ، 5 ۀمیتیلا 4 ، ۀمتت 
361 ، 184 ، 22 ۀیبطلا 19 ، ۀبرجتلا 

325 ، 195 ، 169 نکامالا 168 ، تایاهن  دیدحت 
نیقارعلا 120 ۀفحت 

رکاذلا 370 ۀینغ  رظانلا و  ۀفحت 
325 ، 208 ، 206 ، 204 ، 202 ، 201 ، 199 ، 198 ، 194 ، 193 ، 192 ، 190 ، 189 ، 188 ، 186 ، 173 دنهللام 165 ، دنهللام ، قیقحت 

یمالسا 168 یقطنم  لوحت 
179 ، 178 ، 174 ، 173 باتک )...   ) ریبدتلا

299 ، 244 ءاحصالا 30 ، ریبدت 
نایبصلا 18 لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت 
182 ، 125 ، 62 نیلاحکلا 10 ، ةرکذت 
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نینرقلا 97 لاجر  مجارت 
179 باتک )...   ) بیترتلا
يربط 357 ریسفت  همجرت 

اهللع 182 ةاوادم  اهلاکشا و  نیعلا و  بیکرت 
124 ، 28 باتک )...   ) حیرشتلا

397 ، 625 ، 12 یبطلا ، قیوشتلا 
398 ، 391 ، 373 ، 369 ، 367 ، 311 ، 38 فیلأتلا 13 ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا 

حئافصلا 207 جیز  حیحصت 
ةداعسلا 22 یلا  بطلاب  قرطتلا 

سویروفرف 275 لخدم  دئاوف  قیلاعت 
ۀیودالا 275 ۀیذغالا و  یف  یمیمتلا  باتک  نم  قیلعت 

ءاحصالل 275 ةذیذل  ۀبرشا  یف  سوینودیسوف  باتک  نم  قیلعت 
ۀحّصلا 274 ریبدت  یلع  ۀقیلعت 

ءربلا 274 ۀلیح  یلع  ۀقیلعت 
دصفلا 274 باتک  یلع  ۀقیلعت 

سناجاطاق 274 باتک  یلع  ۀقیلعت 
رمایملا 274 باتک  یلع  ۀقیلعت 

309 ، 306 يدالیم » مهدراهچ  ات  متفه  نرق  زا  یمالسا  دالب  رد  یکشزپ  میلعت  »
149 ءامکحلا 124 ، ءامسا  ریسفت 

189 طارقب 186 ، دوهع  ریسفت  طارقب ، دوهعل  سونیلاج  ریسفت 
284 ، 260 ناسنالا 168 ، ۀعیبط  باتکل  سونیلاج  ریسفت 

طارقب 258 ياههماندنگوس  ریسفت 
سخرطولف 171 باتک  ریسفت 

نینح 275 لئاسم  ریسفت 
ۀلیضفلا 275 یف  سروغاثیف  میکحلا  ۀلاقم  ریسفت 

بطلا 274 سومان  ریسفت 
ۀیصولا 274 ریسفت 

طارقب 171 مسیروفا  لوا  لصف  رب  یبرع  ياهریسفت 
208 ، 206 ، 204 ، 202 ، 201 ، 200 ، 198 ، 197 ، 196 میهفت 195 ، میجنتلا ، ۀعانص  لئاوال  میهفتلا 

161 ، 160 باتک )...   ) للعلا میساقت 
361 ، 283 ، 281 ، 30 ، 22 باتک )...   ) ۀفرعملا ۀمدقت 

349 ، 131 نمزملا » ماکزلا  لوح  يزارلا  ریرقت  »
بصعلا 135 میسقت 
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( للعلا میساقت  ریجشتلا -(  میسقتلا و 
340 ، 148 ، 129 ۀحصلا 107 ، میوقت 

ناسللا 376 میوقت 
429 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

51 برعلا 40 ، سیماوق  ۀلمکت 
122 ، 57 سونیلاجل 36 ، دشر  نبا  تاصیخلت 

جازملا 78 فانصا  یف  باتک  صیخلت 
75 تالوقملا 63 ، باتک  صیخلت 

یماظنلا 110 صیخلت 
هرضاحملا 166 لیثمتلا و 

204 رمملا 198 ، ینعم  قیقحتل  رقتسملا  دیهمت 
نییئایمیکلا 180 عدخ  یلع  هیبنتلا 

هیومتلا 204 ۀعانص  یلع  هیبنتلا 
257 ، 196 ، 190 ، 189 ، 187 ، 186 ، 174 ، 172 ، 119 فارشالا 49 ، هیبنتلا و 

56 باتک )...   ) ریونتلا
169 باتک )...   ) دیحوتلا

تاروت 282
یناغرف 195 لوصف  بیذهت 

40 قطنملا 31 ، بیذهت 
87 ریبدتلا 64 ، ةاوادملا و  یف  ریسیتلا 

309 ، 163 بوسنملا 2 ، فاضملا و  یف  بولقلا  رامث 
202 باتک )...   ) کتاج
یسماغرف 361 سونیلاج 

سایق 182 سونیلاج و 
345 ، 341 ۀیودالا 23 ، تادرفمل  عماجلا 

345 ، 341 نوجمس 254 ، نبا  ةدرفملا  ۀیودالا  عماج 
169 ، 164 نیتمکحلا 166 ، عماج 

تایاغلا 170 يدابملا و  عماج 
361 ، 280 ، 22 باتک )...   ) ربجلا

336 ۀبصحلا 161 ، يردجلا و 
347 يوارهز ) فیرصتلا  یکرت  همجرت  یناخلیا -(  یحارج 

رهاوجلا 183 ۀفرعم  یف  رهامجلا 
329 ، 325 باتک )...   ) تیروهمج
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ماشلا 275 یف  اهنع  لاوسلا  هیلا  لصو  ضبنلا  یف  لئاسم  باوج 
نوطالفا 116 طارقب  ءارآ  عماوج 

ۀیولعلا 201 راثآلا  یف  سیلاطوطسرا  باتکل  يدابعلا  قاحسا  نب  نینح  دیز  وبا  عماوج 
141 ، 135 نییناردنکسالا ) عماوج  عماوج -( 

ضارمالا 114 فانصا  عماوج 
نقولغا 143 عماوج 

سونیلاج 113 باتکل  تباث  عماوج 
ةریغصلا 140 ۀعانصلا  عماوج 

یعیبطلا 171 ملعلا  یف  سوامیط  عماوج 
196 ۀیوامسلا 194 ، تاکرحلا  لوصا  موجنلا و  ملع  عماوج 

138 ، 137 ، 136 قرفلا ) باتک  قرف -(  عماوج 
نارحبلا 254 مایا  باتک  عماوج 

تایمحلا 254 باتک  عماوج 
ءربلا 254 ۀلیح  باتک  عماوج 

لئالدلا 254 باتک  عماوج 
ضارعالا 254 للعلا و  باتک  عماوج 

نویرطیطق 246 باتک  عماوج 
ریبکلا 254 سفنلا  باتک  عماوج 

سونیلاج 125 بتک  عماوج 
دنهلا 358 بتک  عماوج 

304 ، 192 باتک )...   ) بط رد  كرچ 
؟ تفای هار  یتخبشوخ  هب  یکشزپ  زا  ناوتیم  هنوگچ 

277 ةداعسلا ) یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  )- 
40 قطنملا 31 ، بیذهت  رب  يدزی  هّللا  دبع  الم  هیشاح 

همانظفاح 392
،60 ، 58 ، 56 ، 55 ، 48 بطلا 18 ، یف  يواحلا  يواح ،

430 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
398 ، 396 ، 364 ، 363 ، 362 ، 336 ، 335 ، 344 ، 311 ، 299 ، 273 ، 159 ، 76 ، 75 ، 70 ، 69 ، 67 ، 61

ملاعلا 173 مدق  یف  سلقرب  ججح 
179 ، 178 باتک )...   ) رجحلا

97 باتک )...   ) ۀجحلا
166 باتک )...   ) ملاع ثودح 

ۀقیقحلا 343 ۀقیدح 
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ۀقیقحلا 188 زاجملا و  ینعم  یف  ۀقیدحلا 
ةرهاقلا 310 رصم و  رابخا  یف  ةرضاحملا  نسح 

شئاشحلا 273
سونیلاج 275 باتک  یلع  يزارلا  كوکش  لح 

تاسرخملاب 275 ةامسملا  يدع  نب  ییحی  كوکش  لح 
202 ناوید )...   ) ۀسامحلا

397 ، 56 ، 29 باتک )...   ) تایمحلا
309 ، 286 ، 283 ، 254 ، 239 ، 234 ، 221 ، 171 ، 140 ، 29 ، 28 باتک )...   ) ءربلا ۀلیح 

304 ، 182 ، 172 ، 168 ، 166 ، 165 ، 11 باتک )...   ) ناویحلا
361 ، 280 ، 22 باتک )...   ) تاجارخلا

رصقلا 98 ةدیرخ 
172 ۀغالبلا ) جهن  نم   ) ۀّیقشقش ۀبطخ 

ناسنالا 110 قلخ 
299 نیدولوملا 18 ، یلابحلا و  ریبدت  نینجلا و  قلخ 

275 ، 167 لئاسر 24 ، سمخ 
183 باتک )...   ) صاوخلا

راجشالا 344 صاوخ 
نیفوسکلا 194 لایخ 

تسا 156 دوجوم  ناکم  ره  رد  هک  ییاهوراد 
395 يرسیم 316 ، همانشناد 
مالسا 337 فراعملا  ةرئاد 

374 ، 305 ، 140 ، 16 برعلا 9 ، دنع  مولعلا  ۀفسلفلا و  یف  صوصن  تاسارد و 
156 يزار )  ) تاوبن رد 

رابخالا 158 ةرد 
یناتسرامیبلا 310 روتسدلا 
360 مالسالا 342 ، مئاعد 

367 ، 365 ، 361 ، 357 ، 315 ، 120 ، 115 ، 107 ءابطالا 16 ، ةوعد 
نیعلا 182 لغد 

10 یطسو » نورق  رد  یمالسا  ناهج  رد  یکشزپ  ملع  زا  عافد  »
342 ، 341 ۀیذغالا 161 ، راضم  عفد 

نیرئاحلا 172 ۀلالد 
254 ، 112 باتک )...   ) لئالدلا

ۀلبقلا 197 لئالد 
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162 ، 5 ، 4 رصقلا 3 ، ۀیمد 
( نیعلا یف  تالاقم  رشع  نینح -(  هلاقم  هد 

ودنه 6 نبا  ناوید 
مامت 202 وبا  ناوید 

358 یقرزا 311 ، ناوید 
يرتحب 197 ناوید 
ظفاح 389 ناوید 

یناقاخ 116 ناوید 
یئانس 307 ناوید 

375 ، 342 ، 257 ، 166 ، 116 ، 63 ورسخرصان 62 ، ناوید 
398 ، 396 ، 86 ، 85 ، 84 ، 81 ، 79 ، 75 ، 72 ، 71 ، 67 ، 61 ، 59 ، 57 ، 50 یهاشمزراوخ 42 ، هریخذ 

59 ، 35 بطلا 34 ، یف  ةریخذلا 
431 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ۀعیشلا 398 فیناصت  یلا  ۀعیرذلا 
179 باتک )...   ) ۀحارلا

337 مالسا » فراعملا  ةریاد  رد  يزار » »
368 ، 365 ، 162 ، 160 بیبطلا » ۀنحم  يزارلا و  »

ۀمکحلا 396 بطلا و  یف  ۀمحرلا 
سلقرب 173 یلع  درلا 

عنتمملا 180 یف  ایمیکلا  ۀعانص  هلاخدا  یف  يدنکلا  یلع  درلا 
214 ، 182 ، 30 یهلالا » ملعلا  ۀفسلفلا و  یف  سونیلاج  یلع  یبطرقلا  نومیم  نب  یسوم  در  »

ودنه 6 نبا  لئاسر 
314 ، 307 ، 176 افصلا 170 ، ناوخا  لئاسر 

198 ، 194 ینوریب 193 ، لئاسر 
337 ، 322 ، 183 ، 177 ، 172 ، 165 ۀیفسلف 9 ، لئاسر 

ۀیفسلفلا 175 يدنکلا  لئاسر 
نادبالا 276 راضم  عفد  یف  ناوضر  نبا  ۀلاسر 

،180 ، 179 ، 169 ، 160 ، 157 ، 156 ، 155 ، 119 ، 17 يزارلا 10 ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀـلاسر  ینوریب ، هلاسر  ناحیر ، وبا  ۀـلاسر 
399 ، 368 ، 364 ، 349 ، 338 ، 337 ، 327 ، 321 ، 320 ، 304 ، 261 ، 260 ، 258 ، 183

یجرزخلا 158 فلد  یبال  ۀیناثلا  ۀلاسرلا 
،247 ، 239 ، 215 ، 188 ، 187 ، 181 ، 171 ، 167 ، 160 ، 155 ، 129 ، 121 ، 113 ، 111 ، 30 ، 28 ییحی 24 ، نب  یلع  قحسا  نب  نینح  هلاسر 

399 ، 375 ، 364 ، 362 ، 361 ، 321 ، 309 ، 291 ، 258 ، 254 ، 249
ۀیبهذلا 38 ۀلاسرلا 
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هرهاقلا 314 رصم و  ءابطا  یلا  ناوضر  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیشلا  ۀلاسر 
3 یکسردنفریم )  ) هیعانص هلاسر 

بطلا 17 ءازجا  یف  ۀلاسر 
نامعنلا 275 نیرهزا  وبا  خیشلا  اهنع  لأس  لئاسم  ۀبوجا  یف  ۀلاسر 

سمشلا 207 ناحتما  یف  ۀلاسر 
سدیلقا 208 تارداصم  نم  لکشا  ام  حرش  یف  ۀلاسر 

ۀیقرشملا 6 ۀلاسرلا 
7 ، 6 هفسلفلا 3 ، یلا  لخدملا  یف  هقوشملا  ۀلاسرلا  هقوشم ، هلاسر 

86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 یسانشگر 81 ،
112 یسسفالا » سفور  لامعال  ۀیبرعلا  ۀیاورلا  »

175 ، 170 ، 165 ، 78 ۀیبطلا 41 ، ۀضورلا 
ناتساب 335 ير 

147 هباطخ ) اقیروطیر -( 
326 ، 325 ، 174 نیرفاسملا 164 ، داز 

ناکم 331 نامز و 
338 يزار » راثآ  یگدنز و  »

313 ، 312 فیرصتلا » باتک  يوارهز و  »
دنکرا 193 جیز 

یمزراوخ 193 جیز 
208 ، 205 یناتب ) جیز  یباص -(  جیز 

حئافصلا 207 جیز 
201 کناکدنک 193 ، جیز 

208 ، 193 شبح ) جیز  نحتمم -(  جیز 
یماسالا 341 یف  یماسلا 

204 ، 185 باتک )...   ) کناس
390 هیروس » مولع  خیرات  نمجنا  هنالاس  هرگنک  نیمود  ياهینارنخس  »

رارسالا 180 رس 
مهلیح 179 ءامکحلا و  رس 

432 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ۀعیبطلا 18 ۀعنص  ۀقلیخلا و  رس 

3 ، 1 وا » هقوشم  هلاسر  یناتسربط و  يودنه  نبا  تشذگرس  »
396 ، 358 ، 303 ، 17 باتک )...   ) درسس

177 ۀیناسنالا 4 ، ةریسلا  یف  داعسالا  ةداعسلا و 
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هربابجلا 157 رفس 
فلد 323 وبا  همانرفس 
36 باتک )...   ) ءامسلا

281 ، 208 یعیبطلا 46 ، عامسلا 
327 نایکلا 164 ، عمس 

123 هیشحو ) نبا   ) مومسلا
124 نایح ) نب  رباج   ) مومسلا

197 دناهدس ) دنهدنس -( 
تمسق 253 رد  سیطسفوس 
147 هطلاغم ) اقیطسفوس -( 

299 مهریبدت 18 ، نایبصلا و  ۀسایس 
كولملا 342 ریس 

346 ، 331 يزار 172 ، یفسلف  تریس  ۀیفسلفلا ، ةریسلا 
157 ناگروپاش ) ناقروباش -( 

ۀمامالا 177 یف  یفاشلا 
100 بهذلا 99 ، بارذش 

دالخ 157 نبا  ضقن  رب  یبیصن  قاحسا  وبا  حرش 
راقعلا 345 ءامسا  حرش 

مامت 202 یبا  راعشا  حرش 
ۀسمخلا 164 لوصالا  حرش 

ضارمالا 274 ءافشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا  حرش 
یبنتم 359 ناوید  رب  نایبت  حرش 

156 طارقب 125 ، لوصفلا  باتک  رب  سونیلاج  حرش 
عیباسالا 34 باتکل  سونیلاج  حرش 

يزار 338 يایرکز  نب  دمحم  ماقم  لاححرش و 
ةریغصلا 274 ۀعانصلا  حرش 

74 دئارفلا 66 ، ررغ  حرش 
یناجرج 183 مثیهلا  وبا  هجاوخ  هدیصق  حرش 

تاسقطسالا 274 باتک  حرش 
قرفلا 274 باتک  حرش 

سایقلا 182 باتک  حرش 
جازملا 274 باتک  حرش 

274 ضبنلا 224 ، باتک  حرش 
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ۀمظتنملا 31 یلائللا  حرش 
ۀغالبلا 172 جهن  حرش 

182 ۀعانصلا 179 ، فرش 
کیلامملا 111 يرش 

310 ، 308 ، 170 باتک )...   ) افش
بویا 98 ینب  بقانم  یف  بولقلا  ءافش 

راچیو 327 کینامگ  دنکش 
310 ، 171 ، 170 ، 169 ، 167 ، 166 ، 163 ، 11 باتک )...   ) سونیلاج یلع  كوکشلا  كوکشلا ،

214 ملاع » مدق  هلئسم  سونیلاج و  رب  يزار  كوکش  »
ۀیروصنملا 45 ۀیسمشلا 

سوفنلل 204 ۀیقاشلا  سومشلا 
182 دهاوشلا 79 ،

تایبحاص 5
نیقیلا 157 حبص 

سرفلا 131 حاحص 
ۀغللا 129 حاحص 

52 ، 30 باتک )...   ) ۀعانصلا
43 ، 27 باتک )...   ) ةریغصلا ۀعانصلا 

191 ، 187 ۀمکحلا 156 ، ناوص 
399 ، 396 ، 360 ، 345 ، 162 ، 148 ، 131 ، 128 ، 123 ۀندیصلا 122 ،

433 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
69 یمالسا 55 ، بط 

یطسو 335 نورق  رد  نآ  ریثأت  یمالسا و  بط 
188 ناویحلا 119 ، عئابط 

397 ، 338 يزوج ) نبا   ) یناحورلا بطلا 
397 ، 331 ، 329 ، 328 ، 327 ، 165 يزار )  ) یناحورلا بطلا 

یبرعلا 374 بطلا 
نیعلا 182 بط 

ءارقفلا 160 بط 
یکولملا 160 بطلا 

368 ، 364 ، 336 ، 257 ، 328 ، 181 ، 160 يروصنملا 133 ، بطلا 
396 ۀنسلا 15 ، باتکلا و  نم  بطلا 

307 ، 300 یبهذ )  ) يوبنلا بطلا 
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ثیدحلا 301 ملعلا  يوبنلا و  بطلا 
396 ، 390 ، 370 ، 359 ، 357 ، 300 ، 12 میقلا ) نبا   ) یبنلا بط 

ۀیناسفنلا 397 ثادحالا  بطلا و 
ۀعیبطلا 166

284 ، 281 ، 168 ، 22 باتک )...   ) ناسنالا ۀعیبط 
ءامکحلا 259 ءابطالا و  تاقبط 

172 ممالا 134 ، تاقبط 
ءامکحلا 213 تاقبط 
ۀلزتعملا 164 تاقبط 

147 رعش )  ) اقیبوط
یعیبط 253 ملع  رد  سوامیط ،

134 باتک )...   ) مدلا روهظ 
107 ربغ 105 ، نم  ربخ  یف  ربعلا 

همانبجع 168
رهاوجلا 200 سئارع 

397 ، 369 ، 320 ، 313 ، 213 ، 182 ، 125 ، 61 نیعلا 17 ، یف  تالاقم  رشع 
دیدحلاب 156 جالعلا 

رعشلا 167 للع 
نداعملا 178 للع 

254 ، 234 ، 222 ، 171 ، 140 ، 128 ، 117 ، 28 باتک )...   ) ضارعالا للعلا و 
کلفلا 170 ملع 

یهلا 331 ملع 
398 ، 397 ۀحارجلا 55 ، یف  ةدمعلا 

268 ، 267 طارقب 259 ، هماندهع 
،161 ، 160 ، 158 ، 156 ، 155 ، 125 ، 120 ، 115 ، 110 ، 109 ، 105 ، 104 ، 102 ، 99 ، 98 ، 28 ، 23 ءابطالا 4 ، تاـقبط  یف  ءاـبنالا  نویع 
،304 ، 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 257 ، 213 ، 201 ، 192 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179 ، 176 ، 175 ، 173 ، 170 ، 166 ، 164 ، 163 ، 162

372 ، 369 ، 363 ، 338 ، 327 ، 320 ، 313 ، 311
تالاقملا 165 لئاسملا و  نویع 

191 میکحلا 178 ، ۀیاغ 
طارقبل 305 ءاذغلا 
ناتساب 155 یسراف 

59 قرافلا 51 ،
یسقلا 105 حتفلا 
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396 ، 362 ، 358 ، 341 ، 325 ، 311 ، 304 ، 303 ، 192 ، 159 ، 146 ، 122 ، 78 ، 62 ، 38 ، 35 ، 28 ، 18 ، 17 ۀمکحلا 10 ، سودرف 
ثنؤملا 6 رکذملا و  نیب  قرفلا 

36 ۀیبطلا 19 ، قرفلا  قرفلا ،
181 ینغملا ) باتک  نم   ) ۀیمالسالا ریغلا  قرفلا 

434 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
157 باتک )...   ) ایطامقرف

344 دروفسکآ 171 ، کیسالک  گنهرف 
بساکملا 182 میرحت  رادلا و  داسف 

23 باتک )...   ) دصفلا
361 ، 305 ، 304 ، 283 ، 281 ، 171 ، 125 ، 118 ، 49 ، 30 ، 22 لوصفلا 11 ، باتک  طارقب ، لوصف  لوصف ،

160 باتک )...   ) يزارلل لوصفلا 
124 ۀیطبنلا 107 ، ۀحالفلا 

ۀعیشلا 177 ۀفسالف 
320 بیبط » يزار  هفسلف  »

ۀیعیبطلا 117 ءارآلا  یف  سخرطولف 
105 تایفولا 4 ، تاوف 

سونیلاجل 275 ةدرفملا  ۀیودالا  باتک  نم  اهیلع  قلع  دئاوف 
سونیلاجل 275 ءربلا  ۀلیح  باتک  نم  اهیلع  قلع  دئاوف 

ضارمالا 275 تاقوا  یف  ةذیذللا  ۀعفانلا  ۀبرشالا  یف  سویرغلیف  باتک  نم  اهیلع  قلع  دئاوف 
سونیلاج 275 طارقبال و  هدیدع  بتک  نم  طالخالا  یف  اهقلع  دئاوف 

سونیلاجل 275 سناجاطاق  باتک  نم  اهقلع  دئاوف 
سونیلاجل 275 رمایم  باتک  نم  اهقلع  دئاوف 

نقولغا 28[932] یلا  سونیلاج  باتکل  ناوضر  نب  یلع  حرش  نم  ۀجرختسملا  دئاوفلا 

ص434 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
337 ، 327 ، 326 ، 304 ، 260 ، 258 ، 213 ، 206 ، 182 ، 176 ، 175 ، 173 ، 171 ، 169 ، 165 ، 158 ، 156 میدن 147 ، نبا  تسرهف  تسر ،

( ناحیر نبا  هلاسر  ناحیر -(  وبا  تسرهف 
24 ناحیر ) وبا  هلاسر  همجرت   ) ینوریب ياهباتک  ياهمان  يزار و  ياهباتک  تسرهف 

164 لایروکسا » رد  یبرع  هیلوا  بتک  تسرهف  »
( ییحی نب  یلع  یلا  قحسا  نب  نینح  ۀلاسر  سونیلاج -(  بتک  تسرهف 

موصعملا 176 لضافلا  مامالا  راثآ  یف 
بطلا 162 یف  ۀلهسملا  ۀیودالا  لادبا  یف 

305 ، 19 باتک )...   ) بطلا ءازجا  یف 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


حیرشتلا 362 یف  سفول  باتک  راصتخا  یف 
حیرشتلا 362 یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف 

305 ، 38 سونیلاج )...  باتک   ) ۀهباشتملا ءاضعالا  فالتخا  یف 
طالخالا 305 یف 

305 سفنلا 119 ، قالخا  یف  قالخالا ، یف 
ضارعالا 222 بابسا  یف 
ضارمالا 222 بابسا  یف 

305 ، 54 سونیلاج )...  باتک   ) ۀکساملا بابسالا  یف 
ضبنلا 224 بابسا  یف 

نیمومحملا 163 غارفتسا  یف 
74 سونیلاج )...  باتک   ) تاسقطسالا یف 

سانلا 36 نادبا  تناک  اهنع  یتلا  تاسقطسالا  یف 
368 ۀیبطلا 305 ، ءامسالا  یف 

ضارعالا 222 فانصا  یف 
ضارمالا 222 فانصا  یف 

ضبنلا 223 فانصا  یف 
ۀیذغالا 397 یف 

مومأملا 176 مامالا و  یف 
390 ، 305 ، 39 باتک )...   ) ۀیدلبلا ضارمالا  یف 

مهئادعاب 329 نوعفتنی  دق  رایخالا  نا  یف 
 ...( بجی هنا  یف  سونیلاج  ۀلاقم  افوسلیف -(  نوکی  نا  بجی  لضافلا  بیبطلا  نا  یف 

ضرالا 170 ۀکرح  نود  ءامسلا  ۀکرح  نم  اهبورغ  بکاوکلا و  عولط  نا  یف 
307 ندبلا 305 ، جازمل  هعبات  سفنلا  يوق  نا  یف 

339 ، 337 عفانم 322 ، هب  لفنتملا  نیطلل  نا  یف 
نارحبلا 238 مایا  یف 

435 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
39 ، 30 هایملا 25 ، هنمزالا و  هیوهالا و  یف  نادلبلا ، هایملا و  ۀیوهالا و  یف 

ۀیبطلا 305 ۀبرجتلا  یف 
305 باتک )...   ) ةداحلا ضارمالا  ریبدت  یف 

20 ۀلاقم )...   ) نابهرلل ۀضراعلا  ضارمالا  ریبدت  یف 
362 سونیلاج )...  باتک   ) توصلا تالآ  حیرشت  یف 

362 ، 129 سونیلاج )...  باتک   ) یحلا ناویحلا  حیرشت  یف 
362 سونیلاج )...  باتک   ) تیملا ناویحلا  حیرشت  یف 
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362 سونیلاج )...  باتک   ) محرلا حیرشت  یف 
362 سونیلاج )...  باتک   ) نیعلا حیرشت  یف 

397 ، 361 ، 360 ، 287 ، 276 ۀلاقم )...   ) ةداعسلا یلا  بطلاب  قرطتلا  یف 
329 هسفن 286 ، بویع  لجرلا  فرعت  یف  هسفن ، بویع  ناسنالا  فرعت  یف 

234 ، 29 باتک )...   ) ۀنطابلا ءاضعالا  للع  فرعت  یف 
397 ، 109 ةرسفتلا 44 ، یف 

مهارملا 361 تاحارجلا و  یف 
ماسجالا 175 رهاوج  یف 

364 ، 305 لبح 69 ، یلع  لبح  یف 
15 يدادغب ) فیطللا  دبع   ) بطلا ملعت  یلع  ثحلا  یف 

( تاعانصلا مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاج  لاقم  رصتخم  تاعانصلا -(  مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف 
لئالدلا 148 یف 

110 قورفلا 86 ، دودحلا و  رکذ  یف 
دنهلا تاکیشار  یف 

رملا 167 معط  رما  یف  یسخرسلا  بیطلا  نب  دمحا  یلع  درلا  یف 
للملا 274 یف  فالتخالا  یف  ۀعرز  نبا  میئارفا و  یلع  درلا  یف 

ملکتملا 164 یعمسملا  یلع  درلا  یف 
ۀلبقلا 196 تمس  یف 

تومسلا 206 یف 
ۀیودالا 110 بیکارت  تافص  یف 

234 ۀعانصلا 219 ، یف 
بالرطسالا 206 ۀعنص  یف 

361 ، 305 ، 285 ، 282 ، 281 ، 277 باتک )...   ) ناسنالا ۀعیبط  یف 
تاداعلا 119 یف 
قورعلا 220 یف 

220 بصعلا 135 ، یف 
ماظعلا 220 یف 

362 سونیلاج )...  باتک   ) حیرشتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف 
362 سونیلاج )...  باتک   ) حیرشتلا یف  طارقب  ملع  یف 
361 ، 188 ، 28 سونیلاج )...  باتک   ) حیرشتلا ملع  یف 

363 ربجلا 311 ، دیدحلاب و  لمعلا  یف 
305 ، 219 ، 218 ، 184 ، 183 نیملعتملل 37 ، بطلا  قرف  یف 

مالکلا 168 ۀعانص  ۀلیضف  یف 
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346 سونیلاجل 344 ، ۀیذغالا  يوق  یف 
راصبالا 170 ۀیفیک  یف 

بطلا 126 هعانص  میلعت  ۀیفیک  یف 
370 ، 361 ، 350 ، 337 ، 336 ، 214 ، 177 ، 172 ، 167 ، 165 ، 119 ، 63 ، 49 يزار 30 ، يایرکز  نب  دمحم  ير  فوسلیف 

ینانملا 175 نسیس  نیب  هنیب و  يرج  امیف 
362 سونیلاج )...  باتک   ) حیرشتلا رما  نم  سقول  ملعی  مل  امیف 

397 ، 127 ، 126 ، 75 ۀلاقم )...   ) ایلوخیلاملا یف 
حیرشتلا 362 یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف 

هلمع 115 میدقت  بطلا  ۀعانصل  نیملعتملا  یلع  بجی  امیف 
436 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ءابطالا 364 لضفا  ۀنحم  یف 
397 ، 369 ، 368 ، 365 ، 364 بیبطلا 162 ، ۀنحم  یف 

نیتاشملا 397 قیراخم  یف 
397 اطیباید 51 ، یمسملا  ضرملا  یف 

ناکملا 275 ةرجملا و  یف  مثیهلا  نبا  نب  هنیب و  ترج  لئاسم  یف 
397 ، 48 اهتاوادم 42 ، اهضارما و  ةدعملا و  یف 

ءاضعالا 361 عفانم  یف 
ایؤرلا 115 تامانملا و  یف 

تاوبنلا 175 یف 
 ...( یتلا ۀلعلا  یف  ۀلاقملا  دیز -(  ابا  يرتعت  تناک  یتلا  ۀلزنلا  یف 

جورفلا 275 خرفلا و  یف  نالطب  نبا  ۀلاقم  صقن  یف 
رهاوجلا 200 تازلفلا و  نیب  بسنلا  یف 

398 سکنیف 216 ،
همیناقا 74 ثیلثت  قلاخلا و  ۀینادحو  یف 

بطلا 346 جالع  یلویه  یف 
369 ، 365 ، 361 ، 313 مهارملا 137 ، تاحارجلا و  یف  سناجاطاق 

361 ، 360 ، 281 ، 280 ، 246 ، 22 باتک )...   ) نورطیطق نورطیطاق ،
( تالوقملا سایروغیطاق -( 

بطلا 378 یف  نوناقلا  سوماق 
398 ، 396 ، 391 ، 378 ، 362 ، 345 ، 311 ، 139 ، 130 ، 121 ، 111 بطلا 18 ، یف  نوناق  نوناق ،

207 ، 205 ، 204 ، 200 ، 187 يدوعسم 175 ، نوناق 
يدنقرمس 398 نیذابارق 

ریغص 161 نیذابارق 
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ریبک 161 نیذابارق 
يدنک 398 نیذابارق 

398 ، 395 تاناتسرامیبلا 303 ، یف  نیدافارقلا 
هیهلالا 169 يزارلا ) هتدیصق -( 

358 هیناساس 136 ، هدیصق 
ۀینانویلا 169 ۀظعلا  یف  يزارلا ) هتدیصق -( 

230 ، 140 ، 28 باتک )...  ۀیعیبطلا -(  يوقلا 
180 خیراوتلا 160 ، لماک 

398 ، 396 ، 391 ، 311 ، 308 ، 140 ، 80 ، 79 ، 60 ، 43 ، 40 ، 25 ، 18 ۀیبطلا 17 ، ۀعانصلا  لماک 
باتکلا 97

374 نآ 311 ، رازبا  یحارج و  رد  مساقلا  وبا  باتک 
ةداحلا 305 ضارمالا  یف  طارقب  باتک 

ناسنالا 11 ۀعیبط  یف  طارقب  باتک 
نقولغا 128 یلا  سونیلاج  باتک 

ۀینانویلا 362 ۀغللا  یف  هنم  قبی  مل  ام  حیرشتلا  لمع  یف  سونیلاج  باتک 
نیملعتملل 299 بطلا  قرف  یف  سونیلاج  باتک 

لیلج 326 باتک 
یناهنپ 118 يرامیب  هرابرد  يزار  باتک 

335 يروباشین 163 ، لگ  هرابرد  يزار  باتک 
( كرچ كرش -(  باتک 

ءابطالا 107 ةوعد  بهذم  یلع  باتک 
177 يدالیم » مهدزیس  نرق  زا  ایمیک  رد  یباتک  »

تسا 156 نینهآ  تاودا  اب  نامرد  هرابرد  هک  یباتک 
لیاوا 384 بتک 
ینام 157 بتک 

361 ، 280 ، 22 باتک )...   ) ضرلا رسکلا و 
307 راربالا 185 ، ةدع  رارسالا و  فشک 

نونفلا 398 بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک 
276 ، 81 بیبطلا 44 ، ۀیافک 

ۀیعیبطلا 275 يوقلا  یف  ناوضر  نب  یلع  مالک 
ۀینانویلا 6 مکحلا  نم  ۀیناحورلا  ملکلا 

395 هنمد 302 ، هلیلک و 
437 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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369 صلوب 313 ، شانک  سلوب ، شانک 
سجرج 120 شانک 

258 فخلا 155 ، شانک 
نویبارس 161 شانک 

يرکشکلل 167 بطلا  یف  شانکلا 
( يروصنملا بطلا  يروصنملا -(  شانکلا 

ءایحالا 157 زنک 
لامعلا 203 زنک 

ۀیردلا 105 بکاوکلا 
390 طیرشتلا » قدلا و  یکلا و  »

186 ءابطالا » خیرات  رد  نینح  نب  قاحسا  يرامش  هاگ  »
طارقب 187 ياههماندنگوس  شرازگ 

ندنل 1913 338 بط  یللملانیب  هرگنک  نیمهدفه  شرازگ 
همانجنگ 167

203 باتک )...   ) اتیگ
ثالثلا 121 تایماللا 

5 ةدیصق )...   ) مجعلا ۀیمال 
359 ، 121 ةدیصق )...   ) برعلا ۀیمال 

331 باتک )...   ) تذل
390 ، 339 ، 131 ، 129 برعلا 110 ، ناسل 

فراعملا 339 فئاطل 
همانتغل 350

وطسرا 287 هعیبطلا  دعب  ام 
( دنهللام قیقحت  دنهللام -( 

وا 157 نید  ینام و 
ۀیقرشملا 170 ثحابملا 

یبرع 368 ياههمانگنهرف  ممتم 
178 باتک )...   ) تادرجملا

یهاشلا 208 یطسجملا 
لاثمالا 302 عمجم 

سونیلاج 27 راثآ  هعومجم 
تارضاحملا 381 ثوحبلا و  ۀعومجم 

ینوریب 200 لئاسر  هعومجم 
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بلح 390 هاگشناد  یمالسا  مولع  خیرات  هرگنک  نیتسخن  ياهینارنخس  هعومجم 
يدادغب 337 تاکربلا  وبا  نیدلا  لضفا  هرابرد  هزات  تاعلاطم  هعومجم 

مولع 337 خیرات  یللملانیب  هرگنک  نیمتفه  تالاقم  هعومجم 
لاگنب 177 ییایسآ  نمجنا  دوبدای  هعومجم 

ناهفصا 5 نساحم 
مهتیودا 192 لضفا  دنهلا و  بتک  نساحم 

336 يودب ) هلاقم  « ) يزار يایرکز  نب  دمحم  »
179 باتک )...   ) نحملا

312 ، 160 بیبطلا ) ۀنحم  یف  بیبطلا -(  ۀنحم 
بطلا 137 ۀعانصب  طیحملا 

ءایبنالا 181 قیراخم 
نیتاشملا 368 قیراخم 

177 ملکلا 24 ، نساحم  مکحلا و  راتخم 
نایح 168 نب  رباج  لئاسر  راتخم 

حاحصلا 391 راتخم 
یهالملا 25 وهللا و  باتک  نم  راتخم 

رهشا 113 ۀعبسل  نیدولوملا  یف  سونیلاج  باتکل  ینارحلا  ةرق  نب  تباث  رصتخم 
يواحط 182 رصتخم 

ةدرفملا 156 ۀیودالا  یف  رصتخملا 
سونیلاجل 188 قالخالا  باتک  رصتخم 

189 ، 140 ، 16 ، 15 تاعانصلا 9 ، مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاج  لاقم  رصتخم 
یناوریق 126 رازج  نبا  لخدم 

438 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
( نینح لئاسم  بطلا -(  ۀعانص  یلا  لخدملا 

179 ، 178 یمیلعتلا 177 ، لخدملا 
موجنلا 206 ماکحا  ملع  یف  ریبکلا  لخدملا 

337 نیملسملا 320 ، دنع  ةرذلا  بهذم 
171 ، 160 باتک )...   ) دشرملا

361 ، 307 ، 299 ، 259 ، 181 بهذلا 22 ، جورم 
235 ، 234 ، 140 ، 28 باتک )...   ) جازملا

126 قاحسا 125 ، نب  نینح  لئاسم 
يدالیم 302 مهن  نرق  ياهباتک  رد  یتشدرز  لئاسم 

تاباوجلا 115 لئاسملا و 
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6 باتک )...   ) ۀحاسملا
لاثمالا 391 یصقتسم 

دراطملا 120 دیاصملا و 
يزار 322 تافنصم 

308 ، 31 رخأتم » هرود  رد  یناردنکسا  بط  هرابرد  یتاعلاطم  »
188 ، 119 ۀیطارقبلا 18 ، تاجلاعملا 

390 ص »)  ) لوسرلا دهع  یف  یکلاب  ۀجلاعملا  »
لوصالا 172 ملام 

375 ، 20 ، 390 ، 365 ۀبسحلا 137 ، ماکحا 
123 ، 122 قاحسا ) نب  نینح   ) ةدعملا  ؟؟؟

برغملا 339 لها  نساحم  نع  برغملا 
181 ، 177 باتک )...   ) ینغملا

بطلا 110 یف  ینغملا 
ۀمحرلا 178 حیتافم 
مولعلا 178 حیتافم 

397 ، 309 ، 191 ، 184 ، 159 ، 148 ، 140 ، 122 ، 118 ، 116 ، 109 ، 7 بطلا 6 ، حاتفم 
398 نوجمس ) نبا   ) ۀیودالا تادرفم 

345 ، 341 ، 163 یقفاغ )  ) ۀیودالا تادرفم 
مومهلا 340 دیبم  مولعلا و  دیفم 

( نافوسلیف ناکشزپ و  خیرات  قاحسا -(  هلاقم 
66 لقعلا » یف  یسیدورفالا  ردنکسالا  ۀلاقم  »

364 بطلا » ءازجا  یف  سونیلاج  ۀلاقم  »
324 ، 307 ، 305 ، 295 ، 293 ، 292 ، 259 ، 25 افوسلیف 17 ، لضافلا  بیبطلا  نوکی  نا  بجی  هنا  یف  سونیلاج  ۀلاقم 

تسا 156 یشومارف  هدنرادزاب  ظفح و  تحص و  دیفم  هک  ییاهزیچ  هرابرد  هلاقم 
399 ، 71 ، 30 ، 29 ، 25 ، 22 ، 16 ، 15 ۀیبطلا 12 ، ۀعانصلا  حالصا  یف  ۀیحالصلا  ۀلاقملا 

هریغ 275 مالک  نع  الضف  هسفن  مالک  ملعی  نالطب ال  نبا  نا  یف  ۀلاقم 
دیحوتلا 152 یف  ۀلاقم 

سایقلا 182 نم  عبارلا  لکشلا  یف  ۀلاقم 
349 ، 162 ، 131 یخلبلا ...  دیز  یبال  ماکزلا  ضرعی  اهلجا  نم  یتلا  ۀلعلا  یف  ۀلاقملا 

ۀعیبطلا 173 دعب  ام  یف  ۀلاقم 
بطلا 374 میلعت  طارقبا  بهذم  یف  ۀلاقم 

ۀیرصانلا 107 ۀلاقملا 
ۀیمجنلا 107 ۀلاقملا 
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ۀئیهلا 194 ملع  دیلاقم 
392 ، 383 يریرح 319 ، تاماقم 

يدیمح 392 تاماقم 
97 باتک )...   ) بضتقملا

359 نودلخ 302 ، نبا  همدقم 
390 ، 383 ، 148 ، 129 ، 128 بدالا 120 ، ۀمدقم 

ۀحالفلا 127 یف  عنقملا 
156 باتک )...   ) تالوقملا

ناوضر 21 نبا  نالطب و  نبا  نایم  تاضقانم  تابتاکم و 
439 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

170 باتک )...   ) صخلم
177 ، 174 باتک )...   ) لحنلا للملا و 

يزار 165 تارظانم 
170 باتک )...   ) رظانملا

ءاضعالا 102 عفانم 
ءاضعالا 102 ۀضقانم 

بطلا 159 ۀضقانم 
177 ، 174 ، 165 ۀمکحلا 119 ، ناوص  بختنم 

نیعلا 182 ضارما  جالع  یف  بختنملا 
ۀیودالا 341 تادرفم  بختنم 

395 دنهلا 303 ، بتک  عماوج  نم 
243 یناقاخ 202 ، تأشنم 

368 يروصنملا 364 ، بطلا  باتک ،)...   ) يروصنم
وطسرا 76 قطنم 

بیبطلا 160 هرضحی  نم ال 
هیقفلا 160 هرضحی  نم ال 

ناسنالا 340 هلمعتسی  امیف  نایبلا  جاهنم 
ۀیبطلا 136 انیس  نبا  تافلؤم 

140 ۀملآلا 29 ، عضاوملا 
ۀمکحلا 200 نازیم 

لقعلا 173 نازیم 
397 بطلا 276 ، ۀعانص  میلعت  ۀیفیک  یف  عفانلا 

بط 359 سومان 
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148 ، 145 ، 144 ، 131 ، 128 باتک )...   ) تابنلا
397 ، 254 ، 219 ، 109 باتک )...   ) ضبنلا

نورثوط 27 یلا  ضبنلا 
میسقت 156 شور  هب  ضبن 

238 ، 234 باتک )...   ) ریغصلا ضبنلا 
239 ، 238 ، 234 ، 171 ، 161 ، 135 ، 27 باتک )...   ) ریبکلا ضبنلا 

ةرسفتلا 276 ضبنلا و 
258 ، 105 ، 101 ةرهازلا 98 ، موجنلا 

حاورالا 12 ۀهزن 
لوقعلا 6 ۀهزن 

ۀجهبملا 51 ۀهزنلا 
بیطلا 373 حفن 

6 ودنه ) نبال   ) سفنلا
ریغصلا 161 سفنلا 

رثنلا 188 دقن 
134 باتک )...   ) سرقنلا

نایدالا 175 ضقن 
بطلا 158 ضقن 

رامعالا 201 یف  راذومنلا 
315 ، 25 ۀیبطلا 21 ، رداونلا 

329 ، 325 باتک )...   ) سیماون
بدالا 340 ملع  یف  برالا  ۀیاهن 

397 ، 369 ، 368 ، 366 ، 313 ۀبسحلا 312 ، بلط  یف  ۀبترلا  ۀیاهن 
نینیعلا 182 بیکرت  یف  ۀیافکلا  ۀیاهنلا و 

305 ع »)  ) اضر ترضح  نامز  رد  ناگناگیب  مولع  رشن  همجرت و  تضهن  »
175 باتک )...   ) دوجولا

ۀطاللإ 6 ةانزلا و  نیب  ۀطاسولا 
طارقب 258 تیصو 

100 نایعالا 98 ، تایفو 
،64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 49 ، 48 ، 47 ، 45 ، 43 ، 42 ، 40 ، 35 ، 34 ، 21 نیملعتملا 17 ، ۀیاده  هیاده ،

398 ، 363 ، 343 ، 342 ، 140 ، 121 ، 114 ، 87 ، 86 ، 79 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65
440 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

203 باتک )...   ) پرپ شنبره 
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331 باتک )...   ) الویه
ریغصلا 161 یلویهلا 
ریبکلا 161 یلویهلا 

337 يزار » هرابرد  ییاهتشاددای  »
358 ، 339 ، 310 رهدلا 136 ، ۀمیتی 

110 باتک )...   ) ناقری
441 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

عبانم تسرهف 

.1923 کیزپیل : ینوریب . ناحیر  وبا  ۀیلاخلا . نورقلا  نع  ۀیقابلا  راثآلا 
1380 ه. توریب : ینیوزق . دالبلا . راثآ 

.1985 دروفسکآ : رزلا . دراچیر و  زا  یسیلگنا  نابز  هب  همجرت  همدقم و  اب  یبرع  نتم  یباراف . رصن  وبا  ۀلضافلا . ۀنیدملا  لها  ءارآ 
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1926 سیزیا . هلجم  فوهریام . سکام  وا .» نامز  قاحسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ  »

مولع ناتـسگنهرف  هرگنک  نیمود  یـس و  تارـضاحملا  ثوحبلا و  هعومجم  يردبلا . فیطللا  دبع  روتکدلا  برعلا .» دنع  ۀیحارجلا  تالآلا  »
.1966 دادغب : یقارعلا .) یملعلا  عمجملا  قارع -( 

.1931 هرهاق : کب . یسیع  دمحا  برعلا .» دنع  ۀلاحکلا  ۀحارجلا و  بطلل و  تالآلا  »
: توریب برعلا . دنع  مولعلا  هفـسلفلا و  یف  تاسارد  ۀـعومجم  يودـب . نمحرلا  دـبع  برعلا .» دـنع  مولعلا  خـیرات  یف  نیقرـشتسملا  ثاحبا  »

.1981
.1973 دادغب : قئاف . تارف  روتکدلا  هرثآم . هتایح و  يزارلا  رکب  وبا 

(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1943 نواهوین : ییاکیرما . یسانشقرش  عمجم  تاراشتنا  لاتنزر . زنارف  یسخرس . بیط  وبا 
.1906 ندیل : یسدقم . میلاقالا . ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا 

. يومحلا یقت  نبا  ناخرط  نب  میرکلا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀیبطلا . هعانصلا  یف  ۀیوبنلا  ماکحالا 
.1955 هرهاق : مالّسلا . ظفاح  مشاه  ذاتسالا  هیلع  قیلعتلا  هقیقحتب و  ینع 

442 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
(. خیرات نودب   ) هماقتسالا ۀعبطم  هرهاق : یلازغ . دمحم  ماما  نیدلا . مولع  ءایحا 

.1985 تروفکنارف : نیگزس . داؤف  رتکد  همدقم  اب  يواهرلا . یلع  نب  قحسا  بیبطلا . بدا 
1353 ه. نکد : دابآردیح  ۀینامثعلا . فراعملا  ةرئاد  يزار . نیدلا  رخف  نیدلا . لوصا  یف  نیعبرالا 

رون رداقلا  دبع  ریهاج و  يرنه  زا  هسنارف  نابز  هب  همجرت  همدقم و  اب  یبرع  نتم  انیس . نب  هّللا  دبع  نب  نیسحلا  سیئرلا  بطلا . یف  ةزوجرالا 
.1956 سیراپ : نیدلا .

.1954 هرهاق : يودب . نمحرلا  دبع  سفنلا . یف  سیلاط  وطسرا 
. ءابدالا مجعم  هب  دوش  عوجر  زین ، 1924 و  هرهاق : ثویلگرم . مامتها  هب  يومح . توقای  بیدالا . ۀفرعم  یلا  بیرالا  داشرا 

1950 هرهاق : ینیوجلا . نیمرحلا  ماما  باتک .)...   ) داقتعالا لوصا  یف  ۀلدالا  عطاوق  یلا  داشرالا 
: کیزپیل ببطتم . قاحسا  نب  نینح  همجرت  سونیلاج . حرش  طارقب . باتک .)...   ) عیباسالا
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.1904
.1982 ياههرامش 1 و 2 . دلج 6 ، ۀیبرعلا . مولعلا  خیرات  هلجم  سدنهملا . هّللا  دبع  نب  رصن  ۀلبقلا .» تمس  جارختسا  »

1343 ه ش. نارهت : هوژپشناد . یقت  دمحم  مامتها  هب  يزار . يایرکز  نب  دمحم  باتک .)...   ) رارسالا
حیحصت و هب  انیس . نبا  زا  یموصعم  دیعـس  وبا  عافد  ناحیر و  وبا  هرابود  ياهخـساپ  مامـضنا  هب  انیـس . نبا  ناحیر و  وبا  ۀبوجالا . ۀلئـسالا و 

ش. 1352 ه . نارهت : ققحم . يدهم  رصن و  نیسح  دیس  یسیلگنا  یسراف و  همدقم 
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1961 رومیتلاب : رنیکسا . نلا  يرنه  یکشزپ . تاحالطصا  لوصا 

.1891 ندیل : هتسر . نبا  ۀیسفنلا . قالعالا 
.1967 هرهاق : يروباشین . يرماع  نسحلا  وبا  مالسالا . بقانمب  مالعالا 

هدش پاچ  هفسلف  نمجنا  هلیـسو  هب  لاس 1355 ه ش . رد  باتک  نیا   ) یـضیف فصآ  هعومجم  یطخ  هخـسن  يزار . متاح  وبا  ةوبنلا . مـالعا 
(. تسا

.1381 هرهاق : ۀیزوجلا . میقلا  نبا  ناطیشلا . دئاصم  نم  نافهللا  ۀثاغا 
1345 ه. هرهاق : ۀیرصملا . بتکلا  راد  یناهفصا . جرفلا  وبا  یناغالا .

.1986 تروفکنارف : نیگزس . داؤف  رتکد  همدقم  اب  یلیئارسا . نامیلس  نب  قاحسا  ۀیذغالا . باتک 
بوتکم  هخسن  زا  یسکع  پاچ  یناجرج . لیعامسا  دیس  ۀیئالعلا . ثحابملا  ۀیبطلا و  ضارغالا 

443 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
ش. 1345 ه . نارهت : لاس 789 ه . رد 

1367 نکد : دابآردیح  ینوریب  لئاسر  هعومجم  ینوریب . ناحیر  وبا  لالظلا . رما  یف  لاقملا  دارفا 
(. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  بلح  هاگشناد  هلیسو  هب  لاس 1976 ، رد  باتک  نیا  یسیلگنا  همجرت  . ) ه

.1955 هرهاق : يودب . نمحرلا  دبع  برعلا . دنع  ۀثدحملا  ۀینوطالفالا 
ش. 1310 ه . - 1308 نارهت : ادخهد . ربکا  یلع  مکح . لاثما و 

.1986 نامع : يزار . رداقلا  دبع  نب  دمحم  مکحلا . لاثمالا و 
. مولع خیرات  یللملانیب  هرگنک  تالاقم  هعومجم  سنیپ . نامیلس  سونیلاج .» رب  يزار  داقتنا  »

(. هسنارف نابز  هب   ) 1953 میلشروا :
.1912 ندیل : یناعمس . میرکلا  دبع  باسنالا .

ش. 1322 ه . نارهت : يرکم . ریما  رهچونم  هلمکت  اب  مود  پاچ  یمسای . دیشر  همجرت  نس . نتسیرک  نایناساس . نامز  رد  ناریا 
. ینیئان يولع  یلعلا  دبع  يزار . يایرکز  نب  دمحم  ۀـلودلا  لابقالا و  تاراما  یف  باتک  یـسراف  همجرت  تسیک ؟ تخبکین  تسیچ و  تخب 

ش. 1343 ه . نارهت :
. فراعملا راد  هرهاق : ظحاج . باتک .)...   ) ءالخبلا

.1919 - 1899 سیراپ : یسدقم . رهاط  نب  رهطم  خیراتلا . ءدبلا و 
ش. 1334 ه . نارهت : نیعم . دمحم  رتکد  مامتها  هب  يزیربت . فلخ  نیسح  دمحم  عطاق . ناهرب 

. یلم هناخباتک  یطخ  هخسن  نارطم . نب  سایلا  نب  دعسا  رصن  وبا  ءابلالا . ۀضور  ءابطالا و  ناتسب 
فراعملا ةرئاد  داینب  هب  هتـسباو  یطخ ، خـسن  راشتنا  زکرم  هلیـسو  هب  هدـنراگن و  مامتها  هب  لاس 1368 ه ش . رد  باـتک  نیا   ) هرامش 4210

(. تسا هدش  پاچ  یمالسا ،
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.1923 هرامش 2 . قشمدب . یملعلا  عمجملا  هلجم  یبیبشلا . اضر  دمحم  یبهذلا .» اهرصع  یف  قشمد  وأ  ءابلالا  ۀضور  ءابطالا و  ناتسب  »
(. یسیلگنا نابز  هب   ) هیوناژ 1927 یمالسا . گنهرف  هلجم  سنیپ . نامیلس  یمالسا .» هفسلف  تالکشم  زا  یضعب  »

.1949 هرهاق : روفیط . نبا  دادغب .
.1950 توریب : یشکارم . يراذع  نبا  برغملا . رابخالا  یف  برغملا  نایبلا 

سدق  ناتسآ  هناخباتک  یطخ  هخسن  یسلدنا . رهز  نبا  سونیلاجل . راصتنالا  یف  نییبتلا  نایبلا و 
444 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

هرامش 1. هرود 7 . سدق . ناتسآ  هلجم  رد  هدش  یفرعم  يوضر ،
(. یناملآ نابز  هب   ) 1924 دلج 5 . سیزیا . هلجم  اکسور . سویلوژ  يزار .» یگدنز  يارب  یعبنم  ناونع  هب  ینوریب  »

ش. 1355 ه . نارهت : یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  ققحم . يدهم  رتکد  یمالسا . قرف  یمالک و  یفسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب 
ش. 1366 ه . نارهت : هدازملاع . يداه  مامتها  هب  یقهیب  رداصملا . جات 

1325 ه. ۀینیسحلا . ۀعبطملا  ةرهاق  ءادفلا . وبا  خیرات 
.1977 هرهاق : ناملکورب . یبرعلا . بدالا  خیرات 

. لاتنزر زنارف  زا  یسیلگنا  همجرت  اب  یبرع  نتم  نینح . نب  قاحسا  ۀفسالفلا . ءابطالا و  خیرات 
.1954 دلج 7 . هرامش 1 . سنیروا . هلجم 

1357 ه. قشمد : کب . یسیع  دمحا  مالسالا . یف  تاناتسرامیبلا  خیرات 
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1951 جیربمک : دوگلا . لیریس  یقرش . تفالخ  ناریا و  یکشزپ  خیرات 

نیهب ماـمتها  هب  ش ،. لاس 1347 ه . رد  باـتک  نیا  یـسراف  همجرت   ) 1903 کیزپیل : یطفق . فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  ءاـمکحلا . خـیرات 
(. تسا هدش  پاچ  نارهت  هاگشناد  هلیسو  هب  ییاراد و 

.1967 هرهاق : هنرامح . فلخ  یماس  برعلا . دنع  ۀلدیصلا  بطلا و  خیرات 
.1958 توریب : يربعلا . نبا  سویروغیرغ  انحوی  جرفلا  وبا  لودلا . رصتخم  خیرات 

.1944 دروفسکآ : رزلاو . دراچیر  زا  یسیلگنا  همجرت  اب  سونیلاج . ۀیبطلا . ۀبرجتلا 
(: اراکنآ هرقنآ -(  یجنطلا . تیوات  نب  دمحم  قیقحت  ینوریب . ناحیر  وبا  نکامالا . تایاهن  دیدحت 

.1961
1333 ه ش. نارهت : بیرق . ییحی  رتکد  مامتها  هب  یناورش . یناقاخ  نیقارعلا . ۀفحت 

(. خیرات نودب  : ) هرهاق یناسملتلا . ینابقعلا  رکاذلا . هینغ  رظانلا و  ۀفحت 
.1925 کیزپیل : ینوریب . ناحیر  وبا  دنهللام . قیقحت 

(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1964 گروبزتیپ : رشرالوکین . یمالسا . قطنم  لوحت 
.1980 دادغب : يدلبلا . ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  مهب . ۀضراعلا  ضارمالا  ةاوادم  مهتحص و  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت 

- ثوغ دیسلا  میکحلا  هیلع  قیلعتلا  هحیحصتب و  ینع  لاحک . یسیع  نب  یلع  نیلاحکلا . ةرکذت 
445 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1383 ه. نکد : دابآردیح  یفرشلا . يرداقلا  نیدلا - یحم 
.389 هرامش 27 / لیگکم . هاگشناد  رلسا  هناخباتک  یطخ  هخسن  لاحک . یسیع  نب  یلع  نیلاحکلا . ةرکذت 

.1946 هرهاق : يودب . نمحرلا  دبع  اهمجرت  اهنیب و  فلا  نیقرشتسملا  رابکل  تاسارد  ۀیمالسالا . ةراضحلا  یف  ینانویلا  تارتلا 
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.1947 1366 ه /. هرهاق : یسدقم . ۀماش  وبا  نیتضورلا . یلع  لیذلاب  فورعملا  نینرقلا  لاجر  مجارت 
ش. 1342 ه . نارهت : یئامغی . بیبح  مامتها  هب  يربط . ریسفت  همجرت 

.1978 1407 ه /. هرهاق : ۀیبطلا . دشر  نبا  لئاسر  دشر . نبا  باتک .)...  . ) قایرتلا
.1968 نب : سیبشا . وتوا  رشن  قیقحت و  بیبطلا . نسحلا  نب  دعاص  یبطلا . قیوشتلا 

Albucasis on ناونع تحت  یـسیلگنا  همجرت  اـب  یبرع  نتم  يوارهز . ساـبع  نب  فلخ  مساـقلا  وبا  فیلاـتلا . نع  زجع  نمل  فیرـصتلا 
.1973 اینرفیلاک : سیول . یج . کنیپسا و  سا . مامتها  هب   . Surgery and Instruments

.1948 نکد : دابآردیح  ینوریب . لئاسر  هعومجم  ینوریب . ناحیر  وبا  حئافصلا . جیز  حیحصت 
.1963 نلرب : سونیلاج . ریسفت  نورطیطاق  باتک  نم  دئاوفل  ناوضر  نب  یلع  قیلاعت 

: قشمد دهف . قیفوت  قیقحت  قاحسا . نب  نینح  همجرت  یسسفا . سوردیماطرا  ایؤرلا . ریبعت 
.1964

(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1983 دلج 38 . بط . خیرات  هلجم  رزیل . يرگ  يدالیم .» مهدراهچ  ات  متفه  نرق  زا  یمالسا  دالب  رد  یکشزپ  میلعت  »
.1942 دلج 62 . اکیرما . ناسانشرواخ  هلجم  لاتنزر . زنارف  مامتها  هب  یباراف . رصن  وبا  هب  بوسنم  ءامکحلا .» ءامسا  ریسفت  »

دلج 40. بط . خیرات  هلجم  لاتنزر . زنارف  طارقب .» مسیروفآ  زا  لوا  لصف  رب  یبرع  ياهریسفت  »
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1966 هرامش 3 .

1359 ه ش. نارهت : یئامه . نیدلا  لالج  مامتها  هب  ینوریب . ناحیر  وبا  میجنتلا . ۀعانص  لئاوال  میهفتلا 
. ۀیبرعلا مولعلا  خیرات  هلجم  واه . نوردیرف  درولا .» حتفت  دنع  نمزملا  ماکز  لوح  يزارلا  ریرقت  »

.1967 بلح : لوا . لاس  هرامش 1 .
446 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1350 ه ش. نارهت : یفسوی . نیسحمالغ  رتکد  حیحصت  هب  مولعمان . یمجرتم  زا  یسراف  همجرت  نالطب . نبا  ۀحصلا . میوقت 
.1966 هرهاق : يزوجلا . نبا  ناسللا . میوقت 

(. هسنارف نابز  هب   ) 1927 سیراپ : يزد . برع . سیماوق  هملکت 
ConcePtion Vazquez) وتینیبید ثیکثاب  نویثپیثنوک  هیلع  قلع  هققح و  دـشر . نب  دـیلولا  وبا  سونیلاـج . یلا  دـشر  نبا  تاـصیخلت 

.1984 دیردام : ( . de Benito
. ۀیبطلا دشر  نبا  لئاسر  یسلدنا . دشر  نب  دیلولا  وبا  سونیلاجل . جازملا  فانصا  یف  باتک  صیخلت 

.1987 هرهاق :
: توریب مود . پاچ  زژیوب . سیروم  زا  هسنارف  ناـبز  هب  ياهمدـقم  اـب  یبرع  نتم  یـسلدنا . دـشر  نب  دـیلولا  وبا  تـالوقملا . باـتک  صیخلت 

.1983
1381 ه. هرهاق : يروباشین . یبلاعث  روصنم  وبا  هرضاحملا . لیثمتلا و 

: توریب یسیلگنا . همجرت  اب  یبرع  نتم  ینوریب . ناحیر  وبا  رمملا . ینعم  قیقحتل  رقتسملا  دیهمت 
.1959

.1965 توریب : 1357 ه . دادغب : يدوعسم . نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  فارشالا . هیبنتلا و 
(. 1893 م ندیل : پاچ  زا  تسفا  )

دیس فیلأت  حیحصت و  هب  يراخبلا . يرمقلا  حون  نب  نسح  روصنم  وبا  یسراپ . نابز  هب  یکـشزپ  تاحالطـصا  ریـسفت  همجرت و  رد  ریونتلا ،
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ش. 1352 ه . نارهت : ماما . مظاک 
. جیربمک هاگشناد  هناخباتک  یطخ  هخسن  يدنقرمس . يدیرتام  روصنم  وبا  باتک .)...   ) دیحوتلا

(. تسا هدش  رشتنم  توریب  رد  لاس 1970 ، رد  فیلخ ، هّللا  حتف  رتکد  ششوک  اب  باتک  نیا  . ) تافاضا هرامش 3651 ،
. هّللا دبع  الم  هیشاح  هب  دوش  عوجر  ینازاتفت . نیدلا  دعس  قطنملا . بیذهت 

. يروخلا لشیم  روتکدلا  قیقحت  رهز . نب  کلملا  دبع  ناورم  وبا  ریبدتلا . ةاوادملا و  یف  ریسیتلا 
1403 ه. قشمد :

1364 ه. هرهاق : يروباشین . یبلاعث  روصنم  وبا  بوسنملا . فاضملا و  یف  بولقلا  رامث 
(. هسنارف نابز  هب   ) 1944 - 1942 هرهاق : سوارک . لپ  نایح . نب  رباج 

.1982 دادغب : نالوحلا . نایمعلا و  ناجرعلا و  ناصربلا و  باتک  ظحاج ،
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1354 سازناک . هاگشناد  نتراس . جرج  یسماغرف . سونیلاج 

447 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1966 گروبزتیپ : رشرالوکین . سایق . سونیلاج و 

. نارهت هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  هرامش 2098  یسکع  هخسن  نوجمس . نبا  ةدرفملا . ۀیودالا  عماج 
1291 ه. هرهاق : راطیب . نبا  هب  فورعم  یسلدنا ، دمحا  نب  هّللا  دبع  نیدلا  ءایض  ۀیذغالا . ۀیودالا و  تادرفمل  عماجلا 

لاس هب  بوتکم  هرامش 5469 . نارهت . هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  یطخ  هخـسن  يوحن . ییحی  زا  لقن  هب  نینح . نب  قاحـسا  ءابطالا . لودج 
556 و 557.

.1970 مادرتسمآ : ربیاد . سناه  مامتها  هب  ۀیولعلا . راثآلا  یف  سیلاط  وطسرا  باتکل  يدابعلا  قحسا  نب  نینح  دیز  یبا  عماوج 
. نیتال همجرت  یبرع و  نتم  یناغرفلا . ۀیواسملا . تاکرحلا  لوصا  موجنلا و  ملع  عماوج 

(. پاچ 1669 يور  زا  . ) 1986 تروفکنارف :
.1902 هتکلک : تیرکسناس . نتم  زا  یسیلگنا  همجرت  باتک .)...   ) كرچ

1295 ه. نارهت : يدزی . هّللا  دبع  الم  قطنملا . بیذهت  یلع  ۀیشاحلا 
. يراخب باهولا  دبع  دیس  فارشا  تحت  يزار . يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  بطلا . یف  يواحلا 

.1974 نکد : دابآردیح 
هرامش 1100. یطخ  هخسن  بیبط . نسح  نب  هّللا  تبه  نب  دیعس  نسحلا  وبا  قورفلا . دودحلا و 

(. ینونک يرهطم  یضترم  دیهش  رالاسهپس -(  یلاع  هسردم 
ش. 1329 ه . نارهت : يوضر . سردم  مامتها  هب  يونزغ . یئانس  ۀقیقحلا . ۀقیدح 

(. خیرات نودب   ) هتیرش هعبطم  هرهاق : یطویس . نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ةرهاقلا . رصم و  رابخا  یف  ةرضاحملا  نسح 
.1981 جیربمک : لسلا . یف  ۀثلاثلا ، ۀلاقملا  نامیلس . نب  قاحسا  باتک .)...   ) تایمحلا

1364 ه. - 1356 هرهاق : نوراه . مالّسلا  دبع  مامتها  هب  ظحاج . رحب  نب  ورمع  باتک .)...   ) ناویحلا
.1956 ریازجلا : یبطرقلا . بتاکلا  دعس  نب  بیرع  نیدولوملا . یلابحلا و  ریبدت  نینجلا و  قلخ 

ۀغللا یلا  اهلقن  اهححـص و  یکـشزپ .) لئاسم  رد  يرـصم  ناوضر  نبا  يدادـغب و  نالطب  نبا  نایم  تارظانم  تابتاکم و  لـئاسر -(  سمخ 
.1937 هرهاق : فوهریام . سکام  روتکدلا  و  تخاش ) فزوژ  تخش -(  فسوی  روتکدلا  قیلاعت  ۀمدقم و  اهیلع  داز  ۀیزیلکنالا و 
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هرامش 3520. نارهت . هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  یسکع  هخسن  نارهم . نب  روصنم  نب  نارهم  همجرت  سدیروقسوید . راجشالا . صاوخ 
ش. رذآ 1318 ه . رهم . هلجم  مجنپ . لاس  همیمض  یقهیب . همکحلا  ناوص  همتت  یسراف  همجرت  يدزی . یشنم  نیدلا  رصان  رابخالا . ةرد 

.1933 - 1932 دلج 14 . رصم . هسسؤم  هلجم  نایبلا . یبا  نب  دیدس  یناتسرامیبلا . روتسدلا 
1379 ه. هرهاق : یبرغم . نامعن  یضاق  مارحلا . لالحلا و  رکذ  یف  مالسالا  مئاعد 

يرتهب پاچ  کنارف ، نیلک  سکیلف  ششوک  اب  لاس 1985 ، رد  خیرات .) نودب  : ) هرهاق يدادـغب . نالطب  نب  نسح  نب  راتخم  ءابطالا . ةوعد 
(. تسا هدش  رشتنم  ناملآ ، دالب  زا  ندابسیو ، رد  باتک  نیا  زا 

. یکشزپ خیرات  هلجم  لاتنزر . زنارف  یطسو .» نورق  رد  یمالسا  ناهج  رد  یکشزپ  ملع  زا  عافد  »
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1969 دلج 43 .

. زلاد ویلبد . لشیم  زا  یسیلگنا  همدقم  همجرت و  اب  يرصم . ناوضر  نب  یلع  نادبالا . راضم  عفد 
.1984 اینرفیلاک . هاگشناد 

نیـسح رتکد  شـشوک  هب  باـتک ، یبرع  نتم  . ) 1963 وگاکیـش : سنیپ . نامیلـس  هلیـسو  هب  یـسیلگنا  همجرت  نومیم . نبا  نیرئاحلا . ۀـلالد 
(. تسا هدیسر  پاچ  هب  اراکنآ ، هاگشناد  هلیسو  هب  لاس 1974 ، رد  ياتآ ،

.1987 1408 ه /. تیوکلا : ۀیبرعلا . تاطوطخملا  دهعم  تاروشنم  لولهب . نب  نسح  لئالدلا .
هدش هداد  عاجرا  زین   1971 قشمد : یجنوت ، دمحم  رتکد  پاچ  هب   ) 1348 ه بلح : يزرخاب . نسحلا  وبا  رصعلا . لها  ةرصع  رـصقلا و  ۀیمد 

(. تسا
ش. نارهت 1338 ه . یلوسرلا . دبع  یلع  مامتها  هب  يوره . یقرزا  ناوید 

1300 ه. هینطنطسق . بئاوجلا  ۀعبطم  پاچ  يرتحب . ناوید 
ش. 1320 ه . نارهت : ینغ . مساق  ینیوزق و  دمحم  مامتها  هب  ظفاح . ناوید 
ش. 1338 ه . نارهت : يداجس . نیدلا  ءایض  رتکد  مامتها  هب  یناقاخ . ناوید 
. موس پاچ  ش . نارهت 1362 ه . يوضر . سردم  مامتها  هب  یئانس . ناوید 

ش. 1352 ه . نارهت : ققحم . يدهم  يونیم و  یبتجم  مامتها  هب  ورسخرصان . ناوید 
.1928 هرهاق : ۀیرصملا . ۀعماجلا  یحبص . حیحصت گ . هرق . نب  تباث  ةریخذلا .

- شناد یقت  دمحم  ششوک  هب  یناجرج . ینیسح  نسح  نب  لیعامسا  یهاشمزراوخ . هریخذ 
449 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ش. 1344 ه . نارهت : راشفا . جریا  هوژپ و 
.1960 توریب : قرشملا ، هلجم  ردنکسا . یکز  تربلآ  بیبطلا ». ۀنحم  يزارلا و  »

. فوهریام سکام  روتکدلا  تخش و  فسوی  روتکدلا  حیحصت  یهلا .» ملعلا  ۀفـسلفلا و  یف  سونیلاج  یلع  یبطرقلا  نومیم  نب  یـسوم  در  »
.1939 هرهاق :

.1987 هرهاق : دئاز . دیعس  یتاونق و  هتاحش  جرج  روتکدلا  قیقحت  ۀیبطلا . دشر  نبا  لئاسر 
1367 ه. نکد : دابآردیح  ۀینامثعلا . فراعملا  ةریاد  ینوریب . ناحیر  وبا  لئاسر 

.1948 نکد : دابآردیح  ۀینامثعلا . فراعملا  ةرئاد  قارع . نب  رصن  وبا  لئاسر 
.1957 توریب : افصلا . ناوخا  لئاسر 

1372 ه. - 1369 هرهاق : هدیر . وبا  يداهلا  دبع  دمحم  مامتها  هب  ۀیفسلفلا . يدنکلا  لئاسر 
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.1939 سیراپ : سوارک . لپ  مامتها  هب  ةدوقفملا . هبتک  نم  اعطق  اهیلا  فاضم  يزار . يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  ۀیفسلف . لئاسر 
تخاش و فزوژ  مامتها  هب  يرـصملا . ناوضر  نبا  يدادـغبلا و  نالطب  نبال  لئاسر  سمخ  هرهاقلا . رـصم و  ءاـبطا  یلا  ناوضر  نبا  ۀـلاسر 

. فوهریام سکام 
.1955 هرهاق : یکسرونیم . مامتها  هب  یجرزخلا . فلد  یبال  ۀیناثلا  ۀلاسرلا 

1402 ه. مق : فجن . يدهم  دمحم  قیقحتب  ع .)  ) اضرلا مامالا  بطب  ۀفورعملا  ۀیبهذلا  ۀلاسرلا 
هلیـسو هب  یناملآ  همجرت  اب  مجرتی . مل  ام  ضعب  هملعب و  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلا  قحـسا  نب  نینح  ۀـلاسر 

نامز قاحسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ   » ناونع تحت  باتک  نیا  یـسیلگنا  همجرت  صیخلت و  . ) کیزپیل 1925 رسارتشگرب . یج .
تسیب رد  هدنراگن  هلیسو  هب  نآ  یسراف  همجرت  تسا . هدش  پاچ  فوهریام  سکام  هلیـسو  هب  لاس 1926 ، دلج 8 ، سیزیآ ، هلجم  رد  وا »

(. تسا هدش  رشتنم  ش . لاس 1355 ه . رد  متسیب ،) راتفگ   ) یمالسا قرف  یمالک و  یفسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ 
. یمایخ میهاربا  نب  رمع  حتفلا  وبا  سدیلقا . باتک  تارداصم  نم  لکشا  ام  حرش  یف  هلاسر 

.1961 هیردنکسا :
. سوارک لپ  مامتها  هب  ینوریب . دمحا  نب  دمحم  ناحیر  وبا  يزارلا . بتک  تسرهف  یف  ۀلاسر 

هلاسرل ۀطاشملا  تسویپ  هب  ینوریب ، ياهباتک  ياهمان  يزار و  ياهباتک  تسرهف  ناونع  تحت  یـسراف  همجرت  اب  مود  پاچ  . ) 1936 سیراپ :
(. تسا هدش  رشتنم  ش . لاس 1366 ه . نارهت ، رد  ققحم ، يدهم  مامتها  هب  يزیربت ، رفنضغ  زا  تسرهفلا ،

450 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
1330 ه ش. نارهت : ةوکشم . دمحم  دیس  حیحصت  و  یشاوح . همدقم و  اب  انیس ، یلع  وبا  سیئرلا  خیش  ضبن . رد  هلاسر  ای  یسانشگر 

.1977 بلح . ۀعماج  برعلا . دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀیملاعلا  ةودنلا  ثاحبا  ناملوا . درفنام  یسسفالا ، سفور  لامعال  ۀیبرعلا  ۀیاورلا  »
.1927 هرهاق : طابس . سلوب  سقلا  اهیلع  قیلعتلا  اهحیحصتب و  ینع  عوشیتخب . نب  لیئاربج  نب  هّللا  دبع  ۀیبطلا . ۀضورلا 

ش. 1349 ه . - 1347 نارهت : یلم . راثآ  نمجنا  نامیرک . نیسح  رتکد  ناتساب . ير 
1341 ه. نلرب : نمحرلا . لذب  دمحم  مامتها  هب  ورسخرصان . نیرفاسملا . داز 

.1966 هرامش 3 . دلج 4 . یکشزپ . خیرات  هلجم  لاتنزر . زنارف  طارقب . لوصف  رب  یبرع  حورش  تسا .» زارد  تعانص  هاتوک و  یگدنز  »
.1914 ندنل : بط . یللملانیب  هرگنک  نیمهدفه  شرازگ  گنیکنار . يزار .» راثآ  یگدنز و  »

.1899 مر : یناتب . هب  فورعم  ینارح ، رباج  نب  نانس  نب  دمحم  یباصلا . جیزلا 
ش. 1354 ه . نارهت : ناریا . گنهرف  داینب  یسکع  پاچ  يروباشین . ینادیم  یماسالا . یف  یماسلا 

: بلح رسیا . السروا و  قیقحت  میکحلا . سونیلب  للعلا .) باتک   ) ۀعیبطلا ۀعنص  ۀقیلخلا و  رس 
.1979

1356 ه. نارهت : هرامش 2 . موس : لاس  درخ . نادیواج  هلجم  هوژپشناد . یقت  دمحم  وا ،» هقوشم  هلاسر  یناتسربط و  ودنه  نبا  تشذگرـس  »
ش.

.1907 هتکلک : لالاجنوک . تیرکسناس ، نابز  زا  یسیلگنا  همجرت  درسس .
.1983 دیردام : جیوب . فیزوج  هیلع  قلع  هققح و  دشر . نبا  دیلولا  وبا  یعیبطلا . عامسلا 

.1958 ندابسیو : لاگیس . درفلآ  مامتها  هب  ع .)  ) قداصلا رفعج  ذیملت  یفوصلا  نایح  نب  رباج  یسوم  وبا  حشیا  اهراضم . عفد  مومسلا و 
.1984 تروفکنارف : ۀیمالسالا . ۀیبرعلا و  مولعلا  خیرات  هلجم  یسیلگنا . همجرت  اب  یبرع  نتم  ینوریب . ناحیر  وبا  بیغلا . ةداعسلا و  یمهس 

. هلیهلا بیبحلا  دمحم  روتکدلا  میدقت  قیقحت و  یناوریق . رازج  نبا  مهریبدت . نایبصلا و  ۀسایس 
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.1968 سنوت :
ش. 1341 ه . نارهت : كراد . تربوه  ششوک  هب  یسوط . کلملا  ماظن  هجاوخ  كولملا . ریس 
451 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

ش. 1371 ه . مود . پاچ  ه ش . . 1343 ققحم . يدهم  رتکد  مامتها  هب  يزار . يایرکز  نب  دمحم  ۀیفسلفلا . ةریسلا 
(. خیرات نودب   ) هرسیملا راد  توریب  یلبنحلا . دامعلا  نبا  بهذ . نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش 

. یقرش هرامش 8613  ایناتیرب . هزوم  یطخ  هخسن  دالخلا . نبا  یلع  وبا  ضقن  رب  یلزتعم  یبیصن  قاحسا  وبا  حرش 
[933 .] 1940 هرهاق : فوهریام . سکام  ششوک  هب  نومیم . نبا  راقعلا . ءامسا  حرش 

ص451 1 ؛  جنتم ناریا ؛  مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
: هرهاق نامثع . میرکلا  دبع  رتکد  قیقحت  ینادمه . رابجلا  دبع  یضاق  ۀسمخلا . لوصالا  ح 

1384 ه.
ش. 1318 ه . نارهت : يدابآمجن . دومحم  رتکد  يزار . يایرکز  نب  دمحم  ماقم  لاححرش و 

(. يرصان پاچ  . ) 1298 ه نارهت : يراوزبس . يداه  الم  جاح  تمکح . هموظنم  حرش  هب  فورعم  دئارفلا ، ررغ  حرش 
.7785 هرامش 66 / لیگکم . هاگشناد  رلسا  هناخباتک  یطخ  هخسن  قداص . یبا  نبا  طارقب . لوصف  حرش 

1955 م. نارهت : نیعم . دمحم  نبرک و  يرناه  مامتها  هب  يروباشین . خرس  نب  دمحم  یناجرج . مثیهلا  وبا  هدیصق  حرش 
1398 ه. نارهت : يراوزبس . يداه  الم  جاح  قطنم .) هموظنم  حرش   ) ۀمظتنملا یلائللا  حرش 

(. يرصان پاچ  )
.1964 - 1961 هرهاق : میهاربا . لضفلا  وبا  دمحم  قیقحت  دیدحلا . یبا  نبا  ۀغالبلا . جهن  حرش 

: دادغب دیشر . مظان  قیقحت  هب  یلبنح . میهاربا  نب  دمحا  بویا . ینب  بقانم  یف  بولقلا  ءافش 
.1978

. کلم یلم  هناخباتک  یطخ  هخسن  يزار . يایرکز  نب  دمحم  میکحلا . سونیلاج  یلع  كوکشلا 
هسسؤم هلیسو  هب  ققحم ،) يدهم  ، ) هدنراگن شـشوک  اب  ش ،. لاس 1372 ه . رد  یمالـسا ، هشیدنا  هعومجم  رد  باتک  نیا  . ) هرامش 4583

(. تسا هدش  پاچ  یسیلگنا  یبرع و  یسراف ، همدقم  اب  یمالسا ، ندمت  هشیدنا و  یللملانیب 
.389 هرامش 28 / لیگکم . هاگشناد  رلسا  هناخباتک  یطخ  هخسن  نیعلا .) باب   ) يرمق حون  نب  نسح  روصنم  وبا  ۀیروصنملا . ۀیسمشلا 

ش. 1341 ه . نارهت : یتعاط . یلعلا  دبع  مامتها  هب  یناوجخن . هاش  ودنه  سرفلا . حاحص 
452 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1376 ه. توریب : يرهوج . دامح  نب  لیعامسا  ۀغللا . حاحص 
.1974 نارهت : يودب . نمحرلا  دبع  مامتها  هب  یناتسجس . یقطنم  نامیلس  وبا  ۀمکحلا . ناوص 

.1973 یچارک : دیعس . دمحم  میکح  یهلا و  ناسحا  رتکد  مامتها  هب  ینوریب . ناحیر  وبا  ۀندیصلا .
(. تسا هدش  رشتنم  نارهت  رد  ش . لاس 1380 ه . رد  یئوخ ، بایرز  سابع  رتکد  هلیسو  هب  باتک  نیا  زا  يرتهب  پاچ  )

: گروبنیدا یسیلگنا . نابز  هب  یناملآ  نابز  زا  هدش  همجرت  ناملوا . درفنام  یمالسا . بط 
1978 م.

(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1926 ندنل : لبمک . یطسو . نورق  رد  نآ  ریثأت  یمالسا و  بط 
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(. يدنله نابز  هب   ) 1920 مادرتسمآ : دنله . مولع  یمداکآ  هلجم  روبيد . يزار . یناحور  بط 
.1946 توریب : هّللا . ریخ  دعسا  روتکدلا  یبرعلا . بطلا 

. یجعلق نیما  یطعملا  دـبع  روتکدـلا  هیلع  قلع  هثیداحا و  جرخ  هققح و  يدادـغب . فیطللا  دـبع  نیدـلا  قفوم  ۀنـسلا . باـتکلا و  نم  بطلا 
1406 ه. توریب :

هرهاق 1367 ه. یبهذ . هّللا  دبع  وبا  ظفاح  يوبنلا . بطلا 
.1984 قشمد : یمیسنلا . مظان  دومحم  ثیدحلا . ملعلا  يوبنلا و  بطلا 

: هرهاق یجعلق . نیما  یطعملا  دبع  روتکدلا  هیلع  قلع  هققح و  ۀیزوجلا . میقلا  نبا  یبنلا . بط 
1398 ه ق.

1398 ه. هرهاق : ۀیزوجلا . میقلا  نبا  یبنلا . بط 
. يودب نمحرلا  دبع  قیقحت  نینح . نب  قاحسا  هلیسو  هب  یبرع  همجرت  سیلاطوطسرا . ۀعیبطلا .

1358 ه. - 1384 هرهاق :
.1985 توریب : یبهذلا . ظفاحلا  ربغ . نم  ربخ  یف  ربعلا 

.1921 جیربمک : وا . تدالو  لاس  نیمتصش  تبسانم  هب  نورب ، دراودا  هب  هدش  میدقت  تالاقم  هعومجم  همانبجع .
ش. 1345 ه . نارهت : راشفا . جریا  مامتها  هب  یناشاک . هّللا  دبع  مساقلا  وبا  رهاوجلا . سئارع 

.1928 هرهاق : فوهریام . سکام  زا  یبط  تاحالطصا  حرش  یسیلگنا و  همجرت  اب  قاحسا  نب  نینح  نیعلا . یف  تالاقم  رشع 
. ییایلاتیا نابز  زا  همجرت  . ) 1911 مر : ونیلان . یطسولا . نورقلا  یف  برعلا  دنع  هخیرات  کلفلا  ملع 

لاس  رد  یمالسا ، موجن  خیرات  ناونع  تحت  مارآ ، دمحا  هلیسو  هب  باتک  نیا  یسراف  همجرت 
453 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

(. تسا هدش  پاچ  نارهت  رد  ش . 1349 ه .
: نکد دابآردیح  ۀینامثعلا . فراعملا  ةرئاد  یحیسملا . ببطتملا  فقلا  نبا  ۀحارجلا . یف  ةدمعلا 

1356 ه.
توریب 1965. اضر . رازن  روتکدلا  قیقحت  حرش و  ۀعبیصا . یبا  نبا  ءابطالا . تاقبط  یف  ءابنالا  نویع 

.1927 گروبماه : رتیر . تومله  قیقحت  یطیرجم . دمحا  نب  ۀملسم  میکحلا . ۀیاغ 
(. یسیلگنا نابز  هب   ) 1953 نواهوین : تنک . ناتساب . یسراف 

(. خیرات نودب   ) رشنلا ۀعابطلل و  ۀیموقلا  رادلا  یناهفصا . دامع  یسدقلا . حتفلا  یف  یسقلا  حتفلا 
.1928 نلرب : یقیدصلا . ریبز  دمحم  روتکدلا  هقیلعت  هخسنب و  ینتعادق  يربط . نبر  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀمکحلا . سودرف 

. ملاس ملس  دمحم  رتکد  مامتها  هب  يدابعلا . قاحسا  نب  نینح  دیز  یبا  لقن  نیملعتملل . بطلا  قرف 
.1978 هرهاق :

. یسلدنالا مزح  نب  دمحا  نب  دمحا  نب  یلع  دمحم  وبا  لحنلا . ءاوهالا و  للملا و  یف  لصفلا 
1317 ه. هرهاق :

.1956 کیسالک . یلصف  هلجم  نرتسا  ما . سا . یبرع .» رد  سونیلاج  قالخا  زا  یتارقف  »
.1984 تروفکنارف : ینادلک . هیشحو  نبا  ۀیطبنلا . ۀحالفلا 

.1930 توریب : ۀمعن ، هّللا  دبع  خیش  مهئارآ . مهتایح و  ۀعیشلا ، ۀفسالف 
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.1954 سفنلا . یف  سیلاط  وطسرا  باتک  همیمض  يودب . نمحرلا  دبع  مامتها  هب  ۀفسالفلا . اهب  یضرت  یتلا  ۀیعیبطلا  ءارالآ  یف  سخرطولف 
.1974 توریب : دلج 3 . سابع . ناسحا  روتکدلا  قیقحت  یبتکلا . رکاش  نب  دمحم  تایفولا . تاوف 

زا یـسیلگنا  هـمجرت  . ) 1393 ه ددـجت . اـضر  یـسراف  همجرت  1391 ه . ددـجت . اضر  پاـچ  . 1872 لـگولف . پاـچ  میدـن . نبا  تسرهفلا .
(. تسا هدش  پاچ  لاس 1970 ، رد  ایبملک ، هاگشناد  هلیسو  هب  جادرایب ،

وبا زا  تسرهفلا  ۀـلاسرل  هطاـشملا  تسویپ  هب  ینوریب . دـمحا  نب  دـمحم  ناـحیر  وـبا  ینوریب . ياـهباتک  ياـهمان  يزار و  ياـهباتک  تسرهف 
ش. 1366 ه . نارهت : ققحم . يدهم  رتکد  زا  قیلعت  همجرت و  حیحصت و  يزیربت . رفنضغ  قاحسا 

.1969 نلرب : سونیلاج . بطلا . ءازجا  یف 
454 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
1367 ه. نکد : دابآردیح  ینوریب . لئاسر  هعومجم  ینوریب . ناحیر  وبا  راتوالا . جارختسا  یف 

يزکرم هناخباتک  یطخ  هخـسن  ببطتملا . ینانویلا  اقول  نبا  اطـسق  اهلوصا . اهناکرا و  یه  سانلا و  نادبا  تناک  اهنع  یتلا  تاسقطـسالا  یف 
هرامش 5469. نارهت . هاگشناد 

(. تخاش فرژ   ) تخاش فسوی  فوهریام و  سکام  مامتها  هب  سونیلاج . ۀیبطلا . ءامسالا  یف 
.1931 نلرب :

ياههرامش 1 و دلج 6 . هیبرعلا . مولعلا  خیرات  هلجم  یسیلگنا . همجرت  اب  یبرع  نتم  ینوریب . ناحیر  وبا  روکلا . حیطبت  روصلا و  حیطـست  یف 
.1982 بلح . هاگشناد  . 2

1367 ه. نکد : دابآردیح  ینوریب . لئاسر  هعومجم  ینوریب . ناحیر  وبا  دنهلا . تاکیشار  یف 
.1983 ياههرامش 1 و 2 . دلج 7 . هیبرعلا . مولعلا  خیرات  هلجم  يودزب . رسیلا  وبا  هلبقلا . تمس  یف 

.1978 هرهاق : قاحسا . نب  نینح  همجرت  سونیلاج . نیملعتملل . بطلا  قرف  یف 
. یبرع هرامش 2857  سیراپ . یلم  هناخباتک  یطخ  هخسن  سونیلاج . ۀیذغالا . يوق  یف 

پاچ فلؤم . زا  یبرع  نابز  هب  هلاقم  کی  یسیلگنا و  نابز  هب  هلاقم  ود  مامضنا  هب  ققحم . يدهم  يزار . يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف 
ش. ه . . 1369 نارهت : موس .

.1971 نب : سیت . نگروی  سنه  مامتها  هب  یناملآ . همجرت  اب  یبرع  نتم  يدادغب . فیطللا  دبع  اطیباید . یمسملا  یضرملا  یف 
.1980 دادغب : هیاطق . ناملس  قیقحت  یناوریقلا . رازجلا  نبا  میهاربا  نب  دمحا  رفعج  وبا  اهتاوادم . اهضارما و  ةدعملا و  یف 

.1903 توریب : قرشملا . هلجم  ینیبیصنلا ، ایلیا  همیناقا . ثیلثت  قلاخلا و  ۀینادحو  یف 
. یبرع هرامش 2849  سیراپ . یلم  هناخباتک  یطخ  هخسن  سدیروقسوید . بطلا . جالع  یلویه  یف 

.1967 نکد : دابآردیح  بطلا . یف  نوناقلا  سوماق 
1375 ه. - 1373 نکد : دابآردیح  ینوریب . ناحیر  وبا  يدوعسم . نوناق 

1294 ه. هرهاق : یسوجم . سابع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀیبطلا . ۀعانصلا  لماک 
1353 ه. هرهاق : ریثالا . نبا  خیراتلا . یف  لماکلا 

. كوتام نا . یج . مامتها  هب  یسیلگنا  همجرت  اب  یبرع  نتم  لبح . یلع  لبح  یف  طارقب  باتک 
.1968 جیربمک :

: جیربمک زنویال . كوتام و  زا  یسیلگنا  همجرت  حیحصت و  اب  ناسنالا . ۀعیبط  یف  طارقب  باتک 
.1968
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455 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
.1968 جیربمک : نورطیطاق . هب  فورعم  طارقب  باتک 

. قاحسا نبا  نینح  صیخلت  حرش و  ضارمالا . ءافشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا  سونیلاج  باتک 
هرهاق 1982. ملاس . میلس  دمحم  رتکد  قیلعت  قیقحت و 

دراتوگ مامتها  هب  یناملآ  همجرت  یبرع و  نتم  ببطتم . قاحـسا  نب  نینح  لقن  ءازجالا . ۀـهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا  یف  سونیلاـج  باـتک 
.1970 نلرب : ریامورتسا .

.1969 نلرب : یسیلگنا . نابز  هب  همجرت  اب  یبرع  نتم  هکساملا . بابسالا  یف  سونیلاج  باتک 
. ملاس میلـس  دمحم  روتکدلا  قیقحت  ببطتملا . يدابعلا  قحـسا  نب  نینح  دیز  یبا  لقن  طارقب . يأر  یلع  تاسقطـسالا  یف  سونیلاج  باتک 

.1987 هرهاق :
: کیزپیل نومیس . سکام  زا  یناملآ  همجرت  اب  یبرع  نتم  حیرشتلا . لمع  یف  سونیلاج  باتک 

.1906
: هرهاق ملاس . میلـس  دـمحم  روتکدـلا  قیلعت  قیقحت و  ببطتملا . يدابعلا  قحـسا  نب  نینح  لقن  نیملعتملل . بطلا  قرف  یف  سونیلاـج  باـتک 

1878 م.
. دهشم هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  هلجم  ققحم . يدهم  يروباشین .» لگ  هرابرد  يزار  باتک  »

داریا ندنل  رد  لاس 1972  رد  یکـشزپ ، خـیرات  یللملانیب  هرگنک  نیموس  تسیب و  رد  هلاقم  نیا  یـسیلگنا  تروص  . ) ش ناتسبات 1352 ه .
(. تسا هدش  پاچ  اهینارنخس  هعومجم  نمض  اجنامه ، رد  لاس 1974  رد  هدش و 

.1978 هرامش 52 . یکشزپ . خیرات  هلجم  لاتنزر . زنارف  هلیسو  هب  یسیلگنا  همجرت  اب  حیحصت  یفخلا .» ءادلا  یف  يزارلا  باتک  »
.1980 هرهاق : ینویلغ . لپ  زا  یسیلگنا  همجرت  اب  نتم  قاحسا . نب  نینح  بطلا .) ۀعانص  یلا  لخدملا  لئاسملا -(  باتک 

ش. 1339 ه . - 1331 نارهت : دلجم . هد  يدبیم . نیدلا  دیشر  لضفلا  وبا  راربالا . ةدع  رارسالا و  فشک 
.1976 نارهت : هفیلخ . یجاح  نونفلا . بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک 

.1979 کیژلب : نول  يرنه . دنارگ  كاژ  مامتها  هب  يوسنارف  همجرت  اب  یبرع  نتم  ناوضر . نب  یلع  بیبطلا . ۀیافک 
ش. 1343 ه . نارهت : يونیم . یبتجم  مامتها  هب  یشنم . هّللا  رصن  هنمد . هلیلک و 

1399 ه. توریب : دلج . هدزناش  يدنهلا و  یلع  نیدلا  ءالع  لاعفالا . لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک 
456 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

.1971 توریب : هبهش . یضاق  نب  نیدلا  ردب  ۀیرونلا . ةریسلا  یف  ۀیردلا  بکاوکلا 
.1977 بلح . هاگشناد  یمالسا . مولع  خیرات  هرگنک  نیتسخن  ياهینارنخس  هعومجم  یجنتقرع . هیبور  طیرشتلا .» قدلا و  یکلا و  »

.1974 هرامش 21 . اکیبرع . هلجم  نامرمیز . ءابطالا .» خیرات  رد  نینح  نب  قاحسا  يرامشهاگ  »
.1930 هرهاق : ثالثلا . تایماللا  هعومجم  يرفنشلا . برعلا . ۀیمال 
.1968 1388 ه . توریب : يرصم . یقیرفا  روظنم  نبا  برعلا . ناسل 

. هیاطق ناملـس  رتکد  حرـش  قیقحت و  میدقت و  يزار . يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  ضارمالا . نیب  قورفلا  یف  مالک  وا  قورفلا ، وا  قرافلا ، ام 
.1978 بلح :

ش. 1325 ه . نارهت : يزاریش . راشفا  دمحا  يراکمه  اب  هدازیقت . نسح  دیس  وا . نید  ینام و 
1353 ه. نکد : دابآردیح  يزار . نیدلا  رخف  ۀیقرشملا . ثحابملا 
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دلج 2. ۀیبرعلا . مولعلا  خیرات  هلجم  يرصم . ناوضر  نبا  ةداعسلا .» یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ۀلاقم  »
دـالب زا  نگنیتوگ  رهـش  رد  لاـس 1982 ، رد  شیرتید ، تربـلآ  هلیـسو  هب  یناـملآ  همجرت  اـب  یبرع  نتم  . 1978 بلح . هاگـشناد  هرامش 2 .

. تسا هدش  پاچ  ناملآ ،
1290 ه. نارهت : يروباشین . ینادیم  لاثمالا . عمجم 

. ینارهطلا ینیـسحلا  نیدلا  لالج  دیـسلا  هرـشن  هعبط و  هحیحـصتل و  يدـصت  یناهفـصالا . یخورفاملا  دعـس  نب  لضفم  ناهفـصا . نساحم 
ش. 1212 ه . نارهت :

.1963 ندابسیو : فیرش . م . مامتها م . هب  مالسا . هفسلف  خیرات  تالاقم  هعومجم  يودب . نمحرلا  دبع  يزار .» يایرکز  نب  دمحم  »
.1958 دیردام : يودب . نمحرلا  دبع  روتکدلا  هیلع  قلع  هل و  مدق  هققح و  کتاف . نیرشبملا  ءافولا  وبا  ملکلا . نساحم  مکحلا و  راتخم 

1354 ه. هرهاق : سوارک . لپ  حیحصت  هب  نایح . نب  رباج  لئاسر  راتخم 
. یعوسیلا ۀفیلخ  هدبع  سوطانغا  بیدالا  هرشن  هب . دادرخ  نبا  یهالملا . وهللا  باتک  نم  راتخم 

.1961 توریب :
1370 ه. هرهاق : يواحط . دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  رصتخملا .

الوسروا مناخ  هلیسو  هب  یسیلگنا  نابز  هب  همجرت  حیحصت و  اب  رهشا . ۀعبسل  نیدولوملا  یف  سونیلاج  باتکل  ینارحلا  ةرق  نب  تباث  رصتخم 
. بلح هعماج  ۀیبرعلا . مولعلا  خیرات  هلجم  رسیا . و 

.1983 ياههرامش 1 و 2 .
457 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

دنع ۀیمالسالا  ۀفسلفلا  یف  صوصن  تاسارد و  هعومجم  رد  هدش  پاچ  تاعانـصلا . مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاج  لاقم  رـصتخم 
. يودب نمحرلا  دبع  مامتها  هب  برعلا .

.1981 توریب :
.1937 ءزج 1 . دلج 5 . هرهاق . هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  هلجم  سوارک . لپ  مامتها  هب  سونیلاجل » قالخالا  باتک  نم  رصتخم  »

.1985 تروفکنارف : یخلب . رشعم  وبا  موجنلا . ماکحا  ملع  یف  ریبکلا  لخدملا 
1365 ه. هرهاق : دیر . وبا  يداهلا  دبع  دمحم  همجرت  سنیپ . نامیلس  دنهلا . نانویلا و  بهاذمب  اهتقالع  نیملسملا و  دنع  ةرذلا  بهذم 

1377 ه. هرهاق : دیمحلا . دبع  نیدلا  ییحم  دمحم  مامتها  هب  رهوجلا . نداعم  بهذلا و  جورم 
.1943 دروفسکآ : یلیب . دلوراهرس  يدالیم . مهن  نرق  ياهباتک  رد  یتشدرز  لئاسم 

.1977 توریب : يرشخمز . لاثمالا . یضقتسم 
. یکشزپ خیرات  هلجم  نیکمت . يزوا  رخأتم .» هرود  رد  یناردنکسا  بط  هرابرد  یتاعلاطم  »

.1935 ياههرامش 2 و 3 .
1334 ه. زیربت : هلودلا . فوسلیف  هب  بقلم  يزیربت ، بیبط  نیسحلا  دبع  راصمالا . ۀفسالف  راصعالا و  ءابطا  مجارت  یف  راظنالا  حرطم 

. لیگکم هاگشناد  رلسا  هناخباتک  یطخ  هخسن  يربطلا . دمحم  نب  دمحلا  نسحلا  وبا  ۀیطارقبلا . تاجلاعملا 
ش. 1362 ه . نارهت : ققحم . يدهم  مامتها  هب  یناث . دیهش  نب  نسح  نیدهتجملا . ذالم  نیدلا و  ملاعم 

.1978 هرهاق : یشرقلا . ةوخالا  نبا  ۀبسحلا . ماکحا  یف  هبرقلا  ملاعم 
1355 ه. هرهاق : يومح . توقای  ءابدالا . مجعم 

.1952 - 1951 هرهاق : روابماز . یمالسالا . خیراتلا  یف  ۀمکاحلا  تارسالا  باسنالا و  مجعم 
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.1868 کیزپیل : يومح . توقای  نادلبلا . مجعم 
. یبرعلا ثارت  ءایحا  راد  توریب : دلج 7 . هلاحک . اضر  رمع  نیفلؤملا . مجعم 

. ۀیمالسالا ریغ  قرفلا  سماخلا ، ءزجلا  ینادمه . رابجلا  دبع  لدعلا . دیحوتلا و  باوبا  یف  ینغملا 
.1958 هرهاق :

.1895 ندیل : یمزراوخ . مولعلا . حیتافم 
458 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1326 ه نارهت : هوژپشناد . یقت  دـمحم  ققحم و  يدـهم  مامتها  هب  ودـنه . نب  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبا  بالطلا . جاهنم  بطلا و  حاتفم 
ش.

هرامش 7508. لیگکم . هاگشناد  رلسا  هناخباتک  یطخ  هخسن  یقفاغ . ۀیودالا . تادرفم 
.1941 حتفلا : طابر  ءاشحلا . نبا  مومهلا . دیبم  مولعلا و  دیفم 

. فزوژ تنس  هاگشناد  هلجم  نینح . نب  قاحسا  همجرت  لقعلا .» یف  یسیدورفالا  ردنکسالا  ۀلاقم  »
.1956 توریب :

: نلرب زنوی . ملکل ال  ام  مامتها  هب  یسیلگنا  همجرت  اب  یبرع  نتم  بطلا . ءازجا  یف  سونیلاج  هلاقم 
.1969

همجرت . ) 1966 نگنیتوگ : نامخاب . رتیپ  ماـمتها  هب  یناـملآ  همجرت  اـب  اـفوسلیف . لـضافلا  بیبطلا  نوکی  نا  بجی  هنا  یف  سونیلاـج  هلاـقم 
(. تسا هدش  پاچ  لاس 1977  هرامش 52 ، یبونج ، ياقیرفا  یکشزپ  هلجم  رد  نیرب ، یپ . هلیسو  هب  هلاقم  نیا  یسیلگنا 

. شیردناف تومتراه  مامتها  هب  یسیلگنا  همجرت  اب  یبرع  نتم  عیمج . نب  فسوی  نب  هّللا  تبه  ۀیبطلا . ۀعانصلا  ءایحا  یف  ۀیحالـصلا  ۀلاقملا 
.1983 ندابسیو :

هرامـش مود . دلجم  ۀـیبرعلا . مولعلا  خـیرات  هلجم  هیاطق . ناملـس  قیقحت  يرـصم . ناوضر  نب  یلع  ةداعـسلا .» یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ۀـلاقم  »
.1978 بلح . هعماج  مود .

. ببطتملا نالطب  نب  نودبع  نب  نسحلا  نب  راتخملا  ۀنیدملا . نع  دعب  نم  ةریدلا و  یف  نینکاسلا  نابهرلل  ۀضراعلا  ضارمالا  ریبدت  یف  ۀلاقم 
. ناگیشیم هاگشناد  یسکع  هخسن  نوعدج . سا .

.1968
.1977 گروبماه : یناملآ . همجرت  اب  نارمع . نب  قاحسا  ایلوخیلاملا . یف  ۀلاقم 

.1985 قشمد : ینوریب . ناحیر  وبا  ۀئیهلا . ملع  دیلاقم 
.1929 هرهاق : يریرحلا . تاماقم 

.1365 نارهت : داژنیبازنا . اضر  مامتها  هب  نیدلا . دیمح  یضاق  يدیمح . تاماقم 
1348 ه. هرهاق : نودلخ . نبا  همدقم 

لاس رد  بدا ، ورـشیپ  ناونع  تحت  باتک  نیا  . ) 1843 کیزپیل : يرـشخمزلا . رمع  نب  دومحم  مساقلا  یبا  ۀمالعلا  هّللا  راج  بدالا . ۀـمدقم 
(. تسا هدش  پاچ  نارهت  هاگشناد  هلیسو  هب  دلجم ، هس  رد  ش ،. 1342 ه .

.1982 نامع : یلیبشلا . جاجحلا  نبا  ۀحالفلا . یف  عنقملا 
459 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

اـضر دمحم  مامتها  هب  یناهفـصا . هکرت  ردـص  نیدـلا  لضفا  یـسراف  همجرت  . ) 1923 کیزپیل : یناتـسرهش . میرکلا  دـبع  لحنلا . لـلملا و 
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.( ش 1335 ه . نارهت : مود . پاچ  ینیئان . یلالج 
همجرت یسراف  نابز  هب  ییاذغ  تشادهب  ناونع  تحت  باتک  نیا  . ) 1305 ه هرهاق : يزار . يایرکز  نب  دمحم  اهراضم . عفد  ۀیذغالا و  عفانم 

(. تسا هدش 
: هرهاق فوهریام . سکام  مامتها  هب  يربعلا . نبا  یقفاغ . ۀیودالا  تادرفم  بختنم 

.1938 - 1932
ش. 1349 ه . نارهت : نشور . دمحم  مامتها  هب  یناقاخ . تأشنم 

.1987 1408 ه /. تیوک : يزار . يایرکز  نب  دمحم  باتک .)...   ) يروصنملا
.1948 هرهاق : يودب . نمحرلا  دبع  ششوک  هب  وطسرا . قطنم 

. دردمه داینب  بط  خیرات  هسسؤم  یطخ  هخسن  هلزج . نبا  ناکدلا . یف  لمعتسی  امیف  نایبلا  جاهنم 
هرامش 11966. ونیلهد :

1404 ه. بلح : یبرعلا . یملعلا  ثارتلا  دهعم  بلح  ۀعماج  تاروشنم  ۀیبطلا . انیس  نبا  تافلؤم 
.1984

ش. 1339 ه . نارهت : يدابآمجن . دومحم  رتکد  يزار . يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  تافنصم  تافلؤم و 
1359 ه. نکد : دابآردیح  ینزاخ . نمحرلا  دبع  ۀمکحلا . نازیم 

.1973 هرهاق : هّللا . دیمح  دمحم  مامتها  هب  يد . یس - فورح  مود . تمسق  يرونید . هفینح  وبا  باتک .)...   ) تابنلا
.1983 1363 ه /. هرهاق : يدرب . يرغت  نبا  ةرهاقلا . رصم و  رابخا  یف  ةرهازلا  موجنلا 

قیلعتلا هحیحصتب و  ینتعا  يروزرهـشلا . دومحم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ۀفـسالفلا . ءامکحلا و  خیرات  یف  حارفالا  ۀضور  حاورالا و  ۀهزن 
اب هدـش و  همجرت  یـسراف  هب  يزیربـت  یلع  دوـصقم  هلیـسو  هب  باـتک  نیا  . ) 1976 نکد : دابآردـیح  دلج 2 . دمحا . دیـشروخ  دیـسلا  هیلع 

(. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  نارهت  رد  ش ،. لاس 1365 ه . رد  یئالوم  رورس  دمحم  هوژپشناد و  یقت  دمحم  ششوک 
. لیگکم هاگشناد  رلسا  هناخباتک  یطخ  هخسن  نیعلا .) باب   ) یکاطنا دوواد  خیـش  ۀجزمالا . لیدعت  ناهذالا و  ذیحـشت  یف  ۀجهبملا  ۀهزنلا 

.389 هرامش 28 /
همجرت  اب  ۀسلج . نم  عطقنا  نیح  قحسا  نب  نینح  یلا  هیوسام  نب  ییحی  اهب  بتک  یتلا  ۀیبطلا  رداونلا 

460 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
(. دش رشتنم  هرهاق  رد  طابس ، سلوب  مامتها  هب  رابنیتسخن ، يارب  لاس 1934 ، رد  باتک  نیا  . ) 1980 ونژ : يوسنارف . همدقم  نیتال و 

1342 ه. هرهاق : ۀیرصملا . بتکلا  راد  يریون . برالا . ۀیاهن 
.1946 هرهاق : يرزیش . رصن  نب  نمحرلا  دبع  ۀبسحلا . بلط  یف  ۀبترلا  ۀیاهن 

. تسفا نارهت : يدادغب . اشاب  لیعامسا  نیفنصملا . راثآ  نیفلؤملا و  ءامسا  نیفراعلا . ۀیده 
.1967

ش. 1344 ه . دهشم : ینبتم . لالج  رتکد  مامتها  هب  يراخبلا . ینیوخالا  دمحا  نب  عیبر  رکب  وبا  بطلا . یف  نیملعتملا  ۀیاده 
نابز هب   ) 1955 سیراپ : يدادغب . تاکربلا  وبا  نامزلا  دحوا  هرابرد  تالاقم  هعومجم  سنیپ . نامیلـس  يزار . رکب  وبا  هرابرد  ییاهتـشاددای 

(. هسنارف
.1914 هتکلک : لاگنب . ییایسآ  نمجنا  دوبدای  هعومجم  وزا . نوتلپاتسا و  يدالیم .» مهدزیس  نرق  زا  ایمیک  رد  باتک  کی  »

1366 ه. هرهاق : دیمحلا . دبع  نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت  هب  يروباشین . یبلاعث  روصنم  وبا  رصعلا . لها  نساحم  یف  رهدلا  همیتی 
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461 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

رضاح هعومجم  هدنروآدرگ  یملع  راثآ  تسرهف 

.1361 یسراف . تایبدا  نابز و  ناداتسا  نمجنا  تاراشتنا  مارآ . دمحا  داتسا  هب  هدش  میدقت  یبدا  یملع و  تالاقم  هعومجم  همانمارآ ، . 1
. رصن نیسح  دیس  رتکد  يراکمه  اب  انیس . نبا  زا  یموصعم  هیقف  عافد  انیس و  نبا  ناحیر و  وبا  نایم  اهباوج  اهلاؤس و  ۀبوجالا ، ۀلئـسالا و  . 2

.1352 رنه . گنهرف و  یلاع  ياروش  تاراشتنا 
: مود پاچ  . 1339 یلم . راثآ  نمجنا  تاراشتنا  تاقیلعت . همدقم و  حیحصت و  راطع ، همانرتشا  . 3

.1355 راوز . تاراشتنا 
دمحم نب  دمحم  تومردکم . نیترام  زا  یسیلگنا  همدقم  اب  راثآ  لاوحا و  حرش  مامضنا  هب  تاراتخملا ، بهاذملا و  یف  تالاقملا  لئاوا  . 4

.1372 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا  دیفم . خیش  هب  بقلم  نامعن ، نب 
حتفلا وبا  بابلا ، حاتفم  يرویسلا و  هّللا  دبع  نب  دادقم  رشع . يداحلا  باب  حرـش  یف  رـشحلا  موی  عفانلا  هیحرـش : عم  رـشع  يداحلا  بابلا  . 5

1368 و 1372. يوضر . سدق  ناتسآ  تاراشتنا  موس : مود و  ياهپاچ  . 1365 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا  ینیسحلا . مودخم  نب 
. یمالـسا فراعملا  ةرئاد  داینب  هب  هتـسباو  یطخ  خسن  رـشن  زکرم  تاراشتنا  نارطم . نب  سایلا  نب  دعـسا  ءاّبلالا . ۀـضور  ءابطالا و  ناتـسب  . 6

.1368
تکرش مود : پاچ  . 1355 یمالسا . تاعلاطم  هسـسؤم  تاراشتنا  یمالـسا . قرف  یمالک و  یفـسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  . 7

.1363 راشتنا .
462 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

1340 يروهط . هناخباتک  تاراشتنا  تاقیلعت . یـشاوح و  همدقم و  اب  یطخ  هخـسن  نیرتیمیدق  ساسارب  ورـسخرصان ، زا  هدیـصق  هدزناپ  . 8
. ررکم پاچ  دیدجت 

1363 و 1368. ، 1359 ، 1349 مجنپ : مراهچ و  موس ، مود ، ياهپاچ  . 1344 نارهت . هاگشناد  تاراشتنا  ورسخرصان . راعشا  لیلحت  . 9
تاعلاطم هسـسؤم  تاراشتنا  يروطـالف . داوج  رتکد  يراـکمه  اـب  يراوزبس . تمکح  هموظنم  حرـش  رب  یناـیتشآ  يدـهم  ازریم  هقیلعت  . 10

1367 و 1372. نارهت . هاگشناد  موس . مود و  ياهپاچ  . 1352 یمالسا .
. كرویوین ناوراک  تاراشتنا  يراوزبس . يداه  الم  جاح  هموظنم  حرش  یسیلگنا  همجرت  . 11

. نارهت هاگشناد  موس : پاچ  . 1362 یهاگشناد . رشن  زکرم  تاراشتنا  مود : پاچ  . 1977
.1370

ای ادـخ » تمعن  ثیدـح   » مامـضنا هب  مالـسا ، رد  مولع  خـیرات  یمالک و  یفـسلف و  یخیرات و  یبدا و  ثحابم  رد  راـتفگ  تسیب  نیمود  . 12
.1368 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا  همانباتک . همانیگدنز و 

.1353 نارهت . هاگشناد  تاراشتنا  يونیم . یبتجم  داتسا  موحرم  يراکمه  اب  همدقم . سراهف و  اب  يداقتنا  حیحصت  ورـسخرصان ، ناوید  . 13
.1357 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  مود : پاچ 

1365 و 1368. نارهت . هاگشناد  مراهچ : موس و  ياهپاچ 
. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  یسراف . همجرت  اب  يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀلاسر  . 14

.1352
: مود پاچ  . 1343 ناریا . رد  وکسنوی  یلم  نویسیمک  تاراشتنا  وا . راکفا  راثآ و  لاوحا و  حرـش  رد  همدقم  اب  يزار ، ۀیفـسلفلا  ةریـسلا  . 15
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.1371 یمالسا . بالقنا  شزومآ  تاراشتنا 
. یقارن يدهم  الم  هب  فورعم  یقارنلا ، رذ  یبا  نب  يدهم  انیس . نبا  يافش  تایهلا  حرش  . 16

.1365 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا 
هـسسؤم تاراـشتنا  يزیربـت . رکب  یبا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  یلاـعت . يراـب  تاذ  تاـبثا  رد  نوـمیم  نبا  همدـقم  جـنپ  تسیب و  حرـش  . 17

.1360 یمالسا . تاعلاطم 
تاراشتنا تاقیلعت . یـشاوح و  تابیکرت و  تاغل و  ییابفلا  گـنهرف  مامـضنا  هب  یناـیدابق ، ورـسخرصان  میکح  زا  هدیـصق  یـس  حرـش  . 18

1371 و 1372. موس : مود و  ياهپاچ  . 1369 سوت .
463 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

گنهرف وا و  راـثآ  لاوحا و  حرـش  اـب  ضرع  رهوج و  هماـع و  روما  تمـسق  يراوزبـس ، تمکح  هموظنم  حرـش  اـی  دـئارفلا  ررغ  حرـش  . 19
ياهپاچ . 1348 یمالسا . تاعلاطم  هسـسؤم  تاراشتنا  وستوزیا . روسفورپ  يراکمه  اب  یـسیلگنا . لداعم  اب  یفـسلف  تاحالطـصا  یفیـصوت 

1357 و 1369. نارهت . هاگشناد  موس : مود و 
. يزار يایرکز  نب  دمحم  یسراف . یسیلگنا و  یبرع و  همدقم  اب  سونیلاج ، یلع  كوکشلا  . 20

.1372 يزلام . یمالسا  ندمت  هشیدنا و  یللملانیب  هسسؤم  تاراشتنا 

.1363 رهاط . یمالسا  داینب  تاراشتنا  نارگید . ثیدح  رد  هعیش  . 21
.1335 یملع . ربکا  یلع  تاراشتنا  دلجم . هس  يدیهش . رفعج  دیس  رتکد  يراکمه  اب  یبرع . تئارق  وحن و  فرص و  . 22

نامرد و تشادـهب و  ترازو  سلجم  یقوقح و  یگنهرف ، روما  تنواعم  تاراـشتنا  لـیلحت . همجرت و  صیخلت و  يزار ، یناـحور  بط  . 23
.1372 یکشزپ . شزومآ 

.1362 رهاط . یمالسا  داینب  تاراشتنا  عیشت . فراعملا  ةرئاد  نیودت  حرط  . 24
قاحـسا وبا  زا  تسرهفلا  ۀلاسرل  ۀطاشملا  ینوریب و  دمحا  نب  دـمحم  ناحیر  وبا  زا  ینوریب  ياهباتک  ياهمان  يزار و  ياهباتک  تسرهف  . 25

. يزیربت رفنضغ  هب  فورعم  دمحم  نب  میهاربا 
.1371 مود : پاچ  . 1366 نارهت . هاگشناد  تاراشتنا 

تاعلاطم هسـسؤم  تاراشتنا  تافاضا ، اـب  مود : پاـچ  . 1349 یلم . راـثآ  نمجنا  تاراـشتنا  يزار . ياـیرکز  نب  دـمحم  ير  فوـسلیف  . 26
.1368 ین . رشن  تاراشتنا  هزات ، تافاضا  اب  موس : پاچ  . 1352 یمالسا ،

. دـلجم جـنپ  نارگید . یـسیفن و  دیعـس  موحرم  يراکمه  اب  تاغل . گنهرف  اب  هارمه  یـسراف ، تایبدا  خـیرات  ناـبز و  روتـسد  تئارق و  . 27
.1338 یملع . ناردارب  تاراشتنا 

. یـسیلگنا ياهلداعم  تاحالطـصا و  گنهرف  سراهف و  همدـقم و  اب  دـئارفلا ، ررغ  حرـش  باتک  نم  صخالا  ینعملاب  تایهلالا  باـتک  . 28
.1368 نارهت . هاگشناد  تاراشتنا 

یلع دیس  رتکد  يراکمه  اب  یسیلگنا . یسراف و  همدقم  سراهف و  فلؤم و  لاوحا  یلیصفت  حرش  مامضنا  هب  دامادریم ، تاسبقلا  باتک  . 29
. نارهت هاگشناد  مود : پاچ  . 1356 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  یجابید . میهاربا  رتکد  وستوزیا و  روسفورپ  یناهبهب ، يوسوم 

.1367
بتک و مالعا و  ياهتسرهف  مامضنا  هب  راتفگ ، تسیب  نیموس  ای  یملع  ياهرفس  شرازگ  . 30
464 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 

.1372 تاعالطا . هسسؤم  تاراشتنا  یملع . ياهداهن  اههلاقم و  نیوانع  تالجم و 
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نمجنا تاراشتنا  هدـش . داریا  ياهینارنخـس  نتم  تسویپ  هب  یـسراف ، تاـیبدا  ناـبز و  ناداتـسا  نمجنا  یملع  سلجم  نیتسخن  شرازگ  . 31
.1354 یسراف . تایبدا  نابز و  ناداتسا 

. باتک رشن  همجرت و  هاگنب  تاراشتنا  نآرق . تاغل  ییابفلا  تسرهف  همدقم و  اب  لیزنتلا ، ناسل  . 32
1355 و 1362. موس : مود و  ياهپاچ  . 1344

. تلدتل روسفورپ  يراکمه  اب  یمالسا . نافرع  هفسلف و  رد  اههلاقم  اهینارنخس و  هعومجم  . 33
.1350 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا 

.1374 شورس . تاراشتنا  فلتخم . ياهتسرهف  مامضنا  هب  ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  . 34
. نآ همدقم  ثیدح  لهچ  همجرت  سراهف و  همدقم و  اب  یناث ، دیهش  نبا  نسح  لوصالا  ملاعم  . 35

.1364 یگنهرف . یملع و  تاراشتنا  تکرش  مود : پاچ  . 1361 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا 
نابز هب  همجرت  صیخلت و  اب  هوژپشناد ، یقت  دمحم  يراکمه  اب  ودنه . نب  نیسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبا  بالطلا . جاهنم  بطلا و  حاتفم  . 36

.1368 یمالسا . تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا  یسیلگنا . یسراف و 
. نارهت هاگـشناد  مود : پاچ  . 1353 یمالـسا . تاعلاطم  هسـسؤم  تاراشتنا  وستوزیا . روسفورپ  يراـکمه  اـب  ظاـفلا . ثحاـبم  قطنم و  . 37

.1370
. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  تاقیلعت . حیحصت و  همدقم و  یسیلفت ، شیبح  نآرق  هوجو  . 38

.1371 نارهت . هاگشناد  لوا  پاچ  يور  زا  مود  پاچ  نآرق . داینب  1359 و 1360  ، 1355 مراهچ : موس و  مود ، ياهپاچ  . 1340
. یئامه نیدلا  لالج  داتسا  هب  هدش  میدقت  یبدا  یملع و  تالاقم  هعومجم  همانیئامه . . 39

.1355 یسراف . تایبدا  نابز و  ناداتسا  نمجنا  تاراشتنا 
. یناـث بیدا  هب  فورعم  يروباـشین  بیدا  یقت  دـمحم  خیـش  دوبداـی  هـب  یبدا  یملع و  تـالاقم  هعوـمجم  يروباـشین ، بـیدا  هماـندای  . 40

.1365 یمالسا . تاعلاطم  هسسوم  تاراشتنا 
466 ص : ، 1 جنتم ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم 
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 Wellcome (. 1 [ ) 1]
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 . Aber Nahrain (. 3 [ ) 3]
 George Vajda (. 4 [ ) 4]

 Berkely (. 5 [ ) 5]
 Montreal (. 6 [ ) 6]
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 Etudes Islamique(7 [ ) 7]
 ErPinius (. 8 [ ) 8]

ص 608. ج 1 ، رصقلا ، ۀیمد  یمقلا ». ودنه  نب  جرفلا  وبا  ذاتسالا  (.» 1 [ ) 9]
ص 168. ج 5 ، بیرالا ، داشرا  يرلا ». لها  نم  وه  رعاشلا «: یجیندنبلا  لضفلا  وبا  لاق  (. 2 [ ) 10]

ص 125. ناتسربط ، خیرات  دوب ». ناتسربط  وا  أشنم  دلوم و  اما  دندوب  یمق  وا  ناردپ  هچرگا  (.» 3 [ ) 11]
، نونظلا فشک  یلع  لیذلا  یف  نونکملا  حاضیا  ۀنس 420 ». یفوتملا  يدادغبلا  بیبطلا  نسحلا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبا  (.» 4 [ ) 12]

ص 704. ج 2 ،
نبا نادرگاش  زا  هک  یماگنه  دادغب » ات  هیردنکـسا  زا  ناونع « تحت  دوخ  هلاقم  رد   ( Max Meyerhof) فوهریام سکام  (. 5 [ ) 13]

ص 95. هیمالسالا ، ةراضحلا  یف  ینانویلا  ثارتلا  ۀیدنه ». بالصأ  نم  ردحنا  هلعل  و  دیوگیم «: دربیم  مان  ودنه  نبا  زا  رامخ ،
« قافتا تخب و  تروص  و « دراطع » تروص  دروم « رد  یمق  يودـنه  جرفلا  وبا  لوق  زا  دوخ  هیعانـص  هلاـسر  رد  یکـسردنفریم  (. 6 [ ) 14]
:» دوشیم هدید  ترابع  نیا  هلاسر  نآ  هیـشاح  رد  تسا و  هدـمآ  بطلا  حاتفم  هحفـص 6  رد  هک  یبلطم  نامه  ینعی  تسا ، هدرک  لوق  لـقن 

يودـنه نبا  تشذگرـس  تسودـنه «». هن  هدـش  روهـشم  مان  نیا  هب  تساـجنآ و  زا  لـضاف  نیا  مق و  یلاوح  رد  تسا  یهد  ماـن  ناجودـنه 
هرامش 2. لاس 3 ، درخ ، نادیواج  هلجم  هوژپشناد ، یقت  دمحم  داتسا  وا » هقوشم  هلاسر  یناتسربط و 

ص 169. ج 5 ، بیرالا ، داشرا  روباشینب ». یلئاولا  نسحلا  یبا  یلع  لئاوالا  بتک  أرق  افسلفتم  ناک  و  (.» 7 [ ) 15]
: دیوگ ص 136 ) دوخ ( ناوید  رد  ورسخرصان  تسا . ینانوی  ياهشناد  لیاوا » مولع  زا « دوصقم 

وبا ناـمه  زا  ریغ  یـسک  یلئاو  نسحلا  وبا  نیا  نوـچ  (. 8 [ ) 16  ] لـیاوا ملع  لـها  لوق  نیرد  تسیچشدوـب  لوا  زا  دوـب  هچ  شبنج  تلع 
. دناهتفگ یلئاو  ار  وا  ارچ  هک  مینک  وجتسج  دیاب  مینادن  یلئاوا » ففخم « ار  یلئاو » رگا « دشاب  دناوتیمن  يرماع  نسحلا 

دمحم رذ  یبا  نبا  نسحلا  وبا  دوصقم ، ص 13 . ج 3 ، تایفولا ، تاوف  روباشینب ». يرماعلا  نسحلا  یبا  یلع  لئاوالا  بتکلا  أرق  (.» 9 [ ) 17]
بقانمب مالعالا  هیناسنالا و  ةریسلا  یف  داعـسالا  ةداعـسلا و  ياهباتک  نونکات  هک  تسا  لاس 381  هب  یفوتم  يروباشینلا  يرماـعلا  فسوی  نب 

. تسا هدش  پاچ  وا  زا  دبالا  یلع  دمالا  مالسالا و 
نادرگاش زا  وا  تسا . مالـسا  گرزب  نافوسلیف  ناکـشزپ و  زا  رامخ  نبا  هب  فورعم  مانهب  نب  اباب  نب  راوس  نب  نسح  ریخلا  وبا  (. 10 [ ) 18]

ص ءابنالا ، نویع  تفر . اـیند  زا  لاس 331  لوالا  عیبر  رد  درک و  همجرت  یبرع  هب  ینایرـس  زا  ار  يرایـسب  ياـهباتک  دوب و  يدـع  نب  ییحی 
هعقب نیا  هب  بوسنم  ار  وا  دنتفگیم و  رامخ  هیحان  ار  نآ  هک  دوب  هدومرف  اطع  ياهیحان  ار  وا  دومحم  ناطلـس  دیوگیم «: يروزرهـش  . 428

ص 361. ءامکحلا ، خیرات  یسراف  همجرت  دناهتشاد ».
ص 169. ج 5 ، بیرالا ، داشرا  کلملا ». رخف  ریزولا  فلخ  نب  بلاغ  یبأ  مایا  یف  دادغب  درو  و  (.» 11 [ ) 19]

ص 13. ج 3 ، تایفولا ، تاوف  ۀئامعبرا ». نیرشع و  ۀنس  یف  ناجرجب  هتافو  تناک  و  (.» 12 [ ) 20]
ص 125. ناتسربط ، خیرات  داتفا ». قافتا  دوب  وا  کلم  هک  ییارس  هب  دابارتسا  هب  دقرم  عجضم و  و  (.» 13 [ ) 21]

ص 619. ج 1 ، رصقلا ، ۀیمد  هیف ». ارثا  راسا  دق  قیرعلا  میرکلا  بسنلا  نکل  هیبارعشک و  رعش ، هل  و  (.» 14 [ ) 22]
: تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ص 621 ، ج 1 ، رصقلا ، ۀیمد  رد  يزرخ  اب  هک  ریز  تیب  ود  دننام  (. 15 [ ) 23]

نونظ  هرثکا  سانلا  ملع  ونونف  ایندلا  یف  سانلا  يواعد 
دئارفلا دئالقلا و  مظن  دراوشلا و  یناعملا  دیـص  یف  لضفلا  لها  دحوأ  (.» 16 [ ) 24  ] نیقیلا ربخلا  ۀنالف  دـنع  ونالف  نم  انأ  لئاق  نم  مک  و 

ص 135. ج 1 ، ۀمیتیلا ، ۀمتت  ةدیعبلا ». ضارغالا  بیرقت  ۀغیلبلا و  ظافلالا  بیذهت  عم 
ص 168. ج 5 ، بیرالا ، داشرا  هطخب ». اهبتک  بتک  ةدع  تدهاش  ۀلودلا و  دضع  ناوید  یف  ءاشنالا  باّتک  دحأ  ناک  (.» 17 [ ) 25]
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نینامث و عبس و  هنس  رد  هلودلا  رخف  ص 91 «-. مالسالا ، ءامکح  خیرات  اهریغ ». يرلاب و  ةدیـسلا  باّتک  نم  جرفلا  وبا  ناک  و  (.» 18 [ ) 26]
ص 419. هدیزگ ، خیرات  دش ». یلوتسم  کلم  رب  هدیس  شاهحوکنم  دوب و  هلاس  هدزای  متسر  هلودلا  دجم  شرسپ  تشذگرد ، هئامثالث 

ص ج 5 ، بیرالا ، داشرا  اهب ». ابتاک  ۀئامعبرا  رشع و  عضب  هنـس  یف  ناجرجب  هتدهاش  تسا «: هتفگ  رعاش  یجیندنب  لضفلا  وبا  (. 19 [ ) 27]
.169

ص 394. ج 3 ، رهدلا ، ۀمیتی  هتبحص ». هترواجمب و  اوجرخت  نمم  بحاصلا و  باحصأ  نم  (.» 20 [ ) 28]
ۀباتکلا و لها  نم  مهریغ  ودنه و  نبا  ّسد  و  دمح ، یلع  بطخ  نا  دـعب  يروباشینلا  بجاحلا  مس  نا  دـعب  لضفلا  یبال  تلق  (.» 21 [ ) 29]

ص 385. نیریزولا ، قالخا  تفرسأ ». دقف  تففک  ول  ۀمعنلا : ةورملا و 
ص 609. ج 1 ، رصقلا ، ۀیمد  هناویدب ». ترفظ  دق  هلجر و  هلیخب و  رثنلا  مظنلا و  ریمأ  وهف  (.» 22 [ ) 30]

ص 135. ج 1 ، ۀمیتیلا ، ۀمتت  هریغب ». رفظا  مل  هرعش  نم  اذبن  ۀمیتیلا  باتک  تنمض  تنک  و  (.» 23 [ ) 31]
ص 128. ناتسربط ، خیرات  (. 24 [ ) 32]

مجعلا ۀـیمال  زا  یتایبا  رکذ  زا  سپ  هدـش  هتـشون  لاـس 584  رد  هک  ءارزولا  خـیرات  باـتک  رد  یمق  ياـجرلا  وبا  نیدـلا  مجن  (. 25 [ ) 33]
: ریز تیب  هلمج  زا  یناهفصا  یئارغط 

رد دـنناوخیم ». رکب  ار  تیب  نیا  ینعم  مدرم  دـیوگیم «: نینچ  لـحز  نع  سمـشلا  طاـطحناب  ةوسا  یلبجع  اـمف  ینود  نم  ینـالع  نا  و 
: دیوگیم تیب  نیا  رد  هنیع  هب  ودنه  جرفلا  وبا  ناوید ،

(. تسا هدمآ  ناب » ینأب «» ياجهب « باتک  رد  ص 288 (، ءارزولا ، خیرات  لحز  اهقاف  امل  سمشلا  اضر  الارشب  ینقاف  ینأب  تیضر  ام  و 
:» ... دروآیم ار  ریز  تارابع  یتبسانم  هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  مجنپ  نرق  نادنمشناد  زا  یناهفصا  یخورفام  (. 26 [ ) 34]

: یمقلا ودنه  نب  جرفلا  یبا  تایبأ  لثمب  نغتم  نیب  اهنابش  رثکأ  يرتف 
قاقزلا  میشایخ  فعرن  مل  وقآملا  رمحم  حبصلا  ودبی  ا 

ص 80. ناهفصا ، نساحم  قارتلا  یلا  مومهلاب  تقرااسوفن  یقاسلا  اهیا  كرادت 
ص 127. ناتسربط ، خیرات  (. 27 [ ) 35]

خیرات لالح ». رحـس  لالز و  بآ  لثم  دـیآیمرب ، تدایز  هکلب  تیب  رازه  هدزناـپ  وا  راعـشا  ناوید  دـیوگیم «: رایدنفـسا  نبا  (. 28 [ ) 36]
ص 169. ج 5 ، بیرالا ، داشرا  رعشلا ». ةدوجب  دالبلا  کلت  یف  روهشم  هنا  دیوگیم «: توقای  ص 126 . ناتسربط ،

ص 126. ناتسربط ، خیرات  تسا ». هدشیم  دلجم  جنپ  رب  غلاب  لیاسر  نیا  (.» 29 [ ) 37]
نادـیواج هلجم  رد  هوژپشناد  یقت  دـمحم  داتـسا  هلیـسو  هب  هدرک  دای  بطلا  حاتفم  زاغآ  رد  نآ  زا  ودـنه  نبا  هک  هلاسر  نیا  (. 30 [ ) 38]

زین دشاب و  ۀقوشملا  ۀلاسرلا  نامه  دراد  لامتحا  هک  هدرک  لقن  ۀیقرشملا  ۀلاسرلا  مان  هب  ودنه  نبا  زا  ياهلاسر  یقهیب  تسا . هدش  پاچ  درخ 
یف ۀقوشملا  ۀـلاسرلا  نامه  تسا  لمتحم  هک  هدرک  لقن  وا  زا  کلفلا  ملع  یلا  لخدـملا  یف  ۀـقوشملا  ۀـلاسرلا  ناونع  تحت  ياهلاسر  یبتک 

. دشاب ۀفسلفلا  ملع  یلا  لخدملا 
مکحلا نم  ۀـیناحورلا  ملکلا  زا  ریغ  نیا  تسا و  هدـش  پاچ  ینابقلا  یفطـصم  هلیـسو  هب  هرهاق  رد  لاس 1318  رد  باـتک  نیا  (. 31 [ ) 39]

ManuscriPts of the) هنایمرواخ یطخ  خسن  هیرشن  رد  دوخ  هلاقم  رد   ( H .Daiber) ربیاد چا . روسفورپ  ياقآ  هک  تسا  ۀینانویلا 
. تسا هدرک  یفرعم  1987 م . هرامش 120 ،  (، Middle East

ص 143. ج 1 ، ۀمیتیلا ، ۀمتت  تسا . هدرک  لقن  ار  هلاسر  نیا  زا  ياهرقف  یبلاعث  (. 32 [ ) 40]
ییاههخـسن زین  تسا و  هدش  یفرعم  باتک  نیا  زاغآ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  دوجوم  يددعتم  ياههخـسن  بطلا  حاتفم  زا  (. 33 [ ) 41]

رد بطلا » حاتفم  باتک  نم  ۀبختنم  ۀجرختـسم  ۀلمج  ناونع « تحت  هناگادـج ، تروص  هب  بطلا ، حاتفم  تاریبعت  تاحالطـصا و  شخب  زا 
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. تسا هدوب  سرتسد 
. تسا هدمآ  ص 126 ، رایدنفسا ، نبا  ناتسربط  خیرات  رد  طقف  ریخا  باتک  راهچ  (. 34 [ ) 42]

ص 94. مالسالا ، ءامکحلا  خیرات  حاتفملاب ». نونعملا  هباتک  لثم  اباتک  هدئاوف  بطلا و  ملع  فرش  یف  دجأ  مل  و  (.» 35 [ ) 43]
: دیوگ ص 328 ، ناوید ، رد  ورسخرصان   (. citizen، ۀنیدملا لها  يرهش ( (. 1 [ ) 44]

. بدالا ۀمدقم  دیمارق . ج . هبات ؛ تشخ  (. 2 [ ) 45  ] نخلگ رد  هتشرف  دوبن  وکیندیاب  نایرهش  دروخ  رد  مکاح 
: دیوگ ص 90  ناوید ، رد  ورسخرصان  نادان . لهاج و  (. 3 [ ) 46]

تارابع ریظن  تاراـبع  نیا  (. 4 [ ) 47  ] بزع درآ  تسد  هب  نوـچ  ار  نتـشیوخ  دزاـس  هنتفبیرف  هچرغ  سب  تساـنعر  ینز  یتـیگ  رـسپ  يا 
ص ۀیفسلف ، لئاسر  تسا . هدروآ  لقع  شیاتس  تلیضف و -- رد  دوخ  یناحورلا  بطلا  زا  لوا  لصف  رد  هک  تسا  يزار  يایرکز  نب  دمحم 

.17
دـنامیم و دنباتـشیم  رگیدـکی  يراـی  هب  نآ  ياـضعا  همه  هک  تسرد  ماـمت و  ندـب  هب  هلـضاف  هنیدـم  هـک  دـیوگیم  یباراـف  (. 5 [ ) 48]

نآ هب  کیدزن  بتارم  بسحرب  رگید  ياضعا  بلق و  دـننام  تسا  سیئر  وضع  کی  ینعی  دنلـضافتم ، فلتخم و  ندـب  ياضعا  هکنانچمه 
ص 230 و 232. یباراف ، ۀلضافلا ، ۀنیدملا  لها  ءارآ  زا  راصتخا  هب  لقن  دسرب . نییاپ  هبترم  هب  ات  دنتوافتم  زین  هنیدم  ياضعا  دنتسه ، سیئر 

دوخ ياهوزرآ  هب  هک  دـناینالاطب  تخب  ناوریپ  هک  دـیوگیم  تاعانـصلا  مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف  باـتک  رد  سونیلاـج  (. 6 [ ) 49]
ریغتم و ناـنآ  لاوـحا  دـنرترود و  نآ  زا  رگید  یخرب  رتکـیدزن و  نادـب  یخرب  دـنهدیم . رارق  تـخب  ناـیرج  رد  ار  دوـخ  دــناهدیبسچ و 
رد تاعانـصلا  مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاـج  لاـقم  رـصتخم  دـنیآیم . راـتفرگ  يرایـسب  ياهرـش  هب  ناـیاپ ، رد  تسا و  فلتخم 

هکنیا ناـیب  رد  هدوب و  ودـنه  نبا  هدافتـسا  دروـم  باـتک  نیا  ص 187 . برعلا ، دـنع  مولعلا  ۀفـسلفلا و  یف  صوـصن  تاـسارد و  هعوـمجم 
. باتک نیمه  هحفص 26  هب  دوش  عوجر  تسا . هدرک  لوق  لقن  نآ  زا  تسا  تاعانص  نیرتفیرش  زا  یکشزپ 

دناهدیدرگ لهاج  دوخ  هیاپ  هب  بجعم و  دوخ  سفن  هب  نانچ  ام  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یخرب  هک  دیوگیم  يربط  نبر  نب  یلع  (. 7 [ ) 50]
خساپ راوازس  دیوگیم  ار  نخـس  نیا  هکنآ  تسین . مدرم  اهندب و  يارب  ینایز  دوس و  ایـشا  رد  هک  دناهدرب  نامگ  هتخادرپ و  بط  در  هب  هک 

ص ۀمکحلا ، سودرف  دننکیمن . سح  ار  نآ  دـنروک و  دیـشروخ  ندـید  زا  هک  تسا  دـغج  طاوطو و  هلزنم  هب  وا  اریز  تسین ، شهوکن  و 
سابعلا وبا  برع و  گرزب  هدنسیون  ظحاج ، رحب  نب  رمع  نامثع  وبا  رـصاعم » ناگدنـسیون  زا  یخرب  زا « وا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  . 522

در ار  نانآ  ضقن  يزار  يایرکز  نب  دمحم  هتخادرپ و  یکـشزپ  ملع  ضقن  هب  هناگادج  کیره  هک  دشاب  یلزتعم  ملکتم  یـشانلا ، هّللا  دـبع 
عوجر رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 5 . يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀـلاسر  تسا . هتـشون  بطلا  تابثا  مان  هب  یباـتک  زین  دوخ  هدرک و 
خیرات هلجم  یطسو » نورق  یمالـسا  ناهج  رد  یکـشزپ  ملع  زا  عافد  ناونع « تحت   ( Franz Rosenthal) لاتنزر زنارف  هلاقم  هب  دوش 

ص 519. ، 1969 ج 43 ، یکشزپ ،
هدـیقع نیا  دـیؤم  ریز  تایبا  دـناهدش و  فلت  دـناهدرکیم  نامرد  هک  ییاهیرامیب  نامه  اب  دوخ  ناکـشزپ  هک  دـنتفگیم  نانیا  (. 8 [ ) 51]

: تسا
نوطالفا  تام  دق  ۀسکنب  وامسربم  میکحلا  نامقل  تام  دق 

نوطبم  مهسونیلاج  كاذک  وۀشعرب  تام  سیلاطسر  كاذک  و 
نوکیس  نئاک  امهم  الکۀلیحب و  نوکی  الف  نوکی  ام ال 

 (. Osler) رلسا هناخباتک  یطخ  هخسن  نیلاحکلا ، ةرکذت  دلج  تشپ  زا  لقن  نوکیف  نک  لاق  ارما  ءاش  نادحاو  برل  اذه  یف  مکحلاف 
نیدب تساهنیا . زا  وا  یتسردنت  يرامیب و  هتفای و  بیکرت  ادوس  ارفص و  مغلب و  نوخ و  زا  ناسنا  ندب  تعیبط  دیوگیم «: طارقب  (. 9 [ ) 52]

زا رتدایز  ای  رتمک و  اهنآ  زا  یکی  هک  هاگره  تسا و  تدوج  تیاهن  رد  یتسردنت  دشاب  لادتعا  هیاپ  رب  اهنآ  تیفیک  اهورین و  رگا  هک  ینعم 
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ص 6. ناسنالا ، ۀعیبط  یف  طارقب  باتک  ددرگیم ». ثداح  يرامیب  دشاب  اهرگید 
نایم رد  و   ( analogy) تسا لامعتسا  دروم  هقف  رد  هک  تسا  یسایق  هکلب  تسین   ( syllogism) یقطنم سایق  سایق ، نیا  (. 10 [ ) 53]

نآ هک  یفخ  رب  رهاظ  هب  سایق  يرگید  سومسجولیپا و  ار  نآ  هک  رهاظ  هب  رهاظ  هب  سایق  اهنآ  زا  یکی  تسا : هدوب  سایق  عون  ود  ناکشزپ 
ص 66. ۀیبطلا ، ۀبرجتلا  دنتفگیم . سومسجولانا  ار 

رد هتـشذگ  يدنمـشناد  ار  هچنآ  دوشیم و  کـیدزن  لاـمک  هب  ددرگیم و  نوزفا  ماـیا  رورم  هب  تاعانـص  دـیوگیم «: يزار  (. 11 [ ) 54]
ناثروم لثم  ناینیـسپ  لثم  و  نابـستکم ، لثم  ناینیـشیپ  لثم  دـباییمرد و  هاتوک  یناـمز  رد  هدـنیآ  يدنمـشناد  تسا  هتفاـیرد  زارد ، یناـمز 

ص 2. سونیلاج ، یلع  كوکشلا  تسا ».
:» دیوگیم ظحاج  تسا . هدمآ   ( HiPPocrates APhorisms) طارقب لوصف  زاغآ  رد  هک  تسا  یفورعم  تراـبع  نیا  (. 12 [ ) 55]

، تعفنم تمه ، دشاب : هناگتـشه  تازیمم  نیا  ياراد  باتک  نآ  هک  دیاب  دـنک  فیلأت  باتک  یملع  هرابرد  دـهاوخب  هک  نامیکح  زا  کیره 
لوصفلا باتک  ینعی  سومـسیروفا  مان  هب  هک  یباتک  رد  ار  هناگتـشه  هوجو  نیا  طارقب  و  ریبدـت ، دانـسا ، فیلأت ، فنـص ، تحـص ، تبـسن ،

رمعلا تراـبع «: طارقب  لوصف  رب  دوخ  حرـش  رد  قداـص  یبا  نبا  ص 102 . ج 1 ، نوراه ، مالـسلا  دـبع  ناویحلا ، تسا ». هدروآدرگ  تسا 
عوجر رتشیب  یهاگآ  يارب  رلسا . هناخباتک  یطخ  هخـسن  ص 3 . تسا . هداد  حیضوت  لیصفت  هب  ار  قیـض » تقولا  ۀلیوط و  ۀعانـصلا  ریـصق و 

ص 1966 م . هرامش 3 ، ج 11 ، بط ، خیرات  هلجم   " ، Life is short ,The Art is long" ناونع تحت  لاتنزر  زنارف  هلاـقم  هب  دوش 
« تسا زارد  رمع  هاتوک و  تعانص  هک « دنرادنپیم  طارقب  هتفگ  فالخرب  ام  نامز  ناکـشزپ  دیوگیم «: بیبط  نسحلا  نبا  دعاص -- . 226

ص 26. یبطلا ، قیوشتلا  دنرادیم ». لوغشم  تسپ  ياهراک  بعل و  وهل و  ندیشون و  ندروخ و  هب  ار  دوخ  تاقوا  يور  نیا  زا  و 
:» تفگ دمآ و  ملس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ - لوسر  دزن  يدرم  هک  هدش  تیاور  سابع  نیا  زا  یثیدح  هورگ  نیا  در  رد  (. 13 [ ) 56]
هک هچره  هلیسو  هب  دهاوخب  ار  هکره  وا  تسا و  دنوادخ  ردق  دوخ  وراد  دندومرف «: ترضح  دراد »؟ يدوس  دنوادخ  ردق  ربارب  رد  وراد  ایآ 

دیوگیم عیمج  نبا  ص 76 . ۀیزوجلا ، میقلا  نبا  یبنلا ، بط  ص 17 ؛ ج 1 ، ۀیبطلا ، ۀعانـصلا  یف  ۀیوبنلا  ماکحالا  دناسریم ». دوس  دهاوخب 
نیا خساپ  تسیچ ؟ رد  یکشزپ  تعانـص  تلیـضف  سپ  دشخبیم  نامرد  دنکیم و  رامیب  هک  تسا  دنوادخ  نیا  هک  دیوگب  یـسک  رگا  هک 
هدرک ماهلا  رشب  هب  ار  وراد  ییاسانش  وا  یلو  تسا  هدنشخبنامرد ) هدننکرامیب و  یفـشم ( ضرمم و  دنوادخ  دنچره  هک  تسا  نآ  شـسرپ 

تعانـص نامرد  وراد و  ییاسانـش  نیمه  دنبای و  تسد  تسا  هدرک  ردقم  دوخ  هک  ییافـش  هب  نادـب  ات  هداد  ناشن  وا  هب  مه  ار  نامرد  هار  و 
ص 12. ۀیحالصلا ، ۀلاقملا  دهدیم . لیکشت  ار  یکشزپ 

وا هب  يزور  ودنه  نبا  هتسیزیم و  ودنه  نبا  یگیاسمه  رد  هک  هدوب  ناملکتم  زا  یکی  صخـش  نیا  يروزرهـش  تیاور  رب  انب  (. 14 [ ) 57]
ملع رب  دـشاب  یکـشزپ  هک  ار  ندـب  ملع  نایدالا ». ملع  نادـبالا و  ملع  ناملع  ملعلا  دومرف «: هلآ - هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ - هک  تسا  هتفگ 
یلع و ال  دومرف «: یلاعت  دـنوادخ  دـشاب . تباث  وا  لقع  ملاس و  وا  نت  هک  دوشیم  رداص  یـسک  زا  تاداـبع  هکنیا  يارب  تشاد  مدـقم  نید 
دوخ هدـیقع  زا  ملکتم  نآ  نخـس  نیا  زا  سپ  اـضیرم .» مکنم  ناـک  نمف  دومرف «: زاـب  و  یـضرم » متنک  نا  و  دومرف «: زین  و  جرح » ضیرملا 

ص 35. ج 2 ، حاورالا ، ۀهزن  درک . رافغتسا 
رانک رب  ار  دوخ  دـیرادم و  مشچ  يدوبهب  راوشد  كانرطخ و  ياـهیرامیب  زا  هک  دـنکیم  هیـصوت  دوخ  نادرگاـش  هب  يوارهز  (. 15 [ ) 58]

ایند و رد  ار  امش  جرا  درادیم و  هگن  رتهب  ار  امش  يوربآ  شور  نیا  دزاس . دراو  ناتایند  نید و  رد  ياههبش  هک  دیـسرتیم  هچنآ  زا  دیزاس 
هدـناوخ دـب  ناکـشزپ  ات  دـینکن  نامرد  ار  دـب  ياـهیرامیب  تسا «: هتفگ  دوخ  ياهـشرافس  زا  یکی  رد  سونیلاـج  دزاـسیم . رتـالاب  ترخآ 

ص 7. فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا  دیوشن ».
دشک و ازارد  هب  نامرد  هک  دنچره  دروآ ، دوجوهب  ار  تعیبط  لعف  دننامه  کشزپ  هک  تسا  راوازـس  دـیوگیم «: هیوسام  نبا  (. 16 [ ) 59]
ص 21. ۀیبطلا ، رداونلا  تسین ». شیب  یبیرف  ایمیک  نوچمه  نآ  هک  اریز  دـهدن . رارق  تعیبط  ریبدـت  ریغ  رب  ار  دوخ  نامرد  و  دـشاب ، راوشد 
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سفن و تکرح  ندب ، ربدم  يورین  ندب ، تئیه -- ندب ، جازم  تسا : هدـمآ  هجو  راهچ  رب  طارقب  هتفگ  رد  تعیبط  هک  دـیوگیم  سونیلاج 
ءافـشل یتأـتلا  یف  نقوـلغا  یلا  تـسا ». ندـب  رگریبدـت  يورین  وا  دارم  ضارمـالل » ۀـیفاشلا  یه  ۀـعیبطلا  نا  تـسا «: هـتفگ  طارقب  هـک  اـجنآ 

ص 7. سونیلاج ، ضارمالا ،
: دنکیم فیرعت  نینچ  ار  یکشزپ  ملع  ص 12 ، ۀیبطلا ، ةزوجرالا  رد  انیس  نبا  (. 17 [ ) 60]

زا هنوـگهمه  عماـج  بط ، تعانـص  دـیوگیم «: عـیمج  نبا  (. 18 [ ) 61  ] ضرع هـنع  ندـب  یف  ببـس  نـمضرم  ءرب  ۀحـص  ظـفح  بـطلا 
« هقطان يورین « اب  هک  تسوا  طـقف  تادوجوم ، ناـیم  زا  تسا و  تاـنیاک  فرـشا  هک  تسا  يرـشب  ياهندـب  نآ  عوضوم  اریز  تساـهتفارش .

فقاو ملاع  عیادب  بیاجع و  رارسا و  رب  نآ  اب  دنکیم و  ار  هضماغ  مولع  جارختـسا  هقیقد و  عیانـص  طابنتـسا  نآ  هلیـسو  هب  هتـشگ و  زاتمم 
ملع رب  مدقم  بیترت  رد  ار  یکشزپ  هکلب  هدرک ، نراقم  ینید  مولع  اب  ار  بط  تعانص  هیداه » تعیرـش  هک « تسا  يور  نیا  زا  و  ددرگیم ،

یخرب زا  فرشا  مولع  زا  یخرب  هکنیا  ص 11 . ۀیحالـصلا ، ۀلاقملا  نایدالا .».» ملع  نادبالا و  ملع  ناملع  ملعلا  تسا «: هتفگ  هدروآ و  نید 
هدش هداد  تبسن  وطسرا  هب  تسا  مولع  فرشا  تسا  مدرم  ياهندب  شعوضوم  هکنآ  تهج  هب  یکـشزپ  و  عوضوم ، بسحرب  دنتـسه  رگید 

ص 4. يربط ، نبر  نب  یلع  ۀمکحلا ، سودرف  تسا .
: دیوگیم هدروآ  بطلا  ملعت  یلع  ثحلا  یف  ناونع  تحت  ار  نآ  هک  دوخ  باتک  زا . یلصف  رد  يدادغب  فیطللا  دبع  (. 19 [ ) 62]

اهتمه هک  تسا  نآ  یضتقم  تسا » هدینادرگ  هدامآ  نآ  يارب  ییوراد  هکنآ  زج  هداتسرفن  ورف  ار  يدرد  دنوادخ  دومرف «: هک  مرکا  ربمغیپ  » 
لالح و ملع  زا  سپ  نم  تسا «: هتفگ  هک  دنکیم  لقن  یعفاش  لوق  زا  سپس  وا  یکشزپ . ملع  نتخومآ  رب  ددرگ  راوتـسا  اهمزع  کیرحت و 

نایحیسم نایدوهی و  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  ناناملسم  هک  تسا  هودنا  فسأت و  هیام  منادیمن و  یکشزپ  زا  رتفیرـش  ار  یملع  هقف ) مارح (
ص 187. ۀنسلا ، باتکلا و  نم  بطلا  دناهدرپس .»

ار نآ  دوخ -- هدرک و  دای  بطلا  ملعت  یلع  ثحلا  یف  ناونع  هب  ار  نآ  قاحـسا  نب  نینح  هک  تسا  یباتک  نامه  نیا  ـالمتحم  (. 20 [ ) 63]
ص 46؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  همجرت  یسوم ، نب  دمحا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبح  و  عوشیتخب ، نب  لیئربج  يارب  ینایرـس ، نابز  هب 
موـلعلا و ملعت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاـج  لاـقم  رـصتخم  ناوـنع  تحت  باـتک  نیا  زا  ياهصـالخ  ص 410 . ققحم ، يدـهم  راـتفگ ، تسیب 

. تسا هدش  پاچ  برعلا  دنع  مولعلا  ۀفسلفلا و  یف  صوصن  تاسارد و  هعومجم  رد  تاعانصلا 
ةوعد عئاضبلا .) حبرأ  عیانصلا و  عفنا  تساههیامرس ( نیرتروآدوس  مولع و  نیرتدنمدوس  هک  تسا  هدش  هتفگ  یکشزپ  هرابرد  (. 21 [ ) 64]

ص 2. ءابطالا ،
. تسا هدش  لیاق  ییادج  ینیسحت » نییزت  نآ و « نایم  هتسناد و  بط  ءازجا  زا  ار  یکشزپ » نییزت  سونیلاج « (. 22 [ ) 65]

. تسا ینیسحت  نییزت  املسم  ودنه  نبا  دارم  اجنیا ، رد  ص 25 . بطلا ، ءازجا  یف  سونیلاج  ۀلاقم 
عیمج نبا  دراد . یکـشزپ  رب  یگرزب  قح  تهج  نیا  زا  هدروآ و  نوریب  فارـشا  تاقبط  راـصحنا  زا  ار  یکـشزپ  میلعت  طارقب  (. 23 [ ) 66]

دنزومایب و ناشنادنزرف  هب  ار  یکـشزپ  طقف  هک  دوب  هدیدرگ  راوتـسا  ناکـشزپ  نایم  رد  اهنامیپ  اهدنگوس و  سویبلقـسا  نامز  رد  هک  دیوگ 
رارق نادنزرف  هباثم  هب  ار  ناملعتم  ناردپ و  هلزنم  هب  ار  ناملعم  دوش ، دوبان  هابت و  ملع  نیا  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دیـسرارف ، طارقب  نامز  نوچ 

ات درک  رارقرب  ییاهدـنگوس  اـهنامیپ و  رما  نیا  رب  نایوجـشناد  ناـیم  دروآ و  رامـش  هب  تبـسن  بسن و  نوچمه  ار  یکـشزپ  تعانـص  داد و 
ص 23. ۀیحالصلا ، ۀلاقملا  دننادب . ناردپ  اب  یبسن  طابترا  نوچمه  ار  ناداتسا  اب  دوخ  یملع  طابترا 

Qranon) نونارق رهش  يارقف  یلو  درکن  تباجا  نامرد  يارب  ار  ناریا ، هاش  ریـشدرا ، توعد  طارقب  هک  دیوگیم  سونیلاج  (. 24 [ ) 67]
ص 20. افوسلیف ، نوکی  نا  بجی  لضافلا  بیبطلا  ّنأ  یف  درکیم . هجلاعم  ار   ( Thasos) وسات و  ( 

ساـبع نب  یلع  هعانـصلا  لـماک  سونیلاـج و  بطلا  ءازجا  هلاـسر  هب  دوش  عوـجر  یکـشزپ  ملع  تامیـسقت  زا  یهاـگآ  يارب  (. 25 [ ) 68]
هب  ( Susruta) درـسس باتک  زا  ار  نایدـنه  دزن  بط  ماسقا  يربط  نبر  نب  یلع  قاحـسا . نب  نینح  نیعلا  یف  تـالاقم  رـشع  یـسوجم و 
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) یقاـیرت یکـشزپناور ،) یحاورا ( یمـسج ، یحارج ،) يرتـشین ، یعـضبم ( یکـشزپمشچ ،) یلیم ( یلاـفطا ، تسا : هدرک  داـی  ءزج  تشه 
ج درسس ، باتک  ص 558 و  ۀـمکحلا ، سودرف  یناوج .) يورین  هدـننادرگرب  بشم ( و  يدرم ) يورین  تیوقت  یهاب ( يرهزداپ ،) یکایرت ،

ص 3. ، 1
قلطم یتسرد  هن  هک  یلاح  ای  يرامیب ، ای  یتسرد ، ینعا  دوب  تحص  ای  دوب : هس  تالاح  دوب و  ندب  تالاح  ربارب  هب  بابـسا  اما  (. 26 [ ) 69]

نآ رم  دوب  یببس  ار و  يرامیب  رم  دوب  یببس  ار و  یتسرد  رم  دوب  یببس  هکنانچ  دوب ، تالاح  نیا  ربارب  هب  بابـسا  نینچمه ، يرامیب . هن  دوب 
دوب اهلاح  نیا  ربارب  هب  تمالع  نینچمه ، تامالع . هب  رگم  ددرگن  مولعم  بابـسا  تالاح و  نیا  يراـمیب . هن  تسا و  یتسرد  هن  هک  ار  لاـح 

ۀیادـه يرامیب . هن  تسا و  یتسرد  هن  هک  ار  لاح  نآ  رم  دوب  یتمالع  ای  ار  يرامیب  رم  دوب  یتمالع  ای  ار ، یتسردـنت  رم  دوب  یتمـالع  اـی  هک 
ص 114. يراخب ، ینیوخا  نیملعتملا ،

- شتآ ارفص ، . 3 روش ؛ بآ - مغلب ، . 2 نیریش ؛ اوه - نوخ ، بیترت 1 . هب  اهمعط  نینچمه  طالخا و  اب  اهـسقطسا  طاـبترا  رد  (. 27 [ ) 70]
ص 485. ۀعیبطلا ، ۀعنص  ۀفیلخلا و  رس  باتک  هب  دوش  عوجر  شرت  كاخ - ادوس ، . 4 خلت ؛

اب دوریم و  یتساک  هب  ور  نانآ  يورین  اریز ، دنریگ ؛ رارق  هجلاعم  تحت  دیابیم  یـصاخ  ياهاذـغ  اهوراد و  اب  ناگدروخلاس  (. 28 [ ) 71]
: دیوگ ص 74 ، ۀیبطلا ، ةزوجرالا  رد  انیس  نبا  هکنانچ  ددرگ ، ناربج  ورین  نآ  دیاب  مک  یلو  يوق  ياهاذغ 

صقن  موی  لک  یف  مهلاحلصکن  مهاوق  یف  خویشلا  نا 
هدرک و ۀخوخیـشلا » ریبدـت  هب « ریبعت  ناگدروخلاس  یکـشزپ  زا  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  ءاضعالا  لقثملا  هلیلقءاذـغ ال  نم  يوقلا  مهطعا 

ص 44. ج 16 ، يواح ، تسا . هدروآ  نانآ  یتمالس  تشادهگن  يارب  ار  مزال  ياهروتسد 
عماوج رد  هکنیا  زا  هتشذگ  دناهتفرگیم و  رارق  هجوت  دروم  دلوت  زا  شیپ  یتح  هدوب و  صاخ  یکشزپ  ار  ناکدوک  نادازون و  (. 29 [ ) 72]

یـسوجم و سابع  نب  یلع  ۀعانـصلا  لـماک  يربط و  نسحلا  وبا  ۀـیطارقبلا  تاـجلاعملا  يربط و  نبر  نب  یلع  ۀـمکحلا  سودرف  دـننام  یبط 
قلخ باتک  هلمج  زا  تسا ، هدیدرگ  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  مه  یلقتسم  ياهباتک  هدش ، هتشون  عوضوم  نیا  رد  لقتسم  یلصف  انیـس  نبا  نوناق 

ییحی نب  دـمحم  نب  دـمحا  نایبصلا  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدـت  یبطرقلا ، بتاکلا  دعـس  نب  بیرع  نیدولوملا  یلابحلا و  ریبدـت  نینجلا و 
. یناوریقلا رازجلا  نبا  زا  مهریبدت  نایبصلا و  ۀسایس  يدلبلا ،

( یحارج دی ( جالع  هلمج : زا  تسا ، هدرک  لقن  یکـشزپ  زا  ار  يددعتم  تامیـسقت  بطلا  ءازجا  یف  باتک  زاغآ  رد  سونیلاج  (. 30 [ ) 73]
. ینیسحت نییزت  یبط و  نییزت  ناکدوک ، نامرد  ناگدروخلاس و  نامرد  تشادهب ، نامرد و  وراد ، لامعتسا  و 

ندب ءازجا  زا  ءزج  ره  دریگیم و  دوخ  هب  صصخت  هبنج  یکشزپ  هیردنکـسا ، مر و  لثم  تیعمجرپ ، ياهرهـش  رد  هک  دیوگیم  سپـس  وا 
ص 28. دشاب . هتشاد  یصاخ  کشزپ  صاخ و  یکشزپ  تسا  نکمم  ناسنا 

باحصا دنوشیم و  هدناوخ  تسا  رکذت  ظفحت و  دصر و  زا  قتشم  هک  ییاهمان  هب   ( emPiricism) هبرجت بتکم  باحصا  (. 31 [ ) 74]
، سونیلاج قرفلا ، دندرگیم . هدرب  مان  ناهنپ  رب  اراکـشآ  اب  سایق  يأرلا و  ۀمیرـص  زا  قتـشم  ییاهمان  هب   ( dogmatism) سایق بتکم 

جارختـسا مهاب  هبرجت  سایق و  هلیـسو  هب  رما  زاغآ  رد  یکـشزپ  نف  هک  دـیوگیم  سونیلاـج  ص 65 . سونیلاج ، ۀـیبطلا ، ۀـبرجتلا  ص 15 ؛
رد هبرجت  سایق و  شور  ود  ص 2 . ۀیبطلا ، ۀبرجتلا  دزادرپب . یکـشزپ  ياهنامرد  هب  دناوتیم  بوخ  ددنب  راک  هب  ار  ود  ره  هکره  هدیدرگ و 

عامجا ناینیـشیپ  دیوگیم «: نامیلـس  نب  قاحـسا  هکنانچ  تسا . هتفریم  راک  هب  هدوب  یتسردـنت  یکـشزپ و  اب  طابترا  رد  هک  يروما  ریاس 
ص 15. ج 1 ، ۀیذغالا ، باتک  سایق .» يرگید  هبرجت و  یکی  تسا : رسیم  قیرط  ود  هب  اهاذغ  تعیبط  رب  یهاگآ  هکنیا  رب  دناهدرک 

كاندرد وضع  هب  هجوت  نامرد ، يارب  نانآ  دنناوخ و  قیرط  نادصاق  ار  دوخ   ( methodism) یلیح بط  بتکم  باحصا  (. 32 [ ) 75]
لالدتـسا دـشاب  دـنمدوس  هک  ینامرد  هب  يرامیب  دوخ  زا  هکلب  دـنرادن  رامیب  تعیبط  ورین و  يرامیب و  لصف  رامیب و  نس  يراـمیب و  تلع  و 

ص 44. سونیلاج ، قرفلا ، دننکیم .
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.20 صص 17 - قرفلا ، باتک  هب  دوش  عوجر  عون  راهچ  نیا  لیصفت  يارب  (. 33 [ ) 76]
ص 107. تسا . هدرک  ناقتحا » و « غارفتسا » هب « ریبعت  حالطصا  ود  نیا  زا  رگید  ییاج  رد  ودنه  نبا  (. 34 [ ) 77]

ثادـحا هب « نآ  زا  رگید  ییاـج  رد  هک  تسا  ناـمه  دـش و  هدرب  راـک  هب  سوفن » ثداوح  ياـجهب « یحور » ضراوـع  ریبـعت « (. 35 [ ) 78]
هب رگا  دـنایتسردنت و  ببـس  دنـشاب  لادـتعا  دـح  رد  هاگره  یحور  ضراوع  ای  هیـسفن  ثادـحا  نیا  ص 107 . تسا . هدرک  ریبـعت  هیـسفن »
دح رد  يداش  و  هدش ، تخس  ياهیرامیب  ببـس  يداش  مشخ و  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  دندرگیم و  يرامیب  بجوم  دنبای  شیارگ  فارحنا 

ریبدـت یف  ۀـلاقم  تسا . هدـش  یناهگان  گرم  بجوم  هدیـسر  هک  طارفا  دـح  هب  هدـیدرگ و  اهورین  نتخیگنا  نت و  یباداـش  ببـس  لادـتعا ،
ص 125. ج 1 ، نالطب ، نبا  نابهرلل ، ۀضراعلا  ضارمالا 

هنوگنیا هب  هجوت -- دیاب  کشزپ  هک  دندوب  دـقتعم  ناینیـشیپ  هک  هدوب  يور  نآ  زا  یـسفن  ثادـحا  ای  یحور  ضراوع  هب  هجوت  تخانش و 
ص 11. ۀیبطلا ، رداونلا  تسا . سفن  قالخا  عبات  مسج  جازم  اریز  دشاب ، هتشاد  دوخ  نارامیب  رد  ضراوع 

صص 26- ضارمالا ، ءافشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا  مان  هب  سونیلاج  باتک  هب  دوش  عوجر  دراوم  نیا  لیصفت  زا  یهاگآ  يارب  (. 36 [ ) 79]
.27

دـیاهدرکن و رفـس  دـیاهدماین و  نوریب  ناتاههناخ  زا  زگره  امـش  هک  دـنکیم  خـیبوت  هنوگنیدـب  ار  لیح  باحـصا  سونیلاج  (. 37 [ ) 80]
اوتسا طخ  ریز  ياهرهش  و  رتهک ) سرخ  رغصا ( بد  ریز  ياهرهـش  نایم  هک  دیدیمهفیم  دیدوب  هتفر  رگا  دیاهتـسنادن . ار  اهرهـش  فالتخا 

ص 55. ناوضر ،) نبا  نالطب و  نبا  نایم  تاضقانم  تابتاکم و  لئاسر ( سمخ  تسا . قرف  هچ 
دوب نآ  ناقتحا  ینعم  تسا «: هتفگ  ینیوخا  هکنانچ  تسا ؛ هدش  ناقتحا  غارفتسا و  هب  ریبعت  كاسمتـسا  لاسرتسا و  زا  یهاگ  (. 38 [ ) 81]

ص 179. هیاده . دیایب ». یندمآان  زیچ  هک  دوب  نآ  غارفتسا  ینعم  دیاین و  دنامب و  نت  ردنا  یندمآ  يزیچ  هک 
ناوضر نبا  هکنانچ  دنتـشادیم . لومعم  ار  فلتخم  شور  ود  زین  اـهباتک  ندـناوخ  رد  ساـیق  باحـصا  براـجت و  باحـصا  (. 39 [ ) 82]

باـتک زا  هک  دـنرادیم  لومعم  براـجت  باحـصا  هکنآ  یکی  تسا . دوـجوم  هماـنرب  ود  طارقب  ياـهباتک  ندـناوخ  بیترت  رد  دـیوگیم «:
تاجارخلا باتک  ربجلا و  باتک  ضرلا و  رسکلا و  باتک  بیترت  هب  نآ  زا  سپ  دننکیم و  زاغآ  تسا  بیبط  ناکد  ینعم  هب  هک  نورطیطاق 

بیترت دنزادرپیم . ناسنالا  ۀـعیبط  باتک  ندـناوخ  هب  یلمع  ياهباتک  زا  تغارف  زا  سپ  دـنناوخیم و  ار  وا  یلمع  ياهباتک  ریاس  سپـس  و 
ۀفرعملا ۀـمدقت  لوصفلا و  باتک  هب  سپـس  زاغآ و  ناسنالا  ۀـعیبط  باتک  زا  هک  دـننکیم  لمع  نادـب  ساـیق  باحـصا  هک  تسا  نآ  رگید 

هلجم ةداعسلا ،» یلا  بطلاب  قرطتلا  دنوشیم «. لوغشم  وا  یلمع  ياهباتک  ریاس  نورطیطاق و  باتک  هب  اهنیا  زا  تغارف  زا  سپ  دنزادرپیم و 
ص 440. 1978 م . هرامش 2 ، ج 2 ، ۀیبرعلا ، مولعلا  خیرات 

عافد و دوخ  هدـیقع  زا  بتکم  هس  نیا  ناوریپ  نآ  رد  هک  هداد  لیکـشت  ياهمکحم  دوخ  ۀـیبطلا  ۀـبرجتلا  باتک  رد  سونیلاـج  (. 40 [ ) 83]
هبرجت ضقن  هکلب  تسین ، وا  دوخ  نخـس  هبرجت  زا  عافد  هبرجت و  ضقن  هک  دنکیم  حیرـصت  دوخ  وا  دـننکیم . ضقن  ار  لباقم  فرط  لوق 

زا يدرم  مالک  هبرجت ، زا  عافد  تسا و   ( AsclePiades) سدایبیلقسا هدیقع  هب  هیبش  وا  هدیقع  هک  تسا  سایق  باحصا  زا  يدرم  نخس 
 ( Theodosius) سوسودواث اـی  و   ( SeraPion) نویبارس ای   ( Menodotos) سوطودونیم دناوتیم  هک  تسا  براجت  باحـصا 

نایم رد  یسابع ، هفیلخ  هّللاب ، قثاولا  روضح  رد  هک  اجنآ  ات  هتشاد  همادا  مالـسا  هرود  ات  هقرف  هس  نیا  فالتخا  ص 4 . ۀیبطلا ، ۀبرجتلا  دشاب .
ج يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  تسا . نابیبط  روهمج  لوبق  دروم  بتکم  هس  نیا  زا  کیمادـک  يارآ  هک  هتفرگرد  یثحب  ناببطتم  هفـسالف و 

ص 77. ، 4
عماجلا براقعلا .» غدـل  نم  عفنلا  جرتالا  بح  ۀـصاخ  تسا «: هدرک  دای  ترابع  نیا  اب  ار  جرتا  يرهزداپ  تیـصاخ  راـطیب  نبا  (. 41 [ ) 84]

ص 11. ج 1 ، ۀیودالا ، تادرفمل 
هچره هک  دندرک  اهر  ار  وا  دندیدرگ و  سویأم  وا  نامرد  زا  وا  ناسک  دوب و  هدـش  دـیدش  ياقـستسا  راچد  هک  يرامیب  دـننام  (. 42 [ ) 85]

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  سپ  تفاـی و  دوـبهب  دروـخ و  دـیرخ و  ار  نآ  زا  يرادـقم  وا  تخورفیم و  هتخپ  خـلم  هک  تفاـی  ار  يدرم  وا  دروـخب و  دـهاوخیم 
هدوب نویرزام  شناهایگ  رتشیب  هک  یلحم  زا  خلم  نیا  هک  دش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  درادن و  یتیصاخ  نینچ  دوخ  خلم  هک  دنتفگ  ناکـشزپ 

ص 22. ءابنالا ، نویع  دش . هتخانش  اقستسا  يوراد  نویرزام  سپ  نآ  زا  تسا . هدش  هتفرگ 
ماهبا هبابـس و  تشگنا  نایم  هدـننز  گر  هک  هدـش  هداد  نامرف  وا  هب  باوخ  رد  هک  هدرک  دای  دوخ  دـصف  باتک  رد  سونیلاـج  (. 43 [ ) 86]

، ءابنالا نویع  تفای . دوبهب  دوب  عضوم  نامه  رد  هک  وا  نهک  درد  داد و  ماجنا  ار  رما  نیا  يرادیب  رد  وا  دنک . دصف  تسار  تسد  زا  ار  دوخ 
ص 19.

نفد هک  سکنآ  نابز  زا  دنوادخ  هک  تسا  نانچمه  نیا  هک  تسا  هتفگ  سپس  هدرک و  لقن  ار  هدنرپ  نیا  ناتـساد  ناحیر  وبا  (. 44 [ ) 87]
يزار و ياهباتک  تسرهف -- هیآ 31 . هدئام ، هروس  ، E«\ ِبارُْغلا اَذـه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  َأ  یتَْلیَو  ای  » i:\ دومرف تسنادیمن  ار  ناگدرم 

. دنک نفد  كاخ  ریز  رد  ار  لیباه  ندب  دیاب  هک  تخومآ  یغالک  زا  لیباق  هک  تسا  نیا  دارم  ص 19 . ینوریب ، ياهباتک  ياهمان 
ار نانآ  هفسلف  بط و  موجن و  ياهباتک  یلو  دنازوس  ار  سوجم  نید  ياهباتک  ردنکسا  هک  دیوگیم  کتاف  نب  رـشبم  افولا  وبا  (. 45 [ ) 88]
. دـیناسر لتق  هب  دنایـسوجم  نید  ناملاع  هک  ار  نادـبریه  نادـبوم و  درک و  بارخ  ار  اههدکـشتآ  سپـس ، درک و  همجرت  ینانوی  ناـبز  هب 

ص 233. مکحلا ، راتخم 
: دیوگ یلمع  يرظن و  هب  یکشزپ  میسقت  دروم  رد  ص 12 ، ۀیبطلا ، ةزوجرا  رد  انیس  نبا  (. 46 [ ) 89]

ینایرس هب  نینح  سپـس  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  بویا  ار  باتک  نیا  (. 47 [ ) 90  ] لمتکا دق  ۀثالث  یف  ملعلالمع  ملعل و  یلوالا  هتمـسق 
ص 408. ققحم ، يدـهم  راتفگ ، تسیب  ص 44 ؛ نینح ، هلاـسر  تسا . هدرک  همجرت  نامیلـس  نب  قاحـسا  يارب  یبرع  هب  شدـنزرف و  يارب 

یکـشزپ هلجم  رد  نآ  یـسیلگنا  همجرت  هدـش و  پاچ  ناـملآ ، دـالب  زا  نگنیتوگ ، رهـش  رد  نآ  یناـملآ  همجرت  اـب  باـتک  نیا  یبرع  نتم 
» وا دـشابن  فوسلیف  کـشزپ ، رگا  هک  دـیوگیم  يرـصم  ناوضر  نبا  تسا . هدـیدرگ  عبط  ص 936  م ،.  1977 ج 52 ، یبونج ، ياـقیرفا 

ص 40. لئاسر ، سمخ  تسا . ببطتم » هکلب « تسین  بیبط »
. تسا سوفن  بط  هفسلف  لاحنیعرد ، نآ و  عوضوم  تفارش  تهج  هب  تسا ، فیرش  هفسلف  هک  دیوگیم  يواهر  (. 48 [ ) 91]

سفن و لضاف ، کشزپ  دزادرپیم و  سفن  حالـصا  هب  طقف  فوسلیف  تسا . فوسلیف  لضاف ، کشزپ  ره  کـشزپ و  یفوسلیف  ره  نیارباـنب ،
بـسحرب تسا ، يراب  لاعفا  هب  هبـشتم  وا  هک  دوش  هتفگ  کشزپ  هراـبرد  هک  تسا  راوازـس  يور ، نیا  زا  دـنکیم . حالـصا  ار  ود  ره  ندـب ،

ص 158. بیبطلا ، بدا  شناوت . تقاط و 
) افوسلیف لضافلا  بیبطلا  نوکی  نا  بجی  هنا  یف  سونیلاج  ۀلاقم  ةریسیلاب ». تسیل  بطلا  ۀعانـص  یف  موجنلا  ۀعنـص  ۀعفنم  نا  (.» 49 [ ) 92]

نوگرگید اـهتداع  اـهجازم و  قـالخا و  ضرع ، لوـط و  رد  تباـث  ناگراتـس  لاـقتنا  اـب  دـیوگیم «: هیوساـم  نب  اـنحوی  هلاـسر .) زاـغآ  رد 
موجن ملع  هب  کشزپ  زاـین  یگنوگچ  عیمج  نبا  ص 198 . قحـسا ، نب  نینح  یلا  هیوسام  نب  ییحی  اهب  بتک  یتلا  ۀـیبطلا  رداونلا  دوشیم ».

ار تاعوضوم  نیا  لیصفت  سپس  دسانشب و  ار  لاس  ياهلصف  دشاب و  نادابآ  ياهرهش  عاضوا  هب  انـشآ  دیاب  وا  هک  دنادیم  تهج  نیا  زا  ار 
ص 21. ۀیحالصلا ، ۀلاقملا  دهدیم . عاجرا  اهرهش ) اهبآ و  اهاوه و  رد  نادلبلا ( هایملا و  ۀیوهالا و  یف  باتک  هب 

دـنتفرگیم و ار  رامیب  ضبن  نانآ  دنتـشاد . ییانـشآ  یقیـسوم  اب  هک  دـندوب  یناکـشزپ  سلدـنا  هریزج  رد  هک  هدـش  تیاکح  (. 50 [ ) 93]
، ۀیبطلا ۀعانصلا  یف  ۀیوبنلا  ماکحالا  دنتخاسیم . دوبان  ار  رامیب  نآ  ياهدرد  زا  يرایـسب  هلیـسو  نیا  اب  دنتخاونیم و  وا  لیم  قباطم  یگنهآ 
هب شناتشگنا  ات  دشاب  یقیسوم  ياهگنهآ  هب  انـشآ  دیاب  کشزپ  دیوگیم «: یـسوجم  سابع  نب  یلع  ص 32 . ج 2 ، يومحلا ، ناخرط  نبا 
زا وا  هک  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  سونیلاج  زا  ص 12 . ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  دسانشب ». ار  گر  هلیسو  نادب  دبای و  تضایر  ضبن  نتفرگ 

ص 22. یهالملا ، وهللا و  باتک  نم  راتخم  تسا . هدربیم  یپ  اوق  جازم و  هب  ناحلا  اهگنهآ و  قیرط 
دوش و لالدتـسا  نطاب  هب  رهاظ  زا  دـیاب  یکـشزپ  رد  نوچ  درادیم «: ناـیب  نینچ  ار  قطنم  هب  کـشزپ  زاـین  تیفیک  عیمج  نبا  (. 51 [ ) 94]
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ار هدننکلالدتسا  نهذ  هک  دیوج  يرای  یتعانـص  زا  تسا  راچان  کشزپ  نیاربانب ، ددرگیم ، ادیپ  نآ  رد  اطخ  هابتـشا و  لالدتـسا  هنوگنیا 
ص 21. ۀیحالصلا ، ۀلاقملا  درادیم ». راوتسا  ار  هقطان  هوق  هک  تسا  قطنم  نامه  تعانص  نیا  دنک و  ییامنهار  باوص  يوسهب 

هک سکنآ  دهدیم «: حرش  نینچ  یکـشزپ  قطنم و  هفـسلف و  هب  ار  دوخ  لاغتـشا  نایرج  هبتک ، ةءارق  بتارم  یف  باتک  رد  دوخ  سونیلاج ،
دنک و لمحت  ار  جنر  هتـشاد ، دیدش  یـصرح  زیت و  ینهذ  نف  ود  نیا  رد  دیاب  دراد  ار  نآ  ماکحا  و  هفـسلف ) بط و  تعانـص ( ود  نیا  دصق 
وا اریز  متخادرپ . باسح  هسدـنه و  ملع  هب  مردـپ  يرای  اب  يدرخ  زا  هک  مدیـسر  نم  هک  دـسرب  تداعـس  نامه  هب  اـت  درادـب  تسود  ار  نآ 
هب ارم  سپـس ، مدیـسر . یگلاـس  هدزناـپ  هب  اـت  درکیم ، بیدأـت  دـندرگیم  بدأـتم  نادـب  ناـگدازآ  هک  یتاـضایر  بادآ و  هب  ارم  هتـسویپ 
نم نس  تشاداو و  یکـشزپ  نتخومآ  هب  ارم  دـید و  یباوخ  سپـس  مزومایب . هفـسلف  طـقف  نم  هک  تساوخیم  درک و  راداو  قطنم  نتخومآ 

ص 16. یبطلا ، قیوشتلا  مهد ». همادا  هفسلف  نتخومآ  ياپهباپ  ار  بط  نتخومآ  ات  داد  نامرف  دوب و  هدفه 
يارب هتشاد ، یگداتفا  هک  ياهخسن  زا  یگلاس  کی  تسیب و  نس  رد  تسخن ، قاحسا ، نب  نینح  ار  باتک  نیا  De Sectis ؛  (. 52 [ ) 95]

اب هلباقم  زا  سپ  هدروآ ، تسد  هب  يددـعتم  ياههخـسن  هک  یگلاس  لـهچ  نس  رد  سپـس ، هدرک ، همجرت  روپاـش  يدـنج  لـها  زا  یکـشزپ 
نیا ص 371 . ققحم ، يدـهم  راـتفگ ، تسیب  ص 4 ؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  همجرت  یبرع  هب  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  ینایرـس ؛ هخـسن 

. تسا هدش  پاچ  ملاس  میلس  دمحم  رتکد  قیلعت  قیقحت و  اب  نیملعتملل ، بطلا  قرف  یف  سونیلاج  باتک  ناونع  تحت  باتک 
دنتخادرپیم بط  میلعت  هب  هیردنکـسا  رد  ناتـساب  نامز  رد  هک  یناملعم  هک « دـیوگیم  قاحـسا  نب  نینح  Ars Medica ؛  (. 53 [ ) 96]

نامرد رد  هلاقم  ود  نایوجـشناد و  هب  باطخ  ضبن  رد  باـتک  نآ  زا  سپ  دـندادیم و  رارق  اـههقرف  رد  باـتک  زا  سپ  ار  باـتک  نیا  هبترم 
دناهتخاس و تسا  هلاقم  جنپ  ياراد  هک  دحاو  یباتک  ار  باتک  جـنپ  نیا  ییوگ  دـندومنیم و  نیعم  بیترت  هب  ار  نقولغا  هب  باطخ  اهیرامیب 

ص 372. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 5 ؛ نینح ، هلاسر  دناهدرک ». نییعت  نایوجشناد  مومع  هدافتسا  يارب  دحاو  ناونع  اب  ار  نآ 
هدش همجرت  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  قاحـسا  نب  نینح  هلیـسو  هب  هک  باتک  نیا  DePulsibus ad Tirones ؛  (. 54 [ ) 97]

يدهم راتفگ ، تسیب  ص 6 ؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدـیدرگ  نایب  نآ  رد  دـنادب  ضبن  هرابرد  هک  تسا  دـنمزاین  وجـشناد  کـی  هک  ار  هچنآ 
راثآ هعومجم  رد  باتک  ینانوی  نتم  ص 691 . فوهریام ، سکام  وا ، نامز  قاحسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ  ص 372 ؛ ققحم ،

 ( C .Kuhn) نهک یس . هلیـسو  هب  کیزپیال  رهـش  رد  نآ  ینیتال  همجرت  اب  هارمه  دلجم  ود  تسیب و  رد  22 م . لاس 1821 - رد  سونیلاج 
. تسا هدیدرگ  عبط  ملاس  میلس  دمحم  رتکد  مامتها  هب  لاس 1986 م . رد  نآ  یبرع  نتم  تسا و  هدش  پاچ 

-- يارب ینایرـس ، هب  قاحـسا  نب  نینح  هلیـسو  هب  زین  باـتک  نـیا  Ad Glauconem de Medendi Methodo ؛  (. 55 [ ) 98]
. تسا هدش  نایب  دوشیم  ضراع  رتشیب  هک  ییاهیرامیب  نامرد  نآ ، رد  هدش و  همجرت  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  یبرع  هب  و  هیوملس ،
ص فوهریام ، سکام  وا ، نامز  قاحسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ  ص 373 ؛ ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 7 ؛ نینح ، هلاسر 
هب باتک  نیا  هک  دـش  روآدای  دـیاب  تسا . هدـش  پاچ  ملاس  میلـس  دـمحم  رتکد  مامتها  هب  لاـس 1982 م . رد  باـتک  نیا  یبرع  نتم  . 691

دئاوفلا ماـن  هب  ار  نآ  هدرک و  جارختـسا  ار  نآ  زا  یلئاـسم  یـسلدنا ، کـشزپ  ادـسح ، نبا  هدـش و  حرـش  يرـصم  ناوـضر  نب  یلع  هلیـسو 
ص 500. ءابنالا ، نویع  تسا . هدیمان  نقولغا  یلا  سونیلاج  باتکل  ناوضر  نب  یلع  حرش  نم  ۀجرختسملا 

بط نف  لوصا  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  لوا  باـتک  راـهچ  نوچ  De Elementis Secundum HiPPocratem ؛  (. 56 [ ) 99]
یلصف ره  هکنانچ  هدرک ، يدنبلصف  يدنبهقبط و  ار  اهنآ  بلاطم  يواهر  یلع  نب  قاحسا  هرق و  نب  تباث  قاحـسا و  نب  نینح  تسا ، هدوب 
قاحسا نب  نینح  ص 195 . يواهر ، بیبطلا ، بدا  تسا . هدرک  ناسآ  ار  ناکشزپ  ناحتما  راک  رما  نیا  و  دشاب ، صاخ  ياهلئسم  هب  طوبرم 
ناروناج رگید  ناسنا و  ندـب  ماوق  هک  کـیدزن  نیمود و  ناـکرا  دنتـسه و  ناـسنا  ندـب  زا  رود  نیتسخن و  ناـکرا ، راـهچ  نیا  دـیوگیم «:

تسیب ص 9 ؛ نینح ، هلاسر  دـشاب ». ادوس  ارفـص و  هک  هخلت  ود  مغلب و  نوخ و  ینعی  هناـگراهچ ، طـالخا  زا  دـنترابع  تساهنادـب  رادـنوخ 
ص 375. ققحم ، يدهم  راتفگ ،
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( دوبهب هراچ  ءربلا ( ۀلیح  باتک  زا  شیپ  نآ  ندناوخ  هک  تسا  ییاهباتک  هلمج  زا  باتک  نیا  De TemPeramentis ؛  (. 57 [ ) 100]
. تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  نامیلـس  نب  قاحـسا  يارب  زین  ینایرـس و  هب  ناـکرالا  باـتک  اـب  ار  نآ  نینح  تسا . هدوـب  يرورـض  بجاو و 

ص 376. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 10 ؛ نینح ، هلاسر 
) هلباح تسا : هوق  هس  اب  ناسنا  ندـب  ریبدـت  هک  دـنکیم  نایب  وا  باـتک  نیا  رد  De Facultatibus Naturalibus ؛  (. 58 [ ) 101]
رد هدرک ، همجرت  عوشیتخب  يارب  ینایرـس  نابز  هب  ار  باتک  نیا  نینح  هدـنهدكاروخ .) هیذاغ ( و  هدـنهددومن ،) هیمنم ( و  هدننکنتـسبآ ،)

ص 376. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 10 ؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدوب  یگلاس  هدفه  نس  رد  هکیتقو 
تسا هدوب  هلاقم  هدزناپ  رد  باتک  نیا  هک  دیوگیم  قاحسا  نب  نینح  De Anatomicis Ad ministrationibus ؛  (. 59 [ ) 102]

. تسا هدیدرگ  ماغدا  مهرد  تالاقم  زا  یخرب  دنکیم  فیصوت  ودنه  نبا  هک  ياهخسن  رد  هک  دیآیم  رظن  هب  نینچ  و 
داد خر  ینیریا  دـبعم  رد  هک  یقیرح  رد  باـتک  نیا  دـیوگیم  سونیلاـج  ص 382 . ققحم ، يدـهم  راـتفگ ، تسیب  ص 19 ؛ نینح ، هلاـسر 

ص 115. ج 1 ، حیرشتلا ، لمع  یف  سونیلاج  باتک  دنام . یقاب  دندرکیم  خاسنتسا  هک  دوب  مدرم  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  دش و  هتخوس 
-- ار نآ  هیردنکسا  لها  و  هتخاسن ، دحاو  یباتک  ار  هلاقم  شش  نیا  سونیلاج  De Causis et SymPtomatibus ؛  (. 60 [ ) 103]
هب نم  ار  باتک  نیا  دـندیمان . ضارعالا  للعلا و  باتک  مان  هب  رترود  یناونع  اب  ناینایرـس  دـندیمان و  للعلا  باـتک  ماـن  هب  دـحاو  یناونع  اـب 

. تسا هدرک  همجرت  ییحی ، نب  یلع  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  شیبح  و  عوشیتخب ، يارب  ینایرس ،
ص 376. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 11 ؛ نینح ،، هلاسر 

ات هدرکیم  ضبن  رما  رد  لمأت  میظع ، داهتجا  دـیدش و  صرح  اب  زارد ، نایلاس  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  De Pulsibus ؛  (. 61 [ ) 104]
انیـس نبا  و  تسا . ضبن  ملع  يدابم  زا  یکی  گر  ضابقنا  كاردا  دـنک و  داـمتعا  نآ  هب  هتـسناوت  هک  هدرک  كرد  ار  گر  ضاـبقنا  هکنیا 

هک تسا  یتبـسن  دننام  ندوب ، یپردیپ  رد  تعرـس و  رد  ضبن  ياهنامز  نایم  تبـسن  اریز ، دراد . يراقیـسوم  یتعیبط  ضبن  هک  تسا  هتفگ 
هدرک همجرت  هیوسام  نب  انحوی  يارب  قاحـسا  نب  نینح  ار  سونیلاج  ضبن  باـتک  ص 32 . ۀیحالـصلا ، ۀلاقملا  تسا . تارقن  ياهنامز  نایم 

ص 378. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 13 ؛ نینح ، هلاسر  تسا .
سونیلاج ضرغ  هک  دیوگیم  هدیمان  ۀـنطابلا  ءاضعالا  للع  فرعت  یف  مان  هب  ار  باتک  نیا  نینح  De Locis affectis ؛  (. 62 [ ) 105]

ای دـشاب و  هدـش  ادـیپ  اضعا  نآ  رد  يرامیب  هچ  دوشیم - هدرب  هنطاـب  ياـضعا  لاوحا  هب  یپ  نآ  زا  هک  ار  ییاـههناشن  هک  تسا  نیا  نآ  رد 
ص 377. ققحم ، يدهم  راتفگ  تسیب  ص 12 ؛ نینح ، هلاسر  دنک . فیصوت  دوش - ادیپ  ادعب  هکنآ 

شیپ شیپ  هک  دـسریم  اجنادـب  ناسنا  هنوگچ  دـنک  نایب  هک  تسا  نآ  باـتک  نیا  رد  سونیلاـج  ضرغ  De Crisibus ؛  (. 63 [ ) 106]
باتک نیا  نینح  دـنکیم . تشگزاب  زیچ  هچ  هب  دوشیم و  ادـیپ  یک  دراد  دوجو  هکیتروصرد  و  هن ، ای  دراد  دوجو  نارحب  هک  دـباییمرد 

ص 380. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 15 ؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  همجرت  هیوسام  نب  انحوی  يارب  ار 
لاح فالتخا  لوا ، هلاـقم  ود  رد  تسا . هلاـقم  هس  رد  باـتک  نیا  هک  دـیوگیم  نینح  De Crisibus Decretoriis ؛  (. 64 [ ) 107]
نیا وا  دوشیم . نایب  دراد  دوجو  اهزور  توق  رد  یفالتخا  نینچ  هکنیا  للع  موس ، هلاقم  رد  ددرگیم و  فیـصوت  نارحب  فلتخم  ياهزور 

ص 380. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 16 ؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  باتک 
عوشیتخب نب  لیئربج  يارب  ار  باتک  مدوبن  شیب  یکدوک  هکیتقو  رد  نم  هک  دـیوگیم  نینح  De TiyPis Febrium ؛  (. 65 [ ) 108]

ار نآ  طالغا  مدیـسر  لامک  نس  هب  نوچ  سپـس ، مدرک و  همجرت  ینایرـس ، هب  سونیلاـج ، زا  هک  دوب  یباـتک  نیتسخن  نیا  مدرک و  همجرت 
تسیب ص 15 ؛ نینح ، هلاسر  مدرک . همجرت  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ  زین  متفرگ و  مدنزرف  يارب  ياهخسن  مدومن و  حالـصا 

ص 380. ققحم ، يدهم  راتفگ ،
-- هک ییاهباتک  نآ  تسا  نیا  دـیوگیم «: باتک  نیا  هلاقم  هدراهچ  فیـصوت  زا  سپ  نینح  Methodus Medendi ؛  (. 66 [ ) 109]
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هک وحن  نامه  هب  دـندرکیم ؛ تئارق  ار  اهباتک  نیا  دـش  دای  هک  یبیترت  نیمه  هب  ناـنآ  دـندناوخیم . هیردنکـسا  یکـشزپ  ياههسردـم  رد 
بتک ریاس  ای  نامدقتم و  ياهباتک  زا  یباتک  ندناوخ  يارب  زور  ره  تسا ، لوکسا  هب  فورعم  هک  ییاههاگشزومآ  رد  ام  ياراصن  باحصا 

ص 382. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 28 ؛ نینح ، هلاسر  دننکیم ». عامتجا 
ار نآ  نینح  دوشیم . يرادهگن  ناتـسردنت  یتسردنت  هنوگچ  هک  دیوگیم  باتک  نیا  رد  وا  De Tunda Sanitate ؛  (. 67 [ ) 110]

ص 402. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 39 ؛ نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  همجرت  لیئربج  نب  عوشیتخب  يارب 
 ComPendium (. 68 [ ) 111]

راهچ سونیلاج و  زا  باتک  هدزناش  دشیم ؛ هدناوخ  یکـشزپ  ملع  رد  باتک  تسیب  هیردنکـسا  رد  هک  دـیوگیم  عیمج  نبا  (. 69 [ ) 112]
دناهتفگ نادنمشناد  زا  یخرب  دنناوخب و  دوخ  صاخ  بیترت  اب  ار  اهباتک  نیا  هک  دناهدوب  فظوم  یکـشزپ  نایوجـشناد  و  طارقب ، زا  باتک 
ۀلاقملا دنکفا . رظن  هشیش  تشپ  زا  اهزیچ  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دیوجب ، سونیلاج  طارقب و  ياهباتک  ریغ  زا  ار  یکـشزپ  ملع  سکره  هک 

ةایملا و ۀیوهالا و  یف  ةداحلا ، ضارمالا  ریبدت  ۀفرعملا ، ۀمدقت  لوصفلا ، زا  دوب  ترابع  طارقب  باتک  راهچ  ص 25 . عیمج ، نبا  ۀیحالصلا ،
ص 26. نیشیپ ، ذخأم  تسا . هتشاد  همادا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامز  ات  هیردنکسا  رد  همانرب  نیا  نادلبلا .

رد سونیلاج  هکنآ  تفگـش  دـیوگیم «: دـنکیم ، دراو  سونیلاج  ناهربلا  باـتک  رب  هک  یکوکـش  رکذ  زا  سپ  نومیم  نبا  (. 70 [ ) 113]
بدأت ار  دوخ  تراهم  تلع و  قطنم و  هب  ییانشآان  ار  دوخ  رصاعم  ناکـشزپ  ریـصقت  تلع  دنکیم و  شیاتـس  قطنم  زا  دوخ  ياهباتک  همه 
ماـسقا زا  مسق  کـی  یتـح  دوخ  ناـهرب  باـتک  رد  یلو ، دزاـس ، راکـشآ  قطنم  هب  ار  کـشزپ  زاـین  دـهاوخیم  هشیمه  دـنادیم و  قطنم  هب 

یف سونیلاج  یلع  یبطرقلا  نومیم  نب  یـسوم  در  تسا «». هدرکن  داـی  تسا  دـنمدوس  یکـشزپ  رد  طـقف  هک  ار  هطلتخم  هنکمم و  ياهـسایق 
يایرکز نب  دـمحم  ير ، فوسلیف  باتک  رد  نآ  یـسراف  همجرت  ص 81 ( ءزج 1 ، دلج 5 ؛ بادالا ، ۀـیلک  هلجم  یهلالا ،» ملعلا  ۀفـسلفلا و 

(. تسا هدمآ  ص 367 ، ققحم ، يدهم  يزار ،
هکیلاحرد تسا ، راوشد  نآ  نتفای  دوبهب  رودم  مخز  اریز ، دسانشب ؛ ار  تاحارج  لاکشا  نادب  ات  دنادب  هسدنه  دیاب  کشزپ  (. 71 [ ) 114]

یلع ۀعانصلا ، لماک  دنکیم . نتسر  هب  عورـش  هزات  تشوگ  نآ  زا  هک  دراد  ییاههیواز  هکنآ  تلع  هب  تسا ، ناسآ  عبرم  ثلثم و  تحارج 
ص 12. ج 1 ، يزاوها ، یسوجم  سابع  نب 

«، رخأتم هرود  رد  یناردنکسا  بط  هرابرد  یتاعلاطم  تسا «. ندب  هفـسلف  بط ، حور و  بط  هفـسلف ، هک  دنتفگیم  ناینیـشیپ  (. 72 [ ) 115]
ص 418. 1935 م . هرامش 3 ، یکشزپ ، خیرات  هلجم 

ياطخ زا  ار  نهذ  نآ  تاـعارم  هک  تسا  ینوناـق  یتلآ  قطنم  تسا «: هدـش  هتفگ  قطنم  فیرعت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  (. 73 [ ) 116]
) ۀمظتنملا یلائللا  زاغآ  رد  يراوزبس ، يداه  الم  جاح  لوقهب  ای  و  ص 23 ، قطنملا ، بیذهت  رب  هّللا  دبع  الم  هیشاح  درادیمزاب ». هشیدنا  رد 

ص 5: قطنم ) هموظنم 
نیا دـلوت  و  دارمیب ، دـتفا  اههلـضع  ردـنا  هک  تسا  یتکرح  جـالتخا  (. 1 [ ) 117  ] هتیاغ اذـه  رکفلا و  ءاـطخ  نعهتیاـعر  یقی  یلآ  نوناـق 

ص 200. ضارغا ، درذگب . دریذپ و  لیلحت  دوز  هک  تسا  نآ  داب  تمالع  تسا و  ظیلغ  داب  زا  تکرح 
نوچ تسا ، هداشگ  نآ  نایم  هک  اهمادـنا  تساهگر و  ار  نآ  رم  یعیبط  هاگیاج  و  مدرم ، نت  ردـنا  ناور ، تسا  یتبوطر  طـخ  (. 2 [ ) 118]

ص 59. یناجرج ، لیعامسا  دیس  ضارغا ، هرهز . زرپس و  رگج و  هدعم و 
هدرک نیهک » ناهج  و « نیهم » ناـهج  هب « ریبعت  نآ  زا  ص 16 ) ناوید ، ورسخرصان ( هک  تسا  نامه  ریغـص  ملاع  ریبک و  ملاع  (. 3 [ ) 119]

:- تسا
ار نآ  هدرک و  هیبشت  ایند  هب  ار  ناسنا  طارقب  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  ینیهک  ناهج  نت  نیدـب  هچرگايرف  بیز و  ناج  هب  ار  نیهم  ناـهج 

سونیلاج حرش  تسا .  ( macrocosm) ریبک ملاع  ینعی  ایند  ریبدت  دننامه  ناسنا  ریبدـت  اریز  هدـیمان ؛  ( microcosm) ریغص يایند 
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ص 4. عیباسالا ، باتکل 
زا يوزج  چـیه  ناسکی و  تسا  یمـسج  کیره  تسا و  نآ  زا  تانیاک  همه  ردـنا  نیتسخن  هدام  هک  تسا  یماـسجا  ناـکرا ، (. 4 [ ) 120]

. دیآ دیدپ  نوگانوگ  تانیاک  عاونا  نآ  نتخیمآ  زا  تسین و  رگید  يوزج  فلاخم  تروص  هب  رگید  يوزج  چیه 
ص 53. ضارغا ،

: دوشیم هدید  ص 324 ) ناوید ، ورسخرصان ( تیب  نیا  رد  داسف ) نوک و  هب  دوش  عوجر  تادساف ( تانیاک و  (. 5 [ ) 121]
تادساف  تانیاک و  زا  شاهطخرسپ  يا  ظوفحم  حول  ردنا  رگنب 

نیا میهاوخ و  یمه  باتفآ  شبات  اجنیا  شتآ  ینعم  (. 6 [ ) 122  ] تاود ایرد  زا  زج  ار  طخ  نیا  تسینملق  ار  طخ  نیا  تسین  ناـتخرد  زج 
ص 18. يراخب ، ینیوخا  هیاده ، دنناوخ . يزیرغ  ترارح  ارو  هک  تابن  تسا و  ناویح  ردنا  هک  یمرگ 

بیکرت هک  دناهتفگ  نیشیپ  نامیکح  ص 16 . ج 1 ، هرق ، نب  تباث  هریخذ ، دنیوگ . رصانع  ناکرا و  يزات  هب  ار  هیام  راهچ  نیا  (. 7 [ ) 123]
یکی تسا و  داب  شتآ و  هک  کبس  فیفخ و  اتود  تسا و  بآ  كاخ و  هک  نارگ  لیقث و  اتود  تسا ؛ زیچ  جنپ  زا  نآ  تاقبط  ملاع و  نیا 
راثآلا یف  سیلاطوطـسرا  باـتکل  يداـبعلا  قحـسا  نب  نینح  دـیز  یبا  عماوج  تسا . نآ  ناـیم  ناگراتـس  کـلف و  هک  فیفخ  هن  لـیقث و  هن 

ص 29. ۀیولعلا ،
ای یضرم  بابسا  و  ار ، تحص  رم  هدنرا  ای  ار  تحص  رم  دوب  هدنرادهاگن  ای  یحص  ببـس  و  یـضرم ، ای  دوب  یحـص  ای  بابـسا  (. 8 [ ) 124]

ص 192. يراخب ، ینیوخا  هیاده ، ار . يرامیب  رم  هدنرآ  ای  ار و  يرامیب  رم  دوب  هدنرادهاگن 
بارـش و ماعط و  مود ، تساوه ؛ یکی  دـنیوگ : ۀتـسلا  بابـسالا  ار  نآ  ناـبیبط  تسا و  سنج  شـش  نینچ ، ياهببـس  نیا  و  ( ... 9 [ ) 125]

ناقتحا غارفتـسا و  مجنپ ، نوکـس ؛ تکرح و  مراهچ ، يرادـیب ؛ باوخ و  موس ، ناحارج ؛) تالآ  رازبا و  ناراکتـسد ( ياـهزاس  اـهوراد و 
ینیب هار  رـس  زا  هک  يزیچ  و  دـیاین ، ای  دـیآ  هک  قرع  و  دـنکن ، ای  دـنک  تباجا  هک  عبط  نوچ  ندـمآان ، نت و  زا  اـهزیچ  ندـمآ  نوریب  ینعی 

ص 16. هریخذ ، نآ . دننام  يدونشخ و  مشخ و  اهمغ و  اهیداش و  نوچ  یناسفن  ضارعا  مشش ، دیالاپن ؛ ای  دیالاپ 
رییغت و هکنآ  ای  تسا و  لخادت  زواجت و  لبس  رب  نیا  ایآ  هک  دسرپیم  انیـس  نبا  زا  اوه  هب  بآ  هلاحتـسا  دروم  رد  ناحیر  وبا  (. 10 [ ) 126]

تروص و  علخ ) دـنکیم ( نت  زا  ار  یبآ  تروص  بآ ) هداـم  بآ ( يـالویه  هک  دـهدیم  خـساپ  انیـس  نبا  دریذـپیم . تروص  ینوگرگید 
ص 35. ۀبوجالا ، ۀلئسالا و  سبل .) دنکیم ( نت  رب  ار  ییاوه 

(، دـنک مرو  دـسامایب ( يو  ياهقاس  و  اهاپ ) نایاپ ( ندروخ  يرایـسب  زا  دییکـشن و  بآ  زا  دروخ و  رایـسب  بآ  یـسک  نوچ  (. 11 [ ) 127]
ص 450. يراخب ، ینیوخا  هیاده ، اهمادنا . فعض  زا  ای  رگج ، فعض  زا  ای  دوب ، هدعم  فعض  زا  ای  دوب ، مادنا  هس  فعض  زا  نآ  ببس 

نبر نب  یلع  ۀـمکحلا --، سودرف  دوشیم . هدـناوخ  ایارـسب » یمحل « و  ایالبط » یلبط « و  ایاقز » ینایرـس « هب  یقز  ياقـستسا  (. 12 [ ) 128]
دــشر نـبا  تاـصیخلت  تـسا . هدرک  ریبـعت  يداـب ) یحیر ( هـب  یلبط  زا  و  یبآ ) یئاـم ( هـب  یقز  زا  دــشر  نـبا  . 221 صـص 220 - يربط ،

ص 233. سونیلاجل ،
. تسین تروص  ياراد  رصنع  تسا و  تروص  ياراد  سقطسا  هک  تسا  نیا  رصنع » و « سقطسا » نایم « قرف  (. 13 [ ) 129]

یف ببطتملا  ینانویلا  اقول  نباطسق  باتک  ناونع  تحت  هتشون  ملاع  تاسقطـسا  هرابرد  ياهلاسر  یکبلعب  ياقول  نباطـسق  ص 44 . دودحلا ،
نا دروآیم «: نینچ  وطـسرا  ءامـسلا  باتک  زا  ار  سقطـسا  فیرعت  و  اهلوصا ، اهناکرا و  یه  سانلا و  نادبا  تناک  اهنع  یتلا  تاسقطـسالا 

ص 43. ایلوا ،» انوک  ءیشلا  هنم  نوکی  يذلا  وه  سقطسالا 
، ءابطالا ناتـسب  دنتـسه . تاکرح  لاعفا و  يارب  سفن  رازبا  تلآ و  اهنآ  هک  دنوشیم  هدـیمان  هیلآ  تهج  نیا  زا  هیلآ  ياضعا  (. 14 [ ) 130]

ص 34. نارطم ، نبا 
گنر ددرگ و  جـییهت  نآ  اـب  هفرـس  دـنامب و  یقاـب  ادرف  اـت  دوـخ  لاـح  هـب  ترارح  هـک  تـسا  نآ  سوـقیطقا  ياـههناشن  زا  (. 15 [ ) 131]
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ص 290. ۀمکحلا ، سودرف  دریذپ . ینوگرگید 
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 132]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
ص 295. تسا ، هدمآ  سوقایرفنا  ۀمکحلا  سودرف  رد  (. 16 [ ) 133]

تـشوگ نآ  يور  رب  اریز  دوشیم  كاندرد  رتشیب  دـصف  ماگنه  رد  لاـفیق  و  عارذـلا » لـبح  هک « هدـمآ  ع ) اـضرلا ( بط  رد  (. 17 [ ) 134]
قرع هماع  ار  لـحکا  ص 85 . ۀـیبهذلا ، ۀـلاسرلا  تسین . یتشوگ  نآ  يور  رب  اریز  دراد  يرتـمک  درد  لـحکا  قیلـساب و  یلو  تسا ؛ رایـسب 

: دیوگ ص 255  ناوید ، رد  ورسخرصان  ص 627 . فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا  دنیوگ . ندب ) گر  ندبلا (
یما زا  هقیقر  ما  هیفاج و  ما  زا  ریغ  سونیلاـج  (. 18 [ ) 135  ] لافیق لحکا و  ار  وت  تسلهج  تلع  رپشدـیلک  یـسرپن ز  وت  رگ  لثم ، تسلفق 

یف سونیلاج  باتک  تسا . همجمج  ياهناوختـسا  زا  یکی  رد  نآ  هشیر  لصا و  تسا و  عاخن  ظفاح  هک  هدرک  دای  ۀثلاثلا » مالا  مان « هب  رگید 
ص 62. ءازجالا ، ۀهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا 

« ناتوم ار « نآ  هکنآ  عون  کی  و  نامز ، کی  رد  رهـش و  کی  رد  دریگارف  ار  يریثک  قلخ  هک  تسا  نیا  دـفاو  يرامیب  ینعم  (. 19 [ ) 136]
.1 دوشیم : عمج  سنج  راهچ  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  رایسب  هدفاو  ضارما  ببس  تلع و  دوشیم و  مدرم  زا  يرایـسب  گرم  بجوم  دنیوگ 

.4 اذغ ؛ تیفیک  ینوگرگید  . 3 بآ ؛ تیفیک  ینوگرگید  . 2 اوه ؛ تیفیک  ینوگرگید 
ياهیرامیب زا  دنیرامیب  کی  ود ، ره  ناتوم ، ابو و  دیوگیم «: نارطم  نبا  ص 17 . نادبالا ، راضم  عفد  یناسفن . ثادحا  تیفیک  ینوگرگید 

دیدـپ اهنآ  زا  هک  یمومع  ياهیرامیب  اهبآ و  اهاوه و  فالتخا  ۀـیدلبلا  ضارمالا  یف  باتک  رد  طارقب  تشپ . ص 6  ءابطالا ، ناتسب  هدفاو ».
. تسا هدش  هدناوخ  هایملا  ۀنمزالا و  ۀیوهالا و  یف  ای  نادلبلا  ۀیوهالا و  باتک  مان  هب  باتک  نیا  تسا . هداد  حرش  لیصفت  هب  ار  دیآیم 

ص 218. هیاده ، مامت . ددرگن  هنهرب  تسوپ  دزیرب و  كدناكدنا  يوم  همه  يوم ، نتخیر  نیا  (. 20 [ ) 137]
شور سکعلاب ، لیلحت  شور  تسا : جنپ  نف  نیا  میلعت  ياهـشور  شزومآ و  ياههوحن  دیوگیم «: یـسوجم  سابع  نب  یلع  (. 21 [ ) 138]

ياـحنا رکذ  زا  سپ  ینازاـتفت  نیدـلا  دعـس  ص 10 . ج 1 ، ۀعانـصلا ، لـماک  تمـسق ». شور  مـسر ، شور  دـح ، لـیلحت  شور  بـیکرت ،
ص 127. يدزی ، هّللا  دبع  الم  هیشاح  قطنملا ، بیذهت  تامدقم .» هب  ات  دنرتهیبش  دصاقم  هب  اهنیا  دیوگیم «: میلعت  هناگراهچ 

. دنناوخ سوالیا  ار  نیا  دوب و  باوب  کیراب و  ياههدور ) ياهیناک ( دور  هب  یکی  دوب : هنوگود  جنلوق  هک  شاب  هگا  (. 22 [ ) 139]
ص 46. ج 1 ، برع ، سیماوق  هلمکت  تسا . هدمآ  زین  شوالیا » تروص « هب  یبرع  رد  تسا و  ینانوی  سوالیا  هملک  ص 424 . هیاده ،
یـضاق دزن  هک  نمـشد  ود  هب  ار  يرامیب » و « تعیبط » نانآ « اریز ، تسا ؛ نمـشد » ود  نایم  يرواد  ینایرـس « نابز  رد  نارحب  (. 23 [ ) 140]

ص 60. ۀیبطلا ، ۀضورلا  دماجنیب . وا  نایز  هب  یضاق  مکح  هک  دسرتیم  کیره  هک  دناهدرک  هیبشت  دنیآیم 
یگدیزگ هشپ  ار  وا  نآ ، یحاون  خـلب و  هب  و  ص 614 . هیاده ، دیآ . ندیزگ  هشپ  زا  هک  دنیوگ  دوب و  شیردـب  یخلب  شیر  (. 24 [ ) 141]

ص 30. ج 2 ، هریخذ ، دنیوگ .
. تشپ ص 70  ءابطالا ، ناتسب  (. 25 [ ) 142]

هدعم دیآ  دورف  هدعم  هب  هک  یماعط  یبارش و  ره  هک  دناهدناوخ  نابرد  نآ  رهب  زا  ار  نیا  دوب و  نابرد  یسراپ  هب  باوب  ینعم  (. 26 [ ) 143]
هدعم زا  ماعط  ات  دوش  هداشگ  باوب  هاگنآ ، دوش . هابت  ای  دراوگب  ماعط  هک  هاگنآ  ات  درذـگن  دورف  يزیچ  هدـعم  زا  ات  دریگ  رانک  هب  ار  نآ 

، اهتاوادم اهضارما و  ةدعملا و  یف  يرخا ». هحتفی  ةرم و  بابلا  قلغی  يذلا  باوبلاک  مهدنع  وه  و  ص 88 «. هیاده ، دیآ . دورف  اهیناکدور  هب 
ص 89.

زا ار  فیرعت  نآ  سپـس  يروآرد ، دـحاو  یفیرعت  ریز  رد  یتسه  نآ  يوجتـسج  رد  هک  ار  یملع  هک  تسا  نآ  دـح  لـیلحت  (. 27 [ ) 144]
سلقوریا فیرعت  ساـسارب  ار  یکـشزپ  ةریغـصلا  ۀعانـصلا  باـتک  رد  سونیلاـج  هکناـنچ  ینک . میـسقت  نآ  عاونا  لوصف و  هب  ـالعا  سنج 
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ص 11. ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  تسا . هدرک  فیرعت 
ۀهباشتم ياضعا  هب  یلآ  ياضعا  دباییم و  لالحنا  یلآ  ياضعا  هب  ناسنا  ندب  ییوگب  يروایب و  رظن  هب  ار  ناسنا  هکنآ  دننام  (. 28 [ ) 145]

لحنم هتفای  بیکرت  نآ  زا  اذـغ  هک  یتاسقطـسا  هب  تابن  تساذـغ و  هک  یتابن  هب  طـالخا  طـالخا و  هب  ءازجـالا  ۀـهباشتم  ءازجا  ءازجـالا و 
ص 10. ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  دوشیم .

هنوگرگید دوب و  یکشخ  زا  هنوگ  کی  و  اهمادنا ، زا  یـضعب  هب  ای  دوب  نت  همه  هب  ای  هنوگ  ود  ره  نیا  دوب و  هنوگود  جنـشت  (. 29 [ ) 146]
ص 266. هیاده ، يرت . زا 

، یـشتآ یجنرت ، یهاـک ، دیفـس ، تسا : هدرک  میـسقت  عون  تفه  هب  گـنر  تهج  زا  ار  لوب  هرـسفتلا  باـتک  رد  ناوضر  نبا  (. 30 [ ) 147]
ص 13. ج 2 ، بیبطلا ، ۀیافک  هایس . خرس ، ینارفعز ،

. دزیمایب نآ  رد  ارفـص  هک  ادوس  ای  دوب  مغلب  وا  هدام  هکنآ  رهب  زا  دراد  یبلـص  هب  لیم  و  رایـسب ، دوب  درخ  ياـههرثب  هسرواـگ  (. 31 [ ) 148]
ص 551. ضارغا ،

. دناهتخیر مشچ  رد  گیر  ای  كاخ  ییوگ  هک  ددرگ  نانچ  دوش و  راوشد  باوخ  زا  سپ  مشچ  ندرکزاب  هک  تسا  نآ  اسج  (. 32 [ ) 149]
ص 123. ج 2 ، يواح ، دزاسیم . راوشد  ار  نآ  تکرح  ددرگیم و  مشچ  ضراع  هک  تسا  ییکشخ  اسج  ص 33 . ۀیروصنملا ، ۀیسمشلا 

، دیآ دورف  مکش  يور  رگید  زو  دروخب  يور  کی  زا  هک  دوب  یگس ) ياهتشا  ۀیبلکلا ، ةوهـش  نیا ( هدننام  زین  يرقبلا  عوج  و  (. 33 [ ) 150]
.370 هیاده ، دنکف . نیگرس  يور  رگید  زو  دروخب  يور  کی  زا  هک  دوب  ار  واگ  هکنانچ 

. دنیوگ هلاحتـسا » ار « فیک  هلوقم  رد  تکرح  و  ناصقن » ومن و  ار « مک  هلوقم  رد  تکرح  و  هلقن » ار « نیا  هلوقم  رد  تکرح  (. 34 [ ) 151]
ص 73. یعیبطلا ، عامسلا  ۀفسلفلا ، یف  عماوجلا 

. دنیوگ بت  ار  نیا  دنامب  یعیبط  ياهراک  زک  ددرگ  مرگ  نادنچ  نت  نوچ  و  ندیسفت » و « بات » زا « دوب  قتشم  یسراپ  هب  بت  (. 35 [ ) 152]
ناگدزبت هراـبرد  يور  نیا  زا  دـنکیم ، هبلغ  یمدآ  رب  یـشتآ ) يراـن ( رـصنع  بت  ماـگنه  نوچ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  . 644 هیاده ،

ص 19. ۀیبطلا ، ءامسالا  دنمان . شتآ » هلعش  ار « بت  ترارح  و  تفرگارف » ار  وا  شتآ  دنیوگ «
زا عون  رگید  و  تباث ، ینعا  دنیوگ  سوقیطقا  ینانوی  هب  ار  یکی  ینعم : ود  هب  تسا  كرتشم  قد  مان  منک . تفص  ار  قد  بت  (. 36 [ ) 153]

. نتشگرب هب  يرامیب  ینعا  دنیوگ ، ضرملا  نم  تخوخیش  ار  قد  نیا  ناکشزپ  زا  یضعب  دوب و  بتیب  قد 
ص 658. هیاده ،

. دوب هدوب  رگید  بت  يو  زا  شیپ  هکنآیب  دیایب ، ادتبا  هب  هک  دنیوگ  عبر  بت  دنیوگ و  مراهچ  بت  هک  ار  بت  نیا  (. 37 [ ) 154]
ص 744. هیاده ،

نیا دریگ و  بعـص  هزرل  اب  هک  دوب  نآ  وا  ضارعا  بت و  نیا  تمالع  و  هن ، زور  کی  دیایب و  زور  کی  هک  دوب  نآ  بغ  بت  (. 38 [ ) 155]
ص 704. هیاده ، ددرگ . نابنج  نت  همه  کین و  دنازرلب  دیآردنا و  تشپ  زا  هزرل 

ص 701. هیاده ، دوب . نوخ  تنوفع  زا  دنناوخ  هقرحم  ار  وک  بت  نیا  (. 39 [ ) 156]
ص 648. هیاده ، جالع . هب  تسرتناسآ  دوبن و  اقب  زور  کی  زج  بت  نیا  (. 40 [ ) 157]

سح و ردـخ  تسا و  سح  ياراد  هک  دوشیم  ادـیپ  يوـضع  رد  ردـخ  . 264 هیاده ، دوب . اهمادنا  نتـشگهریخ  ردـخ  ینعم  (. 41 [ ) 158]
. دوشیم هدـید  دـننکیم  رفـس  فرب  يور  رب  هک  یناـسک  رد  رتـشیب  دوشیم و  ادـیپ  امرـس  تلع  هب  هضراـع  نیا  دربیم . نیب  زا  ار  تکرح 

ص 51. ج 1 ، يواح ،
ص 158. ج 1 ، ةدمعلا ، دنیوگ . زین  هیربا » ار « نیا  ص 213 . هیاده ، دوب . رس  هسوبس  (. 42 [ ) 159]

، لصفلا ص 81 ؛ فارشالا ، هیبنتلا و  تسا . هتفر  راک  هب  هدام » ای « الویه » يارب « هریمخ » و « تنیط » هملک « یمالـسا  هفـسلف  رد  (. 43 [ ) 160]
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ص 330. ققحم ، يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  باتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب  لیصفت  يارب  و  ص 34 . ج 1 ،
هب ای  و  دوب ، زغم  لوضف  يو  ببس  ندرگ و  هب  ای  دیآرب  ياج  هس  هب  ار  مدرم  ریزانخ  نیا  دندوب و  ناکوخ  یـسراپ  هب  ریزانخ  (. 44 [ ) 161]

.607 هیاده ، رگج . لوضف  يو  ببس  هاگدنشخ و  هب  ای  دوب ، لد  لوضف  يو  ببس  تسد و  لغب  ریز 
.307 هیاده ، ردنا . قلح  تالضع  هب  دوب  سامآ  يرامیب  نیا  (. 45 [ ) 162]

ص 205. هیاده ، يوم . زا  ددرگ  هنهرب  تسوپ  ات  دنازیرب  شیر  وربا و  رس و  زا  يوم  هک  دوب  يرامیب  نیا  (. 46 [ ) 163]
. ددرگ هدننام  لیپ  ياپ  هب  هک  دسامایب  ینادنچ  ياپ  ود  ره  ای  ياپ  کی  هک  رگید ، دوب  يرامیب  یکی  ار  نایاپ  رم  و  (. 47 [ ) 164]

.579 هیاده ،
.619 هیاده ، دوب . رایسب  درد  اب  نخان و  نیب  دوب  سامآ  نیا  دنیوگ و  هراوخ ) كراوخ ، جراوخ ( نخان  ار  تلع  نیا  (. 48 [ ) 165]

دـنیوگ و ریت ) مهـس - یمهـس ( ار  نآ  یمال ، زرد  هیواز  هب  ات  دوریم  رـس  ناـیم  رب  یلیلکا  زرد  ناـیم  زا  تسرگید  يزرد  و  (. 49 [ ) 166]
ص 62. ج 1 ، هریخذ ، دنیوگ . زین  خیس ) دوفس - يدوفس (

، تسین هتفرورف  ناوختـسا  هب  زرد  نیا  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  يرـشق  ار  زرد  نیا  هک  دـیوگیم  هّللا - همحر  انیـس - یلع  وبا  و  (. 50 [ ) 167]
ص 63. ج 1 ، هریخذ ، ناوختسا . رهاظ  رب  تسدرک  يرثا  هک  دنام  نادب  نکل 

همه ياهیرامیب  زا  نآ  هکلب  تسین ، تسرد  يأر  نیا  هک  میوگ  نم  دناهتـسناد و  محتلم  ياـهیرامیب  زا  ار  نآ  تعانـص  لـها  (. 51 [ ) 168]
ص 9. ۀجهبملا ، ۀهزنلا  تسا . مشچ 

نابز هب  نتشگرس و  یسراپ  هب  ص 233 . هیاده ، درذگ . يو  مشچ  شیپ  هک  هایس  دنیب  تالایخ  رامیب  هک  دوب  نآ  يو  یناشن  (. 52 [ ) 169]
ص 282. ضارغا ، دنیوگ . هدرک  هرس  ینانمس 

.578 هیاده ، رگید . اب  کی  دنوب  هدیچیپ  رب  ربتس  اهگر  نآ  دیآ . دیدپ  ناکیپ  نالامح و  نایاپ  رب  هک  دوب  اهگر  نآ  (. 53 [ ) 170]
رد لاس 1971 م . رد  نآ  یناملآ  همجرت  اب  هک  هتشاگن  اطیباید  یمسملا  ضرملا  ناونع  تحت  ياهلاسر  يدادغب  فیطللا  دبع  (. 54 [ ) 171]

هدرک و دای  ار  کیره  نامرد  نآ و  زا  مسق  ره  تامالع  يرامیب و  نیا  ماسقا  هلاسر  نیا  رد  وا  تسا . هدـش  پاچ  ناملآ ، دـالب  زا  نب ، رهش 
ناتسب دنیوگ . سطیباید » ینانوی « هب  تسا و  یـسراپ  راکرپ » تسا «. هدروآ  ار  یمالـسا  ینانوی و  ناکـشزپ  زا  دنچ  ینت  مان  هلاسر ، نیا  رد 

ص 218. ءابطالا ،
» تروـص هب  یبرع  رد  ص 465 . ضارغا ، دنیوگ . ار  نوخ  لاهـسا  قلطم  نانوی ، تغل  ردـنا  هک  دـنامیم  نادـب  ایراطنـسوذ  (. 55 [ ) 172]

ص 481. ج 1 ، برع ، سیماوق  هلمکت  تسا . هدمآ  زین  ایرطناسید »
بغ و بت  زا  دوب  رتزیت  هک  دوب  و  دوب ، زیت  بت  کـشخ و  هفرـس  ندـیلخ و  ردـنا  و  درد ، اـب  وـلهپ  رب  دـیایب  هک  يراـمیب  نیا  (. 56 [ ) 173]

ص 125. قرافلا ، تسا . هدش  لیاق  قرف  بنجلا  تاذ  هیر و  مرو  نایم  يزار  . 327 هیاده ، رتبعص .
-- زاـمن ره  هک  دوب  یمغلب و  بت  دـننام  مرن  دوب  یبت  هک  دوب  نآ  يو  ناـشن  شـش ؛) هشوش ( هب  دوب  یـسامآ  هیرلا  تاذ  نیا  (. 57 [ ) 174]

.333 هیاده ، دوش . رتيوق  بت  ناهاگماش ) اشع ، زامن  ماگنه  رگید (
یتسس یکشخ و  هب  ور  اضعا  دوریم و  نوریب  یلصا  ياضعا  زا  تبوطر  هک  دناهدناوخ  لوبذ » تهج « نآ  زا  ار  يرامیب  نیا  (. 58 [ ) 175]

ص 303. ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  دوشیم . ضراع  اهنآ  رب  لوبذ  یتسس و  ندش  کشخ  زاغآ  رد  هک  تاتابن  نوچمه  دهنیم ؛
هب ددرگ  خـلت  دوب  مرگ  رگ  و  ددرگ ، شرت  دوب  درـس  رگا  ددرگ ؛ هدـنگ  دوش و  هاـبت  دراوگن و  دـنروخب  رایـسب  نوچ  ماـعط  (. 59 [ ) 176]

ص 390. هیاده ، دنناوخ . برذ  ار  نیا  دورب و  رایسب  دیاشگب و  مکش  هاگنآ  ردنا و  مکش 
دنک گنت  مد  دنام و  ردنا  هشوش  هب  دوب  ربتس  دوب و  درـس  هلزن  نوچ  و  ددرگزاب ، لس  هیرلا و  تاذ  هب  دوب  مرگ  نوچ  تالزن  (. 60 [ ) 177]

. دنک هاتوک  مد  دبنجب  هک  هاگره  و  دنک ، هرخرخ  دنک و  هاتوک  مد  یتسدیودب و  یسک  ییوگ  هک  دوش  نانچ  و 
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.324 هیاده ،
نتـسبآ هک  دراد  دیما  دوبن و  نتـسبآ  دوخ  ینتـسبآ و  دننام  دـتفا  یلاح  ار  نز  هک  دوب  نانچنیا  دوب و  دـیما  یـسراپ  هب  اجر  (. 61 [ ) 178]

.539 هیاده ، تسا .
. دوب مغلب  زا  ای  رایسب و  ندروخ  بارش  زا  ای  یعیبط و  تّوق  فعض  زا  ای  دوب  یناسفن  تّوق  یفیعض  ای  ببس  ار  هشعر  (. 62 [ ) 179]

ص 265. هیاده ،
دورف غامد و  قورع  فاوجا  ردنا  دیآ  درگ  رایـسب  نوخ  هک  دوب  نآ  سامآ  نیا  مشچ . هب  دیایب  هک  ینوخ  دوب  یـسامآ  دـمر  (. 63 [ ) 180]

ص 270. هیاده ، دناسامایب . ار  همحتلم  هقبط  و  مشچ ، هب  دیآ 
یعیبـط و ماـسجا  رد  کـسامت  هک  تسا  نیا  نآ  لـعف  دـنیوگ و  حور  ار  ءازجـالا  فیطل  رهوـج  ره  دـیوگیم «: سونیلاـج  (. 64 [ ) 181]

باتک مدرم ». ياهلغـش  هفرح و  زا  هن  دـشاب  تعیبط  زا  نآ  نوکت  هک  تسا  نآ  یعیبط  ماـسجا  زا  دارم  و  دروآ ، دوجوهب  ناروناـج  ياهندـب 
ص 53. ۀکساملا ، بابسالا  یف  سونیلاج 

، یعیبط حور  تسا  رگج  رد  هک  ار  اوه  نآ  و  دناهدناوخ ، یناویح  حور  تسا  لد  ردنا  هک  ار  اوه  نآ  تعانص ، نیا  نامدقتم  (. 65 [ ) 182]
ص 112. هیاده ، یناسفن . حور  تسا  غامد  فاوجا  ردنا  هک  ار  اوه  نآ  و 

هب تابـس  تهج  زا  اـت  شدوب  زاـب  مشچ  نکل  و  یتـسباوخ ؛ ردـنا  ییوگ  دـنام  نادـب  راـمیب  هک  دوب  نآ  يراـمیب  نیا  ناـشن  (. 66 [ ) 183]
تکرح سح و  نودـب  تسا  تابـس  يرامیب  ياراد  هک  یـسک  ص 240 . هیادـه ، نارادـیب . هب  مشچ  یگداشگ  تهج  زا  دـنام و  ناـگتفخ 

ص 184. ج 1 ، يواح ، هتکس . يرامیب و  نیا  نایم  قرف  تسا  نیمه  و  تسا ، تسرد  شندیشک  سفن  یلو  دتفایم ،
و نتفر ، شوه  زا  زیت و  شدوب  یبت  دوب و  رایسب  رسدرد  ار  شدنوادخ  دوب  مرگ  نوچ  درس ، دوب و  مرگ  ماسرـس  يرامیب  نیا  (. 67 [ ) 184]

ص 233. هیاده ، دمرب . دیوگ و  هناشهیب  شدنوادخ  هک  دوب  زین 
نودب نابتاک ، ناخـسان و  سپـس  هدش ، سطینارف » یبرع «، رد  هدوب و   ( Phrenitis) سیطینرف ینانوی  رد  هملک  نیا  ظـفلت  (. 68 [ ) 185]

یمالسا ص 29. بط  دناهدرک . سطینارق » هب « لیدبت  ار  نآ  هملک ، لصا  هب  هجوت 
، دهرب ات  دربب  ندیرب ، ناوتب  ار  مادنا  نآ  هک  دوب  یمادنا  هب  رگا  و  دیازفین ، ات  درک  ناوت  جالع  دوب ، ادتبا  هب  نوچ  ناطرس  نیا  (. 69 [ ) 186]

ص 606. هیاده ، دوش . كاله  هک  دوب  نآ  میب  دوشن و  هب  زگره  ینک  غاد  ای  يربب  ناطرس  هنت  رگا  اما  و 
يارب زا  ای  دزادـنایم و  گنچ  دریگیم  هک  يوضع  هب  گنچرخ  نوچمه  هکنآ  يارب  دـش  هدـیمان  گنچرخ ) ناطرـس ( مان  هب  يراـمیب  نیا 

ج 1، ةدمعلا ، تسا . هتـسویپ  وا  هب  يدایز  ياهاپ  هک  هدرک  یگنچرخ  دننام  ار  وضع  هک  تسا  هتـسویپ  ییاهگر  نآ  ینایم  تمـسق  هب  هکنآ 
ص 154.

) یمیر يو  هب  دوب و  رتغم  هنوگرگید  و  دوبن ، دوگ ) غم ( رود و  دوب و  رـس  تسوپ  رب  هنوگ  کی  دوب : هنوگ  دنچ  يرامیب  نیا  (. 70 [ ) 187]
ص 215. هیاده ، رایسب . شراخ  يو و  هب  دوب  رایسب  ياهخاروس  دوب و  رتغم  زین  رگید  و  دوب ، كرچ ) میر -

ص 98. ریونتلا ، دنیوگ . کنیریش » یسراپ « هب  ار  هفعس 
سح زا  هک  دوشیم  درس  نانچ  ندب  ددرگیم و  نکممان  ندیشک  سفن  هک  دوشیم  ادیپ  نییارش  قورع و  يالتما  زا  هتکـس  (. 71 [ ) 188]

ص 13. ج 1 ، يواح ، دنامیم . زاب  تکرح  و 
هداتفا مرگ  ياههلزن  سپ  زا  هک  دـتفا  زیت  ياههفرـس  سپ ، زا  ددرگ و  رغـال  نت  دریگ و  زیت  اـهبت  ددرگ و  شیر  هشوش  نوچ  (. 72 [ ) 189]

( اهبت تایمح ( نمض  رد  ار  لس  ناکشزپ  زا  یخرب  ص 334 . هیاده ، دـنناوخ . لس  ار  نآ  بنجلا ، تاذ  سپ  زا  ای  هیرلا  تاذ  سپ  زا  ای  دوب 
تسا هتفگ  زاغآ  رد  هدروآ و  لس  هرابرد  ار  دوخ  تایمح  باتک  زا  موس  راتفگ  هک  یلیئارسا  نامیلـس  نب  قاحـسا  هلمج  زا  دناهدرک ، رکذ 

. مییامن نایب  ار  نآ  ماـسقا  بابـسا و  تروص و  تیهاـم و  مینکب و  لوبذ  زا  ثحب  دـیاب  مینک  زاـغآ  يراـمیب  نیا  هراـبرد  هکنآ  زا  شیپ  هک 
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ص 1. تایمحلا ،
. دزوسب مشچ  هرانک  دزیر و  ناگژم  دننکن  جالع  دوز  رگا  دنیوگ و  ار  مشچ  کلپ  هرانک  ندش  خرس  نتشگ و  ربتسا  قالـس  (. 73 [ ) 190]

ص 314. ضارغا ،
و رتگرزب ، زین  ای  ماداب  و  ودرگ ) زوج ، زوگ ( نوچ  دیآ ؛ دیدپ  مدرم  رـس  رب  هک  دندوب  هدـغ ) هدـنغ - اهدـنغرم ( نآ  هعلـس  (. 74 [ ) 191]
، هچ دیآ . هتفرگرب  نآ  ات  ندرک  دیاب  دهجا  هک  دوب  ياهسیک  ار  نآ  نتفرگرب و  دوب و  نتفاکـش ) ندینفاک ( يو  جالع  دبنجب . ینابنجب  نوچ 
ج 2، هریخذ ، دنیوگ . تعلس  يزات  هب  ار  نآ  دیآ  دیدپ  تسوپ  ریز  رد  هک  يددغ  ص 612 . هیاده ، دیآزاب . هعلس  دنامب  يزیچ  يو  زا  رگا 

ص 24.
ص ۀـمکحلا ، سودرف  ددرگ . ضراع  میاد  یبت  دریگ و  تنوفع  اههدور  قورع و  لخاد  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  سوخاـنوس  (. 75 [ ) 192]
ای هک  تسا  هبون  کی  نآ  نامز  همه  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدیمان  سوخونوس  هک  ریگارف ) هقبطم ( هب  فورعم  بت  دیوگ «: دـشر  نبا  . 292

ص سونیلاج ، یلا  دـشر  نبا  تاصیخلت  نارحب . ماگنه  ات  دریگیم  ینوزف  هکنآ  ای  نارحب و  نامز  ات  تسا  يواستم  هبون  ماجنا  اـت  زاـغآ  زا 
.195

ص 34. هیاده ، میدرک . دای  هک  دوب  نوخ  يدرد  ادوس ) نیا ( (. 76 [ ) 193]
زا یخرب  يارب  دیوگیم  يزار  دنیوگ . یشعا » ار « نآ  یبرع  رد  هک  روکبـش » یـسراف « هملک  زا  تسا  یلعج  ردصم  ةرکبـش  (. 77 [ ) 194]
نآ یبرع  رد  دننیبیم و  زور  زا  رتهب  یکیرات  ماگنه  بش و  رد  نانیا  دهدیم . خر  هداد  خر  یـشعارب  هک  ياهضراع  دـض  ياهضراع  مدرم 
هک تسا  هتفگ  هدرب و  راـک  هب  تسا  روکبـش » دـض « هک  روکزور » هملک « رگید  ییاـج  رد  وا  ص 121 . ج 2 ، يواح ، دـنیوگ . رهجلا » ار «

ص 125. ج 2 ، يواح ، تسا . ریخا  ببس  دض  نآ  ببس 
باوخ و  يرادـیب . ردـنا  هن  باوخ و  ردـنا  هن  دـسرن ، مه  هب  کلپ  ود  ره  ياهبل  هکنانچ  تسا ، مشچ  کـلپ  یهاـتوک  هرتش  (. 78 [ ) 195]

.312 ضارغا ، دنیوگ . یشوگرخ » باوخ  ار « ضراع  نیا  نادنوادخ 
رگا هکنانچ  دوش ، لطاب  تکرح  سح و  لاح  رد  دتفا و  هاگان  دومج .» و « صوخش » دنیوگ و « هذخآ » نابیبط « ار  تلع  نیا  (. 79 [ ) 196]
دشاب هتفخ  رگا  و  هدرک ، زاب  اهمشچ  دشاب  هک  لکش  نآ  رب  مه  دیآ  دیدپ  تلع  نیا  نوچ  دشاب . يراک  ردنا  ای  هتفخ  ای  هتسشن  ای  دشاب  اپرب 

ص 270. ضارغا ، دنامب . هدرک  زارف  اهمشچ 
و دیآ ، دیدپ  نییالاب  کلپ  رب  هدیشوپ  يو  رد  ییاشغ  دوش و  هتفای  اهبـصع  اب  هک  هیپ  نوچمه  ینوزف ، تسا  یمـسج  قانرـش  (. 80 [ ) 197]

ص 315. ضازغا ، دتفا . رتشیب  ار  بوطرم  هلزن و  ماکز و  دنوادخ 
دنامب و تسوپ  هب  دوب  هتسب  ماسم  ای  دوب  درـس  اوه  هک  دتفا  نانچ  قافتا  نوچ  دزیخرب و  رابکی  هب  هک  رایـسب  دوب  يراخب  زا  (. 81 [ ) 198]
ج هریخذ ، دشاب . تخس  جنر ) هسات ( شزوس و  اب  شراخ و  اب  و  دشابن ، خرـس  هک  دشاب  یـضعب  و  ص 598 . هیاده ، دریگ . شراخ  اجنآ  زا 

ص 31. ، 2
ینانوی رد  رطاق ) رتسا ( مان  زا  قتـشم  ار  مسا  نیا  سونیلاج  دنناوخ و  سویرطنا » ار « بت  عون  نیا  هک  دـیوگیم  هرق  نب  تباث  (. 82 [ ) 199]

ص 161. ةریخذلا ، تسا . رخ ) زا  ياهراپ  رامح ( رطش  ینعم  هب  هک  هتسناد 
ص 313. ضارغا ، وج . لکش  نوچمه  تسا ، نآ  رد  سامآ  لکش  و  هژم ، هاگنتسر  هب  نآ  رد  تسا  یسامآ  هریعش  (. 83 [ ) 200]

هب هصوش  عالـضا و  ینطاب  ياشغ  مرو  هب  بنجلا  تاذ  هک  هدش  لیاق  قرف  هنوگنیدـب  بنجلا » تاذ  و « هصوش » نایم « يزار  (. 84 [ ) 201]
ص 123. قرافلا ، دوشیم . هتفگ  تسا  عالضا  رد  هک  ياهلضع  مرو 

نوچمه یتبوطر  دـنیوگ و  يدهـش » ار « نآ  دـنک  خاروس  هس  ای  ود  هک  هنوگژاب ) لـمد  رادكرچ ، مرو  جارخ - یجارخ ( و  (. 85 [ ) 202]
ص 30. ج 1 ، هریخذ ، دیالاپ ، یمه  يو  زا  لسع 
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هک دنناوخ  نینچ  نیا ، رهب  زا  دنناوخ و  یبلکلا  ةوهش  ار  نآ  یضعب  منک و  دای  ینخـس  زین  اهتـشا ) توهـش ( طارفا  زا  نونکا  (. 86 [ ) 203]
.370 هیاده ، دنک . ماعط  يوزرآ  رابرگید  یق ، سپ  زا  زاب  و  دنک ، یق  دروخ و  رایسب  گس 

دوشیم و شوماخ  نانآ  رد  يزیرغ  ترارح  يریپ ، ماگنه  خـیاشم ،) ناگدروخلاس ( هک  تسا  نآ  يرامیب  نیا  هیمـست  هجو  (. 87 [ ) 204]
زا هک  دـش  هدرب  راک  هب  ياهملک  يرامیب  نیا  يارب  يور ، نیا  زا  دوشیم . دوبان  اضعا  ياـهتبوطر  ددرگیم و  هریچ  ناـشیاضعا  رب  یکـشخ 

ص 303. ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  دیآیم . نوریب  تخوخیش 
ص 218. هیاده ، رگید . يرامیب  زا  دوب  ضرع  ای  دوب  يرامیب  شیوخ ، سفن  هب  ای  رس  درد  (. 88 [ ) 205]

) یناـیبص ضرم  ار  نآ  يور  نیا  زا  تسا ، ناـکدوک  صوـصخم  عرـص  ص 249 . هیادـه ، نت . همه  هب  دوب  یجنـشت  عرـص  (. 89 [ ) 206]
ص 125. ج 1 ، يواح ، دنیوگ . ناکدوک ) يرامیب 

ص 91. ج 1 ، هریخذ ، تسا . رتيوق  یلو  تساشغ ، زا  یعون  قافص  (. 90 [ ) 207]
ص 30. هیاده ، نوخ . کفک  (. 91 [ ) 208]

ص 10. ج 3 ، يواح ، دوشیم . ممص » هب « لدبم  درذگب  نآ  رب  یتدم  هک  شرط  (. 92 [ ) 209]
هتخیمآ وا  نول  هک  دناهداهن  نآ  رهب  زا  مان  نیا  ار  تلع  نیا  و  دیآ ، دیدپ  نابز  ریز  ردـنا  هک  دـشاب  تخـس  ياهدـغ  عدفـض  (. 93 [ ) 210]

دنیوگ و غزب » ینانمـس « نابز  هب  دنیوگ و  قو » ناسارخ « ردنا  یـسراپ  هب  ار  عدفـض  و  عدفـض ، نوچمه  اهگر  يزبس  نابز و  نول  زا  تسا 
ص 365. ضارغا ، زغزو .» دنیوگ « یضعب 

ص 229. تسا . هدمآ  سواطارطیط » ۀمکحلا « سودرف  رد  (. 94 [ ) 211]
-- یف تالاقم  رـشع  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا . هدروآ  دوخ  باـتک  رد  ار  تاـقبط  نیا  یناـنوی  ياـهمان  قاحـسا  نب  نینح  (. 95 [ ) 212]
رد فالتخا  نیا  و  دناهتسناد ، هس  رگید  یخرب  جنپ و  یخرب  شش و  ار  نآ  یخرب  تسا . فالتخا  مشچ  تاقبط  هرامـش  رد  ص 80 . نیعلا ،

ص 14. نیلاحکلا ، ةرکذت  ینعم . رد  هن  تسا  ظفل 
: دیوگ ص 162  ناوید ، رد  ورسخرصان  (. 96 [ ) 213]

راک هب  هجو  راهچ  رب  طارقب  نخـس  رد  تعیبط  (. 97 [ ) 214  ] دیآ راهچ  عبط  نیز  يزیچ  ره  هچرگتسادـیپ  وا  هرهب  ناهج  ار ز  یـسکره 
ص 5. نقولغا ، یلا  سونیلاج  باتک  سفن . تکرح  . 4 ندب ؛ ربدم  يورین  . 3 ندب ؛ تئیه  . 2 ندب ؛ جازم  . 1 تسا : هدش  هدرب 

 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 215]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

هب دوخ  هک  دوب  هدـمآ  ماسرـس  سپ  زا  رگا  اما  دوبن و  جالع  دوب  دازرداـم  رگا  دـیآ ؛ ینارگ  يرک و  هک  دوب  زین  شوگ  هب  و  (. 98 [ ) 216]
.289 هیاده ، دبای . جالع  كدناكدنا  دوش و 

. دنناوخ هفرط  ار  نآ  ددرگ  نوخ  نوچ  مشچ  مخزیب ، دوخ  ای  ددرگ ، نوخ  نوچ  مشچ  دیآ و  مخز  ار  یسک  رگا  (. 99 [ ) 217]
.279 هیاده ،

ص 297. تسا . هدمآ  سواطارط » ۀمکحلا « سودرف  رد  (. 100 [ ) 218]
تسا نآ  رب  هدیقع  ار  نایرهد  دیوگ «: ظحاج  هکنانچ  تسا ؛ هتفر  راک  هب  الویه » ياجهب « ناینیشیپ  راثآ  رد  تنیط » هملک « (. 101 [ ) 219]

ص 329. يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  هب  دوش  عوجر  رتشیب  لیصفت  يارب  تسا .» میدق  تنیط  هک 
هنوگ کی  دوب : هنوگ  ود  نیا  و  دیپس . نخان  نوچ  دیآ  دیدپ  یتدایز  یکی  تسا  ینیب  هک  مشچ  هلوغیب  زا  دوب ؛ هنخان  هرفظ  (. 102 [ ) 220]

.277 هیاده ، دراک . ود  هب  دوب  نتفرگرب  يو  جالع  دوب و  ربتس  هنوگ  کی  و  رایسب ، درادن  زاب  رادید  دوب و  کنت 
هک دنیوگیم  یـسک  هب  روک  اریز  مشچ ، يروک و  دننام  دنوشیم  تفای  زیچ  کی  رد  هکلم  مدـع و  دـیوگیم ، دـشر  نبا  (. 103 [ ) 221]
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ص 97. تالوقملا ، باتک  صیخلت  دشاب . ییانیب  شیارب  هک  تسا  نیا  وا  نأش  زا  هک  یماگنه  رد  تسین  ییانیب  وا  يارب 
ص 15. هیاده ، هدنهجان . براضلا - ریغ  (. 104 [ ) 222]

تاحالطـصا لوصا  هب  دوش  عوجر  دوشیم . هدناوخ   median verve یسیلگنا رد  vena mediana و  نیتال رد  (. 105 [ ) 223]
ةاوادـملا و یفریـسیتلا  هب  دوش  عوـجر  دـناهدرک . طبـض  یندـب » قرع  هابتـشا « هب  ار  ینیدـم » قرع  ناـققحم « زا  یخرب  ص 268 . یکـشزپ ،

ص 364. ریبدتلا ،
ص 16. هیاده ، هدنهج . ضبانلا - (. 106 [ ) 224]

ار وا  هکنیا  لیبس  و  دریذپ ...  ددمت  هک  تسـس  گر  ینعی  دـناوخ ، یمه  اثون  گر  سونیلاج  ارو  هک  دوب  یگر  اسنلا  قرع  (. 107 [ ) 225]
ص 568. هیاده ، دیاین . دیدپ  ندوسپ  هب  تسین و  دیدپ  تسا و  یکاغم  ردنا  يو  عضو  دنناوخ  اسن  یمه 

هک ددرگ  نانچ  ات  ددرگ  رتدرـس  جازم  هب  يدـیلج  تبوطر  ددرگ و  رتربتـس  هرـصاب  حور  هک  دوب  هاگنآ  يروکبـش  تلع  (. 108 [ ) 226]
.283 هیاده ، دنیبن . رگید ) شیب ( دوش  ورف  باتفآ  نوچ 

سح تلآ  هدرتسگ ، نهپ  یضعب  هدیشک و  زارد  فوجمان و  هدننکشان  هدنلـسگان و  مرن و  تسا  یمـسج  یپ ؛ ینعی  بصع  (. 109 [ ) 227]
یعون ره  تسا و  عون  هس  یپ  نیا  دنیوگ و  یپ  یسراپ  هب  ار  بصع  تسا و  بصع  هلـضع ، لصا  ص 68 . ضارغا ، تکرح . تلآ  تسا و 

زا مود  و  دـنیوگ ؛ بصع » ار « نآ  تسا ، غامد  هفیلخ  هک  عاخن  زا  ای  تسا  هتـسر  غامد  زا  هک  تسا  نآ  عون  کی  تسا : یمان  نابیبط  دزن  ار 
. دنیوگ رتو » ار « نآ  تسا ، هتسر  هلضع  نوریب  زا  میس  و  دنیوگ ؛ طابر » ار « نآ  تسا ، هتسر  اهناوختسا  رس 

نتـشاد و نتفرگ و  ار  اهتـسد  نوچ  نانچ  ار ، لعف  رم  دنایتلآ  هبّکرم  ياهمادنا  نیا  زا  یمادنا  ره  هک  دناهدناوخ  نادب  یلآ  (. 110 [ ) 228]
ص 37. هیاده ، ياج ...  هب  ياج  زا  نتفر  نتساخ و  نتسشن و  تلآ  نایاپ  و  نتخوپس ، ندیشک و 

ص 36. هیاده ، رگید . هرهب  هب  دوب  هدننام  اهمادنا  نیا  زا  ياهرهب  ره  هک  دنناوخ  نادب  ءازجالا  ۀهباشتم  (. 111 [ ) 229]
یگدامآ هک  هّدام  رد  تسا  یتئیه  نآ  دوشیم و  ادـیپ  شایتسه ، زاغآ  رد  عبطلاب ، یمدآ  رد  هک  تسا  یلقع  یناسنا  لـقع  (. 112 [ ) 230]

ص 198. ۀلضافلا ، ۀنیدملا  لها  ءارآ  دروآیم . تالوقعم  موسر  تفایرد  يارب 
؛ دراد ار  تـالوقعم  كرد  ییاـناوت  دوـخ  يورین  اـب  تسا و  لـقعت  هکلم  ياراد  دـنکیم و  لـقعت  یمدآ  هـک  تـسا  یتـقو  (. 113 [ ) 231]

. دنهدیم ماجنا  دوخهبدوخ  ار  اهنآ  لامعا  هک  تساهتعنص  هکلم  نانآ  رد  هک  یناسک  نوچمه 

ص 184. 1956 م . فسوی ، سیدق  هاگشناد  هلجم  لقعلا ،» یف  یسیودرفالا  ردنکسالا  ۀلاقم  » 
. تسا هدش  هدناوخ  سقطسا  رصنع ، ءزج ، الویه ، هّدام ، تنیط ، فلتخم  ياهمان  هب  رهوج  هک  دیوگیم  یسدقم  (. 114 [ ) 232]
: دیوگ الویه  فلتخم  ياهمان  هرابرد  ص 216 ، دئارفلا ، ررغ  حرش  رد  يراوزبس  يداه  الم  جاح  ص 39 . ج 1 ، خیراتلا ، ءدبلا و 

فصا  نالا  یتلا  تارابتعالابفلتخت  حالطصالا  یف  اهءامسا 
 - امتتخا اهیلا  ذا  سقطسا  وامئتلا  اهنم  ثیح  نم  رصنعف 

یلویه  ةوقلاب  ام  ثیح  نمالوبق  اج  لعفلاب  اذا  عوضوم 
ص 50. هیاده ، هزام . تشپ  عاخن - (. 115 [ ) 233  ] ةّدم ۀنیطف و  روص  نمهدعتسا  ام  نیب  كارتشال 

ص 16. هیاده ، دراد . راوتسا  ار  اهدنویپ  ات  دوب  اهدنویپ  رب  کنت  سابرک  نوچ  هک  دوب  يزیچ  نآ  هیشغآ  (. 116 [ ) 234]
، دریذپ فاطعنا  یتخل  یپ ؛ زا  رتتخس  ناوختـسا و  زا  رتمرن  تسا  یمـسج  فورـضغ  ص 16 . هیاده ، رغژغ . فورـضغ - (. 117 [ ) 235]

جیردت هب  تخس  ناوختسا  اب  مرن  یپ  هلضع و  دنویپ  ات  دیآ  کین  فورـضغ  یجنایم  هب  ناوختـسا  اب  اههلـضع  اهیپ و  دنویپ  دبـسچب و  ینعی 
ص 30. ج 1 ، هریخذ ، بصع . زا  رتتخس  ناوختسا و  زا  رتمرن  تسا  يزیچ  فورضغ  ص 67 . ضارغا ، دشاب .

سح و زا  یمدآ  هک  تسا  نآ  لماک  جلاف  ص 257 . هیاده ، نت . همین  هب  دوب  ياهتکس  جلاف  نت و  همه  هب  دوب  یجلاف  هتکس  (. 118 [ ) 236]
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ص 17. ج 1 ، يواح ، دتفیب . ود  ره  تکرح 
. دوبن جالع  شیب  دش  ژوک  مامت  نوچ  اماف  دریذـپ ، جالع  لوا  هب  يرامیب  نیا  دـنناوخ . ۀـسرفالا » حایر  يزات « هب  ار  يژوک  (. 119 [ ) 237]

.577 هیاده ،
زا ای  دوب ، يددمت  زا  ای  لفلف ،) لیلپ ( نوچ  زیت  يوراد  ای  زیت  یطلخ  نوچ  ار ، هدعم  دجنکـشب  هک  دوب  يزیچ  زا  ای  هدیکـس  (. 120 [ ) 238]

.385 هیاده ، رگج . سامآ  زا  ای  هدعم ، یکشخ  رایسب و  غارفتسا  زا  ای  ربتس ، يداب 
زا دوب  لیم  یکی  هلوبم  دنکیم «: فیصوت  نینچ  ار  نآ  ینیوخا  هک  دنمان  هلوبم » ار « نآ  یبرع  هب   ( catheter) ریطاثاقلا (. 121 [ ) 239]

یکی هژیاـن  رـس  رب  یتسا و  هژیاـن  لـیم  نیا  ییوگ  هکناـنچ  رایـسب ، ياـهخاروس  لـیم  رـس  رب  و  كاواـک ، هناـیم  جـنرب  زا  اـی  رز  زا  اـی  میس 
هدرک اهخاروس  رایـسب  بکوک  نیا  تشپ  رب  و  هژیان ، نیا  رـس  رب  ار  لجالج  همین  نیا  یتسدرک  ریـشفک  و  لـجالج ، همین  نوچ  یتسبکوک ،

ار نهآ  نیا  ات  دوب ، هدرک  راوتـسا  هقاشم  هراب  یکی  نهآ  نآ  رـس  رب  دوب و  نهآ  یکی  هژیان  نیا  ناـیم  زاـب  و  هنولاـب ، نوچ  هاـم  رپ  هب  دـندوب 
هب بآ  یـشکب  ار  هقارز  یهن ، ردـنا  بآ  هب  ار  هقارز  رـس  نوچ  هقارز . لاثم  هب  دـیآ  ردـنا  لیم  نیدـب  هناثم  زا  بآ  لیم  نیا  نایم  زا  دنـشکب 

باـتک دـنروآ . نوریب  محر  زا  ار  كرچ  اـت  دـننکیم  نز  محر  دراو  ار  ریطاـثاق  هک  دـیوگیم  طارقب  ص 495 . هیاده ، دـیآ ». ردـنا  هقارز 
اهمحر یف  لخدـت  نا  ترابع ... « همجرت  رد  باـتک  نیا  مجرتم  ححـصم و  ص 12 . ینتـسبآ ،) يور  ینتـسبآ  لبح ( یلع  لبح  یف  طارقب 

. تسین مولعم  نآ  ینعم  تسا  هتفگ  هتسناد و  هملک  کی  ار  ریطافاقلاب » ریطافاقلاب «،» یمسی  الیم 
هکنادب تلع ، عضوم  هب  ناشیا  نایم  هب  دوب  قرف  دنوب و  درـس  ماسرـس  ود  ره  هکنادب  سوغرثیل ؛ هب  هدـننام  دوب  يرامیب  نیا  (. 122 [ ) 240]

تهجنادب نیا  تسا و  هدنریگ ) هذـخآ ( ینعم  هب  سخوطاق  ص 239 . هیاده ، غامد . رخؤم  هب  سوخاطاق  دوب و  غامد  همدـقم  هب  سوغرثیل 
ص 190. ج 1 ، يواح ، هتسشن . ای  هدیباوخ  ای  هداتسیا  دنامیم ، یقاب  هدوب  هک  لاح  نامه  هب  دوشیم  نآ  راچد  یمدآ  یتقو  هک  تسا 

. تسا هدش  فاق » هب « لیدبت  تهباشم  تهج  هب  اف » هدش و « هتشون  سطینارف  تروص  هب  لصا  رد  یبرع ، رد  (. 123 [ ) 241]
. تسا هدـش  قالطا   ( cold meningitis) درس ماسرس   ( lethargy) سوغرثیل و   ( hot meningitis) مرگ ماسرـس  هب  سطینارف 

یگناوید هملک  نیا  ینعم  تسا و -- سطینارق  دـننام  لاوـحا ، رتـشیب  رد   ( mania) اینام دیوگیم  يزار  . 30 صص 29 - یمالـسا ، بط 
ص 208. ج 1 ، يواح ، تسا . روآناجیه 

دوب و  دوب ، نازوس  خرـس و  هک  دوب  نآ  يو  ناشن  دوب و  ییارفـص  نوخ  زا  یکی  دوب : هنوگهس  دوب و  ناهد  درد  عـالق  نیا  (. 124 [ ) 242]
. دوب هایس  نادند  دوب و  هروخ  زا  ناهد  درد  هک  دوب  و  دوب ، نیشیپ  زارتب  نیا  دوب و  يدیپس  اب  ناهد  درد  نیا  هک 

.301 هیاده ،
ص یکشزپ ، تاحالطـصا  لوصا  تسا . هدوب  ینانوی  رد  ص 479 . ضارغا ، دیآ . هتفاکـش  نولوق  هدور  مان  زا  جـنلوق  مان  (. 125 [ ) 243]

مدرب نامگ  دش ، ضراع  ملد  رب  تخس  يدرد  نم  رب  تسا «: هتفگ  سونیلاج  هکنانچ  دوشیم ، هابتـشا  هیلک  گنـس  اب  جنلوق  یهاگ ، . 119
درد دـمآ و  نوریب  نم  زا  یجاجز  یطلخ  نآ ، زا  سپ  مدومن و  هلاما ) ناقتحا ( نوتیز  نغور  اب  هدـش و  ادـیپ  گنـس  ماهیلک  يراجم  رد  هک 

.17 ۀیحالصلا ، ۀلاقملا  تسا .» هدوب  جنلوق  طقف  نم  درد  هدوب و  تسردان  نم  نامگ  هک  متسناد  تفرگ و  مارآ 
زا هک  اجنآ  تسویپ ؛ روعا  هب  ظیلغ و  تسا  ياهدور  نیا  و  ص 89 . هیاده ، تسا . یگدور  جنپ  مان  یسراپ  هب  ار  نولوق  نیا  (. 126 [ ) 244]

ص 189. ج 1 ، هریخذ ، تسدرک . لیم  تسار  يوس  هب  تشذگ ، ردنا  يو 
. یعیبط تّوق  رگیدس ، یناویح و  تّوق  رگید ، یناسفن و  تّوق  سنج  یکی ، تسا : سنج  هس  تسام  نت  ردنا  هک  اهتّوق  نآ  (. 127 [ ) 245]

ص 101. هیاده ،
ضابقنا و هک  دوب  تّوق  نآ  لعاف  یناویح  تّوق  اما ، لعفنم . ار  رگید  دـنناوخ و  لـعاف  ار  یکی  دوب : هنوگود  یناویح  تّوق  (. 128 [ ) 246]
هب ندرک  هبلغ  ندرک و  برح  و  لد ، نتـشاد  گنن  مشخ و  هک  دوب  یناویح  تّوق  نآ  لعفنم  تّوق  اما ، و  دوب . يو  هب  نییارـش  لد و  طاسبنا 
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. دوب يو  هب  ندرک  یکذانمشد  ندروآ و  قشع  و  نتشاد ، مرش  ندش و  لجخ  و  نتشاد ، هنیک  دسح و  و  نتـسج ، يرتهم  يدنلب و  و  هرظانم ،
ص 102. هیاده ،

ود دنناوخ  مداخ  ارو  هک  تّوق  نیا  و  مداخ . ار  رگید  دنناوخ و  مودخم  ار  یکی  تمـسق : ود  هب  دوش  هدیـشخب  یعیبط  تّوق  (. 129 [ ) 247]
ص 102. هیاده ، تفاضا . يور  زا  مداخ  رگید ، ضحم و  مداخ  یکی ، دوب : هنوگ 

. هکرحم تّوق  ار  رگیدس  هساسح و  تّوق  ار  رگید  دـنناوخ و  هربدـم  ار  یکی  شـشخب : هس  هب  دوش  هدیـشخب  یناسفن  تّوق  (. 130 [ ) 248]
سح ندـییوب ، سح  ندینـش ، سح  ندـید ، سح  هساـسح : هرکذـم . همهفم ، هلیخم ، هربدـم : تسا : هدـمآ  نـینچ  هوـق  هـس  نـیا  ياهـشخب 

. دـیآ دـیدپ  عاـخن  زا  اـی  غاـمد  زا  هک  دوب  نآ  نیا  تساوخهب و  دـنابنجب  ار  اهدـنویپ  هک  تّوق  نآ  ینعا  هکرحم : ندوـسب . سح  ندیـشچ ،
ص 101. هیاده ،

. تسا یطبا  رگید ، تسا و  يو  زا  لافیق  هک  تسا  فتک  گر  یکی ، تسا : ود  تسدمآ  ردنا  تسد  هب  هک  ییاهگر  (. 131 [ ) 249]
. دـنیوگ رـس ) گر  سأرلا ( قرع  هماع  ار  لافیق  ص 147 . ج 1 ، هریخذ ، تستـساخرب . اههخاش  يو  زا  تسدـمآردنا و  وزاب  هب  لافیق  اـما ،

ص 627. فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا 
.248 هیاده ، دوب . عرص  همدقم  سوباک  نیا  (. 132 [ ) 250]

زازک دنامب  تسار  ندرگ  دوش و  هدیشک  سپ  شیپ و  زا  هک  ار  ندرگ  ياهبصع  اههلضع و  ندش  هدیشک  هک  تسناد  دیابب  (. 133 [ ) 251]
ص 299. ضارغا ، دنیوگ .

يراب رب  هک -- نایحیـسم  زا  یخرب  تسا و  هدـش  قالطا  زین  رهوج » و « سفن » هب  مئاق  هب « ناـیک » هملک « ینایرـس  ناـبز  رد  (. 134 [ ) 252]
. دوشیم لمح  نآ  رب  ضارعا  هک  يرهوج  هن  دناهدرک  هدارا  سفن  هب  مئاق  نآ ، زا  دناهدرک  رهوج  قالطا  یلاعت 

ص 11. 1903 م . قرشملا ، ۀلجم  قلاخلا ،» ۀینادحو  یف  » 
يراوزبس يداه  الم  جاح  هکنانچ  تسا ، هدوب  نادنمـشناد  لامعتـسا  دروم  رخاوا  نیا  ات  یناـنوی  سومیک  سولیک و  هملک  (. 135 [ ) 253]

: دیوگیم ص 290  دئارفلا ، ررغ  حرش  رد 
مرن زیمآنوخ و  محل  یلو  تسا  يرگید  دننامه  کیره  بصع  محل و  (. 136 [ ) 254  ] سومیکلل یناثلا  يدبکلا  وسولیکلل  يدعملا  اهلوا 

. تسا نآ  فالخرب  بصع  تسا و  مرگ  و 
ص 120. تاسقطسالا ، یف  سونیلاج  باتک 

زا رگید  همین  نآ  دوش و  تسـس  يور  همین  کی  ات  يور  زا  دـیآ ، دورف  قش  کـی  هب  هک  کـنت  دوب  یتبوطر  هوقل  ببـس  و  (. 137 [ ) 255]
ص 261. هیاده ، ددرگ . جنشتم  يور 

و« املع » انل -- نا  مییوگ « هکنانچ  لاح ، هکلم و  قیرط  رب  لوا ، دراد : ینوگانوگ  تالامعتـسا  هل » هک « دیوگیم  دشر  نبا  (. 138 [ ) 256]
مامت رب  ای  تسا  ندب  رب  لمتـشم  هک  هچنآ  رب  موس ، اذک ؛» اذـک و  هلوط  ارادـقم  هل  نا  مییوگ « نانچ  تیمک ، قیرط  رب  مود ، ۀلیـضف ؛» انل  نا 

» مییوگ هکنآ  دننام  لک ، هب  ءزج  تبـسن  رب  مراهچ ، ياپ ؛ رد  شفک  تشگنا و  رد  رتشگنا  دننام  نآ ، ءزج  رب  ای  ناسلیط و  هماج و  لثم  نآ ،
هک دنراد  تداع  ناینانوی  هک  مخ  رد  بارـش  هنامیپ و  رد  مدنگ  دننام  تسا ، نآ  رد  هک  یفرظ  هب  ءیـش  تبـسن  مجنپ ، لجر ؛» هل  و « دی » هل 

، تالوقملا باتک  صیخلت  تسا . صوصخم  هل » هلوقم « هب  موس  ینعم  قوف ، یناعم  نایم  زا  ۀطنح .» هل  لیکلا  و « بارـش » هل  ندـلا  دـنیوگب «
ص 121.

درس ماسرس  سغرثیل  دنیوگ و  ار  مرگ  ماسرـس  سطینارق  ص 237 . هیاده ، دنناوخ . سوغراثیل  ار  وا  هک  دوب  درس  ماسرـس  (. 139 [ ) 257]
ص 38. ج 2 ، هریخذ ، دنیوگ . ار 

هاگ دنیرگب و  هاگ  دنیوگ و  ینعمیب  نانخـس  دوب و  بتیب  يرامیب  نیا  و  ینعمیب ، دوب  یـسرت  ایلوخیلام  ریـسفت  هکنادـب  (. 140 [ ) 258]
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. دوب هنوگهس  يرامیب  نیا  و  دنیوگ ، غورد  نخـس  همه  غورد و  دنهد  یباوج  ای  دـننام ، ردـنا  باوج  هب  ناشیـسرپب  يزیچ  نوچ  دـندنخب و 
نب قاحسا  ص 75 . ج 1 ، يواح ، تسا . مدرم  زا  ینیزگتولخ  ییاهنت و  نتـشاد  تسود  ایلوخیلام  عورـش  ياههناشن  زا  ص 242 . هیاده ،

ایلوخیلام هرابرد  یفاش  ینخـس  یـضرم و  یباتک  لیاوا  راثآ  رد  نم  هک  دـیوگیم  هتـشون  يرامیب  نیا  هرابرد  هک  ياهلاقم  زاغآ  رد  نارمع 
عاونا هدرک و  دای  ار  يرامیب  نیا  زا  عون  کی  طقف  هتـشون و  هلاقم  ود  رد  یباـتک  یـسیسفا  سفور  ماـن  هب  نامدـقتم  زا  يدرم  طـقف  مدـیدن ،

ص 86. ایلوخیلاملا ، یف  ۀلاقم  تسا . هداد  رارق  تلفغ  دروم  ار  نآ  رگید 
اینام ص 241 --. هیاده ، دوب . بت  اب  نکل  و  دنادرگ ؛ هناوید  رخآ  هب  و  نامگدب ، دـنادرگ و  هدنـسرت  ار  مدرم  يرامیب  نیا  (. 141 [ ) 259]
هملک نیا  ینعم  تسا و  سطینارق  دـننام  لاوحا  رتشیب  رد  اـینام  ص 275 . ضارغا ، دـشاب . هناوید  تلع  نیا  دـنوادخ  تسا و  نانوی  تغل  هب 

ص 208. ج 1 ، يواح ، تسا . روآناجیه  یگناوید 
دریذپ و جالع  دوب  هتـشادان  زاب  زونه  رادید  و  دوب ، هدمآ  دـیدپ  تامالع  و  دوب ، ادـتبا  هب  رگا  دـیآ  دورف  مشچ  هب  هک  بآ  (. 142 [ ) 260]

.281 هیاده ، دوب . راوشد  جالع  دوب  هتشادزاب  رادید  دوب و  هدش  مکحتسم  نوچ  زاب  و  دوب ، ناسآ 
ریرش دننام  هداضم ، قیرط  فصن ؛ فعض و  دننام  فاضم ، قیرط  تسا : هجو  راهچ  رب  دشاب  رگید  زیچ  اب  لباقتم  هک  يزیچ  (. 143 [ ) 261]

. سلاجب سیل  سلاج و  دننام  هبلاس ؛ هبجوم و  قیرط  مشچ ؛ ییانیبان و  دننام  هکلم ، مدع و  قیرط  ریخ ؛ و 
ص 39. ج 1 ، وطسرا ، قطنم 

راکشآ بیجع  ياهزیچ  نانآ  يارب  دنیامنیم و  زاب  نانهاک  نوچمه  ار  دوخ  دنراد  ار  يرامیب  نیا  هک  نانآ  زا  یخرب  اریز ، (. 144 [ ) 262]
ص 138. ۀمکحلا ، سودرف  دوشیم .

ص 20. ۀیبطلا ، ۀضورلا  دریذپ . تلاحتسا  جازم  تئیه  هب  ات  جزتمم ) هتخیمآ ( ود  نتخیمآ  زا  تسا  ترابع  جازم  (. 145 [ ) 263]
ص 373. جازملا ، فانصا  یف  باتک  صیخلت  تسا . هدرک  دای  هن  ار  جازم  عاونا  سونیلاج 

ص 30. تسا . هدمآ  سواطارطیما » ۀمکحلا « سودرف  رد  (. 146 [ ) 264]
هدزاود رادقم  هب  یناکدور  نیا  يزارد  هک  شدناهدناوخ  مان  نیدـب  نآ  رهب  زا  یتشگنا و  هدزاود  ینعا  يرـشع  انثا  يو  مان  (. 147 [ ) 265]

ص 88. ینیوخا ، هیاده ، تسا . تشگنا 
زا دیآ  ردنا  يو  هب  سولیک  هک  هناهد  نامه  هب  هچ  تسین ؛ هراذگ  ارو  هک  دناهدناوخ  مان  نیدـب  نآ  رهب  زا  و  همـشچ ، کی  (. 148 [ ) 266]

ذفنم نادب  مه  دوش  ردنا  ودب  هچنآ  تسین و  شیب  ذفنم  کی  ار  يو  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  روعا  و  ص 89 . هیاده ، دیآ . نوریب  هناهد  نامه 
ص 188. ج 1 ، هریخذ ، دیآ . نوریب  زاب 

ص 89. هیاده ، دننک . نامک  هز  دنباتب و  ارو  هک  دوب  یناکدور  نآ  نیا  و  کیراب ، هدور  (. 149 [ ) 267]
. دوب یهت  هشیمه  دوخ  وا  دوب و  يو  ردنا  رذگ  ار  سولیک  نوچ  دناهدناوخ  مان  نیدب  نآ  رهب  زا  رادهزور و  ینعم  هب  (. 150 [ ) 268]

ص 187. ج 1 ، هریخذ ، دریگن . رارق  يو  ردنا  چیه  دشاب و  یلاخ  لفث  زا  هتسویپ  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  میاص  و  ص 89 . هیاده ،
ص 90. هیاده ، تجاح . تقو  ات  دیآ  درگ  يو  هب  ماعط  لفث  تسا و  خارف  یناکدور  نیا  (. 151 [ ) 269]

رگید دـنکیم و  لیدـبت  نینج  ياـضعا  زا  کـیره  رهوج  هب  ار  ثمط  ینم و  رهوج  هکنآ  یکی  تسا : عوـن  ود  هریغم  هوـق  (. 152 [ ) 270]
ص 131. ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  دزاسیم . لدبم  هدمآ  دیدپ  نوخ  زا  وضع  نآ  هک  يوضع  رهوج  هب  ار  نوخ  رهوج  هکنآ 

ات محر  رد  ینم  ندـمآ  زاـغآ  زا  نآ  لـعف  دروآیم و  دوجوهب  ثمط  نوخ  ینم و  زا  ار  نینج  هک  تسا  ياهوق  هدـّلوم  هوق  (. 153 [ ) 271]
ص 130. ج 1 ، ۀعانصلا ، لماک  دراد . همادا  نینج  نوکت  ماجنا 

ص 551. ضارغا ، دوب . نوخ  يزیت  نآ  ببس  و  بعص ، شزوس  شراخ و  اب  قیقر ، بآ  رپ  دشاب  ياهرثب  یسراف  شتآ  (. 154 [ ) 272]
زا دوـخ  تاـکرح  اـب  هک  تسا  لـال  ياهدـننز  داـیرف  دـیوگیمن و  غورد  هک  تسا  ياهداتـسرف  ضبن  هک  دـیوگیم  نینح  (. 155 [ ) 273]
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لمأت سپ  مدوب ، لفاغ  ضابقنا  تکرح  نتفای  ردـنا  یتدـم  نم  دـیوگیم  سونیلاـج  ص 1 . بطلا ، ۀـیافک  دـهدیم . ربخ  یناهنپ  ياهزیچ 
. دش هداشگ  نم  رب  ضبن  ملع  زا  يرایسب  متفای ، ردنا  کین  نآ  زا  دعب  متفایب و  یکدنا  نآ  سح  ات  مدرک 

ص 56. ج 2 ، هریخذ ،
ص 24. یسانشگر ، یگنرد . ضبن  (. 156 [ ) 274]

.35 یسانشگر ، دوب . وکین  شنزو  هک  تسا  نآ  (. 157 [ ) 275]
ص 28. یسانشگر ، یهت ، ضبن  (. 158 [ ) 276]

ص 45. یسانشگر ، یشوممد ، ضبن  (. 159 [ ) 277]
ص 24. یسانشگر ، زیت ، ضبن  (. 160 [ ) 278]

ص 35. یسانشگر ، دوبن . وکین  شنزو  هک  تسا  نآ  (. 161 [ ) 279]
ص 23. یسانشگر ، دنلب . ضبن  (. 162 [ ) 280]
ص 24. یسانشگر ، درخ . ضبن  (. 163 [ ) 281]

ص 27. یسانشگر ، تخس . ضبن  (. 164 [ ) 282]
ص 22. یسانشگر ، گنت . ضبن  (. 165 [ ) 283]
ص 22. یسانشگر ، زارد . ضبن  (. 166 [ ) 284]

ص 22. یسانشگر ، هاتوک . ضبن . (. 167 [ ) 285]
ص 23. یسانشگر ، دنناوخ . میظع  ضبن  دراد  ادنلب  مه  انهپ و  مه  ازارد و  رگا  (. 168 [ ) 286]

ص 43. یسانشگر ، يوهآ . ضبن  (. 169 [ ) 287]
ص 22. یسانشگر ، هاتوک ، ضبن  (. 170 [ ) 288]

ص 27. یسانشگر ، مرن . ضبن  (. 171 [ ) 289]
ص 26. یسانشگر ، هتسسگ . ضبن  (. 172 [ ) 290]

. دشاب كدنا  تخـس  دتفوا ، مخز  ود  نایم  رد  هک  نوکـس ، راگزور  هک  تسا  یـضبن  ص 26 . یـسانشگر ، مدامد . ضبن  (. 173 [ ) 291]
ص 67. ج 2 ، هریخذ ،

ص 68. ج 2 ، هریخذ ، یپایپ . دنام و  نیشیپ  هب  نیسپزاب  یپایپ  هک  دشاب  یضبن  فلتخم  (. 174 [ ) 292]
ص 68. ج 2 ، هریخذ ، دنام . نیشیپ  هب  نیسپزاب  هک  تسا  نآ  يوتسم  ضبن  ص 28 . یسانشگر ، راومه . ضبن  (. 175 [ ) 293]

ص 45. یسانشگر ، یمخز . ود  (. 176 [ ) 294]
ص 23. یسانشگر ، نایم . نایم  ضبن  (. 177 [ ) 295]

 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 296]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

یتـبوطر يو  ردـنا  تسین و  یهت  گر  هک  تسناد  ناوـتب  تشگنا  هب  هـک  تـسا  یـضبن  ص 27 . یــسانشگر ، رپ . ضبن  (. 178 [ ) 297]
ص 67. ج 1 ، هریخذ ، تسه .

ص 23. یسانشگر ، هداتفا . ضبن  (. 179 [ ) 298]
راومهان یمرن  یبلـص و  يدـنلب و  ردـنا  گر  ءازجا  هک  دـنیوگ  نآ  رهب  زا  يراشنم  و  ص 44 . یـسانشگر ، یگرا . ضبن  (. 180 [ ) 299]

ص 74. ج 2 ، هریخذ ، دشاب .
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. دشاب جوم  ناس  رب  انهپ  ازارد و  ردنا  وا  تکرح  ردنا  و  لدتعم ، یگدنکفا  يدنلب و  ردنا  نهپ و  مرن و  دشاب  یضبن  (. 181 [ ) 300]
ص 74. ج 2 ، هریخذ ،

ص 44. یسانشگر ، یگچروم ، ضبن  (. 182 [ ) 301]
. تشپ ياههرهم  نایم  هب  یگدیپس  دوب  يزیچ  نآ  نیا  و  ص 50 . هیاده ، هزام . تشپ  ینعا  عاخن  (. 183 [ ) 302]

ای کنح  يوس  ای  ینیب  يوس  زا  ار  هیام  نآ  رم  دنک  عفد  غامد  و  دوب ، هدش  لصاح  غامد  ردنا  هک  دوب  داوم  يرایـسب  زا  هلزن  (. 184 [ ) 303]
.268 هیاده ، اهارجم . زا  رگید  یکی  هب 

ياههوق هدنرادربرد  هک  هیتابن  سفن  نوچمه  تسا ، رایـسب  ياههوق  هدنرادربرد  سفن  هک  تسا  نیا  سفن  هوق و  نایم  قرف  (. 185 [ ) 304]
ص 43. دودحلا ، تسا . هدلوم  هیمان و  هیذاغ و 

قیرط زا  ای  دـنراد و  درخ  ياهاپ  هک  یناسک  هب  رتشیب  و  دوشیم ، ادـیپ  اهنآ  زا  یکی  ای  اپ  ود  ره  رد  هک  تسا  یمرو  سرقن  (. 186 [ ) 305]
ص 376. ریبدتلا ، ةاوادملا و  یف  ریسیتلا  دوشیم . ضراع  دننارذگیم  یگدنز  نتفر  هار 

ص ضارغا ، دوشیم . زاب  نهپ  دنک و  شیر  دوز  دنک و  كدناكدنا  سامآ  و  نازوس ، کچوک و  دشاب  اههرثب  هلمن  (. 187 [ ) 306]
، اوه و  ددرگ ، رایسب  ییابو  ياهیرامیب  درآ و  ناتوم  ددرگ  هدنگ  اوه  نوچ  ددرگ و  هدنگ  اوه  رهوج  هک  دوب  نآ  ابو  ینعم  (. 188 [ ) 307]

.147 هیاده ، نابنج . ياوه  داب ، دوب و  هداتسا  داب 
دور و هدعم  يوس  رب  دوب  مرگ  يو  جازم  هچنآ  دوب . فلتخم  جازم  هب  رهوگ و  هب  هک  دـشاب  اهماعط  نآ  دراوگن  ماعط  نوچ  (. 189 [ ) 308]

هـضیه ار  وا  دـتفا  غارفتـسا  هنوگنیا  زا  هک  ار  يراـمیب  ود  نیا  سپ ، دـیآ . دورف  لاهـسا  هب  دوب  درـس  يو  جازم  هچنآ  و  دـیآ ، نوریب  یق  هب 
ص 387. هیاده ، دنناوخ .

ص 461. هیاده ، دنادرگ . درز  ار  نت  درتسگب و  نت  همه  هب  هک  دوب  ارفص  يرایسب  ناقری  ببس  (. 190 [ ) 309]
لاس رد  دیدرگ و  دلوتم  لاس 520  رد  بدا  ملع و  ناگرزب  زا  يدنکلا  دـیز  نب  نسحلا  نب  دـیز  نمیلا  وبا  نیدـلا  جات  همالع  (. 1 [ ) 310]
درک تئارق  ظفاح  روصنم  وبا  خیش  طبـس  یلع  نب  هّللا  دبع  دمحم  وبا  خیـش  رب  تایاور  اب  ار  نآرق  یگلاس  هد  نس  رد  وا  تفر . ایند  زا   613

تیبرع و یقیلاوج  يرجـش و  نبا  دزن  زین  تفرگارف و  ار  یـسراف  یلع  وبا  تجح  دّربـم و  بصتقم  هیوبیـس و  باـتک  دنمـشناد  نیمه  دزن  و 
: تفگ وا  هرابرد  ناهد  نب  عاجش  وبا  هک  دوب  نانچ  وحن  هب  وا  طلست  تخومآ . تغل 

لاـجر مجارت  هب  دوش  عوجر  وا  لاوحا  لیـصفت  حرـش و  زا  یهاـگآ  يارب  لـثملا  برـضی  هیف  کمـساب  سیل  أهب  نیملاـعلا  ّقحا  تنا  وّحنلا 
ص 95. قشمد ، یسدقم  هماش  وبا  زا  نیتضورلا  یلع  لیذلاب  فورعملا  عباسلا  سداسلا و  نینرقلا 

بط و ملع  رد  دوخ  ناـمز  هناـگی  ذـیملت  میهاربا  نب  دـعاص  ـالعلا  یبا  نب  هّللا  تبه  نسحلا  وـبا  هلودـلا  نیما  کـلملا  قـفوم  (. 2 [ ) 311]
رب درک و  فیلأت  یناوارف -- ياهباتک  دوب  رحبتم  یبرع  نابز  رد  انشآ و  یسراف  ینایرس و  نابز  هب  هک  وا  دوب . یکـشزپ  لامعا  رد  تسرامم 
یف ءابنالا  نویع  هب  دوش  عوجر  وا  لاوحا  حرش  يارب  دوب . دادغب  يدضع  ناتسرامیب  سیئر  شتافو  نامز  ات  تشون و  هیـشاح  یبط  ياهباتک 

نایحیـسم و زا  هّللا  تبه  ماـن  هب  کـشزپ  هس  مشـش  نرق  طـساوا  رد  هک  دـیوگیم  يربع  نبا  ص 349 . هعبیـصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاـقبط 
نیـسحلا نب  هّللا  تبه  تاکربلا و  وبا  اکلم  نب  هّللا  تبه  ذیملت و  نب  دـعاص  نب  هّللا  تبه  دـندرکیم . یگدـنز  مهاب  ناناملـسم  نایدوهی و 

ص 209. لودلا ، رصتخم  خیرات  یناهفصا .
طلـست تیبرع  هب  دوب و  ذـیملت  نبا  هلودـلا  نیما  نادرگاـش  زا  شاـقنلا  هّللا  تبه  نب  یـسیع  هّللا  دـبع  یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  (. 3 [ ) 312]

ود شاقن  نبا  هک  دیوگ  دوخ  رـصقلا  ةدـیرخ  باتک  رد  یناهفـصا  دامع  تفای . تافو  لاـس 544  رد  وا  درکیم . ملکت  یـسراف  هب  تشاد و 
: تسا هدرک  ءاش  نا  وا  رب  ار  ریز  تیب 

یفخ  توم  کلذف  اطاشنهسفن  یف  خیشلا  دجو  اذا 
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ص 635. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  یفطنی  نا  لبق  بهل  هلجارّسلا  ءوض  نا  يرت  تسلا 
. نمی تارف و  ماش و  دالب  رـصم و  راید  بحاص  نیدلا  حالـص  رـصان ، کلم  هب  بقلم  يذاش  نب  بویا  نب  فسوی  رفظملا  وبا  (. 4 [ ) 313]
زا یهاـگآ  يارب  زین  و  . 218 صص 139 - ج 7 ، ناکلخ ، نبا  ناـیعالا ، تاـیفو  هب  دوش  عوجر  وا  یناگدـنز  لاححرـش و  زا  لیـصفت  يارب 
وا رابت  نادناخ و  زا  عالطا  يارب  زین  و  یلبنح . میهاربا  نب  دمحا  بویا ، ینب  بقانم  یف  بولقلا  ءافـش  هب  دوش  عوجر  نیدلا  حالـص  نادناخ 

.153 صص 151 - روابماز ، قرشتسم  زا  یمالسالا  خیراتلا  یف  ۀمکاحلا  تارسالا  باسنالا و  مجعم  هب  دوش  عوجر 
رابخا یف -- ةرهازلا  موجنلا  تسا . هدرکیم  راهظا  ار  تیب  لها  یتسود  هدمآرد و  هعیـش  بهذم  هب  وا  هک  دناهتـشون  ناخروم  (. 5 [ ) 314]

ص 288. ج 4 ، یلبنح ، دامعلا  نبا  بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  ص 113 ؛ ج 6 ، يدرب ، يرغت  نبا  هرهاقلا ، رصم و 
هدرک و تمدخ  ار  نیدلا  حالص  نب  نیدلا  رون  وا  دنزرف  نیدلا و  حالص  هک  رهام  هبرجت و  اب  ناکـشزپ  زا  ینارـصن  جرفلا  وبا  (. 6 [ ) 315]

ص 661. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  دنتشاد . لاغتشا  یکشزپ  هفرح  هب  زین  وا  نادنزرف 
ایند هب  لاس 568  رد  رصم  دیعص  یحاون  زا  طفق  رد  هک  تسا  ءامکحلا  خیرات  باتک  فلؤم  یطفقلا  نبا  نیدلا  لامج  دوصقم  (. 7 [ ) 316]

، رهاظ کـلم  ناـمز  رد  سپـس ، هدوب و  يرـصق  نومیم  ریما  تمدـخ  رد  بلح  رد  هتفر و  ماـش  هب  هرهاـق  رد  تماـقا  زا  سپ  وا  تسا . هدـمآ 
لغش نیمه  هدمآ و  لیان  ترازو  تمـس  هب  زیزع  کلم  دزن  دوب ، لغـش  نودب  هک  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هدیدرگ و  یناوید  روما  رادهدهع 

ص 272. يربعلا ، نبا  لودلا ، رصتخم  خیرات  تسا . هتفر  ایند  زا  لاس 646  رد  هکنآ  ات  هداد  همادا  رصان  کلم  نامز  رد  ار 
هزوج وا  هجوز  هناخ  رد  هار ، رانک  رد  نویـساق ، رد  ار  وا  تفای  تافو  شمد  رد  نارطم  نبا  یتقو  دـیوگیم  یلبنح  داـمع  نبا  (. 8 [ ) 317]
ص 288. ج 4 ، بهذلا ، تارذش  تسا . هزوجراد  هب  فورعم  هک  داهن  انب  يدجسم  نارطم  نبا  هاگمارآ  رانک  رد  هزوج  دندرک و  نفد 

رد نیدلا  حالص  رصان  کلم  ناریزو  زا  نیدلا ، ریجم  هب  بقلم  لضاف و  یضاق  هب  فورعم  یـضاقلا ، نبا  میحرلا  دبع  یلع  وبا  (. 9 [ ) 318]
رد لضاف  یضاق  ص 158 . ج 3 ، ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تایفو  تفای . تافو  هرهاـق  رد  لاس 596  رد  دمآ و  ایند  هب  نالقـسع  رد  لاس 529 

ياراد هک  تشاد  ياهناخباتک  دـیدرگیم و  دـلج  دـص  رب  غلاب  وا  لیاسر  ياههدوسم  هکنانچ  دوب ، صاخ  يرحبت  ياراد  ءاش  نا  تغالب و 
ص 115. ج 3 ، یبهذ ، ظفاح  ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  دوب . باتک  دلج  رازه  دص 

رد نینع  نبا  هلمج ، زا  دـنیوگب . وا  قح  رد  ییاوراـن  نانخـس  نانمـشد  هک  دـیدرگ  بجوم  رمع  نیا  اـب  نارطم  نبا  یکیدزن  (. 10 [ ) 319]
: هدورس نینچ  نارطم  نبا  وجه 

رهظ هنم  سانلل  يذلا  فالخ  اذه  : مهل تلقف  یعیش . قفوملا  اولاق :
ص 113. ج 6 ، ةرهاقلا ، رصم و  رابخا  یف  ةارهازلا  موجنلا  رمع  ریغ  مالسالا  یلإ  هاعد  ام  وهبهذم  ضفرلا  نید  لعجی  فیکف 

رد تخومآ و  تمکح  یکاطنا ، فوسلیف  يروذات ، دزن  دش و  هدازفیرـش  سدق  رد  ینارـصن ، بیبط  نالقـص ، نب  بوقعی  (. 11 [ ) 320]
دوخ تمدخ  رد  درب و  قشمد  هب  ار  وا  بویا ، نب  لداع  کلم  دنزرف  مظعم ، کلم  هکنآ  ات  تشاد  ار  ناتسرامیب  روما  ترـشابم  رهـش  نامه 

ص 253. لودلا ، رصتخم  خیرات  تفر . ایند  زا  لاس 621  رد  هکنآ  ات  تشادهاگن 
نب نامثع  زیزع  تلود  ناریما  زا  زین  نیدـلا و  حالـص  نب  يزاغ  رهاظ  تلود  ناریما  زا  یکی  يرـصقلا  نومیم  نیدـلا  سراف  (. 12 [ ) 321]

صص 118 و 173؛ ج 6 ، ةرهازلا ، موجنلا  تسا . هتفاـی  تاـفو  لاس 610  رد  تسا و  یمطاف  يافلخ  روصق  هب  وا  تبـسن  و  نیدـلا ، حـالص 
ص 115. ج 3 ، ءادفلا ، وبا  خیرات 

. دوب ناروح  يادیوس  لها  وا  ردپ  دمآ . ایند  هب  قشمد  رد  لاس 600  رد  يدیوس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  نیدلا  زع  (. 13 [ ) 322]
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 
، ار سونیلاج  ءاضعالا  عفانم  باتک  رب  قداص  یبا  نبا  حرـش  دوخ  هارمه  دـمآ و  ماش  هب  مجع  دالب  زا  يرجات  لاس 633 ، رد  هک  دنیوگیم 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


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

اضعالا عفانم  حرش  باتکبیلعلا  مراکملا و  وخا  تناف  ننما  و 
نویع تشاد . لاسرا  يدیوس  يارب  دوب ، دلجم  ود  رد  هک  ار ، باتک  رجات  نآ  ءالـضفلا و  ءاملعلا و  ةداع  نملزی  مل  ۀیبرغلا  بتکلا  ةراعا  و 

ص 759. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا 
يارب يدیوس  نیدلا  زع  درک  فیلأت  تسا  ءابطالا  تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  هب  موسوم  هک  ار  دوخ  ناکشزپ  خیرات  هعبیـصا  یبا  نبا  هکیتقو 

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

ةرخان همظعا  تدغ  نا  ویضم  دق  نم  خیراتلا  یف  تلمج 
وکین يرهش  راوتسا و  يژد  هک  قشمد ، عباوت  زا  ناروح ، دالب  زا  ذخرـص  (. 14 [ ) 323  ] ةرخالا یف  ایندلا و  هذـه  یفهناسحاب  هّللا  کّصخف 

ص 380. ج 3 ، يومح ، توقای  نادلبلا ، مجعم  تسا . هتشاد 
هک تسا  رامیب  لاـح  هنازور  شرازگ  ینعم  هب  هملک  نیا  رگید  لامعتـسا  تسا و  کـشزپ  هخـسن  ینعم  هب  اـجنیا  رد  روتـسد  (. 15 [ ) 324]

لها دنع  نم  روتـسدلا  کلذ  رهظأ  و  تسا ... «: هدرک  لامعتـسا  ترابع  نیا  رد  يرجه  موس  نرق  نادنمـشناد  زا  يواهر ، یلع  نب  قاحـسا 
ص 202. بیبطلا ، بدا  ضیرملا .»

ص 759. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  يدادغب . فورعم  بتاک  باوب ، نبا  شور  هب  بوسنم  طخ  (. 16 [ ) 325]
بط نتخومآ  هب  یبحر  نیدـلا  یـضر  خیـش  دزن  دـمآ و  اـیند  هب  لاـس 561  رد  هقدـص  نب  نارمع  نب  نیدـلا  دـحوا  میکح  (. 17 [ ) 326]
راب هب  ریثک  ریخ  نارامیب  يارب  رایـسب و  تلیـضف  یلع  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  بذـهم  اب  وا  عامتجا  هک  دـیوگیم  هعبیـصا  یبا  نبا  تخادرپ .

. تسا هداد  ماجنا  دصف  اب  هک  یجولفم  نامرد  هلمج  زا  دوب ، زیگناتفگش  وا  تاجلاعم  تیفیک  دروآ .
ص 696. ءابنالا ، ناویع  تسا . هتفای  تافو  صمح ، رهش  رد  لاس 637 ، رد  نارمع  میکح 

نیدلا یـضر  دزن  ار  یکـشزپ  هک  روهـشم  ناکـشزپ  زا  بیبط ، راوخد  هب  فورعم  یلع ، نب  میحرلا  دـبع  نب  نیدـلا  بذـهم  (. 18 [ ) 327]
» هب هک  داهن  انب  ياهسردم  نیدـلا  بذـهم  ص 316 . ج 2 ، تایفولا ، تاوف  تسا . هدـمآرد  نارطم  نبا  تمزالم  هب  سپـس  هدـناوخ ، یبحر 

. تسا هدرک  سیردت  سردم  ناونع  هب  اجنآ  رد  يدیوس  نیدلا  زع  تسا و  فورعم  هیراوخد » هسردم 
ص 759. ءابنالا ، نویع 

رب یبویا  نیدلا  حالـص  فرط  زا  لاس 581  ینعی  هوکریـش ، نب  دمحم  شردپ ، زا  دعب  هک  دمحم  نب  هوکریـش  نیدـلا  دـسا  (. 19 [ ) 328]
ج 6، ةرهازلا ، موجنلا  تسا . هتفای  تافو  صمح  رد  لاس 637  رد  هتشاد و  ظوفحم  نایگنرف  رش  زا  ار  ناناملـسم  هدرک و  تموکح  صمح 

ص 362. یناهفصا ، دامع  یسدقلا ، حتفلا  یف  یسقلا  حتفلا  ص 316 ؛
ناتـسرامیب یقوجلـسلا  یکرتلا  رقنـس  قآ  ۀـلودلا  میـسق  نب  یگنزلا  نیدـلا  دامع  کباتا  نب  دومحم  مساـقلا  وبا  نیدـلا  رون  (. 20 [ ) 329]

یـضاق نبا  نیدلا  ردب  ۀیرونلا ، ةریـسلا  یف  ۀـیردلا  بکاوکلا  درک . نیعم  ناگناوید  ناتـسرامیب و  يارب  یفاقوا  داهن و  انب  قشمد  رد  یگرزب 
سمـشلا و نم  نیبا  وا « نساحم  هدوب و  ناهاش  نیرتدهاجم  نیرتنیدـتم و  نیرتلداع و  زا  وا  هک  دـیوگیم  یبهذ  . 37 صص 16 - ۀبهش ،

ص 58. ج 3 ، یبهذ ، ظفاح  ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  تسا . رمقلا » نم  نسحا 
تافو لاس 568  رد  هدوب و  لضفالا » ّلجالا  هب « بقلم  هک  یبویا  نیدلا  حالص  ردپ  ینیود ، نیدلا  مجن  ریما  يداش  نب  بویا  (. 21 [ ) 330]

ص 54. ج 3 ، یبهذ ، ظفاح  ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  تسا . هتفای 
. تسا ۀیطبنلا  ۀحالفلا  فورعم  باتک  فلؤم  ینادلک  هّیشحو  نبا  دوصقم ، (. 22 [ ) 331]
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میوقت فلؤم  ای 455 ، لاس 444  هب  افوتم  نالطب ، نبا  هب  فورعم  يدادـغب ، نسح  نب  راتخم  زا  ءابطالا  ةوعد  باتک  دوصقم ، (. 23 [ ) 332]
. تسا ۀحصلا 

یف ءاـبنالا  نویع  تسا . هتـشاد  بوسنم  سونیلاـج  هب  ار  نآ  هدرک و  داـی  هفیرط » تـالیثمت  زا « ار  لـیثمت  نیا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 1 [ ) 333]
ص 133. ءابطالا ، تاقبط 

صیخـشت دـناوتب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دـندربیم  کـشزپ  دزن  دـنتخیریم و  نآ  رد  ار  دوخ  لوب  ناراـمیب  هک  هدوب  یفرظ  هروراـق  (. 2 [ ) 334]
: تسا هدرک  ضبن  هروراق و  هب  هراشا  دوخ  تیب  نیا  رد  انالوم  تسا . هدوب  مهم  رایسب  صیخشت  رما  رد  مه  ضبن  و  دهد ؛ يرامیب 

) هرسفت رد  يرگید  ضبن و  رد  یکی  هناگادج ، هلاسر  ود  ناوضر  نبا  دینش  شبابسا  مه  شتامالع ، مهدیدب  هروراق  ضبن و  يور و  گنر 
. تسا هدرک  نایب  ود  نآ  هلیسو  هب  ار  يرامیب  صیخشت  تیفیک  کیره و  فلتخم  عون  نآ ، رد  هتشون و  راردا ،)

لاس 1984 م. رد  همجرت و  هسنارف  نابز  هب  حیحصت و   ( Jacques Grand'Henry) يرنه دنارگ  كاژ  هلیسو  هب  هدش  دای  هلاسر  ود 
. تسا هدش  پاچ  کیژلب ، دالب  زا  نول ، رهش  یسانشرواخ  هسسؤم  هلیسو  هب 

ص 167. بطلا ، حاتفم  هرما ،» ریسفت  لوبلا و  نع  ۀیانک  دیوگیم «: هرسفت  هملک  هرابرد  ودنه  نبا 
ص 84. ج 7 ، برعلا ، ناسل  هنیسرس .» ۀّیسرافلاب « هل  لاقی  ردّصلا ، سأر  ّصقلا  (. 3 [ ) 335]

رماب يدتقملا  ناکشزپ  زا  تشاد و  یتراهم  هفسلف  یکـشزپ و  رد  هک  تسا  نیـسحلا  هّللا  تبه  نب  دیعـس  نسحلا  وبا  دوصقم ، (. 4 [ ) 336]
هتفای تافو  لاس 495  رد  وا  تخادرپیم . نارامیب  نامرد  هب  زین  دادغب  يدضع  ناتسرامیب  رد  دمآیم و  رامـش  هب  رهظتـسم  شدنزرف  هّللا و 

. تسا
هب باتک  نیا  رد  ۀیودالا ( بیکارت  تافص  یف  بطلا ، یف  ینغملا  تسا : هدرک  فیلأت  زین  ار  اهباتک  نیا  ناقری ، هرابرد  یباتک  زا  هتشذگ  وا ،
زا قورفلا . دودـحلا و  رکذ  یف  ناـسنالا ، قـلخ  یماـظنلا ، صیخلتلا  عاـنقالا ، تسا ،) هتخادرپ  هدرک  رکذ  ینغم  رد  هـک  ییاـهوراد  حیـضوت 

هسردم نآ  فقو  هنطلـسلا  داضتعا  ار  نآ  هک  تسا  دوجوم  هرامش 1100 ، هب  رالاسهپس ،) يرهطم ( دیهش  هسردم  رد  ياهخـسن  ریخا  باتک 
ص 342. هعبیصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  هب  دوش  عوجر  تسا . هدرک 

هرامـش 95، نینح ، هلاسر  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . هدرک  شرازگ  ار  نآ  سونیلاج  هک  تسا  طارقب  باـتک  ماـن  ایمیدـیپا  (. 5 [ ) 337]
. دوش عوجر 

ناهج زا -- تخر  رد 117 م . هدمآ و  ایند  هب  لاس 98 م . رد  هک  تسا   ( Rufus of EPhesus) یسسفا سفور  دوصقم  (. 6 [ ) 338]
رد ناملآ ، نگنیبوت  هاگـشناد  داتـسا  ناملوا ، درفنام  هدربن و  مان  قوف  باتک  زا  سفور  راثآ  زا  ندرک  داـی  ماـگنه  میدـن  نیا  تسا . هتـسبرب 
.» دـنکیمن باـتک  نیا  هب  ياهراـشا  هدرک  داریا  بلح ، هاگـشناد  رد  مالـسا ، رد  ملع  خـیرات  یللملانیب  هرگنک  نیتـسخن  رد  هک  دوخ  هلاـقم 

صص 563- 1977 م ،. بلح ، ۀعماج  برعلا ، دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀیملاعلا  ةودنلا  ثاحبا  یـسسفالا ،» سفور  لامعال  ۀیبرعلا  ۀـیاورلا 
.573

تامالع کیلامملا و  يرش  یف  ناونع « تحت  ار  دوخ  باتک  زا  مشش  مراهچ و  لصف  يرجه ، مراهچ  نرق  نادنمـشناد  زا  لولهب ، نب  نسح 
ص 349. لئالدلا ، باتک  تسا . هدروآ  مهنادبا » ۀّحص 

: دناهدوب ردام  محر  رد  هام  تفه  هک  ینادازون  هرابرد  سونیلاج  باتک  دیوگیم «: باتک  نیا  هرابرد  قاحسا  نب  نینح  (. 7 [ ) 339]
هب دـسر  هچ  ات  دـیدرگن  رـسیم  نم  يارب  دـیاب  هکنانچنآ  ندـناوخ  یلو  دوب ، نم  دزن  نآ  زا  ياهخـسن  تسا و  هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نیا 

ۀلاسر مدرک .» همجرت  یبرع  ینایرـس و  نابز  هب  ار  نآ  نم  یتدـم ، زا  سپ  تسا . دوسرپ  هزاـت و  وکین و  یباـتک  هکنآ  دوجواـب  نآ ، همجرت 
ناـبز هب  همجرت  حیحـصت و  هب  مجرتـی ، مل  اـم  ضعب  هملعب و  سونیلاـج  بتک  نم  مجرت  اـم  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلا  قحـسا  نـب  نـینح 

باـتکل تباـث  عماوج  ینعی  هدوب  نارطم  نبا  هدافتـسا  دروـم  هک  یباـتک  ص 32 .  (، Bergshtrasser) رسارتشگرب هلیـسو  هب  یناملآ 
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هلیسو هب  یسیلگنا  نابز  هب  ياهمدقم  اب  رهشا  ۀعبسل  نیدولوملا  یف  سونیلاج  باتکل  یناّرحلا  ةّرق  نب  تباث  رـصتخم  ناونع  تحت  سونیلاج 
هدش پاچ  ص 77  م ،  1983 و 2 ، ياههرامش 1  ج 7 ، ۀـیبرعلا ، مولعلا  خـیرات  هلجم  رد   Ursula )(Weisser رـسیا الوسروا و  مناخ 

. تسا
تسا هتشون  هلاقم  هد  رد  ار  باتک  نیا  نوطالفا : طارقب و  يارآ  رد  وا  باتک  دیوگیم «: باتک  نیا  هرابرد  قاحـسا  نب  نینح  (. 8 [ ) 340]

تسا و هدرک  ذخا  وا  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا ، طارقب  قفاوم  شیاهراتفگ  رتشیب  رد  نوطالفا  هک  دنک  نایب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  و 
رما زا  تسا  زاین  دروم  هک  ار  هچنآ  همه  نآ ، رد  دـنکیم  نایب  و  تسا . هدرک  اـطخ  هدـیزرو  تفلاـخم  ود  نآ  اـب  هک  ییاـهزیچ  رد  وطـسرا 

تساهنادب ندب  ریبدت  هک  ییاهورین  هک  ار  ياهناگهس  لوصا  زین  دیآیم و  دوجوهب  رکذ  مهوت و  رکف و  نآ  هلیسو  هب  هک  ربدم  سفن  يورین 
ص 26. نینح ، هلاسر  اهنیا .» زا  ریغ  يرگید  فلتخم  نونف  دوشیم و  ثعبنم  نآ  زا 

و دوب ، ياجب  هیاس  دوب  ياجب  راوید  ات  هک  راوید  زا  هیاس  تلزنم  نوچ  تسا  نانچ  ضرم  زا  ضرع  تلزنم  دیوگیم «: ینیوخا  (. 9 [ ) 341]
ص 197. نیملعتملا ، ۀیاده  دوب ». لیلد  ینک  کشزپ  يوس  هب  تفاضا  نوچ  دوب و  ضرع  ینک  يرامیب  هب  تفاضا  نوچ  ار  ضرع 

نبا هلودلا -- ریصن  یکشزپ ، رد  دوب و  نیبیصن  نارطم  شردارب  يروطسن و  نایحیـسم  زا  دوخ  یـسیع  نب  روصنم  دیعـس  وبا  (. 10 [ ) 342]
هک یـشاداپ  زا  وا  تشون . وا  يارب  ار  ءاّبطالا  ةوعد  باتک  يدادغب  نالطب  نبا  هک  تسا  نامه  هلودلا  ریـصن  نیا  درکیم . تمدخ  ار  ناورم 

یبا نبا  و  داد . نآ  هب  صاصتخا  ار  یناوارف  كالما  دومن و  انب  ار  نیقرافایم  ناتـسرامیب  دوب  هداد  وا  هب  شرتخد  ناـمرد  يارب  هلودـلا  ریـصن 
خـساپ و باتک  نیا  مود  شخب  تاباوجلا ( لئاسملا و  لوصفلا و  یف  باتک  تاناتـسرامیبلا ، باتک  دـنکیم : دای  وا  زا  ار  راـثآ  نیا  هعبیـصا 
تامانملا و یف  باتک  تسا ،) هتفرگ  تروص  دـنتفگیم  زین  یقراـف  ار  نآ  هک  نیقراـفایم  ناتـسرامیب  ملع  سلجم  رد  هک  تسا  ییاهـشسرپ 

ص 341. ءابنالا ، نویع  اهتاوادم . نیعلا و  ضارما  باتک  هملع ، میدقت  بطلا  ۀعانصل  نیملعتملا  یلع  بجی  امیف  ایؤّرلا ،
. تسا هدمآ  ایند  هب   ( Stagirus) سوریخاطس رهش  رد  لاس 384 ق م . رد  سخاموکین ، دنزرف  وطسرا ، (. 11 [ ) 343]

لاس رد   ( Aratus) سطارا تسا . هدمآ  ایند  هب   ( Pergamun) نماگرپ ای  سماگرپ  رهش  رد  لاس 129 م . رد   ( Galen) سونیلاج
Axford. تـسا هدـمآ  اـیند  هـب   ( Soli /Cilicia) ــالوس رهــش  رد  لاـــس 280 ق م . رد   ( ChrysiPPus) سبـــسورخ و  315 ق م .

. هدش دای  تاملک  لیذ  رد   ، Classical Dictionary
مان هک  نویربت ، زا  قتـشم  ینانوی ، تسا  یظفل  نآ  دشاب و  مومـس  مواقم  هک  تسا  ییوراد  ره  قایرت  دـیوگیم «: ودـنه  نبا  (. 12 [ ) 344]

تـشوگ زا  هک  یعفا  قایرت  قوراف ، قایرت  ربکا ، قاـیرت  زا  تسا  تراـبع  نآ  مهم  عاونا  تسا و  نآ  دـننام  یعفا و  دـننام  هدـنزگ  ناروناـج 
يدـهم مامتها  هب  بطلا ، حاتفم  دـیمان ». شدوخ  مان  هب  داد و  میلعت  سوطیدورثم  هاش  ار  نآ  هک  سوطیدورثم  قایرت  دوشیم ، هتخاـس  یعفا 

ص 154. هوژپشناد ، یقت  دمحم  ققحم و 
: تسا هدرک  قوراف  قایرت  هب  هراشا  دوخ  ناوید  رد  یناقاخ 

اینولف دیوگیم «: ودـنه  نبا  (. 13 [ ) 345  ] هدـمآ نآرق  شقوراـف ز  قاـیرت  ار  هکرهتسین  هشیدـنا  قلخ  رهز  زا  قـلخ ، تسا  رهز  همه  رگ 
ص 156. بطلا ، حاتفم  تسا ». هدرک  ذاختا  وا  ار  نآ  هک  یسوسرط  نویلوف  هب  بوسنم  تسا  ینوجعم 

: ورسخرصان زا  ار  ریز  تیب  دروآیم  دای  هب  (. 14 [ ) 346]
ص ققحم ، يدهم  يونیم و  یبتجم  مامتها  هب  ورسخرصان ، ناوید ، دییات  ود  تشپ  امش  لام  بلط  رد  اتار  امـش  عبط  رم  تمکح  دوشن  اتکی 

.447
ایند زا  لاس 433 ق م  رد  هدـمآ و  اـیند  هب  لاـس 493 ق م . رد  وا  تسا .  ( EmPedocles) سلکدـپما برعم  هملک  نیا  (. 15 [ ) 347]

 . Xford Classical )Dictionary) رد ناونع  نیمه  لیذ  هب  دوش  عوجر  وا  راکفا  راثآ و  لاوحا و  حرش  يارب  تسا . هتفر 
. تسا هتفر  اـیند  زا  لاس 120 م . زا  سپ  هک  یناـنوی  سیون  لاححرـش  فوسلیف و   ( Plutarch) سخرطولف ای  سخرتولپ  (. 16 [ ) 348]
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: هک تسوا  ۀیعیبطلا  ءارآلا  باتک  وا  راثآ  نیرتمهم  زا  هدوب . ناناملسم  هدافتسا  دروم  وا  راثآ  یبرع  ياههمجرت 
دبع هلیـسو  هب  ۀفـسالفلا  اهب  یـضرت  یّتلا  هیعیبطلا  ءارآلا  یف  سخرطولف  ناونع  تحت  هدش و  همجرت  یبرع  هب  یکبلعب  اقول  نباطـسق  هلیـسو 

رصنع هب  یناوارف  هجوت  سخرطولف  تسا . هدش  پاچ  هرهاق  رد  لاس 1954 م . رد  سفنلا  یف  سیلاطوطسرا  باتک  همیمض  يودب  نمحرلا 
قارـشا و شتآ  تیـصاخ  اریز ، دراد ؛ نایرـس  وا  لکیه  رد  هک  یـشتآ  ءازجا  زا  تسا  ترابع  ناسنا  هک  دوب  دقتعم  وا  یتح  تشاد و  شتآ 

تباـث هلیـسونیدب ، تسا و  قارـشا  سنج  زا  كاردا  و  تسا ، يراـیتخا  تـکرح  كاردا و  زین  یناـسنا  سفن  تیـصاخ  و  تـسا ، تـکرح 
. دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیا  تسا » ندب  رگریبدت  يزیرغ  ترارح  دناهتفگ «: هک  ناکشزپ  لوق  تسا و  شتآ  زا  ترابع  سفن  هک  ددرگیم 

ص 265. يزار ، نیدلا  رخف  نیدلا ، لوصا  یف  نیعبرالا 
، يزارلا بتک -- تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀـلاسر  تسا . هدرک  رکذ  ار  باتک  نیا  ماـن  دوخ ، تسرهف  رد  ینوریب ، ناـحیر  وبا  (. 17 [ ) 349]

هرابرد يزار  باتک   ) Ar -Razi on the Hidden Illness ناونع تحت  ار  يزار  ۀنبالا  یف  هلاسر  لاتنزرزنارف  ص 8 . هرامش 33 ،
60 صـص 45 - لاس 1978 م . هرامـش 52 ، یکـشزپ ، خـیرات  هلجم  رد  یقیقحت  ياهمدـقم  اب  همجرت و  یـسیلگنا  نابز  هب  یناهنپ ) يرامیب 

. تسا هتخاس  رشتنم 
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 350]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
نیمه شخب 1  هب  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  تسا . هدرب  راـک  هب  ار  نآ  طارقب  هک  تسا  مسیروـفآ  هـملک  لداـعم  لوـصف  هـملک  (. 18 [ ) 351]

. دوش عوجر  سیونریز 12  بطلا ،» حاتفم  باتک  صیخلت  همجرت و  لصف « باتک ،
. تسا هتشون  تاداعلا ، یف  ناونع  تحت  يرگید  قالخالا  یف  ناونع  تحت  یکی  لقتسم ، باتک  ود  سونیلاج  (. 19 [ ) 352]

لصا یلو  تسا ، دوجوم  ایفوصایا  هناخباتک  رد  ياهخسن  نونکامه  سونیلاج ، تاداعلا  یف  باتک  همجرت  زا  صص 26 و 49 . نینح ، هلاسر 
هلاسر و رد  ینوریب  نوچمه  ینادنمشناد  هدوب و  ناناملسم  رایتخا  رد  نآ  یبرع  تروص  هدش ، دوقفم  ینانوی  رد  هک  وا  قالخالا  یف  باتک 

عئابط رد  يزورم  ۀیطارقبلا و  تاجلاعملا  رد  يربط  نسحلا  وبا  ۀمکحلا و  ناوص  بختنم  رد  یناتـسجس  فارـشالا و  هیبنتلا و  رد  يدوعـسم 
زا ياهصالخ  طقف  تسا و  هدش  دوقفم  سونیلاج  قالخالا  باتک  یبرع  لماک  نتم  هنافسأتم ، دناهدرک . لوق  لقن  نآ  زا  نارگید  ناویحلا و 

سوارک لپ  هلیسو  هب  ، 24 صص 1 - لاس 1937 م . ءزج 1 ، ج 5 ، هرهاق ، هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  هلجم  رد  هک  هدنام  یقاب  ام  يارب  نآ 
ص 162. ققحم ، يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و 

. دناهدرک ینعم  یسراف  هب  ندوسب  ندیلامب و  ندیسامرب و  هب  ار  ّسج » هملک « ضبنلا ؛) ّسج  يریگضبن ( (. 20 [ ) 353]
گر رب  ار  دوـخ  تشگنا  کـشزپ  هک  یلحم  ینعم  هب  هدـمآ  هّسجم » و « ّسجم » هـملک «، نـیمه  زا  و  ص 137 . يرـشخمز ، بدالا ، ۀمدقم 

: دیوگ ص 211  نیقارعلا ، ۀفحت  رد  یناقاخ  دبای . یهاگآ  يرامیب  یگنوگچ  زا  ات  دراذگیم 
. تسا نداشگ  گر  ینعی  دصف  اجنیا  رد  رعاش  دوصقم  هک  مکشزپ  سجم  گر  داشگبمکشرس  دش  کشرز  گنرمه 

ساسح ار  نآ  عمـش  هلیـسو  هب  دیاب  هداتفا  تیـساسح  زا  ناشتـشگنا  هک  نادرمریپ  دـشاب و  ساسح  شتـشگنا  دـیاب  ریگـضبن  کشزپ  هکنیا 
نتفرگ يارب  بسانم  ار  ساسح  ریغ  تشگنا  دراوم  زا  یخرب  رد  یتح  و  تسا ، هدوب  يرامیب  صیخـشت  يارب  ضبن  تیمها  رب  لیلد  دنیامن ،

وجـشناد هـب  داتـسا  ناـحتما ، ماـگنه  نآ ، رد  هـک  دروآیم  ار  یناتـساد  دوـخ  ءاـبطالا  ةوـعد  باـتک  رد  نـالطب  نـبا  دناهتـسنادیمن . ضبن 
يریگضبن تیحالص  ناتشگنا  نیا  دیوگیم «: داتسا  دهدیم  ناشن  ار  نآ  درگاش  یتقو  و  يامنب » نم  هب  ار  دوخ  ناتشگنا  یمرن  دیوگیم «:

ص 18. درادن .» ار 
وا شانک  هرابرد  هعبیـصا  یبا  نبا  تسا و  یـسابع ، هفیلخ  روصنم  رابرد  فورعم  کشزپ  لیئاربج ، نب  سویجروج  دوصقم ، (. 21 [ ) 354]

«. یبرعلا یلا  ینایرسلا  نم  قحسا  نب  نینح  هلقن  و  روهشملا ، هشاّنک  بتکلا  نم  سجروجل  و  دیوگ «: نینچ 
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ص 186. ءابنالا ، نویع 
. دوش عوجر  سیونریز 38  یکشزپ ،» یفسلف و  یقطنم و  تافیرعت  تاریبعت و  لصف « باتک ، نیمه  شخب 1  هب  (. 22 [ ) 355]

نینچ نآ  فیـصوت  رد  ودـنه  نـبا  و  ص 744 ، نیملعتملا ، ۀـیاده  تسا . هدرک  مراـهچ  بت  هب  ریبـعت  بـت  نـیا  زا  ینیوـخا  (. 23 [ ) 356]
زاـب مراـهچ  زور  دـنکیم و  اـهر  زور  ود  دریگیم و  يزور  اریز ، دـنیوگ ؛ عـبر  بـت  ار  نآ  دــشاب  يوادوـس  ینوـفع  طـلخ  رگا  دــیوگ «:

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

. باتک نیمه  رد  نآ  همجرت  128 و  صص 127 - بطلا ، حاتفم  هب  دوش  عوجر  اقستسا  عون  هس  نیا  فیرعت  يارب  (. 24 [ ) 357]
زا دشر  نبا  . 221 صص 220 - ۀمکحلا ، سودرف  دوشیم . هدناوخ  ایارـسب » یمحل « و  ایالبط » یلبط « و  ایاقز » ینایرـس « هب  یقز  ياقـستسا 

ص 233. سونیلاجل ، دشر  نبا  تاصیخلت  تسا . هدرک  ریبعت  يداب ) یحیر ( هب  یلبط  زا  و  یبآ ) یئام ( هب  یقز 
قافنا تیز  دروم  رد  و  لبالا » وه  بئاکّرلا و  یلع  ماّشلا  نم  لمح  ام  دـیوگیم «: یباکر  تیز  دروم  رد  ینوریب  ناـحیر  وبا  (. 25 [ ) 358]

ص 212. ۀندیصلا ، روکابلا ،» تیز  هانعم  قافنالا و  وه  و  نیکافنا » هنوّمسی « عون  هنم  و  دیوگ «:
نیتنـسفا هک  دیوگیم  ناهرب  بحاص  ص 53 . هندیـصلا ، تسا . هدوب  نوتینـسفا » یمور « رد  هملک  نیا  دـیوگیم  ناحیر  وبا  (. 26 [ ) 359]

هتفگ دوخ  نقولغا  یلا  باـتک  رد  سونیلاـج  تسا . کـیدزن  ربص  هب  نآ  یخلت  ناوحقا و  هب  نآ  لـگ  هک  تسا  یهوک  نارداـموب  زا  یعون 
ص درک . فرـصم  ار  نآ  يرامیب  جـضن  زا  شیپ  دـیابن  يور ، نیا  زا  تسا ؛ ود ، ره  هلهـسم ، هضباـق و  يورین  ود  ياراد  نیتنـسفا  هک  تسا 

.164
: دیوگیم ص 89  ناوید ، رد  ورسخرصان 

، ینادلک هیـشحو  نبا  هب  فورعم  ینادسک ، یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  (. 27 [ ) 360  ] نیتنسفا دبرت و  اینومقسلهاج و  نت  رهب  یـسب ز  یتسج 
تافآلا عفد  و  رامّثلا ، رجّشلا و  عرّزلا و  حالصا  و  ضرالا ، حالفا  ناونع  تحت  یبرع  نابز  هب -- ینایرس  نابز  زا  ار  یباتک  لاس 291  رد  هک 

هاگـشناد هب  هتـسباو  یمالـسا  موـلع  خـیرات  هسـسؤم  رد  لاـس 1984 م . رد  هدـیدرگ و  روهـشم  ۀـّیطبنلا  ۀـحالفلا  هـب  هـک  هدرک  لـقن  اـهنع 
نارطم نبا  هجوت  دروم  هک  تسا  راونالا  باتک  وا  رگید  مهم  ياهباتک  زا  تسا . هدـش  پاچ  دـلجم  تفه  رد  ناملآ ، دـالب  زا  تروفکنارف ،

. تسا هدرک  هصالخ  رصتخم و  ار  نآ  هدوب و 
یبا خیشلا  فیلأت  اهّراضم ، عفد  مومّسلا و  باتک  ناونع  تحت  هک  هتشون  مومـسلا  ناونع  تحت  یباتک  ناّیح  نب  رباج  هیـشحو ، نبا  زا  شیپ 

 ( Alfred Siggel) لاگیس درفلآ  هلیسو  هب  لاس 1958 م . رد  قداّصلا ، رفعج  ذیملت  هیلع - هّللا  ۀـمحر  یفوّصلا - ناّیح  نب  رباج  یـسوم 
عئابط وذ  ینوّک  مسج  ّمّسلا  ّنا  تسا «: هدرک  فیرعت  نینچ  ار  مس  باتک  زاغآ  رد  تسا و  هدـش  پاچ  ناملآ ، دالب  زا  ندابـسیو ، رهـش  رد 

«. داسفلا نم  ابرض  ناویحلا  نادبا  جازمل  دسفم  ۀیلاع 
ریز نادنمشناد  ياهمان  نآ  رد  هک  هدش  هداد  تبسن  یباراف  رصن  وبا  هب  ءامکحلا  ءامـسا  ریـسفت  ناونع  تحت  یهاتوک  هلاسر  (. 28 [ ) 361]

: تسا هدش  ریسفت  هنوگنیدب 
: سونیلاج . 4 ۀحّصلا ؛ کسام  طارقبا : . 3 ۀلیضفلا ؛ لماکلا  سیلاطاطسرا : . 2 حیصفلا ؛ قداصلا  نوطالفا : . 1

ندـعم سفور : . 8 ۀـیهلالا ؛ ةوقلا  نم  قتـشملا  سدایبیلقـسا : . 7 ۀـمکحلاب ؛ نّیزملا  طارقـس : . 6 ّدـجلا ؛ دیعّـسلا  سمره : . 5 بئاجعلا ؛ لـعاف 
.11 سابلا : دیدشلا  ردنکسالا : . 10 يوامّسلا ؛ نّوللا  سویروفرف : . 9 ۀمکحلا ؛

حیلملا سویطـسمات : . 14 قرزـالا ؛ نقولغا : . 13 ۀـسوبیلا ؛ یفان  سویبلقـسا : . 12 هیأر ؛ ةدوجل  کلذـب  یّمـس  یبهذـلا ، نوللا  اـیرواسورخ :
. ةرابعلا

صص 73- 1942 م ،. ج 62 ،  ، Journal of the American Oriental Society رد لاتنزرزنارف  زا  ياهلاقم  یط  هلاـسر  نیا 
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. تسا هدش  پاچ   74
ترازو کمک  اب  1964 م ). لاس 1383 ( رد  هک  تسا  لاس 400  هب  افوتم  لاّحک ، یسیع  نب  یلع  نیلاّحکلا  ةرکذت  دوصقم ، (. 29 [ ) 362]

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  نکد ، دابآردیح  رد  ناتسودنه ، تموکح  یلاع  فراعم 
نامرد ياههار  اهیرامیب و  رد  سونیلاج  بتک  عماوج  هرابرد  وا  زا  هک  دوخ  نادرگاش  ای  ناتسود  زا  یکی  شهاوخ  هب  ار  باتک  نیا  فلؤم 

دروم ار  اهنآ  ناـمرد  رکذ  یلو  هدرک ، رکذ  ار  مشچ  ياـهیرامیب  رامـش  نایناردنکـسا  هک  هدـش  روآداـی  تسا و  هتـشون  هدرک  لاؤس  مشچ 
ص 1. دناهداد . رارق  تلفغ 

سکام هلیـسو  هب  نآ  نتم  هک  لاس 264 ، هب  افوتم  قاحـسا  نب  نینح  نیعلا  یف  تالاقم  رـشع  باتک  زا  سپ  یـسیع  نب  یلع  هرکذـت  باتک 
یکـشزپمشچ ملع  رد  اهباتک  نیرتهب  زا  تسا ، هدـش  پاچ  هرهاق  رد  لاس 1928 م . رد  یـسیلگنا  همجرت  همدقم و  اب  حیحـصت و  فوهریام 

. دیآیم رامش  هب  یمالسا 
حرش نینح و  لئاسملا  باتک  راصتخا  ياهباتک  وا  زا  هعبیصا  یبا  نبا  هک  تسا  یلینلا  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  لهس  وبا  دوصقم ، (. 30 [ ) 363]

ص 341. ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  تسا . هدرک  رکذ  ار  يزار ، حرش  زا  یئاههتکن  اب  طارقب ، لوصفلا  باتک  رب  سونیلاج 
تاصیخلت حورـش و -- هک  هدوب  فورعم  بطلا  ۀعانـص  یلا  لخدملا  هب  هک  تسا  قاحـسا  نب  نینح  لئاسم  باتک  دوصقم ، (. 31 [ ) 364]

میلعت ۀیفیک  یف  هصیخلت .» باتکلا و  اذه  ریـسفت  سانلا  نم  ریثک  مار  دیوگیم «: ناوضر  نبا  هکنانچ  تسا . هدـش  هتـشون  نآ  رب  يددـعتم 
اب هارمه  همجرت و  یسیلگنا  نابز  هب   Paul )(Ghalioungui ینویلغ لپ  رتکد  هلیـسو  هب  نینح ، لئاسم  باتک  ص 131 . بطلا ، ۀعانص 

پاچ  Questions on Medicine for Scholars ناونع تحت  هرهاـق  رد  لاس 1980 م ،. رد  باتک ، یخیراـت  قباوس  همدـقم و 
. تسا هدش 

« نلم زا « تسا  بّکرم  دنیوگ و   ( melancholia) ایلوخنالم ینانوی  رد  ایلوکنالم و  ار  نآ  هک  تسا  ياهملک  اـیلوخیلام  (. 32 [ ) 365]
. دنناوخ ءادوّسلا » ةّرملا  ار « نآ  یبرع  هب  هک  هایس  هخلت  ای  هخلت  هایس  ینعم  هب  یلوخ » و «

باتک وا  تسا و  هدش  پاچ  ناملآ ، دالب  زا  گروبماه ، رهش  رد  یناملآ  همجرت  اب  لاس 1977 م . رد  نارمع  نب  قاحسا  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  دنع  امّیـس -- نایـسنلا ، نم  هورعی  نا  هاسع  امب  هسفن  یلع  ةرکذت  يوادوّسلا ، ساوسولا 

«. ۀمکحلا ءانبا  ّبّطلا و  یّبحم  نم  هیف  رظنی  نمل  ۀمحر  ناّیسنلا و 
نآ یبرع  هب  دهد و  دوس  ار  هناثم  تسا و  عفان  ار  مومس  نیریش ، تیاغ  هب  دشاب  طولب  زا  یعون  نآ  هک  دیوگ  ناهرب  بحاص  (. 33 [ ) 366]

صص 35 و 42. یلیبشا ، جاّجح  نبا  ۀحالفلا ، یف  عنقملا  باتک  هب  دوش  عوجر  زین  و  دنناوخ . لطسق » یمور « هب  و  کلملا » طولب  ار «
هبابک هک  دناهتفگ  نامجرتم  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  اب » فیفخت « اب  ار  هملک  نیا  دوخ  ةدرفملا  ۀیودالا  باتک  رد  یقفاغ  (. 34 [ ) 367]

هب هبابک » نینح « همجرت  رد  هدمآ ؛ نویـسقرق  قیرطب  همجرت  رد  هدرب و  راک  هب  سونیلاج  هک  ياهملک  ینعی  دـنیوگ  نویـسقرق » ینانوی « هب  ار 
. تسا هتفر  راک 

هدینـش بارعا  زا  یخرب  زا  يرونید  و  تسا ؛ هدرک  ینعم  کنابرهم  هچیپ ، هچیپآ ، هب  ار  بالبل  بدالا  ۀـمدقم  رد  يرـشخمز  (. 35 [ ) 368]
صص 138 و 255. تابنلا ، باتک  رجش .» یلع  يوتلت  ةرجش  تسا «: هتفگ  نآ  فیرعت  رد  تسا و  بالبل  نامه  هبصع » هک « تسا 

. تسا هدـش  هتفگ  زین  ناجـشیش » دوـع  نآ « هب  و  ریثـک .» كوـش  ظـلغ و  تاذ  ةرجـش  دـیوگ «: نآ  فـیرعت  رد  ناـحیر  وـبا  (. 36 [ ) 369]
رتخرـس رتهدـنگ و  نآ  زا  نکیل  دـنام ، هفرق  هب  نآ  تسوپ  رادراخ و  ربتـس و  دـشاب  یتخرد  دـیوگ «: ناهرب  بحاص  و  ص 189 . هندیصلا ،

. تسا هدش  طبض  نیع  اب  ذخأم  ود  ره  رد  و  دوشیم ».
، ببطتملا قحسا  نب  نینح  صیخلت  حرش و  ضارمالا ، ءافشل  ّیتأتلا  یف  نقولغا  یلا  سونیلاج  باتک  ناونع  تحت  باتک  نیا  (. 37 [ ) 370]
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. تسا هدش  پاچ  هرهاق ، رد  رصم ، گنهرف  ترازو  هلیسو  هب  لاس 1983 م . رد  ملاس  میلس  دمحم  رتکد  هلیسو  هب 
سونیلاج هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  ّیّحلا  ناویحلا  حیرشت  یف  ناونع  هب  نآ  زا  قاحسا  نب  نینح  هک  تسا  نامه  باتک  نیا  (. 38 [ ) 371]

ص نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  نایب  دوش  هتـسناد  دیاب  هدـنز  ناویح  حیرـشت  هرابرد  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  نآ 
.21

: تسا هدش  هدروآ  دهاش  نآ  يارب  تیب  نیا  هدمآ و  برعلا  ناسل  رد  تروص  نیمه  اب  مجلس  هملک  (. 39 [ ) 372]
هب يرشخمز  بدالا  ۀمدقم  رد  تسا . هتسناد  مجلش » بّرعم « ار  نآ  فلؤم  مجلـسلا و  لکا  نسحا  يرعـشّمسّرلا و ال  تاصقارلا  ّبر  اذه و 

صاوخ رد  نالطب  نبا  تسا و  هدمآ  درگ  مغلـش  ینعم  هب  تفل » باتک « نیمه  رد  تسا و  مغلـش » ینعم « هب  هک  هدمآ  زین  مجرـس » تروص «
نیسحمالغ رتکد  مامتها  هب  ۀحّـصلا ، میوقت  همجرت  دنک . دلوت  تسرد  ینوخ  دوش  مضه  نوچ  دیازفا و  تشپ  بآ  هک  دیوگ  طیبنق  تفل و 

ص 91. یفسوی ،
لقن ریرج  لوق - زا  ار  تیب  نیا  حقف » لیذ « برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  هدرک و  طبض  هنوگنیمه  ۀغللا  حاحـص  رد  يرهوج  (. 40 [ ) 373]

: تسا هدرک 
لگ هکنیا  دروم  رد  يزار  دنکیم . جییهت  ار  هسطع  خرس  لگ  ینعی  (. 41 [ ) 374  ] اباذل اذا  دیدحلا  ثبخ  یلعریمن  ینب  حاقف  تعضو  ول  و 

ضرعی اهلجا  نم  یّتلا  ۀـلّعلا  یف  ۀـلاقملا  ناونع  تحت  ار  نآ  هعبیـصا  یبا  نبا  هک  تسا  هتـشون  یباتک  دوشیم  هسطع  ماکز و  بجوم  خرس 
نوردـیرف مناـخ  ار  هلاـسر  نـیا  ص 425 . ءاـبنالا ، نوـیع  تـسا . هدروآ  دروـلا  هّمــش  دــنع  عـیبرلا  لـصف  یف  یخلبلا  دــیز  یبـال  ماـکزلا 

راب و  لاس 1973 م . هرامش 26 ، ثاحبالا ، هلجم  رد  رابکی  یـسیلگنا  یبرع و  نابز  هب  ياهمدقم  اب  حیحـصت و   Friedrun )(Hau واه
رـشتنم درولا » حـتفت  دـنع  نمزملا  ماکزلا  لوح  يزارلا  ریرقت  ناونع « تحت  لاس 1977 م . هرامـش 1 ، ۀیبرعلا  مولعلا  خـیرات  هلجم  رد  رگید 

. تسا هتخاس 
دیز یبا  ۀلع  نع  هلأسی  يزارلا  ایرکز  نب  دمحم  یلا  یخلبلا  نیسحلا  نب  دیهـش  بتک  تسا «: هدرک  زاغآ  ترابع  نیا  اب  ار  هلاسر  نیا  يزار 

برع تاـیبدا  رد  هدرک  هجوـت  نآ  هـب  راــبنیتسخن  يزار  هـک   ( alergy) يژرلا عوـن  نیا  هباـجاف .»... : بتاـکلا  یخلبلا  لهـس  نب  دـمحا 
. تسا هدرک  لقن  ص 38  رصقلا ، ۀیمد  باتک  رد  يزرخاب  هک  تیب  ود  نیا  دننام  تسا ، هدرک  ادیپ  ساکعنا 

درف هتحالم  یف  عیدب  رجهباهرکم  ینالتباف  ماکز  ینارع 
هدرک و طبـض  ار  هملک  نیا  تیفیک  نیمه  هب  روـظنم  نبا  (. 42 [ ) 375  ] درولا نم  ماکّزلا  ءاد  يرتعی  دق  وامئاد  هیّدـخ  درو  یّمـشل  كاذ  و 

«. حقف لیذ « برعلا ، ناسل  تسا .» هحاّقف  نآ  درفم  ناوحقا و  دننام  تسا  یهایگ  دیوگیم «:
مامتها هب  سرفلا ، حاحـص  دنرآ . ناتـسودنه  زا  هک  تسا  ییوراد  نآ  هک  دیوگ  یناوجخن  هاشودـنه  تسا . هنداش » برّعم « (. 43 [ ) 376]

ص 281. یتعاط ، یلعلا  دبع 
، ینوریب هندیصلا ، ص 192 ؛ يرونید ، هفینح  وبا  تابنلا ، ناگزیشود .) ناتشگنا  تایتفلا ( عباصا  ای  کشمجنرف  کشمجنلف و  (. 44 [ ) 377]

ص 294.
رد تسا . هتفر  راک  هب  یمالـسا  یکـشزپ  ياهباتک  رد  تسا و  مخز  ینعم  هب  شیر  کشخ * زا  بّکرم  یـسراف و  هملک  نیا  (. 45 [ ) 378]

:- دیوگ ورسخرصان  تسا . هدش  هدروآ  ییوجهناهب  قافن و  هلیح و  زا  هیانک  شیرکشخ » هملک « یسراف  نابز 
ص ققحم ، يدـهم  يونیم و  یبتجم  مامتها  هب  ورـسخرصان ، ناوید ، یلدـج  تموصخ و  ردـنا  بش  زورناگمه و  اب  شیرکـشخ  لـبق  زا 

.501
یلاو دـنواشیوخ  دـسا ، نب  روصنم  يارب  تسا  فورعم  يروصنملا  شانکلا  يروصنملا و  بطلا  هب  هک  ار  باـتک  نیا  يزار  (. 46 [ ) 379]
تحت  Gerard )(of Cremona ییانومرک درارج  هلیسو  هب  لاس 1481 م . رد  رابنیتسخن  باتک ، نیا  تسا . هدرک  فیلأت  ناـسارخ ،
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.، 1493 م 1492 م ،. ياهلاس 1484 م ،. رد  همجرت  نیا  دش و  همجرت  ینیتال  نابز  هب   ( Liber Almansoris) يروصنملا باتک  ناونع 
ياهلاس رد  سیوس و  لزاـب  رد  و 1551 م . م .  1544 م ،. ياـهلاس 1533  رد  اـیلاتیا و  زینو  رد  و 1519 م . م .  1510 م ،.  1501 م ،.  1497

نورق رد  تساپ ، ات  رـس  زا  اهیرامیب  همه  نامرد  هراـبرد  هک  باـتک ، نیا  مهن  هلاـقم  دـیدرگ . پاـچ  ناـملآ  ملوا  رد  و 1674 م . م .  1641
لاس 1558 رد  هسنارف  هیلوپنوم  یکشزپ  هدکشناد  سیئر  هکنانچ  دوب ، اپورا  یکشزپ  ياههدکشناد  فورعم  یـسرد  ياهباتک  زا  یطـسو 
وا باتک  ص 64 . قـقحم ، يدـهم  يزار ، ياـیرکز  نب  دـمحم  ير ، فوـسلیف  تسا . هدادیم  باـتک  نیا  يور  زا  ار  دوـخ  سرد  زوـنه  م .
لاس رد  مولع ، گنهرف و  تیبرت و  یبرع  نامزاس  هب  هتسباو  یبرع  یطخ  ياههخسن  هسسؤم  هلیـسو  هب  هناگتفه ، ياهتـسرهف  اب  رابنیتسخن ،

. تسا هدش  پاچ  تیوک  رد  1987 م ). ) 1408
ود لاهسا ، باتک  رب  هوالع  هک  تسا  لکوتم  نومأم و  نیما و  نوراه و  رـصاعم  یحیـسم  کشزپ  هیوسام  نب  انحوی  دوصقم ، (. 47 [ ) 380]

. تسا هتشاد  لاهسا  عوضوم  رد  ۀلهسملا  ۀیودالا  حالصا  ۀلهسملا و  ۀیودالا  ناونع  تحت  رگید  باتک 
ص 183. یطفق ، يامکحلا  خیرات 

، اریز دـشاب ؛ هدرک  لاـبند  بصعلا  یف  باـتک  رد  ار  سونیلاـج  شور  باـتک  نیا  رد  قاحـسا  نبا  نـینح  هـک  دراد  لاـمتحا  (. 48 [ ) 381]
اهنآ زا  کی  ره  دنتـسه و  هنوگچ  عون و  هچ  اهنآ  دیوریم و  عاخن  غامد و  زا  بصع  تفج  دنچ  هک  هتـشاد  نایب  دوخ  باتک  رد  سونیلاج 

نینح ص 9. هلاسر  تسیچ . اهنآ  لمع  دنراد و  یتامیسقت  هچ 
. دوش تئارق  بط  ملع  شزومآ  يارب  هک  دندرک  باختنا  سونیلاج  ياهباتک  زا  باتک  هدزناش  هیردنکسا  ناکشزپ  (. 49 [ ) 382]
هیردنکـسا یکـشزپ  ياههسردـم  رد  هک  ییاـهباتک  نآ  تسا  نیا  دـیوگیم «: نینچ  باـتک  هدزناـش  نیا  یفرعم  زا  سپ  قاحـسا  نب  نینح 

ندیمهف ندـناوخ و  هب  دـنوشیم و  عمج  زور  ره  نانآ  دـننکیم . تئارق  ار  باتک  نیا  مدرک  دای  نم  هک  یبیترت  نیمه  هب  نانآ  دـنناوخیم .
ندـناوخ يارب  زور  ره  تسا  لوکـسا  هب  فورعم  هک  ییاههاگـشزومآ  رد  ام  ياراصن  باحـصا  هزورما  هکنانچ  دـنزادرپیم ، باتک  کی 

هب دـنزادرپیم ، نآ  تئارق  هب  بتک  نیا  رد  تراهم  زا  سپ  دارفا  زا  کیره  دـننکیم . عامتجا  بتک  ریاس  ای  نامدـقتم و  ياهباتک  زا  یباتک 
تئارق شور  نیا  رب  شیاهباتک  هک  هدوبن  نیا  رب  سونیلاج  اما ، دنناوخیم ؛ ار  نامدـقتم  ياهباتک  ریـسافت  ام  باحـصا  زورما  هک  وحن  نامه 
ياهباتک هیقب  سپـس ، دوش و  هدناوخ  حیرـشت  رد  وا  ياهباتک  اههقرف  رد  وا  باتک  زا  سپ  هک  هدرک  شرافـس  تشذگ ، هکنانچ  وا ، ددرگ .

ص 18. نینح ، هلاسر  ددرگ .» تئارق  تسا  هداهن  ار  نآ  دوخ  هک  یبیترت  هب  وا 
. دوشیم هدناوخ  عماوج  مان  هب  دناهتشون  باتک  هدزناش  نیا  رب  نادنمشناد  هک  یتاصیخلت  حورش و 

تروص هب  یـسراف  ناـبز  رد  هک  تسا  نیمه  دوـشیم و  هتفگ  یحارج  لـمع  هب  دـیلا  ۀعانـص  دـیلا و  لـمع  دـیلاب و  لـمعلا  (. 50 [ ) 383]
: دیوگ ص 21  دوخ ، ناوید  رد  یقرزا  هکنانچ  تسا . هتفر  راک  هب  يراکتسد 

هتفر راک  هب  مه  یبرع  نابز  رد  راکتسد » هملک « نیمه  رتشین  رپ  نیتسآ  دراد  رابسم  رپ  تسدراکتسد  کشزپ  لد  نیگنس  وچ  یمزراوخ  داب 
نبا ص 366 . ج 3 ، رهدلا ، ۀـمیتی  تسا . هدرک  ریـسفت  نییراکتـسد » هب « ار  ساّطن » هملک « دوخ  هیناساس  هدیـصق  رد  یبلاعث  هکنانچ  تسا .

رد لـمع  تشوگ و  رد  لـمع  اـهگر ، رد  لـمع  مسق  هس  رب  هدروآ  دـیلاب » لـمعلا  ناونع « تحت  هک  ار  یلـصف  دوخ  هّیبـط  هزوجرا  رد  اـنیس 
: تسا هدرک  میسقت  ناوختسا 

دیلا لامعاب  أدبأ  نأ  نآفدیفا  ماظن  نم  تغرف  ذا  و 
قیقدلا  یف  اهلیلج و  یففقورعلا  یف  لمعی  دحاوف 

ص 188. ۀّیبطلا ، انیس  نبا  تاّفلؤم  نم  مظعلا  یف  هلمعن  اثلاث  ومّجللا  یف  هلمعن  ایناث  و 
ياههقرف زا  فنص  ره  راتفگ  هک  تسا  هدوب  نآ  باتک  نیا  رد  سونیلاج  روظنم  تسا و  یکشزپ  ياههقرف  هرابرد  باتک  نیا  (. 51 [ ) 384]

رتکد هلیـسو  هب  ببطتملا ، يدابعلا  قحـسا  نب  نینح  دـیز  یبا  لقن  نیملعتملل ، بطلا  قرف  ناونع  تحت  باتک  نیا  دـیامن . ناـیب  ار  هناـگهس 
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. تسا هدرک  رشتنم  پاچ و  لاس 1978 م . رد  ار  نآ  رصم  یبرع  يروهمج  گنهرف  ترازو  حیحصت و  ملاس  میلس  دمحم 
هب فورعم  هک  سونیلاج  باتک  دیاب  ناحارج  دیوگیم «: هدروآ  ناحارج  تبـسح  هرابرد  هک  یلـصف  رد  یـشرق  ةوّخالا  نبا  (. 52 [ ) 385]
نآ رد  هک  ییاهبـصع  اهنایرـش و  اهگر و  اههلـضع و  ناسنا و  ياضعا  حیرـشت و  زا  دنـسانشب و  تساهمهرم  اهمخز و  هراـبرد  سناـجاطاق 

ص 258. ۀبسحلا ، ماکحا  یف  ۀبرقلا  ملاعم  دنشاب .» هتشاد  یهاگآ  دراد  دوجو  اضعا 
زیچ هک  دوب  نآ  غارفتـسا  ینعم  و  دـیاین ، دـنامب و  نت  ردـنا  یندـمآ  يزیچ  هک  دوب  نآ  ناـقتحا  ینعم  دـیوگیم «: ینیوـخا  (. 53 [ ) 386]

ناقتحا زا  و  قالطتسا » ای  لاسرتسا  هب « ریبعت  یهاگ  غارفتسا  زا  یمالسا  یکـشزپ  ياهباتک  رد  ص 179 . نیملعتملا ، ۀیاده  دیایب ». یندمآان 
صص 37 و 40. ودنه ، نبا  بطلا ، حاتفم  تسا . هدش  سابتحا » ای  كاسمتسا  هب « ریبعت 

ناسنا ندب  ییوگب  يروایب و  رظن  رد  ار  ناسنا  هکنآ  دننام  دیوگ «: سکعلاب  لیلحت  هرابرد  يزاوها  یـسوجم  سابع  نب  یلع  (. 54 [ ) 387]
هک یتابن  هب  طالخا  طالخا و  هب  ءازجالا  ۀـهباشتم  ءازجا  ءازجالا و  ۀـهباشتم  ياـضعا  هب  یلآ  ياـضعا  دـباییم و  لـالحنا  یلآ  ياـضعا  هب 

ص 10. ج 1 ، ۀیبطلا ، ۀعانصلا  لماک  دبای .» لالحنا  هتفای  بیکرت  نآ  زا  اذغ  هک  یتاسقطسا  هب  تابن  تساذغ و 
، يروآرد دحاو  یفیرعت  ریز  رد  یتسه  نآ  يوجتـسج  رد  هک  ار  یملع  هک  تسا  نآ  دح  لیلحت  دیوگیم «: سابع  نب  یلع  (. 55 [ ) 388]

ساسارب ار  یکشزپ  ةریغصلا ، ۀعانصلا  باتک  رد  سونیلاج  هکنانچ  ینک ، میسقت  نآ  عاونا  لوصف و  هب  العا  سنج  زا  ار  فیرعت  نآ  سپس 
ص 11. ج 1 ، ۀیبطلا ، ۀعانصلا  لماک  تسا ». هدرک  فیرعت  سلقوریا  فیرعت 

یف باتک  رد  سونیلاج  دـناهدرکیم . راکنا  ار  بط  هدوب و  قاـفتا  تخب و  وریپ  هک  هدـش  هتـشون  یناـسک  در  رب  باـتک  نیا  (. 56 [ ) 389]
تخب نایرج  رد  ار  دوخ  دناهدیبسچ و  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  دناینالاطب  تخب  ناوریپ  هک  دـیوگیم  تاعانـصلا  مولعلا و  مّلعت  یلع  ثحلا 

دنع مولعلا  ۀفـسلفلا و  یف  صوصن  تاسارد  هعومجم  رد  تاعانـصلا  مولعلا و  ملعت  یلع  ثحلا  یف  سونیلاج  لاقم  رـصتخم  دنهدیم . رارق 
ص 187. يودب ، نمحرلا  دبع  برعلا ،

در بط و  ملع  تابثا  هب  صاـصتخا  ار  یلـصف  ص 7 ، بطلا ، حاتفم  رد  ودـنه  نبا  و  ص 522 ، ۀـمکحلا ، سودرف  رد  يربـط  نبر  نب  یلع 
. دناهداد نآ  نارکنم 

هکیتقو الثم  دهدیم «: حیضوت  ار  نآ  هنوگنیدب  سپـس ، رکذ و  ار  ترابع  نیا  دوخ  نقولغا  یلا  باتک  زاغآ  رد  سونیلاج  (. 57 [ ) 390]
یتقو دـنکیم و  هدارا  ار  جازم » تعیبط « هملک  زا  نینچ ، ناتـسمز  رد  یخرب  تسا و  نینچ  ناتـسبات  رد  اـهتعیبط  زا  یخرب  دـیوگیم  طارقب 
یتقو دـنکیم و  دـصق  ار  ندـب » تئیه  تعیبط « هملک  زا  تسا ، کیراب  ياهقاس  ار  یخرب  گنت و  هنیـس  ار  اهتعیبط  زا  یخرب  هک  دـیوگیم 

هک يزیچ  نامه  رب  يزیچ  ره  تعیبط  دیوگیم  یتقو  دهاوخیم و  ار  ندب » رگریبدت  يورین  تساهیرامیب «، هدـنهد  افـش  تعیبط  دـیوگیم 
ص 8. دراد .» رظن  روظنم  ار  سفن » تکرح  نآ « زا  یشزومآ ، هنوگچیه  نودب  دراد  نایرج  تسه 

هک تسا  صیلختلا  حرّشلا و  یلع  نقولغا  یلا  سونیلاج  باتکل  نییناردنکـسالا  عماوج  باتک  عماوج  زا  نارطم  نبا  دوصقم  (. 58 [ ) 391]
نغور هرابرد  سپس  و  نغور ، . 4 درس ، بآ  . 3 مرگ ، بآ  . 2 مرگ ، ياوه  . 1 دنکیم : فیصوت  نینچ  ار  مامح  یلـصا  نکر  راهچ  نآ  رد 

ص 84. هب .» کلدی  خرمی و  ناب  اّما  طقف و  ندبلا  هب  حسمی  نأب  امإ  ماّمحلا  یف  لمعتسی  نهدلا  و  دیوگیم «:
يزاّبخلا دیوگ «: برعلا  ناسل  بحاص  ص 197 . تابنلا ، باتک  تسا . هتـسناد  یکی  ار  يزابخ » و « هلبق » يرونید « هفینح  وبا  (. 59 [ ) 392]

: دیمح لاق  ةریدتسم ، ةرمث  اهل  قرولا  ۀضیرع  ۀفورعم  ۀلقب  تبن  زاّبخلا  و 
» ار نآ  نایزاریـش  هک  تسا  یمطخ  زا  یعون  نآ  هک  دیوگیم  عطاق  ناهرب  بحاص  جرّدلا  جوهلا  هجـسنت  ةوارذيدـنلا  هیقـسی  زاّبخ  داع  و 

. دنناوخ کچوک » یمطخ 
: تسا هدرک  لقن  ار  تیب  نیا  یبارعالا  نبا  لوق  زا  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  تسا . هزیرگنس  ینعم  هب  ضارضر » (.» 60 [ ) 393]

ءافـشل یتأـتلا  یف  نقولغا  یلا  باـتک  زا  اـنیع  ار  تراـبع  نیا  نارطم  نبا  بلحطم  لـیغب  ضارـضر  ةراـجحاّهنأک  رمـسب ، اـّتل  یـصحلا  ّتلی 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


رکذ دنتـسه  بغ  بت  راـچد  هک  ار  یناـسک  یندیـشون  یندروخ و  هک  اـجنآ  سونیلاـج  تسا . هدرک  لـقن  ص 176 ، سونیلاج ، ضارمـالا 
. تسایرد طسو  یهام  ایرد و  رانک  یهام  نآ ، رگید  عون  ود  هک  دیامنیم  هیصوت  ار  یهام  عون  هس  دنکیم 

نیا رد  تسا و  هدرک  ذخا  ص 234 ، ءاعمالا ، قلز  شخب  رد  سونیلاج  نقولغا  یلا  باـتک  زا  ار  بلطم  نیا  اـنیع  نارطم  نبا  (. 61 [ ) 394]
«. بقثملا ۀّلعلا  هذه  نوّمسی  ۀّماعلا  دجت  کلذل  و  تسا «: هدمآ  فاق » اب « بقثملا » ذخأم «

نآ يوب  هک  دـنناوخ  تهج  نآ  زا  ماـمن  دـنناوخ و  ماـمن  ار  نآ  هک  تسا  یهاـیگ  ربنـسیس  دـیوگیم «: يروـنید  هفینح  وـبا  (. 62 [ ) 395]
: تسا هدروآ  دوخ  رعش  رد  ار  نآ  سیق  یشعا  دوشیم و  هدنکارپ 

:» دـیوگ عطاق  ناهرب  بحاص  ص 56 . يرونیدـلا ، هفینح  وبا  تابنلا ، باتک  امنمنم » شوجزرملا  ربنـسیس و  وجـسفنب  اهدـنع و  ناّـسلج  اـنل 
راک هب  ياهدیصق  رد  ار  ربنـسیس  هملک  ورـسخرصان  دنیوگیم .» مه  کلملا  مامن  مامن و  یبرع  هب  ار  نآ  عانعن و  هندوپ و  نایم  تسا  ییزبس 

: تسا هدرب 
ربمغیپ هناخ  هب  يوش  رد  رگيزومایب  دوز  يادخ  طخ 

ص 47. ناوید ، ربنسیس  دیور و  هلال  داشمشتکاخ و  رب  شاهناخ ، هب  يوش  رد  رگ 
هب سونیلاج  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا . هدرک  لقن  ذخأم  رکذ  نودب  دایز  مک و  نودب  ار  سونیلاج  ترابع  نیع  نارطم  نبا  (. 63 [ ) 396]

نیا اب  ینومغلف  مرو  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  باـتک  نیمه  رد  سونیلاـج  . 331 صـص 330 - ضارمالا ، ءافـشل  یتأتلا  یف  نقولغا  یلا  مان 
نیا رگا  لاح  دزیریم . ورف  هدرک  مرو  وضع  رب  هک -- تسا  یطلخ  يدایز  زا  دوشیم  ثداـح  ندـب  رد  هک  یمرو  ره  تسا «: هداد  تراـبع 

» ار نآ  دـشاب ، هدروآ  دوجوهب  ار  تسـس  مرو  هک  دـشاب ، مغلب  سنج  زا  رگا  دوشیم و  هدـناوخ  ینومغلف  مرو  دـشاب  نوخ  سنج  زا  طـلخ 
هب فورعم  ریخا  نیا  هک  دنناوخ  هبالـص » ار « نآ  دشاب  ادوس  سنج  زا  رگا  و  هرمح » ار « مرو  نآ  دشاب  رارم  سنج  زا  رگا  دـنیوگ و  جـیهت »

ص 337. تسا .» ناطرس 
رد مرو  رگا  تسا «: هدرک  دای  ار  نآ  ترابع  نیا  رد  مرو  یـضرع  لوصف  رکذ  رد  سونیلاج  ینانوی و  تسا  ياهملک  نلثجوب  (. 64 [ ) 397]

رگا و  تسا ، نوعاـط » دوشن « عمج  رگا  و  جارخ » دوش « كرچ ) هّدـم ( ندـش  عمج  بجوم  رگا  تسا و  ینوـمغلف  دوـش  ادـیپ  مرن  تشوـگ 
«. دنناوخ نلثجوب  ینانوی  هب  ار  نآ  ددرگ  هدز  ینومغلف  یخرس  ای  دوش و  هدز  یخرس  ینومغلف 

ص 355. نقولغا ، یلا 
هخـسن راهچ  يور  زا  یقیدص  ریبز  دـمحم  رتکد  هلیـسو  هب  هک  تسا  بّطلا  یف  ۀـمکحلا  سودرف  باتک  سودرف  زا  دوصقم  (. 65 [ ) 398]

لاس 1928 م. رد  پیگ  فاقوا  هقفن  اب  هدش و  حیحصت  نیدلا  لامک  هجاوخ  هخسن  اتوگ و  ایناتیرب و  هزوم  نلرب و 
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  نلرب  رد 

مهرملا وه  راطقلقلاب و  ذختملا  ۀقرحملا و  ماظعلاب  ذختملا  مهرملا  تسا «: هتفگ  ص 454 ، نقولغا ، یلا  باتک  رد  سونیلاج  (. 66 [ ) 399]
. تسا هدمآ  یقینوف » لدب « هخسن  رد  یقینوت .» یمّسملا 

هدرب راک  هب  اقیـسوم » تروص « هب  فلا  اب  ار  هملک  نیا  ص 213 ، دوخ ، ناوید  رد  هدرک و  ار  هتکن  نیا  تیاعر  ورـسخرصان  (. 67 [ ) 400]
: تسا

اقیسوم لّوا  رد  ياهدناوخ  رگار  يریذپماظن  ره  تیمظن 
هک تسا  قطنم  ملع  رد  وطـسرا  باتک  راهچ  مان  تاملک  نیا  (. 68 [ ) 401 [ ؟ ادبم دـب  هچ  شاهتنا و  تسیچ  اتیـشیدنن  ملاع  ماظن  زا  نوچ 

: تسا ریز  رارق  هب  نآ  یبرع  لداعم  نیتال و  ریرحت 
هباطخ  (- Rhetorica) اقیروطیر

سایق ناهرب ،  (- Analytica) اقیطولانا
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هطلاغم  (- SoPhistica) اقیطسفوس
رعش  (- ToPica) ایبوط

ص 308. ددجت ، اضر  مامتها  هب  میدن ، نبا  تسرهف ،
لوب هک « تسا  هدرک  فیرعت  هنوگنیدب  ار  سطیباید  لوبلا و  سلـس  هملک  ودنه  نبا  تسا . دـنق  يرامیب  ینعم  هب  هملک  نیا  (. 69 [ ) 402]

ص 128. بطلا ، حاتفم  دباین .» رارق  هناثم  رد  دوش و  يراج 
نابز هب  جورداب  دـیوگیم «: ناحیر  وبا  ص 58 . تابنلا ، باـتک  جورداـبلا ». وه  كوحلا  دـیوگیم «: زین  يرونید  هفینح  وبا  (. 70 [ ) 403]

ریسفت ورداب » هب « ار  كوح  يرـشخمز  ص 87 . هندیـصلا ، تسا ». كوح » یبرع « نابز  هب  و  اـکوح » ینایرـس « ناـبز  هب  و  نومیقوا » یمور «
بلقلا حرفم  و « رموـض » ار « نآ  یبرع  هـب -- دـشاب و  زورفا  ناتــسب  لـگ  دـیوگ «: ناـهرب  بحاـص  ص 19 . بدـالا ، ۀـمدقم  تـسا . هدرک 

«. دنناوخ نوزحملا »
. تسا هدرک  ریسفت  ۀسوبیلا » یفان  هب « ار  سویبلقسا  زین  ءامکحلا  ءامسا  ریسفت  هلاسر  رد  یباراف  (. 71 [ ) 404]
. دوشیم هدید  هلاسر  نیا  رد  طقف  دراد  عالطا  هدنراگن  هک  اجنآ  ات  ییحی » ینعی « يزار  دج  مان  (. 1 [ ) 405]

تروص هب  یناـنوی  رد  هتفر و  راـک  هب   ( Raga) اگر تروص  هب  یـشنماخه  ياـههبیتک  رد  هک  تسا  ير » هب « بوسنم  يزار  (. 2 [ ) 406]
ص میلاقالا ، ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  رد  یسدقم   R .G .Kent ,Old Persian ,PP .221 ,502. دوشیم هدید   ( Payns) سگار
« يزجس يزورم «،» يزار «،» دننام « ددرگیم  هتسویپ  ای » هب « از » نانآ « یبسن  مان  رد  هک  دنراد  تبسن  ییاهرهـش  هب  هک  نانآ  دیوگیم «:  36

«. دنتسه شوهاب  كریز و 
هصاخ یفسلف ، راثآ  رتشیب  وا  دوب . حیصف  مجرتم  نادنابز و  شردپ  نوچمه  يدابعلا  قاحسا  نب  نینح  نب  قاحـسا  بوقعی  وبا  (. 3 [ ) 407]

- هدرک لقن  نینح  نب  قاحسا  زا  ار  ریز  ياهباتک  هعبیصا  یبا  نبا  درک و  همجرت  ار  وطسرا ، ياهباتک 
اب هارمه  م ،. لاـس 1954  رد  ج 7 ، هرامـش 1 ،  (، Oriens) زنیرو هلجم  رد  نینح ، نب  قاحـسا  هفـسالفلا  ءاـبطالا و  خـیرات  (. 4 [ ) 408]

دهاوخ هدروآ  باتک  نیمه  رد  هدـنراگن  هلیـسو  هب  نآ  یـسراف  همجرت  تسا و  هدـش  پاـچ  لاـتنزر ، زنارف  هلیـسو  هب  نآ  یـسیلگنا  همجرت 
: تسا دش -.

ییاهوراد . 3 تسا ، هدروآ  ار  ناکـشزپ  نامیکح و  زا  یتعامج  مان  هدرک و  دای  بط  ملع  زاغآ  زا  نآ  رد  هک  یباـتک  . 2 فخلا ، شانک  . 1
.6 سدیلقا ، باتک  راصتخا  . 5 لهسم ، ياهوراد  حالصا  . 4 تسا ، دوجوم  یناکم  ره  رد  هک 

باتک رب  سونیلاـج  حرـش  . 9 نییناردنکـسا ، عماوج  حالـصا  . 8 تسا ، قـطنم  ملع  لخدـم  هـک  یجوغاـسیا  باـتک  . 7 تالوقملا ، باـتک 
.12 تسا ، یشومارف  هدنرادزاب  ظفح و  تحص و  دیفم  هک  ییاهزیچ  هرابرد  هلاقم  . 11 میسقت ، شور  هب  ضبن  باتک  . 10 طارقب ، لوصفلا 
رد ياهلاقم  . 15 هفسالف ، رداون  بادآ و  . 14 تسا ، نینهآ  تاودا  اب  نامرد  نف  هرابرد  هک  یباـتک  . 13 درفم ، ياهوراد  رد  رصتخم  یباتک 

. دیحوت
، میدـن نبا  تسرهف ، هب  دوش  عوجر  شراثآ  لاوحا و  حرـش  زا  یهاگآ  يارب  تسا . هتـشذگرد  لاس 298  لوالا  عیبر  رد  نینح  نب  قاحـسا 

ص 280. یناتسجس ، همکحلا ، ناوص  ص 275 ؛ هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  ص 80 ؛ یطفقلا ، نبا  ءامکحلا ، رابخا  ص 530 ؛
. دش دهاوخ  ثحب  نآ  زا  نیا ، زا  سپ  تسا و  هدمآ  ینوریب  تسرهف  رد  هرامش 173  تحت  باتک  نیا  (. 5 [ ) 409]
. دش دهاوخ  ثحب  نآ  زا  نیا ، زا  سپ  تسا و  هدمآ  ینوریب  تسرهف  رد  هرامش 114  تحت  باتک  نیا  (. 6 [ ) 410]

ایبنا تایآ  باتک  نیا  رد  ینام  دیوگیم  هدرک و  دای  ینام  رارسالا  رفس  باتک  زا  دوخ  خیرات  رد  لاس 284 ، هب  افوتم  یبوقعی ، (. 7 [ ) 411]
ار نآ  يونیم  موحرم  تسا و  تبث  ایناتیرب  هزوم  رد   OR.8613 هرامش تحت  هک  یباتک  رد  ص 104 . وا ، نید  ینام و  تسا . هدرک  نعط  ار 

دییأت ار  ناحیر  وبا  هتفگ  هک  دوشیم  هدید  یترابع  هدـیمان  يزار  باتک  رب  دالخلا  نبا  یلع  وبا  ضقن  رب  یلزتعم  یبیـصن  قاحـسا  وبا  حرش 
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ءایـشالا و ّصاوخ  یلع  فقی  نم  سانلا  یف  نوکی  نا  عنتمی  لاقف ال  رکذ  يزارلا  اـیرکز  نب  دـمحم  ّنا  تسا «: نیا  تراـبع  نآ  دـنکیم و 
ۀیصاخلا کلت  لثمب  صتخی  ام  لثم  یلع  فقو  دق  نوکی  نا  عنتمی  مالّسلا ال  هیلع  یسومف  ۀعیبط  ۀیصاخب و  صتخی  ءیـش  لک  نال  اهعئابط 

تاهبش رارـسالا  رفـس  باتک  یف  اضیا  ینام  رکذ  و  ۀیح . یـصعلا  بالقنا  نم  هریغ  دی  یلع  تای  مل  ام  هدی  یلع  یتای  کلذلف  ماسجالا  نم 
رظنلا و نم  ذئنیح  ّدب  مالّسلا ال  هیلع  یـسوم  تازجعم  یلع  تاهبـشلا  نم  هلیبس  اذه  امدروا  ولف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تازجعم  یف  اهب  حدق 

ص 377. وا ، نید  ینام و  لماتلا .»
:» دیوگیم ص 390  میساقتلا ، نسحا  باتک  رد  یسدقم  تسا . هدوب  یمالـسا  هرود  رد  بدا  ملع و  زکارم  زا  یکی  ير  رهـش  (. 8 [ ) 412]

بیدا ناشنارونخـس  روهـشم و  ناشنابـستحم  ملاع و  نانآ  ياـسؤر  هیقف و  اـجنآ  ناّرکذـم  تسا . ناوارف  سلاـجم  سرادـم و  رهـش  نیا  رد 
دـشیم دادغب ) مالّـسلا ( ۀنیدم  دراو  یتقو  هک  دنکیم  دای  ير  ناسیئر  زا  یکی  زا  ص 20 ، ۀیناثلا ، ۀلاسرلا  رد  یجرزخ  فلد  وبا  دنتـسه .»

. دیدرگیم لمح  رتش  دص  رب  وا  یکشزپ  ياهباتک  طقف 
دـصناپ وا  نامرد  يارب  لاحک  تفر . کشزپمشچ ) یلاحک -( دزن  دـنک  ناـمرد  ار  دوخ  مشچ  درد  هکنیا  يارب  وا  دـنیوگیم  (. 9 [ ) 413]

.« یلوغشم نادب  وت  هکنآ  هن  تسا  بط  ملع  یعقاو  يایمیک  تفگ «: دوخ  اب  سپـس  دزادرپب . هک  دش  راچان  وا  درک و  تساوخرد  وا  زا  رانید 
ص 12. یشنم ، نیدلا  رصان  رابخالا ، ةرد  تخادرپ . بط  ملع  هب  تسج و  يرود  ایمیک  ملع  زا  نآ  زا  سپ  و 

ص 357. تسرهفلا ، هرمع ». رخآ  یف  یمع  یلقابلا و  هلکأ  ةرثکل  ۀبوطر  هرصب  یف  ناک  و  دیوگ «: میدن  نبا  (. 10 [ ) 414]
هیآ 72. هروس 17 ،) ءارسالا ( الیبس .» لضا  یمعا و  ةرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  و  هفیرش «: هیآ  هب  تسا  هراشا  (. 11 [ ) 415]

. دنیوگ  ( cataract «) تکاراتاک یسیلگنا « هب  و  ۀیئاملا » ةواشغلا  یبرع « هب  ار  مشچ  ندروآ  بآ  يرامیب  (. 12 [ ) 416]
لقن وا  زا  يزار  هرابرد  یناتـساد  هعبیـصا  یبا  نبا  هک  دـشاب  يزار  نراق  نبا  نامه  درگاـش  نیا  هک  دـناهداد  لاـمتحا  یخرب  (. 13 [ ) 417]

تاقبط هرابرد  وا  زا  هجلاـعم  ماـگنه  يزار  يربع ، نبا  لوق  هب  اـنب  اریز ، دـیآیم ؛ رظن  هب  دـیعب  نیا  و  ص 418 . ءاـبنالا ، نویع  تسا . هدرک 
. دنک نامرد  ارم  نامشچ  دناوتیمن  دشابن -- مشچ  تاقبط  هب  انشآ  هک  یسک  هتفگ  يزار  سپس ، تسا . هتسنادیمن  وا  هدرک و  لاؤس  مشچ 

ص 158. لودلا ، رصتخم  خیرات 
رد اهراب  همجرت و   ( Continens) زنن یتناک  مان  هب  لاس 1279 م . رد  هک  تسا  يزار  رثا  نیرتمهم  نیرتلصفم و  يواـح  (. 14 [ ) 418]

. تسا هدش  پاچ  ناتسودنه ، دابآردیح  رد  دلجم ، جنپ  تسیب و  رد  يواح  باتک  نتم  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و  اپورا 
هب بط  نـالطبم  نارکنم و  زا  هدروآ و  بطلا » تاـبثا  هراـبرد « ار  بطلا  حاـتفم  دوخ  باـتک  زا  یلـصف  ودـنه  نبا  جرفلا  وبا  (. 15 [ ) 419]
رد دنروخن و  يزیچ  یگنـسرگ  رد  دننادیم  دنوادخ  ردق  اضق و  رد  هلخادـم  ار  بط  هک  نانیا  دـیوگیم «: دـنکیم و  دای  نولاطب » ناونع «

ص 14. دنریمب ». یگنشت  یگنسرگ و  زا  هک  هدرک  ردقم  دنوادخ  دیاش  دنماشاین ، يزیچ  یگنشت 
وا بطلا  ۀـضقانم  باتک  زا  تسا و  یمالـسا  گرزب  ناگدنـسیون  زا  لاس 225 ، هب  اـفوتم  ظـحاج ، رحب  نب  ورمع  ناـمثع  وبا  (. 16 [ ) 420]
زا یخرب  دـیوگ «: نینچ  اجنآ  رد  هداد و  بط  نـالطبم  هب  صاـصتخا  ار  دوخ  باـتک  زا  یلـصف  يربط  نبر  نب  یلع  تسین . تسد  رد  يرثا 

ایشا رد  هک  دناهدرب  نامگ  هتخادرپ و  بط  در  هب  هک  دناهدیدرگ  لهاج  دوخ  هیاپ  هب  بجعم و  دوخ  سفن  هب  نانچ  ام  رـصاعم  ناگدنـسیون 
ظحاج رصاعم ، ناگدنـسیون  زا  یخرب  زا  وا  دارم  هک  دراد  لامتحا  ص 522 . همکحلا ، سودرف  تسین ». مدرم  اهندـب و  يارب  ینایز  دوس و 

. تسا هدوب 
ضقن باتک  زا  تسا . هلزتعم  روهـشم  ناـملکتم  زا  لاس 293 ، هب  افوتم  یـشان ، هب  فورعم  دـمحم  نب  هّللا  دـبع  ساـبعلا  وبا  (. 17 [ ) 421]

. تسا هتشاد  عوضوم  نیا  رد  ار  ظحاج  کلسم  نامه  هک  دراد  لامتحا  تسین و  تسد  رد  يرثا  وا  بطلا 
. تسا هدرک  همجرت  ار  نآ  زا  ياهلاقم  قاحـسا  نب  نینح  هک  هتـشاد  بیبطلا  ۀـنحم  ماـن  هب  یباـتک  سونیلاـج  يزار ، زا  شیپ  (. 18 [ ) 422]

باتک نامه  زا  مراهچ  ءزج  نایاپ  رد  نیتاشملا و  قیراخم  هراـبرد  يروصنملا  باـتک  زا  متفه  راـتفگ  رد  يزار  هرامش 112 . نینح  هلاسر 
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هلجم بیبطلا ،» ۀنحم  يزارلا و  ناونع « تحت  ردنکـسا ، ز . هلاقم 1 . هب  دوش  عوجر  لیـصفت  يارب  تسا . هدرک  ثحب  بیبطلا  ۀـنحم  هرابرد 
.522 صص 471 - 1960 م ،. قرشملا ،

نیا زا  هتشذگ  يزار  ص 426 . هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  تسا . يزار  لوصفلا  باتک  نامه  دشرملا ) يامنهار ( باتک  (. 19 [ ) 423]
هرامش 112. ناحیر ، وبا  هلاسر  تسا . هدرک  صیخلت  زین  ار  طارقب  لوصفلا  باتک ،

. تسا هتفر  راک  هب  یبط  ياههعومجم  ینعم  هب  یبرع  رد  هعومجم و  ینعم  هب  تسا ، یمارآ  الصا  شانک  هملک  (. 20 [ ) 424]
، دمحا نب  لیعامسا  نب  دمحا  فرط  زا  ات 296  لاس 290  زا  هک  دسا  نب  دمحا  نب  قاحسا  نب  روصنم  حلاص  وبا  مان  هب  ار  باتک  نیا  يزار 

ص 208. دوگلا ، قرش ، تفالخ  ناریا و  بط  خیرات  تسا . هتخاس  درکیم  تموکح  ير  رد  یناماس ، هاشداپ  نیمود 
اب ار  اهنآ  نامرد  یگنوگچ  اهنآ و  ببس  اهیرامیب و  ياهمیسقت  للعلا ، میساقت  باتک  رد  يزار  هک  دیوگیم  هعبیصا  یبا  نبا  (. 21 [ ) 425]

دحاو یلـصا  زا  ار  یفلتخم  عورف  هک  تـسا  نآ  ریجـشت  ص 422 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  داـی  ریجـشت  میـسقت و  لـیبس  رب  ناـیب  حرش و 
. ددرگیمرب دحاو  یلصا  هب  تخرد  ياههخاش  همه  هکنانچمه  دنروآ ، نوریب 

نب یلع  تـسا . هتـشون  ناتـسربط ، یلاو  نادوـسهو ، نـب  یلع  يارب  ار  یکوـلملا ) بـطلا  یناـهاش ( یکــشزپ  باـتک  يزار  (. 22 [ ) 426]
رد هعبیصا  یبا  نبا  ص 156 . ج 6 ، ریثا ، نبا  لماکلا ، تسا . هدیدرگ  لوتقم  رفاسم ، نب  دمحا  دوخ ، مع  هلیـسو  هب  لاس 403  رد  نادوسهو 

ص 427. ءابنالا ، نویع  دنکیم . دای  يزار  زا  ارقفلا  بط  ناونع  تحت  مه  یباتک  یکولملا  بط  ربارب 
ارقفلا بط  هب  تهج  نیا  زا  دـنرادن و  بیبط  هب  یـسرتسد  هک  هتـشون  یناسک  يارب  ار  بیبطلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  يزار  (. 23 [ ) 427]

يراذگمان زا  ار  دوخ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  فورعم  باتک  يراذگمان  هیوباب ، نبا  یعیـش ، ثّدحم  ص 422 . ءابنالا ، نویع  تسا . فورعم 
ص 3. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  تسا . هدرک  ذخا  يزار  يایرکز  نب  دمحم 

کشزپ رگا  هک  دنکیم  دای  ییاهوراد  زا  ناکم  لکب  ةدوجوملا  ۀلهسملا  ۀیودالا  باتک  رد  يزار  دیوگیم  هعبیصا  یبا  نبا  (. 24 [ ) 428]
. دنکیمن ادیپ  زاین  رگید  ياهوراد  هب  دنک  همیمض  اهنآ  هب  دوشیم  تفای  اههناخ  اهخبطم و  رد  ار  هچنآ  رهام 

هلاسر تسا . هدرک  دای  اهدوجو  لهـسی  یتلا  ۀـیودالا  یف  ناونع  تحت  سونیلاج ، زا  یباـتک ، زا  قاحـسا  نب  نینح  ص 422 . ءابنالا ، نویع 
هرامش 8. نینح ،

یبرع رد -- دنـس و  تروص و  ینعم  هب  ینانوی  رد  هتفر  راک  هب  مه  نیذابارک » و « نیدابارقا » تروص « هب  هک  نیذاـبارق  هملک  (. 25 [ ) 429]
لقتـسم یباـتک  اـی  گرزب و  یباـتک  ءزج  هکنیا  زا  معا  یـسانشوراد ، ياـهباتک  هب  نینچمه  تسا و  بیبـط  هخـسن  وراد و  تروص  ینعم  هب 

ریغـص نیذاـبارق  ریبـک و  نیذاـبارق  ناونع  تحت  کـچوک  گرزب و  باـتک  ود  يزار  زا  يوریپ  هب  هک  یناـسک  زا  دوـشیم . قـالطا  دـشاب ،
. تسا لاس 619 ، هب  لوتقم  يدنقرمس ، نب  دمحم  نیدلا  بیجن  دناهتشون 

ص 472. ءابنالا ، نویع 
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 430]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
و نالمکتـسم ، ناـملاع و  يارب  گرزب ، یکی  دنتـشونیم  باـتک  ود  عوضوم  کـی  رد  هک  دوـب  ناـنچ  تداـع  ار  ناینیـشیپ  (. 26 [ ) 431]

نینچمه ریبکلا و  سفنلا  ریغـصلا و  سفنلا  مان  هب  ییاهباتک  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  يزار  و  نایدتبم ، ناملعتم و  يارب  کچوک ، يرگید 
. تسا هدرک  فیلأت  ریغصلا  یلویهلا  ریبکلا و  یلویهلا 

تـسا نانچ  روهـشم  تسا و  بوسنم  وا  هب  اریز ، مدروآ ؛ يزار  ياهباتک  نایم  رد  ار  باتک  نیا  دیوگیم «: هعبیـصا  یبا  نبا  (. 27 [ ) 432]
نیرتهب هب  ار  اهنآ  نامرد  یگنوگچ  فلتخم و  ياهیرامیب  فلؤم  هک  اریز  تسا ؛ بوخ  یباتک  نیا  لاح ، ره  رد  تسا . هدرک  فیلأـت  وا  هک 

رد تسا  يزار  نخس  هچنآ  هدش و  لقن  نویبارس  شانک  يزار و  ریجـشتلا  میـسقتلا و  باتک  زا  نآ  بلاطم  رتشیب  تسا و  هدرک  نایب  یهجو 
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ص 424. ءابنالا ، نویع  تسا ». هدمآ  دمحم » لاق  نآ « زاغآ 
ود ياراد  هدش  هدناوخ  زین  اهراضم  عفد  ۀـیذغالا و  عفانم  مان  هب  هک  ۀـیذغالا ) راضم  عفد  اهاذـغ ( نایز  زا  يریگولج  باتک  (. 28 [ ) 433]

ص 426. ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  فیلأت  یلع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ریما  يارب  ار  نآ  يزار  تسا و  هلاقم 
. تسا هدش  رشتنم  همجرت و  ییاذغ  تشادهب  مان  تحت  یسراف  نابز  هب  دیسر و  عبط  هب  هرهاق  رد  لاس 1305 ، رد  هدش ، دای  باتک 

يردـجلا و کخرـس ( هلبآ و  باـتک  تسا و  هدـش  لـیاق  قرف  کخرـس  هلبآ و  ناـیم  هک  تـسا  یناـسک  نیتـسخن  زا  يزار  (. 29 [ ) 434]
ياهنابز هب  يزار  کخرـس  هلبآ و  باـتک  تسا . هدـش  هتـشون  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  ییاـهباتک  نیرتمهم  نیرتمیدـق و  زا  وا  ۀبـصحلا )
همجرت یـسراف  نابز  هب  ار  نآ  يدابآمجن  دومحم  رتکد  تسا و  هدـش  پاچ  اپورا  رد  اهراب  همجرت و  یـسیلگنا  هسنارف و  ینانوی و  نیتال و 

. تسا هدرک 
وبا هدافتسا  دروم  باتک  نیا  ص 427 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  دای  بطلا  ۀلدیص  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 30 [ ) 435]

هندیـص دـیوگیم «: دوخ  هندیـص  زاغآ  رد  ناـحیر  وبا  ص 16 . هندیـصلا ، تسا . هـتفرگ  رارق  هندیـصلا  باـتک  فیلأـت  رد  ینوریب  ناـحیر 
يدنه لدنچ » و « ندنچ » زا « ار  هملک  نیا  لصا  یناهفصا  هزمح  لوق  زا  و  یناندیص » زا  رتفورعم  ینالدیص  تسا و  هلدیـص  زا  رتفورعم 

ص 3. هندیصلا ، دنکیم . دای 
دای اهلامعتـسا  ۀـهج  اهنیناوق و  جالعلا و  بطلا و  یف  ۀلمعتـسملا  ۀـیودالا  لادـبا  یف  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 31 [ ) 436]

ص 427. ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک 
رازبا لامعتـسا  زا  يدراوم  بیبطلا  ۀـنحم  باتک  رد  يزار  تسا و  هدـشیم  قالطا  یحارج  هب  دـیلا  لمع  دـیدحلاب و  لـمع  (. 32 [ ) 437]

. دزادرپب يرامیب  عفد  هب  وراد  اب  ناکمالا  یتح  دراوم  نیا  رد  دناوتب  هک  تسا  نآ  رهام  کشزپ  دـیوگیم  هدرک و  دای  هجلاعم  رد  ار  نینهآ 
ص 502. 1960 م ،. قرشملا ، هلجم  بیبطلا ،» ۀنحم  يزارلا و  ناونع « تحت  ردنکسا  هلاقم  هب  دوش  عوجر 

ضرعی اهلجا  نم  یتلا  ۀـلعلا  یف  ۀـلاقملا  ناونع  تحت  ۀعبیـصا  یبا  نبا  ار  باتک  نیا  نوچ  هدوب و  دـیفابا » لـصا « هخـسن  رد  (. 33 [ ) 438]
نیا اصوصخ ، ددرگ ؛ حالصا  دیز » ابا  هب « دیاب  ص 425 ) ءابنالا ، نویع  هدروآ ( درولا  هّمـش  دنع  عیبرلا  لصف  یف  یخلبلا  دیز  یبال  ماکزلا 

ترابع نیا  اب  يزار  تسا  هدش  پاچ  واه  رآ . نودیرف ، مامتها  هب  ص 59 ، هرامش 1 ، لاس 1 ، ۀیبرعلا ، مولعلا  خـیرات  هلجم  رد  هک  ار  هلاسر 
«. هباجاف بتاکلا  یخلبلا  لهس  نب  دمحا  دیز  یبا  ۀلع  نع  هلأسی  يزارلا  ایرکز  دمحم  یلا  یخلبلا  نیـسحلا  نب  دیهـش  بتک  دنکیم «: زاغآ 

، رـصقلا ۀـیمد  رد  يزرخاب  هلمج ، زا  تسا ؛ هدـش  سکعنم  برع  تایبدا  رد  هدرک  هجوت  نآ  هب  راب  نیتسخن  يارب  يزار  هک  يژرلا  عون  نیا 
: تسا هدروآ  ار  تیب  ود  نیا  ص 38 ،

درف هتحالم  یف  عیدب  رجهباهرکم  ینالتباف  ماکز  ینارع 
غارفتـسا یف  ناوـنع  هب  باـتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 34 [ ) 439  ] درولا نم  ماـکّزلا  ءاد  يرتعی  دـق  واـمئاد  هیّدـخ  درو  یّمـشل  كاذ  و 

؛ دـیآیم رظن  هب  رتتسرد  تـسا  هدرک  رکذ  ینوریب  هـک  ار  یماـن  یلو ، ص 426 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  داـی  جـضّنلا  لـبق  نیمومحملا 
) بیاون تاقوا  زا  شیپ  ییاهجازم  هچ  يارب  هک  دـنکیم  عوضوم  نیا  هراـبرد  ثحب  هک  اـجنآ  رد  كوکـشلا ، باـتک  رد  دوخ  يزار  اریز ،
«. تاّیمحلا ءادتبا  یف  غارفتسالا  یف  اهناونع  انلعج  ۀلاقم  اّمات  ارکذ  انرکذ  دق  و  دیوگ «: تسا  مزال  غارفتسا  ای  اذغ و  زا  كاسما  هبون ) ياهبت 

ص 24. سونیلاج ، یلع  كوکشلا 
: دیوگ قرو 224 ، هیودالا ، تادرفم  رد  یقفاغ  هکنآ  ساسارب  تسا و  هدش  هدروآ  لقتنملا » سوارک « پاچ  رد  (. 35 [ ) 440]

هب هک  هدوب  دـننامیب  یکاخ  نآ  دـیوگ «: روباشین  نیط  لـیذ  رد  یبلاـعث  دـش . حالـصا  يروباـشینلا » هب  لـقنتملا  نیطلا  وه  لـکالا و  نیط  » 
تسا و هدـشیم  هتخورف  يرانید  هب  نآ  زا  یلطر  یهاگ  هدـیدرگیم و  هیدـه  گرزب  ناهاش  هب  هدـشیم و  هدرب  کیدزن  رود و  ياـهرهش 
ار دوخ  ینارنخس  عوضوم  هدنراگن  ص 539 . بولقلا ، رامث  تسا ». هدرک  نایب  ار  نآ  عفانم  هتخاس و  یباتک  نآ  هرابرد  اـیرکز  نب  دـمحم 
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هک هداد  رارق  يروباشین » لگ  هرابرد  يزار  باتک  ناونع « تحت  1351 ش ). ندنل : یکشزپ ( خیرات  یللملانیب  هرگنک  نیموس  تسیب و  رد 
. تسا هدش  پاچ  ناتسبات 1352 ش ،. دهشم ، تایبدا  هدکشناد  هلجم « رد  نآ  یسراف  نتم 

يرامیب بجوم  لاس  تاقوا  بالقنا  هکنیا  رب  ریاد  سونیلاـج  نخـس  رب  ثحب  ماـگنه  ص 24 ، كوکـشلا ، باتک  رد  يزار  (. 36 [ ) 441]
راص اذا  ّهناف  ةدـحاو  ۀـعیبط  یلع  هثالث  وا  نینامز  ۀنّـسلا  یف  لعجی  ۀـعیبطلا  یف  بالقنالا  نایرج  نع  ّلحنی  ّکّشلا  اذـه  دـیوگ «: ددرگیم 

«. یلوا ضارمالا  دّیلوتب  بالقنالا  اذهف  ۀلاحم  لادتعالا ال  نع  کلذب  جرخف  ۀنس  یف  نافیرخ  ناک  افیرخ  فیصلا 
سورد ینعم  هب  هک  عامـس ) سیـسآورکا - یعیبط + سوکیـسوف - سیـسآورکا ( هکیـسوف  ینانوی  هملک  ربارب  رد  هملک  نیا  (. 37 [ ) 442]

مه یعیبط  عامـس  ار  نآ  هک  دراد  راهتـشا  مان  نیدـب  وطـسرا  ياهباتک  زا  یکی  تسا و  هتفر  راک  هب  یبرع  رد  تسا  یعیبط  تمکح  یهافش 
يارب یلخدم  ار  نآ  هتساوخیم  يزار  هک «: دیوگ  يزار  نایکلا  عمس  هرابرد  هعبیصا  یبا  نبا  ص 38 . یطفق ، ءامکحلا ، خیرات  دنیوگیم .

عمس زا  ياهخسن  ص 422 . ءابنالا ، نویع  دزاس ». ناسآ  نایوجـشناد  يارب  ار  یعیبط  ياهباتک  هقرفتم  بلاطم  ات  دشاب  هداد  رارق  یعیبط  ملع 
بتک تسرهف  تسا «. هدیدرگ  قیرح  همعط  سپس ، هتشاد و  دوجو  دیردام  لایروکـسا  هناخباتک  رد  يدالیم  مهدزناش  نرق  ات  يزار  نایکلا 

ص 83. ج 2 ، 1934 م ،. سلدنالا ، هلجم  لایروکسا ،» رد  یبرع  هیلوا 
نیا زا  هعبیـصا  یبا  نبا  ص 78 . یضترملا ، نبا  هلزتعملا  تاقبط  دوب . ماظن  باحـصا  هلزتعم و  روهـشم  ناملکتم  زا  یعمـسم  (. 38 [ ) 443]

. تسا هدرک  دای  یلویهلا  باحصا  یلع  ّدّرلا  یف  ملکتملا  یعمسملا  یلع  ّدّرلا  یف  ناونع  هب  باتک 
باحصا نایرهد و  نایم  ورسخرصان  دناهتـشاد . ملاع  مدق  هب  هدیقع  هک  هدشیم  قالطا  یناسک  هب  الویه  باحـصا  ص 423 . ءابنالا ، نویع 

دنیوگ مود  هقرف  یلو  تسا ، میدـق  هکلب  تسین  عونـصم  ملاع  دـنیوگ  دـنرکنم و  ار  قلخ  عادـبا و  لوا  هقرف  هکنیا  هب  هدـش  لیاق  قرف  الویه 
ص 211. نیتمکحلا ، عماج  عدبم . شتروص  تسا و  میدق  الویه 

الویه هک  دـنتفگ  ناـشیا  زا  زج  يزار و  ياـیرکز  نب  دـمحم  يرهـشناریا و  نوچ  ـالویه  باحـصا  دـیوگیم «: ورـسخرصان  (. 39 [ ) 444]
و سفن ، مراهچ  و  ناکم ، رگید  هس  و  نامز ، رگید  الویه و  یکی  تسا : هدرک  تباـث  میدـق  جـنپ  اـیرکز  نب  دـمحم  تسا و  میدـق  يرهوج 

رگا هک « دنکیم  نایب  نینچ  ملاع  مدق  دروم  رد  ار  يزار  ههبـش  ینادمه  رابجلا  دبع  یـضاق  ص 73 . نیرفاسملا ، داز  هناحبس .» يراب  مجنپ 
تجاح یعاد  ای  یعاد  نیا  دـشاب . ضرغ  یعاد و  ياراد  یتسیاب  نآ  لعاف  دـشاب و  هتـشاد  یلعاف  ثدـحم و  یتسیاب  دوبیم  ثدـحم  ملاـع 

نآ ییوکین  هب  وا  ملع  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، تمکح  یعاد  راچان  تسین ، اور  قح  هرابرد  تجاح  یعاد  تمکح . یعاد  اـی  تسا و 
ص 116. ۀسمخلا ، لوصالا  حرش  تسا .» تباث  لزا  رد  ملاع  دوجو  سپ ، تسا . تباث  لزا  رد  نیا  نآ و  هب  ریغ  ندرب  دوس  و 

نآ امکح ، زا  دیوگ «: ورـسخرصان  تسا . هدرک  نایب  باتک  نیا  رد  ار  ناکم  نامز و  مدق  هرابرد  دوخ  هدـیقع  املـسم  يزار  (. 40 [ ) 445]
نآ لوق  دندرک  در  میدق و  زارد و  تسا  يرهوج  نامز  هک  دنتفگ  دنداهن و  رهوج  ار  نامزرم  دننامیدق و  ناکم  الویه و  دـنتفگ  هک  هورگ 

کی ردنا  كرحتم  ود  هک  يدوبن  اور  يدوب  مسج  تاکرح  ددع  نامز  رگا  دنتفگ  و  مسج ، تاکرح  ددع  ار  نامزرم  دـنتفگ  هک  ار  امکح 
ص 110. نیرفاسملا ، داز  يدندرک .» تکرح  توافتم  ددع  ود  هب  نامز 

- رد دوب و  طایخ  نیـسحلا  وبا  نادرگاـش  زا  دادـغب ، هلزتعم  سیئر  یبعک ، یخلب  دومحم  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  مساـقلا  وبا  (. 41 [ ) 446]
تافو تسا . هدـنامن  یقاب  هنافـسأتم  هک  تسوا  تالاقملا  لئاسملا و  نویع  وا  مهم  ياهباتک  زا  درکیم . يوریپ  ماظن  زا  لـئاسم  زا  يرایـسب 

فوسلیف هب  دوش  عوجر  وا  هب  طوبرم  عبانم  لاححرش و  زا  یهاگآ  يارب  دناهدرک . دای  ياهلاس 318 و 319 و 320  رد  فالتخا  هب  ار  یخلب 
.35 صص 31 - يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ،

هب هتـشاذگ  قرف  تدم  نامز و  نایم  وا  دیوگیم  درادیم ، راهظا  هسمخ  يامدق  هرابرد  ار  يزار  هدیقع  هک  اجنآ  رد  ینوریب  (. 42 [ ) 447]
هک دننادیم  یتدم  ار  نامز  هفـسالف  هکنانچمه  دوشیمن ، عقاو  تدم  رب  دوشیم و  عقاو  نامز  رب  دـشاب  یهابت  هکنآ  قحاول  ددـع و  هکنیا 

ص 163. دنهللام ، قیقحت  درادن . رخآ  لوا و  هک  تسا  یتدم  رهد  یلو  دراد ، رخآ  لوا و 
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تذـل هک  دـننکیم  روصت  دـناهتفاین  یملع  شزرو  هک  یناسک  هک  دـیوگیم  یناـحور  بط  باـتک  زا  مجنپ  باـب  رد  يزار  (. 43 [ ) 448]
قافتا یعیبط  تلاح  زا  جورخ  هجیتن  رد  هک  یجنر  نازیم  هب  تذـل  هکلب  تسین ، نینچ  هکیلاحرد  تسین ، بوشم  جـنر  اـب  تسا و  صلاـخ 
تلاح هب  تشگرب  زا  تسا  ترابع  تذل  دنکیم «: فیرعت  هنوگنیا  ار  تذل  لصا ، نیا  دیهمت  يارب  وا  دهدیم و  تسد  یمدآ  هب  دـتفایم 

هک ياهلاقم  رد  هک  دیوگ  سپـس  وا  دشاب .» هدـش  لصاح  جورخ  دوخ  یعیبط  تلاح  زا  يذوم  يرما  هلیـسو  هب  هکنآ  زا  سپ  یعیبط  یلوا و 
. تسا هدرک  نایب  احورشم  ار  عوضوم  نیا  هتشون  ةذللا  ۀیئام  یف  مان  هب 

ص 37. يزار ، هیفسلف ، لئاسر 
هدوب خـلب  ياهاتـسور  زا  کنادوهج  لها  يرجه ، موس  نرق  ملکتم  رعاش و  بیدا و  یخلبلا ، نیـسحلا  نب  دیهـش  نسحلا  وبا  (. 44 [ ) 449]

نیـسحلا و نب  دیهـش  هب  فورعم  دوب  يدرم  يزار  ناـمز  رد  دـیوگیم  میدـن  نبا  ص 167 . ج 2 ، يومح ، توقاـی  نادـلبلا ، مجعم  تسا .
هداد و خر  یتارظانم  يزار  وا و  ناـیم  تسا و  یتاـفیلأت  اـهباتک و  ار  وا  درکیم و  لاـبند  ار  هفـسلف  شور  ملع ، رد  هک  نسحلا  وبا  هب  ینکم 

نایب هنوگنیدب  تذل  هرابرد  ار  دیهش  هدیقع  یناتـسجس  یقطنم  نامیلـس  وبا  ص 299 . تسرهفلا ، تـسا . هدرک  ضقن  ار  يرگید  کـیره 
تاذل دیآیم . رامش  هب  مالآ  سفن  تاذل  ربارب  رد  نت  تاذل  دراد و  يرترب  نت  تاذل  رب  تسا  یقیقح  تذل  هک  سفن  ياهتذل  هک  درادیم 

یتـقوم و دوشیم  بسک  ساوح  ياـهورین  هلیـسو  هب  هک  نت  تاذـل  یلو  تسا ، یمیاد  رادـیاپ و  تسا  تمکح  ملع و  نآ  أـشنم . هک  سفن 
ص 145. بختنم ،) همکحلا ( ناوص  تسا . رادیاپان 

تفگیم تشاد و  نومک  هب  هدـیقع  ماظن  اریز ، تسا ؛ هتـشاد  رظن  رد  ار  ماظن  باتک  نیا  نتـشون  رد  يزار  هک  دراد  لامتحا  (. 45 [ ) 450]
راتفگ زا  لقن و  ار  نومک  باحصا  ياهلالدتـسا  دیاقع و  ظحاج  تسا . هدوب  نماک  مزیه  رد  شتآ  هکلب  هتفریذپن  تلاحتـسا  شتآ  هب  مزیه 

ص 23. ج 5 ، ناویحلا ، دیوجیم . لالدتسا  نانآ  هیلع  ماظن 
ار نآ  دزاسیم و  دننام  يذتغم  هب  ار  اذغ  هک  تسا  ياهوق  يذاغ  دنیوگیم  یخرب  تسا . فالتخا  اذتغا  هرابرد  ار  ناکـشزپ  (. 46 [ ) 451]

تیحالص هریغم  هوق  بناج  زا  هک  تسا  يزیچ  يذاغ  دنیوگ  رگید  یخرب  دنکیم . نوزفا  عافترا ، ضرع و  لوط و  ینعی  هناگهس ، داعبا  رد 
داـعبا رد  دوشیم  اـضعا  ضراـع  هک  تسا  يددـمت  نآ  تساـمن و  هّیبرم  هوق  دـیوگیم  سونیلاـج  دزاـسیم . دـننام  وـضع  هب  دریذـپیم و 

، عوشیتخب نب  هّللا  دیبع  هیبطلا ، ۀضورلا  دریذپ . ددمت  يذـتغم  هکنیا  نودـب  دریذـپیم ، ار  نآ  وضع  هک  تسا  یتدایز  هیذاغ  یلو ، هناگهس ؛
ص 68.

، اریز ناروناج ؛ زا  کیکی  تکرح  دننام  تسا ، یعیبط  شتکرح  دـنکیم  تکرح  دوخ  بناج  زا  هچنآ  دـیوگیم  وطـسرا  (. 47 [ ) 452]
یعیبـط تکرح  نآ  هک  مییوـگیم  اـم  دـشاب  نآ  دوـخ  زا  نآ  تکرح  أدـبم  هک  يزیچ  ره  و  دـننکیم . تکرح  دوـخ  بناـج  زا  ناروناـج 

ص 834. ج 2 ، ۀعیبطلا ، دنکیم .
ماسجالا ثودـح  ای  ملاعلا  ثودـح  باتک  فیلأت  هب  راختفا  هک  ینالیغ  دـیرف  اـب  دوخ  هرظاـنم  نمـض  رد  يزار  نیدـلا  رخف  (. 48 [ ) 453]

ص 60. يزار ، تارظانم  تسا . هدرک  دناهدوب  نکاس  لزا  رد  ماسجا  هکنیا  رب  ینبم  يزار  هدیقع  هب  هراشا  هدرکیم 
و ص 126 ؛ ج 1 ، ناویحلا ، تسا . هدرک  دای  هسماخ » تعیبط  ناونع « هب  یبلاعث  و  هیناث » تعیبط  ناونع « هب  تداـع  زا  ظـحاج  (. 49 [ ) 454]

ص 179. هرضاحملا ، لیثمتلا و 
يرثا قوف  باتک  زا  ص 426 . ءابنالا ، نویع  ألخلا .» یف  ریثک  مالک  هیف  دـیوگیم «: باتک  نیا  مان  لابند  هب  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 50 [ ) 455]

سیطانغم بذج  هلئـسم  طابترا  باذجنا ، بذـج و  هلئـسم  رد  ، 12 صـص 11 - دوخ ، كوکـشلا  باـتک  رد  يزار  یلو  تسین ، تسد  رد 
یناجرج مثیهلا  وبا  تسا . هدوب  ثحب  دروم  نادنمـشناد  دزن  سیطانغم  بذـج  هلئـسم  تسا . هدرک  نایب  لیـصفت  هب  ـألخ  هلئـسم  اـب  ار  نهآ 

: دیوگ
ص 166. ورسخرصان ، نیتمکحلا ، عماج  رادرک  نینچ  ار  ود  ره  نیرم  تسا  تلع  هچشکنهآ  گنس  ساملا و  برس  نتسکش 
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اقلطم نیمز  هک  دریذپب  هک  تسا  مزال  وا  رب  نیاربانب ، تسا ؛ درـس  نکر  نیمز  هک  تشادـنپیم  سونیلاج  دـیوگیم «: يزار  (. 51 [ ) 456]
دشاب رتدرس  خی  زا  نیمز  هک  دیآ  مزال  سپ ، دشاب . هتشادن  دوجو  نآ  زا  رتدرـس  هک  تسا  يزیچ  دشاب  درـس  اقلطم  هک  يزیچ  تسا و  درس 
ص 17. كوکشلا ، میاهتخاس ». درفم  ياهلاقم  نآ  يارب  ام  تسا و  مزال  رایسب  نخس  کش  نیا  لح  رد  و  تسا ، سح  فلاخم  نیا  و 

: دیوگ تیب 8 ) هدیصق 44 ، ناوید (، رد  ورسخرصان  ینیمزریز . طاقن  ینعی ، تسا ؛ برس  عمج  بارسا  (. 52 [ ) 457]
نایب درفم  ياهلاقم  رد  اـم  هک « دـیوگیم  يزار  برـس  رد  یبوک  ياـپیم  ارچ  ینونجم  هنرودرخ  تتـسیاجبرا  قوب  ینز  نوچ  تمیزه  رد 

رد اتاذ  اـهنآ  هک  تسین  يور  نیا  زا  مینکیم  سح  دوگ  طاـقن  ياوه -- اههمـشچ و  بآ  رد  ناتـسمز  رد  اـم  هک  ار  یترارح  هک  میاهدرک 
نیا کش ، نودب  ص 32 . كوکشلا ، مینکیم ». سح  رتمرگ  ار  اهنآ  نامندب  يدرس  تهج  هب  ام  هکلب  ناتسبات ، زا  دنتـسه  رتمرگ  ناتـسمز 
دوخ ياههمان  زا  یکی  رد  نالطب  نبا  هکنانچ  هدوب ؛ يزار  عبات  عوضوم  نیا  رد  يرـصم  ناوضر  نبا  تسا . بارـسالا  وج  یف  نامه  هلاـقم 

تلاح کی  رب  ناتسمز  ناتسبات و  رد  اههمشچ  بآ  هک  تسا  هدش  یعدم  ار  يزار  بهذم  ناوضر ، نبا  ینعی  وا ، هک  دیوگ  ناوضر  نبا  هب 
. تسا

ص 70. لئاسر ، سمخ 
ترارح هلئسم  هک  دیوگ  دنکیم ، ثحب  تسا  ترارح  يارب  زا  لوا  ببس  نآ  هکنیا  دیشروخ و  مرج  زا  هک  اجنآ  رد  ینوریب  (. 53 [ ) 458]

وبا يزار و  يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  نایم  دراد و  یگتسب  هلئسم  نیا  هب  ناتسبات  رد  اهنآ  يدرس  و  ناتسمز ، رد  هاچ  ياهبآ  بارسا و  وج 
راثآ دنکیم . يربهر  قح  هب  ار  هدـنیوج  تسا و  عانقا  دـیفم  هک  تسا  هداد  خر  یتاضقانم  تابلاطم و  اهباوج و  اهلاؤس و  رامت  نیـسح  رکب 

ص 253. هیقابلا ،
ندب ياهیوم  هرابرد  باتک  هک  تسا  تسرد  نیـش  ارهاظ  هدش و  طبـض  ماهفتـسا  تمالع  اب  رعـشلا » یف  سوارک «، پاچ  رد  (. 54 [ ) 459]
اطسق ص 74 . تسا ، هدرک  ثحب  نآ  للع  ناگژم و  ناوربا و  يوم  هرابرد  همانجـنگ  باتک  زا  متفه  لصف  رد  يواـهر  بویا  تسا . ناـسنا 

، سفنلا یف  سیلاطوطـسرا  باتک  همدقم  تسا . هتـشون  دّلخم  نب  نسح  يارب  ار  نآ  هک  هتـشاد  رعـشلا  للع  مان  هب  یباتک  یکبلعب  ياقول  نب 
يوـم و دـلوت  هراـبرد  ار  بطلا  یف  شاـنکلا  دوـخ  باـتک  زا  لوا  شخب  ینارکـشک  اـی  يرکـشک  بوـقعی  ص 33 . يودـب ، نمحرلا  دـبع 

. تسا هدروآ  نآ  نامرد  تافآ و  تشادهگن و 
. تسا هدوب  يدنک  نادرگاش  زا  هک  تسا  یقئارف  نبا  هب  فورعم  یسخرس  ناورم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  یسخرس ، زا  دوصقم  (. 55 [ ) 460]

اکیرما ناسانشرواخ  نمجنا  هلیـسو  هب  هک  هتـشون  یـسخرس  زا  یطوسبم  لاححرـش  لاتنزر  زنارف  ص 158 . ج 1 ، توقای ، بیرالا ، داـشرا 
ماگنه يزار  . 47 ص 45 - يزار ، يایرکز  نب  دـمحم  ير ، فوسلیف  هب  دوش  عوجر  یـسخرس  لاوحا  زا  یهاگآ  يارب  تسا . هدـش  پاـچ 
ّبیطلا نب  دمحا  یلع  درلا  یف  اهمسر  انلعج  ۀلاقم  تابلاطملا  هذهل  اندرفا  دق  و  دیوگ «: معط  تهج  زا  وراد  لمع  رب  لالدتسا  هرابرد  نخس 

ص 17. كوکشلا ، ّرملا .» معطلا  رما  یف  یسخرّسلا 
: دیوگ تسا  رتهب  ناتسبات  رد  ناشلاح  عئابط  زا  یخرب  هکنیا  رب  ینبم  سونیلاج  نخس  رب  ثحب  ماگنه  يزار  (. 56 [ ) 461]

كوکش نآ  اریز ، منادرگ ؛ زارد  تسا  هنمزا  هلئسم  رد  سونیلاج  نخس  رد  هک  یکوکش  کش و  نیا  لح  اب  ار  باتک  هک  تسین  راوازـس  » 
هرابرد یباتک  هک  میتسه  مزاع  ادـخ  تساوخ  هب  ام  تسا و  باتک  نیا  ربارب  دـنچ  یباتک  هب  دـنمزاین  نآ  هرابرد  نخـس  تسا و  رایـسب  ادـج 

ءاش نا  مینک ، لصفم  یثحب  تسا  هدـمآ  ۀـیوهالا  باتک  نینچمه  هلاقم و  نیا  رد  هچنآ  زا  نآ  رد  میزاسب و  هلئـسم  نیا  هب  صوصخم  هنمزا 
ص 23. كوکشلا ، یلاعت .» هّللا 

یلع تاسقطسالا -- یف  . 1 تسا : هدمآ  ناونع  ود  تحت  نینح  هلاسر  رد  تسا  باتک  کی  هدـنیامن  رهاظ  هب  هک  ناونع  نیا  (. 57 [ ) 462]
دیدرگ راکشآ  دنکیم «: دییأت  ار  نیا  يزار  دوخ  ترابع  و  ياههرامش 11 و 102 ، هلاسر ، ناسنالا . ۀعیبط  باتکل  هریسفت  . 2 طارقب ، يأر 
مارجا ار  نیمز  بآ و  اوه و  شتآ و  يالویه  هک  سکنآ  راتفگ  اب  هدـش  هتـشون  ناسنالا  ۀـعیبط  باـتک  تاسقطـسا و  باـتک  رد  هچنآ  هک 
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نیا تضقانم  هب  باتک  نیا  رد  هچنآ  لیـصفت  زا  نآ  رد  میتخاس و  درفم  یباتک  ام  و  درادـن ...  تضقانم  دـنادیم  تمـسق  لـباق  ریغ  راـغص 
ص 12. كوکشلا ، میدومن ». ثحب  دناهتفگ  تایفیک  يدابم و  تاسقطسا و  رد  امدق  ار  هچنآ  نینچمه  هدمآ و  راتفگ 

تـسا هتـشاد  دوجو  میکح  نآ  یفـسلف  یبط و  راثآ  رد  هک  یتاضقانت  هتخادرپ و  سونیلاج  راثآ  دقن  هب  باتک  نیا  رد  يزار  (. 58 [ ) 463]
نآ رد  یلئاسم  هچ  هک  میبایرد  میناوتیم  اـم  هک  تسا  هدروآ  باـتک  نیا  رد  ار  دوخ  راـثآ  زا  يرایـسب  ماـن  نمـض ، رد  تسا و  هدرک  ناـیب 
هب سونیلاج  زا  عافد  هب  رهز  نب  ءالعلا  وبا  يرصم و  ناوضر  نبا  قداص و  یبا  نبا  هلمج  زا  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا . هدوب  حرطم  اهباتک 

هناخباتک رد  سونیلاجل  راصتنالا  یف  نییبتلا  نایبلا و  ناونع  تحت  رهز  نبا  باتک  زا  يدرفهبرصحنم  هخسن  دناهتخادرپ . يزار  كوکش  لح 
ص 116. هرامش 1 ، هرود 7 ، سدق ، ناتسآ  هلجم  تسا . هدنام  یقاب  دهشم  باون  هسردم 

رگا دنشاب و  ملکتم  دیاب  ناکشزپ  همه  هک  دوب  دقتعم  تسنادیم و  مهم  رایسب  ار  مالک  ملع  ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  (. 59 [ ) 464]
. دش دهاوخن  تفای  یللخ  دنهنیم  هیاپ  نآ  رب  نانآ  هک  یلوصا  رد  دشاب  قذاح  ناملکتم  راکفا  هداز  بط 

باتک رد  ار  نآ  تاضقانت  يزار  هک  تسا  هتشون  ار  مالکلا  ۀعانص  ۀلیـضف  یف  باتک  وا  هک  تسا  يور  نیمه  زا  و  ص 59 . ج 5 ، ناویحلا ،
، ظحاج لیاسر  زا  ياهعومجم  تسا . ظوفحم  ياهعومجم ، نمـض  رد  ایناتیرب ، هزوم  رد  ظحاج  باتک  زا  ياهخـسن  تسا . هدرک  رکذ  قوف 

ص 202. همانبجع ، رد  دلیفشریه ، زا 
، ةراــبعلا یبرع  رد   ( De InterPretatione) ساـنیمرا يراـب  تـالوقملا ، یبرع  رد   ( Categoria) سایروغیطاق (. 60 [ ) 465]
Analytica )(Posteriora یناث ياقیطولانا  ساـیق و   ( Analytica Priora) لوا ياقیطولانا  تسا ( ساـیقلا  یبرع  رد  اـقیطولانا 

ص 18. رشر ، یمالسا ، قطنم  لوحت  تسا . وطسرا  زا  باتک  هس  ره  نیا  تسا .) ناهرب 
قفو مالـسا  اـب  وا  تاداـقتعا  ارآ و  زا  یخرب  تسا و  بوسنم  وطـسرا  هب  قطنم  هک  اـجنآ  زا  دـیوگیم «: ینوریب  ناـحیر  وـبا  (. 61 [ ) 466]
متخ نیـس  اب  شماـن  هک  سکره  تهج  نیدـب  بصعت  لـها  نونکا  دـندوب ، تسرپهراتـس  وا  ناـمز  رد  ناـیمور  ناـینانوی و  اریز  دـهدیمن ؛
ادتبم يارب  تسا  عفر  نوچمه  هکلب  تسین  یلـصا  مسا  رد  نانآ  نابز  رد  نیـس  هکیلاحرد  دنهدیم ، تبـسن  داحلا  رفک و  هب  ار  وا  دوشیم 
رفنت بجوم  دـنربیم  راک  هب  مولع  رد  دوخ  فولأم  ظافلا  اب  ار  نف  نیا  قرط  هک  نونکا  دـیوگیم  نخـس  نیا  همادا  رد  وا  برع .» نابز  رد 

تایاهن دـیدحت  اهنوهرکی .» الف  ةداـتعملا  مهظاـفلاب  نکل  هقرط و  هقفلا  مـالکلا و  لوصا  لدـجلا و  یف  نولمعتـسی  مهارن  اـه  و  ددرگیمن «
ص 9. نکامالا ،

. تسا هداد  رارق  داریا  دروم  يزار  ار  نآ  بلاطم  زا  یخرب  هک  تسا  هتشاد  ناونع  نیا  تحت  یباتک  زین  سونیلاج  (. 62 [ ) 467]
ص 2. كوکشلا ،

يارب نآ  موزل  هک  یعـضاوم  زا  ار  تامدـقم  دـیاب  لالدتـسا  رد  هک  هتکن  نـیا  هـب  سونیلاـج  رب  دوـخ  تاداریا  نمـض  يزار  (. 63 [ ) 468]
ص 2. كوکشلا ، تسا . هدرک  هراشا  درک  باستکا  ذخا و  تسا  يرورض  بولطم 

ياههرامـش هلاسر ، نیمه  رد  ۀّینانویلا  ۀظعلا  یف  هتدیـصق  ۀّیهلالا و  ۀتدیـصق  ناونع  تحت  يزار  رگید  هدیـصق  ود  زا  ینوریب  (. 64 [ ) 469]
هک وا  زا  تیب  ود  طقف  دمآ ، دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  تسا و ، هدوب  يرعاش  قوذ  ار  وا  هک  دـیآیمرب  نیا  زا  هدرک و  دای  124 و 150 ،

. تسا هدیدرگ  دای  بتک  رد  هدش  هداد  تبسن  وا  هب  داعم  هرابرد 
موس و نرق  نادنمـشناد  ثحب  دروم  نآ  مقـس  تحـص و  تیفیک  راـبخا و  نآ  لوبق  یگنوـگچ  هتـشذگ و  زا  راـبخا  هلئـسم  (. 65 [ ) 470]

. دناهتشادن لوبق  مه  ار  رتاوتم  ربخ  هکلب  دحاو  ربخ  اهنت  هن  نادنمشناد  زا  یخرب  تسا . هدوب  هلزتعم ، اصوصخ  مراهچ ،
در دناهتـسنادیم  لطاب  ار  رتاوت  هک  ناسک  نآ  هدیقع  يرگید ، رد  هدرک و  تباث  ار  دـحاو  ربخ  یکی  رد  هک  هتـشاد  باتک  ود  يدـنوار  نبا 

قارو یـسیع  وبا  هجوتم  يدـنوار  نبا  در  هک  دز  سدـح  ناوتیم  دـیآیمرب  يدـیرتام  راتفگ  زا  هچنآ  زا  ص 217 . تسرهف ، تـسا . هدرک 
هتـشذگ و مایا  هرابرد  تروص  نیا  رد  تسین ، لوبق  لباق  الـصا  ای  ربخ  هک « دـنکیم  جاجتحا  نینچ  یـسیع  وبا  هتفگ  در  رد  وا  تسا . هدوب 
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تـسار دـیاب  ار  ناربمغیپ  رابخا  نیاربانب ، تسا ؛ لوبق  لباق  ندوب  رتاوتم  تروص  رد  هکنآ  ای  و  دـیآ ، مزال  لهج  نیرید  عیاـقو  رود و  دـالب 
ص 198. دیحوتلا ، باتک  تفریذپ .» تشاد و 

نآ یسدقم  و  سویروفرف ، و   ( Pythagoras) سروغاثیف هب  ار  دنیایوگ  قطان و  ناگراتس  هکنیا  هب  داقتعا  نایح  نب  رباج  (. 66 [ ) 471]
. تسا هدوب  ینارح  هرق  نب  تباث  هجوتم  دناهدوب  هدـیقع  نیا  رب  هک  یمالـسا  يامکح  نایم  زا  يزار  رظن  دـیاش  هداد و  تبـسن  وطـسرا  هب  ار 

ص 136. نیتمکحلا ، عماج  ص 20 ؛ ج 2 ، خیراتلا ، ءدبلا و  ص 506 ؛ نایح ، نب  رباج  لئاسر  راتخم 
ير دادـغب و  ناـیم  یلوط  هلـصاف  ناـیب  هب  هک  اـجنآ  رد  وا  تسا . هتفرگ  رارق  ینوریب  ناـحیر  وبا  هدافتـسا  دروـم  باـتک  نیا  (. 67 [ ) 472]

هدرک دای  تئیه  رد  دوخ  هلاقم  رد  بیبط  يایرکز  نب  دـمحم  رکب  وبا  هچنآ  اب  تسا  براقم  میدروآ  تسد  هب  ام  هچنآ  دـیوگ «: دزادرپیم 
ص 224. نکامالا ، تایاهن  دیدحت  تسا .»

لکش نیا  هک  تسا  نیا  هداد  رارق  يورک  ار  ملاع  لکش  دنوادخ  هکنیا  تلع  دنیوگیم «: افصلا  ناوخا  لئاسر  ناگدنـسیون  (. 68 [ ) 473]
رتعیـسو و نارگید  زا  شتحاـسم  نآ  هـکنآ  رگید  تـسا و  نآ ، زج  طورخم و  عـبرم و  ثـلثم و  لـیبق  زا  رگید ، هناگجـنپ  لاکــشا  زا  رترب 

ص 209. ج 2 ، تسا .» نایم  رد  نآ  زکرم  ربارب و  نآ  ياهرطق  زین  تسا و  رترود  تافآ  زا  رتعیرس و  شتکرح 
سروغاثیف و باحصا  نانوی ، هفسالف  زا  دخرچیم - دوخ  روحم  درگ  هب  نیمز  هک  دناهدوب  دقتعم  نادنمـشناد  زا  یمک  هدع  (. 69 [ ) 474]

نرق رخاوا  رد  هـک   ( Aryabhata) طهبیرا نایدـنه ، زا  هتـسیزیم و  دودـح 270 ق م . رد  هک  مجنم   ( Aristarchos) سخرطسیرا
ینامسآ هرک  هک  دشاب  هدرک  نامگ  یسک  هک  دوریمن  نامگ  یمالسا  نادنمـشناد  نایم  زا  یلو  تسا - هدرکیم  یناگدنز  یحیـسم  مجنپ 

همین رد  هک  روهشم ، نادیضایر  يزجس ، لیلجلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  دیعس  وبا  زج  دخرچیم  دوخ  روحم  درگ  رب  نیمز  تسا و  نکاس 
پاچ تمسق  تایاغلا ( يدابملا و  عماج  باتک  رد  متفه  نرق  نادنمشناد  زا  یـشکارم ، نسح  یلع  وبا  تسا . هتـسیزیم  مراهچ  نرق  زا  مود 

وبا بالرطـسا  نیا  جرختـسم  هک  تسا  هتفگ  ینوریب  ناحیر  وبا  دـیوگیم «: نینچ  یقروز  هب  فورعم  بالرطـسا ، فیـصوت  ماگنه  هدـشن )
. تسا تباث  رایس ، هراتس  تفه  زج  هب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  کلف و  تسا و  كرحتم  نیمز  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  نآ  تسا و  يزجـس  دیعس 
وا رظن  هب  هنوگچ  تسا . تفگـش  رایـسب  ینوریب  زا  نیا  تسا و  راوـشد  نآ  ندوـشگ  هک  تسا  ياههبـش  نیا  هک  تسا  هتفگ  سپـس  ینوریب 

صّخلم باتک  رد  يزار  افش و  رد  انیس  یلع  وبا  هک  تسا  يرما  نیا  تسا و  روهظ  تیاغ  رد  نآ  نالطب  داسف و  هک  يزیچ  دیامنیم  راوشد 
نیمه یشکارم  دنمـشناد  روظنم  ص 251 . ونیلان ، کلفلا ، ملع  دـناهتخاس .» راکـشآ  ار  نآ  داـسف  نارگید  و  شیاـهباتک ، زا  يرایـسب  رد  و 

. تسا يزار  زا  اهبورغ  بکاوکلا و  عولط  ّنا  یف  باتک 
اب راصبا  هک  هدرک  نایب  نآ  رد  هک  راصبا  یگنوگچ  رد  وا  باـتک  دـنکیم «: فیـصوت  نینچ  ار  باـتک  نیا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 70 [ ) 475]

، ءابنالا نویع  تسا .» هدومن  در  تسا  سدـیلقا  رظانم  باتک  رد  هک  ار  یلاکـشا  باـتک  نیا  رد  دریگیمن و  تروص  مشچ  زا  عاعـش  جورخ 
زین هدومن و  در  هرابنیارد  ار  سونیلاج  لوق  هدرک و  ناـیب  لیـصفت  هب  راـصبا  هراـبرد  ار  دوخ  هدـیقع  كوکـش  باـتک  رد  يزار  ص 422 .

. تسا هتشون  ثحبم  نیا  رد  راصبالا ) ۀیفیک  یف  درفم ( یباتک  هک  هدرک  هراشا 
هدــیقع اــجنآ  رد  هدروآ و  راــصبا  هراــبرد  ار  دوــخ  باــتک  زا  مــهن  لــهچ و  باــب  عوشیتــخب  نــب  هــّللا  دـــیبع  ص 5 . كوکـــشلا ،

. تسا هدرک  نایب  ار  نوطالفا  و   ( Diocles) سولقاد و   ( EPicurus) سروقیفا و   ( Democritus) سوطیرقومید
ص 297. ج 2 ، يزار ، نیدلا  رخف  هیقرشملا ، ثحابملا  هب  دوش  عوجر  زین  و  ، 70 صص 69 - هیبطلا ، ۀضورلا 

ص 5. كوکشلا ، تسا . هدرک  هراشا  زین  قوف  عوضوم  هب  راصبا  هلئسم  رد  سونیلاج  رب  دوخ  كوکش  رد  يزار  (. 71 [ ) 476]
یهاگآ تسا . هرواحم  یلـصا  فرط  سوامیط  مان  هب  یـصخش  باتک ، نیا  رد  تسا . نوطالفا  فورعم  باتک  مان  سواـمیط  (. 72 [ ) 477]

باتک رد  دـشاب . هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  یلایخ  یتیـصخش  ناونع  هب  نوطـالفا  هک  تسا  لـمتحم  و  تسین ، تسد  رد  صخـش  نیا  زا  یقیقد 
نوطـالفا و لـیذ   ، Oxford Classical Dictionary. تسا هتفرگ  رارق  وـگتفگ  دروـم  یعیبـط  مـلع  زا  یمهم  ثحاـبم  سواـمیط 
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. سوامیط
ملعلا یف  سواـمیط  عماوج  ماـن  هب  هک  سونیلاـج  صیخلت  زا  هکلب  هدرکن  هدافتـسا  سواـمیط  زا  میقتـسم  روطهب  يزار  هک  دوریم  لاـمتحا 

. دشاب هداد  رارق  ریسفت  دروم  ار  سخرطولف  ریسفت  هکنآ  ای  دشاب و  هتفرگ  هرهب  تسا  یعیبطلا 
. تسا هدرب  مان  سوامیط  باتک  ریسفت  رد  سخرطولف  باتک  ریسفت  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  میدن  نبا  هکنیا  اصوصخ 

ص 301. تسرهف ،
رد يزار  هرامـش 66 . هلاسر ، تسا . هدرک  دای  نآ  زا  قاحـسا  نب  نینح  تسا و  سونیلاـج  راـثآ  زا  ضبن  رد  گرزب  باـتک  (. 73 [ ) 478]

یباتک مراد  میمـصت  دنوادخ  يرای  هب  نم  هک  دراد  رایـسب  كوکـش  شتفارـش  تلالج و  مغریلع  باتک  نیا  دـیوگیم «: كوکـش  باتک 
هدرک دای  ار  كوکـش  نآ  دوخ  راصتخا  نیمه  رد  يزار  هک  تسین  مولعم  ص 27 . منک .» اصقتسا  اصحا و  ار  كوکـش  نآ  مسیونب و  درفم 

. تسا هدرکن  افو  نآ  نتشون  هب  شرمع  الصا  هکنآ  ای  هتفر و  نیب  زا  هک  هتشون  هناگادج  یباتک  هکنآ  ای  و 
رد كوکـش  باتک  رد  يزار  و  هرامـش 20 ، هلاسر ، تسا . هدرک  دای  نآ  زا  نینح  تسا و  سونیلاج  راـثآ  زا  زین  ءربلا  ۀـلیح  (. 74 [ ) 479]

صص 5 و 18 و 20. كوکش ، تسا . هدرب  مان  نآ  زا  دروم  دنچ 
هرامـش 14؛ هلاسر ، دـناهدرک . دای  نآ  زا  كوکـش  رد  يزار  هلاسر و  رد  نینح  تسا و  سونیلاج  راثآ  زا  ضارعالا  للعلا و  (. 75 [ ) 480]

صص 5 و 12. كوکش ،
هرامـش 15؛ هلاسر ، دـناهدرک . دای  نآ  زا  كوکـش  رد  يزار  هلاـسر و  رد  نینح  تسا . سونیلاـج  راـثآ  زا  ۀـملآلا  ءاـضعالا  (. 76 [ ) 481]

ص 18. كوکش ،
صیخلت ار  نآ  ای  هتـشون و  ریـسفت  طارقب  لوصف  رب  يدایز  نادنمـشناد  هک  دـش  داـی  دـشرملا  باـتک  لـیذ  رد  نیا ، زا  شیپ  (. 77 [ ) 482]

رب یبرع  ياهریـسفت  ناونع « تحت  لاتنزر  زنارف  هلاقم  هب  دوش  عوجر  مالـسا  ملاع  رد  طارقب  لوصف  ریثأت  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـناهدرک .
.245 صص 226 - نئوژ 1966 م ،. هم - هرامش 3 ، ج 40 ، بط ، خیرات  هلجم  طارقب ،» مسیروفآ  زا  لوا  لصف 

. تسا هتفر  ایند  زا  لاس 120 م . زا  سپ  هک  تسا  ینانوی  سیونیفارگویب  فوسلیف و  كراتولپ ) سخرطولف ( اـی  سخرتولپ  (. 78 [ ) 483]

. تسا هدرب  ماـن  ار  ۀـیعیبطلا  ءارـآلا  هلمج  زا  وا  راـثآ  زا  یخرب  میدـن  نبا  تسا . هدوب  ناناملـسم  هدافتـسا  دروـم  وا  راـثآ  یبرع  ياـههمجرت 
ص 254. تسرهف ،

. دنکیم دای  طارقس » انماما  ناونع « هب  ار  وا  دوخ  هفسلفلا  ةریـسلا  باتک  رد  تسا و  لیاق  طارقـس  يارب  يدایز  مارتحا  يزار  (. 79 [ ) 484]
، ير فوسلیف  تسه . فوسلیف  مان  راوازس  ببس  نادب  هدرکن و  لودع  وا  هریـس  زا  هک  دیامن  تباث  ات  دشوکیم  و  ص 99 ، هیفسلف ، لئاسر 

ص 224. يزار ، يایرکز  نب  دمحم 
هدوب طایخ  نادرگاـش  زا  هک  تسا  دادـغب ، هلزتعم  سیئر  یبعک ، یخلب  دومحم  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  مساـقلا  وبا  دوصقم ، (. 80 [ ) 485]

وبا انخیش  فیناصت  رد  ار  هبطخ  نیا  زا  يرایـسب  نم  هک « دیوگیم  ع ) یلع ( ترـضح  هیقـشقش  هبطخ  حرـش  ماگنه  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .
هب یـضر  فیرـش  هکنآ  زا  شیپ  زارد ، یتدم  هدوب و  ردتقم  تلود  نامز  رد  وا  ماهدید . لازتعا ، لها  زا  نایدادـغب  ياوشیپ  یخلبلا ، مساقلا 

. تسا روهـشم  هقف  لوصا  بتک  رد  حابم  ياـفتنا  رد  یبعک  ههبـش  ص 173  ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  تسا ». هدرکیم  یگدنز  دـیآ ، ایند 
هب دوش  عوجر  وا  لاوحا  لیـصفت  يارب  تسا . هدـش  داـی  و 320  و 319  ياهلاس 318  رد  فـالتخا  هب  وا  تاـفو  ص 76 . لوصالا ، ملاـعم 

.35 صص 31 - يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف 
دروم ار  یـسانشناهج  یفـسلف و  یلقع و  ثحاـبم  نآ  رد  هک  تسا  يزار  ياـهباتک  نیرتفورعم  نیرتمهم و  زا  باـتک  نیا  (. 81 [ ) 486]

. تسا هدرک  ریبعت  تایهلا  باتک  هب  نآ  زا  نومیم  نبا  هک  تسا  باتک  نامه  نیا  تسا . هداد  رارق  ثحب 
نارگید ورسخرصان و  مزح و  نبا  یسلدنا و  دعاص  یطیرجم و  هلمج  زا  یمالسا  نادنمشناد  ص 441 . یسیلگنا ،) همجرت  نیرئاحلا ( ۀلالد 
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.289 صص 260 - يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  باتک  هب  دوش  عوجر  لیصفت  يارب  دناهدرک . لوق  لقن  باتک  نیا  زا 
. تفر تراشا  وا  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یخلب  یبعک  مساقلا  وبا  وا  دوصقم  (. 82 [ ) 487]

هیندم هفسلف  دیوگیم  يدوعسم  تسا . هیندم  هفسلف  ربارب  رد  دوشیم ، هیعیبط  هفسلف  هب  ریبعت  نآ  زا  یهاگ  هک  همیدق ، هفسلف  (. 83 [ ) 488]
هک تسا  نامه  یعیبط  هفسلف  نیا  و  دراد ، تنیابم  یعیبط  يالوا  هفسلف  اب  هفسلف  نیا  تفای و  جاور  وطـسرا  نوطالفا و  طارقـس و  هلیـسو  هب 

. دـناهدوب نآ  رب  دنتـسه ، یناّرح  ناـیباص  ناـمز  نیا  رد  نآ  هدـنامزاب  هک  يرـصم ، ناـیباص  ماوع و  ناـینانوی  یطلم و  سلاـط  سروغاـثیف و 
هب هیعیبط  هفسلف  زا  مدرم  طارقس ، نامز  زا  سپ  لاس  تسیب  هک ، تسا  هتفگ  ناویحلا  باتک  رد  هک  دنکیم  لقن  وطسرا  زا  سپس  يدوعـسم 

ص 101. فارشالا ، هیبنتلا و  دندیدرگ . لیامتم  هیندم  هفسلف 
سروغاثیف و بهذـم  رب  انب  ییاهباتک  نارخأتم  زا  یهورگ  دـیوگیم  تسا ، هدرک  لـقن  ار  ـالاب  بلطم  نیع  هکنیا  زا  سپ  یـسلدنا ، دـعاص 

تاقبط تسا . يزار  يایرکز  نب  دـمحم  رکب  وبا  نانآ  نایم  زا  دـندرک و  يرای  ار  همیدـق  هیعیبط  هفـسلف  نآ  رد  دـندرک و  فیلأت  وا  ناوریپ 
ص 33. ممالا ،

هنایم لازتعا  لها  اب  وا  هک  دـیآیمرب  هتفرگ  یـشان ، یخلب و  ظحاج و  دـننام  لازتعا ، لـها  ناـگرزب  رب  يزار  هک  یتاداریا  زا  (. 84 [ ) 489]
. تسا بلطم  نیا  دیؤم  ریذحت  داقتنا و  رد  وا  باتک  هتشادن و  یبوخ 

. دنتشاد ناوارف  یتردق  ذوفن و  يزار  نامز  رد  هک  تسا  یلزتعم  بهذم  ناملکتم  وا  دوصقم  (. 85 [ ) 490]
لقعلا نادیم  مان  هب  یباتک  سوارک  ص 426 . ءابنالا ، نویع  دربیم . مان  لقعلا  نازیم  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 86 [ ) 491]

نبا هدرک و  سابتقا  رباج  زا  ار  دوخ  باتک  مان  يزار  نیارباـنب ، تسا ؛ هداد  ناـشن  ار  نآ  یطخ  ياههخـسن  هدرک و  رکذ  ناـیح  نب  رباـج  زا 
ص 88. ج 1 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج  دناهدناوخ . لقعلا  نازیم  ار  نآ  هابتشا  هب  میدن ، نبا  هعبیصا و  یبا 

يزار راثآ  لقن  رد  میدـن  نبا  هدافتـسا  دروم  تسرهف  نیمه  ایوگ  تسا و  هتـشون  ار  دوخ  راثآ  تسرهف  باتک  نیا  رد  يزار  (. 87 [ ) 492]
ص 299. تسرهف . هتسرهف .» نم  لوقنم  بتک  نم  يزاّرلا  هّفلا  ام  دیوگیم «: اریز ، تسا ؛ هتفرگ  رارق 

ص 426. ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  ریبعت  یهلالا  ملعلا  یف  راعشا  ناونع  هب  نآ  زا  هعبیصا  یبا  نبا  (. 88 [ ) 493]
، دنکیم نایب  ملاع  تاکرح  یهانت  مدع  رب  ینبم  ار  وطـسرا  ياهلالدتـسا  هک  اجنآ  دوخ ، ۀعیبطلا  دعب  ام  یف  ۀـلاقم  رد  يزار  (. 89 [ ) 494]

تضقانم رد  یفاک  هزادنا  هب  ام  هدیزرو و  کسمت  نآ  هب   ( Proclus) سلقرب هک  تسا  یلیلد  هب  هیبش  نیا  دیوگ «: مود  لالدتسا  نایاپ  رد 
«. میاهتفگ نخس  نآ 

نبا تسا . هدرک  هماقا  نآ  رب  ییاهتجح  هتفرگ و  ار  وطسرا  بناج  ملاع  مدق  هلئـسم  رد  یلو  تسا  هدوب  ینوطالفا  دنچره  سلقرب  ای  سلقربا 
زا یطفق  و  ص 254 ، تسرهف ، دنکیم ، دای  ۀلاقم  ةرـشع  نامث  سلقرب  یلع  دّرلا  ناونع  تحت  وا  باتک  زا  يوحن  ییحی  رابخا  نمـض  میدن 

ص 366. ءامکحلا ، رابخا  تسا . هدرک  دای  رهدلاب » لئاقلا  ناونع « هب  وا 
، دـنهللام دـناهدرک . لوق  لقن  نآ  زا  ینوریب ، دـننام  یمالـسا ، نادنمـشناد  هدوب و  ناناملـسم  سرتسد  رد  يوحن  ییحی  باـتک  زا  ياهمجرت 

مدق یف  سلقرب  جـجح  تسا . هدرک  لقن  یبرع  هب  ملاع  مدـق  رب  ار  سلقرب  ياهلیلد  زا  لیلد  هن  نینح  نب  قاحـسا  صص 17 و 111 و 114 .
.42 صص 34 - يودب ، نمحرلا  دبع  برعلا ، دنع  ۀثدحملا  ۀینوطالفا  رد  لوقنم  ملاعلا ،

زا ههبش  تشه  سپس  وا  درک . داریا  یتاهبش  تخاس و  یباتک  ملاع  مدق  هلئسم  رد  دوب  نوطالفا  هب  بستنم  هک  سلقرب  دیوگیم  یناتـسرهش 
متخاس درفم  یباتک  نم  تسا و  مکحت  نآ  رتشیب  تسا و  هطلاغم  یعون  تاهبـش  نیا  زا  کیره  رد  دیوگیم  هاگنآ  دنکیم و  لقن  سلقرب 

. مدرک ضقن  ار  تاهبش  نآ  یقطنم  نیناوق  هیاپ  رب  مدرک و  نایب  ار  انیس  نبا  تاریرقت  وطسرا و  تاهبش  نآ  رد  و 
مه كوکش  باتک  رد  هک  دراد  لامتحا  هدرک  وا  رب  ضقن  سلقرب و  هب  هراشا  هعیبطلا » دعب  ام  یف  هلاقم « رد  هلئسم  نیمه  رد  يزار  هکنیا  زا 

. دشاب هتخادرپ  وا  در  هب  هلئسم  نیمه  رد 
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هب دیعب  دش و -- دهاوخ  رکذ  هرامش 155  تحت  وا  ییایمیک  ياهباتک  وزج  هک  دراد  ریبدتلا  باتک  مان  هب  یباتک  دوخ  يزار  (. 90 [ ) 495]
ص ج 1 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج  دراد . ریبدتلا  باتک  مان  هب  یباتک  زین  نایح  نب  رباج  دشاب . هدرک  ضقن  ار  دوخ  باتک  هک  دـیآیم  رظن 

. دشاب باتک  نآ  هب  رظان  يزار  ضقن  هک  تسین  مولعم  یلو  129 ؛
هدوب و نتولپ  نادرگاش  زا  وا  تسا . هتـشذگرد  لاـس 298  زا  سپ  هک  تسا  موس م . نرق  نادنمـشناد  زا  يروص  سویروفرف  (. 91 [ ) 496]

ماگنه يدوعسم  تسا . هدوب  همیدق  هیعیبط  هفسلف  نارگیرای  زا  هک  تسا  يرصم  نهاک  مان   ( Anebon) وبانا هتشون و  ار  دوخ  داتسا  هریس 
لخدـم رد  یجوغاسیا  باتک  بحاـص  يروص - سویروفرف  ناـیم  یهلا  مولع  هراـبرد  ییاهخـساپ  اهـشسرپ و  و  دـیوگ «: ناـیباص  زا  ثحب 

هک ییاههمان  دش و  عقاو  درکیم - يرای  ار  ینانوی  نایباص  بهاذم  هدیشوپ  هک  یینارصن  يرصم ، نهاک  وبانا - و  قطنم - رد  وطسرا  باتک 
همان زا  یتمسق  یناتسرهش  ص 138 . فارشالا ، هیبنتلا و  تسا .» فورعم  دنتسه  لیاوا  مولع  هب  انـشآ  هک  نانآ  دزن  هدش  لدبودر  نانآ  نایم 
يارب ینامز  يادـتبا  نوطالفا  هک  دـیربیم  نامگ  امـش  هکنیا  دـیوگیم «: سویروفرف  همان ، نیا  رد  تسا . هدرک  لقن  ار  وبانا  هب  سویروفرف 

«. دراد ۀلعلا  ۀهج  نم  ءادتبا  تسا  دقتعم  هکلب  دراد  ینامز  يادـتبا  ملاع  هک  تسین  دـقتعم  وا  اریز ، تسا ؛ تسردان  يوعد  تسا  لیاق  ملاع 
باـتک رد  هتـسویپ و  مه  هـب  هدرک و  درگ  فـلتخم  ياـهاج  زا   ( Thomas Gale) لیگ ساـموت  ار  هماـن  نیا  ص 345 . لـحن ، لـلم و 

.128 صص 120 - ج 2 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج  تسا . هتخاس  رشتنم  لاس 1678 م ،. رد  دروفسکا ، رد   (، Editio PrincePs) دوخ
نیرخآ يدنک و  قاحسا  نب  بوقعی  نانآ  نیتسخن  هک  دنکیم  دای  مالسا  هفسالف  نارخأتم  ناونع  هب  نت  هدزون  زا  یناتسرهش  (. 92 [ ) 497]

ص 348. لحن ، للم و  تسا . یمق  براحم  نب  لهس  نب  نسح  براحم  وبا  نانآ  نیمهد  و  تسانیس ، یلع  وبا  نانآ 
هدرک و راختفا  وا  هب  دیمع  نبا  دیوگیم  دـنکیم و  دای  یمق  براحم  نب  قاحـسا  نب  نسح  ناونع  هب  وا  زا  ۀـمکحلا  ناوص  بختنم  فلؤم 

ناوـص بختنم  دوـب .» یفاـک  رهـش  نآ  هجرد  ّوـلع  يارب  دوـب  هدـماین  نوریب  براـحم  نبا  زج  یـسک  مق ، اـم ، رهـش  زا  رگا  هک « تسا  هتفگ 
هدوب هچ  وا  هب  يزار  هلاسر  ود  نومـضم  هکنیا  زا  یلو  هدوب ، فوسلیف  بیدا و  يدرم  وا  هک  دـیآیم  تسد  هب  اجنیا  زا  ص 139 . همکحلا ،

. تسین تسد  رد  یعالطا  تسا 
ریز دروم  هلمج  زا  تسا ، هدرک  سفن  مدـق  رب  ینبم  يزار  هدـیقع  هب  هراشا  دوخ  باـتک  زا  يددـعتم  دراوم  رد  ورـسخرصان  (. 93 [ ) 498]

: تسا
هب تستخیوآ  الویه  ردـنا  تسداتفیب و  شیوخ  ملاع  زا  تسدـش و  هنتف  شیوخ  یلعاـف  یناداـن و  هب  ـالویه  رب  سفن  دـنتفگ  هقرف  رگید  و  » 

هدرک شومارف  ار  شیوخ  ملاع  رم  تسا  هتخیمایب  الویه  اب  نوچ  نکیل ، و  ملاع ؛ نیا  زج  تسه  یللع  ار  سفن  رم  ینامسج و  تاذل  يوزرآ 
دای وا  ملاع  زا  ار  وا  رم  تساطخ و  دنک  یمه  هکنیا  هک  دنک  هاگآ  ار  سفن  رم  ات  ملاع  نیردنا  تسداتـسرف  ار  لقع  هناحبـس  يراب  و  تسا ،

ص 318. نیرفاسملا ، داز  ددرگزاب .» شیوخ  ملاع  هب  دنشک و  هاتوک  ملاع  نیا  زا  تسد  ات  دهد 
تبـسن نانآ  هب  ار ، سیلبا -- الویه و  ءالخ و  نامز و  یلاعت و  يراب  ینعی  هسمخ ، يامدق  هب  هدیقع  هیونث ، دیاقع  ندرک  دای  ماگنه  مّیق  نبا 
يامدق هب  تسا و  هداهن  ار  سفن » سیلبا «،» ياجهب « وا  یلو  تسا  هدوب  بهذم  نیا  رب  يزار  يایرکز  نب  دمحم  دیوگیم  سپس  دهدیم و 

ص 241. ج 2 ، نافهللا ، ۀثاغا  تسا . هدش  دقتعم  هسمخ 
ححـصم هدـیر ، وبا  يداهلا  دـبع  دـمحم  دراد . ماسجا  رهاوج ال  ّهنا  یف  ناونع  تحت  ياهلاـسر  يدـنک  قاحـسا  نب  بوقعی  (. 94 [ ) 499]

لئاسر تسا . هدـناوخ  ماسجا  رهاوج ال  دـجوت  ّهنا  یف  ماـن  هب  ار  نآ  هدوزفا و  باـتک  ناونع  هب  ناـیب  دـیزم  يارب  ار  دـجوت » هملک « باـتک ،
هدناوخ ص 427 ) ءابنالا ، نویع  ماسجالا ( رهاوج  یف  ار  يزار  باتک  هعبیـصا  یبا  نبا  هکنیا  نیارباـنب ، ص 262 . ج 1 ، ۀیفسلفلا ، يدنکلا 

تسا يدام  ریغ  ینعی  تسین ، مسج  هک  دوشیم  تفای  ییاهرهوج  هک  دنک  تباث  دهاوخیم  هلاسر  نیا  رد  يدنک  دیآیمن . رظن  هب  تسرد 
يزار هک  دز  سدـح  ناوتیم  تهج ، نیا  زا  تسا . سفن  تسین  مسج  هک  يرهوج  نآ  هک  دـسریم  هجیتن  نیدـب  لالدتـسا  هماقا  زا  سپ  و 

. تسا هدرک  ثحب  یبلطم  هچ  هرابرد  باتک  نیا  رد 
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هک تسا  ینادنمـشناد  زا  هدناوخیم  رهاط » لآ  مکح  ار « وا  رهاط  نب  هّللا  دـبع  هک  نیـسحلا  نب  رهاط  نب  ۀـحلط  نب  روصنم  (. 95 [ ) 500]
رد وا  ص 117 . میدـن ، نبا  تسرهف ، تسا . هتـشاد  دوجولا ، باتک  ناونع  تحت  یتسه  هرابرد  یباتک  هلمج  زا  هفـسلف ، رد  يروهـشم  راثآ 

لقن ار  وا  هدیقع  ثحابم  زا  یکی  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  تسا و  هتـشون  کلفلا  لاعفا  نع  ۀنابالا  مان  هب  یباتک  هدوب و  تسدهریچ  کلف  ملع 
ص 364. ج 1 ، يدوعسم ، نوناق  تسا . هدرک 

ایؤر ریبعت  مان  هب  یباتک  هتـسیزیم  مود م . نرق  رخاوا  رد  هک   ( Artemidorus of EPhesus) یسسفا سرودیماطرا  (. 96 [ ) 501]
ثحب ایؤر  هنوگود  زا  دوخ ، باتک  لوا  هلاقم  زا  متفه  باب  رد  وا  تسا . هدرک  همجرت  یبرع  هب  یناـنوی  زا  ار  نآ  قاحـسا  نینح  هک  هتـشون 

رد وا ، دـیآیم . دـنوادخ  بناج  زا  هک  ییایؤر  يرگید  و  دوشیم ، ادـیپ  يزیچ  هراـبرد  رکف  هجیتن  رد  هک  هرّکذـم  ياـیؤر  یکی  دـنکیم ؛
ریخلا و نم  ءیـشب  رذـنیف  دـهدیم « یهاگآ  دوشیم  عقاو  هدـنیآ  رد  هک  يرـش  ریخ و  زا  باوخ  نآ  هک  دـیوگ  مود ، عون  فیـصوت  نمض 

دیوگ هداد و  ایؤر  ثحب  هب  صاصتخا  ار  دوخ  باتک  زا  مهن  یـس و  باـب  عوشیتخب  نب  لـیئربج  نب  هّللا  دـیبع  ص 32 . ایؤرلا ، ریبعت  رّشلا .»
کشزپ دشاب و  هدش  يرامیب  راچد  یسک  هکنآ  دننام  دیوگ  مود  مسق  نایب  نمض  رد  و  ۀینامـسج ، ۀیعیبط و  هیهلا و  تسا : مسق  هس  رب  ایؤر 

دید باوخ  رد  ار  نسار  بارش  هک  يرصم  نز  نآ  دننام  دنبایرد ، باوخ  رد  ار  يرامیب  نآ  يوراد  کشزپ  ای  رامیب  دنامرد و  وا  نامرد  زا 
، اریز دندیمان ؛ ناگتـشرف ) بارـش  هکئالملا ( بارـش  ار  بارـش  نیا  تهج  نیدب  دـیدرگ و  فرطرب  وا  درد  دیـشون و  نآ  زا  يرادـیب  رد  و 

ص 55. ۀیبطلا ، ۀضورلا  کلذب .» اهترذنا  ۀکئالملا  نا  مهداقتعا  لجأل  دناهدرک « هاگآ  ار  وا  ناگتشرف  هک  دندوب  دقتعم 
نارگید هدیمان و  تاوبن  رد  ار  باتک  نآ  وا  دنچره  دراد . تضقانم  هدمآ  هرامش 173  لیذ  هک  وا  باتک  اب  باتک  نیا  ناونع  (. 97 [ ) 502]

. دنکیم دای  یتشز  هب  يزار  تاوبن  باتک  زا  دوخ  هلاسر  زاغآ  رد  ینوریب  یلو  دناهدناوخ ، نایدالا  ضقن 
زا  ( Sisinnious) نسیس ای  سیس  تسا . هدروآ  یناّنملا  سیـس  نیب  هنیب و  يرج  امیف  ناونع  تحت  ار  باتک  نیا  میدن  نبا  (. 98 [ ) 503]

نامز رد  ناریا  دوب . لباب  رد  وا  ماقم  دـیدرگ و  نایونام  لک  هفیلخ  وا  نییعت  تیـصو و  رب  انب  یناـم  تاـفو  زا  دـعب  هک  دوب  یناـم  نادرگاـش 
ص 233. تسرهف ، تسا . هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  سیس  زا  یلیاسر  مان  میدن  نبا  ص 224 . نس ، نتسیرک  نایناساس ،

لمتحم نیاربانب ، دـنک . تباث  ار  داعم  دـهاوخیم  هلاـسر  نیا  رد  يزار  هک  دـیآیمرب  نینچ  هعبیـصا  یبا  نبا  میدـن و  نبا  زا  (. 99 [ ) 504]
يزار هب  داعم  لاطبا  رد  ياهلاسر  نادنمـشناد  زا  یخرب  نآ . ندوب  ینامـسج  یناحور و  دـننام  تسا ، هدوب  نآ  هوحن  رد  فالتخا  هک  تسا 

نیا تیب  ود  نآ  تسا و  هدیدرگ  طابنتـسا  داعم  راکنا  نآ  زا  هک  هدـش  هداد  تبـسن  يزار  هب  تیب  ود  عبانم ، زا  یخرب  رد  دـناهداد و  تبـسن 
: تسا

؟ یلاحرت نیا  یلا  لاحرت  لجاعبیلبلا  نذآ  دق  يردا و  يرمعل ال 
» ناونع هب  تسا  یلـصف  افـصلا  ناوخا  لئاسر  رد  (. 100 [ ) 505 [ ؟ یلابلا دـسجلا  ّلحنملا و  لـکیهلا  نمهجورخ  دـعب  سفنلا  ناـکم  نیا  و 

نامز هک  دـشاب  نیا  میدـق  زا  نانآ  دوصقم  رگا  دـنیوگیم «: لصف  نیا  زاغآ  رد  و  ثدـحم » ای  تسا  میدـق  ملاـع  هک  اـمکح  راـتفگ  ینعم 
هک یتروص  رب  تسا ، هدوـب  نیعلا  تباـث  ـالزا  ملاـع  هک  دـشاب  نیا  ناـشدارم  رگا  تسا و  تسرد  ناـشراتفگ  تسا  هتـشذگ  نآ  رب  يزارد 
نآ رب  الزا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  دـحاو  یتلاح  رب  نیعلا  تباث  ندز  مهرب  مشچ  کـی  یتح  ملاـع  اریز ، تسین ؛ تسرد  تسا ، نونکا 

ص 447. ج 1 ، دشاب .» تسا  نالا  هک  یتروص 
کلف نارود  تسا و  هدوب  تسا  نآ  رب  نونکا  هکیتروص  نیا  رب  ـالزا  ملاـع  هک  تسا  نیا  رب  هدـحالم  مظعم  لـصا  هک « دـیوگیم  ینیوج 

، يزاغآ نودـب  يرگید ، زا  سپ  یکی  داسف  نوک و  ملاع  رد  الزا  زین  ثداوح  تسا و  هتـشاد  دوجو  يزاغآ  نودـب  رگید  هرود  زا  لبق  الزا 
ره و  رذب ) مخت ( هب  قوبـسم  یتشک  ره  و  ردـپ ، هب  قوبـسم  يدـنزرف  ره  تسا ، دوخ  دـننام  هب  قوبـسم  يزیچ  ره  سپ ، دـناهدمآ ؛ دوجوهب 

ص 25. داشرالا ، تسا .» غرم  هب  قوبسم  غرممخت ) یمخت (
مومأم ماـما و  رد  ماـن  هب  یکی  تسا : قیبطت  لـباق  قوف  باـتک  ود  اـب  هک  هداد  تبـسن  يزار  هب  باـتک  ود  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 101 [ ) 506]
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نادنمشناد هصاخ  ناملکتم ، نایم  رد  يزار  نامز  رد  تماما  هلئسم  ص 426 . ءابنالا ، نویع  موصعم . لضاف  ماما  راثآ  رد  يرگید  و  روقح ،
هدیشک مجنپ  نرق  هب  مراهچ  نرق  زا  هلئـسم  نیا  هلابند  تسا . هتـشگ  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  ياهباتک  هدوب و  جیار  ياهلئـسم  یلزتعم ،
تماما هلئـسم  هب  صاصتخا  ار  ینغملا ، باتک  ینعی  دوخ ، یمالک -- فراعملا  ةرئاد  زا  یمهم  تمـسق  یلزتعم  راـبجلا  دـبع  یـضاق  دـش و 

زا یخرب  تسا . هدرک  در  ار  یـضاق  بلاطم  زا  يرایـسب  نآ  رد  هتـشون و  ار  ۀمامالا  یف  یفاشلا  سیفن  باتک  یـضترم  دیـس  سپـس ، هداد و 
ار وا  ندوب  یعیـش  هدرک ، حیرـصت  وا  ندوب  موصعم  ندوب و  لضاف  هب  هتـشون و  تماـما  هراـبرد  یباـتک  يزار  هکنیا  زا  رـصاعم  نادنمـشناد 

ص 424. همعن ، هّللا  دبع  ۀعیشلا ، ۀفسالف  دناهدرک . طابنتسا 
« هیلایک مان « هب  یبهذـم  عضاو  هتـشاد و  یلیعامـسا  لیامت  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  نارکفتم  زا  لایک  نب  دـمحا  دوصقم  (. 102 [ ) 507]

نب رفعج  زا  سپ  تیب ، لها  زا  یکی  نایعاد  زا  هک  دنلایک  نب  دمحا  ناوریپ  دـیوگ «: هیلایک » لیذ « رد  یناتـسرهش  میرکلا  دـبع  تسا . هدوب 
زاربا ینانخـس  ملع  زا  یباب  رد  دوب و  هتخیمآ  شیوخ  ناوتان  راکفا  اـب  هدونـش و  ار  یملع  نانخـس  زا  یخرب  وا  تسا . هدوب  قداـص ، دـمحم 

. دناهدرک دای  لاس 270  ار  وا  تافو  ص 138 . لحنلا ، للملا و  دوبن .» قبطنم  لقع  عمس و  اب  هک  تشاد 
تموکح ير  رد  ات 296  لاس 290  زا  هک  دسا  نب  دمحا  نب  قاحسا  نب  روصنم  حلاص  وبا  شهاوخ  هب  ار  باتک  نیا  يزار  (. 103 [ ) 508]

لاس 1939 م. رد  هک  باتک  نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  یفسلف  قالخا  ثحابم  نآ  رد  تسا و  هتشون  هدرکیم 
،210 صـص 155 - يزار ، يایرکز  نب  دـمحم  ير ، فوسلیف  باتک  زا  یلـصف  رد  هدـش ، پاچ  يزار  ۀیفـسلف  لئاسر  نمـض  رد  هرهاق  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  ریسفت  لیلحت و  دروم  نآ  بلاطم 
نافلاخم ربارب  رد  هدرک و  دای  دشاب  نآ  رب  دیاب  فوسلیف  کی  هک  ار  ياهلضاف  تریس  تسرد و  شور  يزار  باتک  نیا  رد  (. 104 [ ) 509]

لاس 1939 م. رد  ۀیفسلف  لئاسر  وزج  باتک  نیا  تسا . هدرک  عافد  دوخ  زا  دندرکیم  عینشت  ناهاش  رابرد  هب  یگتـسباو  تهج  هب  ار  وا  هک 
هلیـسو هب  هک  دروآ  درگ  یباتک  یط  يزار ، هرابرد  ياهمدقم  لابقا و  سابع  همجرت  اب  ار ، باتک  نتم  هدـنراگن  تسا . هدـش  پاچ  هرهاق  رد 

يایرکز نب  دمحم  ير ، فوسلیف  رد  ار  باتک  نیا  بلاطم  سپـس  دیدرگ و  پاچ  لاس 1343 ش ،. رد  ناریا ، رد  وکسنوی  یلم  نویسیمک 
. داد رارق  لیلحت  ریسفت و  دروم   233 صص 213 - يزار ،

ار نآ  هنومن  هک  تسا  هدـش  لقن  نانوی  يامکح  زا  هک  هدوب  یلاثما  مکح و  اهدـنپ و  يواح  هدیـصق  نیا  هک  تسا  لمتحم  (. 105 [ ) 510]
هب طوبرم  هک  یبتک  ریاس  کتاف و  نب  رشبم  مکحلا  راتخم  يرماع ، داعسالا  ةداعـسلا و  یناتـسجس ، نامیلـس  وبا  همکحلا  ناوص  بختنم  رد 

. میبایب میناوتیم  تسا  عوضوم  نیا 
تسا ظوفحم  هرامش 16  هب  ياهعومجم  نمض  رد  روپمار ، باون  هناخباتک  رد  يزار  یمیلعتلا  لخدملا  زا  یطخ  ياهخـسن  (. 106 [ ) 511]

.» دناهدرک یفرعم  ار  دهاوش  باتک  باتک و  نآ  ياهلاقم  یط   ( R .F .Azo) وزا فا . رآ . و   ( H .E .StaPleton) نوتلپاتسا يا . چا . و 
.94 صص 75 - ج 3 ، هتکلک 1914 ، لاگنب ، ییایسآ  نمجنا  دوبدای  هعومجم  يدالیم ،» مهدزیس  نرق  زا  ایمیک  رد  یباتک 

ره هکنادـب  دـیوگیم «--: نآ  زاغآ  رد  يزار  ایمیک و  ملع  هب  تسا  يدـمآرد  شیپ  تسادـیپ  نآ  مان  زا  هکنانچ  یمیلعت  لخدـم  باـتک 
هب فورعم  تعانص  يارب  و  انـشآان ، نارگید  دنیانـشآ و  نادب  تعانـص  نآ  لها  هک  تسا  ییاهمان  ار  تالآ  نآ  تسا و  یتالآ  ار  یتعانص 

نیا زا  یتمـسق  رد  دشاب  هتـساوخ  هکره  دنلهاج و  نادب  نارگید  دننادیم و  ار  نآ  تعانـص  نآ  لها  هک  تسا  يریقاقع  تالآ و  زین  ایمیک 
هک دیوگیم  سپس  يزار  دنادب .» ار  اهنآ  تئادر  تدوج و  اهنآ و  تاوذ  ریقاقع و  تالآ و  نآ  ياهمان  هک  تسا  راچان  دوش  دراو  تعانص 

همدقم دنناوخب . دربیم  مان  وا  هک  ار  ییاهباتک  بیترت ، هب  دیاب ، تعانـص  نیا  ناگدنیوج  هتـشون و  قوف  روظنمهب  ار  یمیلعت  لخدـم  باتک 
. یمیلعتلا لخدملا 

یناهرب لخدم  هب  رظن  یمیلعت  لخدم  نتخومآ  زا  سپ  دیاب  ایمیک  هدـنیوج  دـیوگیم «: یمیلعتلا  لخدـملا  زاغآ  رد  يزار  (. 107 [ ) 512]
همدقم دروآ .» تسد  هب  نداعم  راجحا و  داسجا و  حاورا و  نیوکت  هب  یتسرد  تفرعم  هکنآ  ات  میاهدیمان  نداعملا  للع  ار  نآ  ام  هک  دـنکفا 
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مولع زا  دـنکیم  ثحب  تایندـعم  زا  هک  تهج  نآ  زا  ار  ایمیک  تعانـص  دـناهتخادرپ  مولع  میـسقت  هب  هک  ینادنمـشناد  یمیلعتلا . لخدـملا 
ص 128. یمزراوخ ، مولعلا ، حیتافم  دناهدروآ . رامش  هب  یعیبط 

. دـنکفا اهیرکنم  یلع  دّرلا  ۀعنـصلا و  تابثا  باتک  هب  رظن  نداعملا  للع  زا  سپ  دـیاب  اـیمیک  ملع  هدـنیوج  دـیوگیم  يزار  (. 108 [ ) 513]
. تسا هتخادرپ  نآ  نارکنم  در  ایمیک و  تعنص  تابثا  هب  يزار  باتک  نیا  رد  نیاربانب ، یمیلعتلا . لخدملا  همدقم 

نینچ نآ  هرابرد  دوخ  هدش و  هدناوخ  مه  ۀعانـصلا  تابثا  هک  دراد  ناهربلا  باتک  مان  هب  تعانـص  نالطبم  در  رد  یباتک  زین  نایح  نب  رباج 
ناهربلاب و فورعملا  باتکلا  وه  ۀعانصلا و  لطبا  نم  یلع  دّرلاب  فرعی  رشع  ینثالا  ۀئاملا و  نم  انل  باتک  یف  کلذ  انّیب  دق  و  تسا «: هتفگ 

«. ۀعانصلا تابثا 
ص 34. ج 1 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج  تسا . هدرک  هسیاقم  يزار  ۀعانصلا  تابثا  اب  ار  قوف  باتک   ( J .Ruska) اکسور یج .

. دوشیم تفای  يزیچ  ره  نآ  رد  هک  دوش  هدناوخ  دیاب  رجحلا  باتک  ۀعانصلا ، تابثا  باتک  زا  سپ  دیوگیم  يزار  (. 109 [ ) 514]
رجحلا باتک  فیلأت  رد  يزار  هک  هدش  هداد  ناشن  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  یطخ  باتک  کی  زا  یترابع  سوارک  یمیلعتلا . لخدـملا  همدـقم 
رکذـی مل  هنا  یلع  رجحلا ...  باتکب  فورعملا  هباتک  یف  اهمّدـق  یتلا  ۀـلیحلا  يرت  ذـئنیحف  تسا «: هدـش  رثأتم  رباج  ناکرالا  باتک  زا  دوخ 

«. ۀعبرالا ناکرالا  باتکب  فورعملا  هباتک  عضو  یف  ناّیح  نب  رباج  هذاتسا  ۀقیرط 
ص 105. ج 1 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج 

ار باتک  نیا  يزار  هک  دـهدیم  ناشن  نانچ  هدرک و  لوق  لقن  رباج  تادّرجملا  باتک  زا  اج  دـنچ  رد  ۀـمحرلا  حـیتافم  باـتک  رد  ییارغط 
تادّرجملا نم  مظعالا  بابلا  یف  هّللا  همحر  رباج  لاق  ترابع «: نیا  رد  هلمج  زا  تسا . هدومن  فیلأت  ار  دوخ  رجحلا  باتک  هدرک و  لاـحتنا 

ص 31. ج 1 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج  رجحلا .» باتک  هاّمس  صقن و  هیف و  داز  ایرکز و  نبا  اهلحتنا  یتلا 
تغبـص وراد  هنوگچ  هچ و  يارب  ییورین و  هچ  اب  هک  ددرگ  هتـسناد  ات  دوش  هدناوخ  دیاب  باتک  نیا  ریبدـتلا  باتک  زا  سپ  (. 110 [ ) 515]

اهل ةّریغملا  يوقلل  ةرـساکلا  ةوقلا  اّهنا  اهانعم  ریـسکالا  ۀظفل  و  دیوگ «: ریـسکا  ظفل  هرابرد  یطیرجم  یمیلعتلا . لخدملا  همدـقم  دریذـپیم :
ص 8. میکحلا ، ۀیاغ  هب .» ۀهیبش  نوکت  یتح  اهرهوج  یلا  اهل  ۀلیحملا  ۀبلغلاب 

تعانص و نیا  تلیضف  نآ و  لها  تعانص و  نیا  فرش  ات  دوش  هدناوخ  دیاب  ۀعانصلا  فرش  باتک  ریسکالا  باتک  زا  سپ  (. 111 [ ) 516]
ۀعانـصلا فرـش  باتک  رد  وا  هک  دیوگیم  دهاوش  زاغآ  رد  یمیلعتلا . لخدملا  همدـقم  دوش . هتـسناد  لکتم  رب  بستکم  تلیـضف  نینچمه 

باب نیا  رد  زین  هناگادـج  یباتک  يزار  دـمآ ، دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  تسا و  هدرک  در  دنتـسه  بساکم  میرحت  هب  لیاق  هک  ار  ناـنآ 
هرامش 177. ینوریب ، هلاسر ، تسا . هتشون 

هتـسناد هبرجت  قیرط  تعانـص و  لها  ناسیئر  يواعد  ات  دوش  هدـناوخ  دـیاب  ۀعانـصلا  فرـش  باتک  زا  سپ  بیترتلا  باتک  (. 112 [ ) 517]
. دهاوشلا همدقم  تسا . هدناوخ  زین  ۀحارلا  باتک  ار  باتک  نیا  وا  یمیلعتلا . لخدملا  همدقم  ددرگ .

زیچ هچ  دـندرب و  راک  هب  ریبدـت  دراوم  رد  ار  ریبدـت  ارچ  نامیکح  هک  ددرگ  هتـسناد  ات  دوش  هدـناوخ  دـیاب  بیترتلا  زا  سپ  (. 113 [ ) 518]
هک يریبادـت  زا  باتک  نیا  رد  يزار  یمیلعتلا . لخدـملا  همدـقم  دوش . هتـسج  ریبدـت  دـیاب  هنوگچ  زاین  دراوم  رد  تشاداو و  نیدـب  ار  نانآ 

. دهاوشلا باتک  همدقم  تسا . هتفگ  نخس  ددنب  راک  هب  ۀحارلا  باتک  رد  دیاب  برجم 
باون هناخباتک  رد  تسا ، نآ  رد  یمیلعتلا  لخدملا  هک  ياهعومجم  نامه  نمض  رد  زین ، دهاوشلا  باتک  زا  یطخ  ياهخسن  (. 114 [ ) 519]
تابثا زا 1 . تسا  ترابع  هک  میاهتـشون  باتک  تفه  ام  باـتک  نیا  زا  شیپ  هک « دـیوگیم  باـتک  نیا  زاـغآ  رد  وا  تسا . ظوفحم  روپمار 
تسا باتک  نیا  متشه ، ریبادتلا . . 7 ۀحارلا ، باتک  . 6 ۀعانصلا ، فرش  . 5 ریسکالا ، باتک  . 4 ریبادتلا ، باتک  . 3 رجحلا ، باتک  . 2 ۀعانصلا ،
نخـس دناهدرک  هدارا  ناشراتفگ  زا  نانآ  هک  یتقیقح  نارگید و  امکح و  زومر  ياههتکن  زا  نآ  رد  تسا و  موسوم  دـهاوشلا  باتک  هب  هک 
هتـسناد نآ  ندـناوخ  اب  دـیوگیم «: دـنکیم و  هیـصوت  نحملا  باتک  زا  سپ  ار  دـهاوشلا  باتک  يزار  دـهاوشلا . باـتک  همدـقم  دوریم .»
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. یمیلعتلا لخدملا  همدقم  دناهدوب .» قفاوم  ام  اب  ام  يأر  رد  ناگتشذگ  نامیکح و  همه  هک  دوشیم 
رز و ناحتما  زا  یقیقح  یتفرعم  نآ  ندناوخ  اب  دـیوگیم  هدرک و  شرافـس  ریبادـتلا  باتک  زا  سپ  ار  باتک  نیا  ندـناوخ  (. 115 [ ) 520]

. یمیلعتلا لخدملا  همدقم  دیآیم . تسد  هب  رگید  داسجا  زا  نآ  نتخانشزاب  میس و 
دیاب دیوگیم  وا  تسا . هدرک  شرافـس  ار  نآ  ندناوخ  یمیلعتلا  لخدـملا  زاغآ  رد  وا  هک  تسا  یباتک  نیرخآ  باتک  نیا  (. 116 [ ) 521]
دوخ زا  دیاب  دناهدروآ ، يور  ودب  هک  نانآ  ار و  دوخ  ناکیدزن  اصوصخ  مدرم ، هماع  هنوگچ  هک  دـنادب  ات  دـناوخب  ار  مهلیح  امکحلا و  رس 
هچنآ همه  ایمیک  هدنیوج  رگا  هک  دیوگ  نیا  زا  سپ  يزار  دـناهرب . ار  دوخ  هنوگچ  ددرگ  راچد  سانلا  ماوع  كولم و  هب  رگا  دزاس و  رود 

. یمیلعتلا لخدملا  همدقم  دریذپیم . نایاپ  تعانص  نیا  رد  وا  تمکح  دنادب  دش  هدیدرگ  دای  هک  ار 
نیا فیلأت  تلع  رد  يزار  ص 422 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  دای  رارسالا  باتک  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 117 [ ) 522]

یقطنم یعیبط و  مولع  تایـضایر و  هب  ملاع  هک  سنوی  نب  دمحم  مان  هب  تساراخب ، لها  هک  نم  نادرگاش  زا  یناوج  دـیوگ «: نینچ  باتک 
وا يارب  ار  یبلاطم  تعنـص  رد  باتک  هدزاود  مامتا  زا  سپ  تساوخ  نم  زا  تسا ، بجاو  نم  رب  شقح  هدرک و  رایـسب  تمدـخ  ارم  تسا و 

ص 1. رارسالا ، باتک  مدرک .» فیلأت  وا  يارب -- ار  باتک  نیا  نم  دشاب و  روتسد  امنهار و  ار  وا  ات  منک  يروآدرگ 
يارب زین  ار  باـتک  نیا  يزار  ص 422 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدناوخ  رارـسالا  رـس  باتک  ناونع  هب  ار  نآ  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 118 [ ) 523]

رـس ار  نآ  درک و  مهاوخ  هیدـه  وا  هب  زین  يرـصتخم  باتک  هک  دـیوگ  رارـسالا  باتک  زاـغآ  رد  هتـشون و  سنوی  نب  دـمحم  دوخ  درگاـش 
ص 1. رارسالا ، دیمان . مهاوخ  رارسالا 

هفیلخ دضتعم  مالغ  کتاف  نیا  دشاب . کتاف » هدشن « هدناوخ  تسرد  هک  نئاف » هملک « هک  دهدیم  لامتحا  ییابطابط  طیحم  (. 119 [ ) 524]
نآ دیرب  روما ، نیا  رب  هوالع  دیدرگ و  راید  نآ  حالـصا  ماش و  دودـح  هریزج و  لصوم و  لامعا  دـلقتم  وا  فرط  زا  لاس 285  رد  هک  دوب 

دییأت لاـمتحا  نیا  و  و 296 . لاس 285  ثداوح  لـیذ  ریثا ، نبا  لـماک  دـیدرگ . لوتقم  لاـس 296  رد  کـتاف  تشاد . هدـهع  هب  ار  یحاون 
ذخأم تسا . هدرک  فیلأـت  هدوب  هینیمرا  ناـجیابرذآ و  یلاو  دـضتعم  فرط  زا  هک  جاـسلا  یبا  نبا  يارب  یباـتک  زین  يزار  هکنادـب  ددرگیم 

، هلاـسر تسا . هتـشون  هدوب  دـضتعم  ریزو  هک  هّللا  دـیبع  نب  مساـق  ریزو  هب  باـطخ  ياهلاـسر  نینچمه  و  لاس 285 ؛ ثداوح  لیذ  نیـشیپ ،
هرامش 169.

نب هّللا  دـیبع  هکنآ  زا  سپ  لاس 288 ، رد  هلودلا  یلو  هب  امـسم  دیعـس  نب  بهو  نب  نامیلـس  نب  هّللا  دیبع  نب  نیـسحلا  وبا  (. 120 [ ) 525]
دمحا وبا  وا  ياجهب  تفای و  تاـفو  لاس 298 ، رد  یفتکم ، مایا  رد  ریزو  نیا  دـیدرگ . بوصنم  دـضتعم  ترازو  هب  تفای ، تاـفو  ناـمیلس 

ص 7. ج 1 ، روابماز ، ۀمکاحلا ، تارسالا  خیرات  دش . بوصنم  ترازو  هب  بویا  نب  هّللا  دبع  نب  مساقلا  نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  سابعلا 
: فلتخم ياهتروص  هب  رباج  باتک  تسا . هدرک  هسیاقم  نایح  نب  رباج  زا  نآ  هباشم  یباـتک  ماـن  اـب  ار  باـتک  نیا  سوارک  (. 121 [ ) 526]

تروص سوارک  هدوب ، طوقنم  ینوریب  میدن و  نبا  رد  يزار  باتک  نوچ  تسا و  هدـش  هدـید  بیوتتلا  بیونتلا ، بیترتلا ، ریونتلا ، بیوبتلا ،
ص 23. ج 1 ، سوارک ، نایح ، نب  رباج  تسا . هدیزگرب  رباج  باتک  يارب  ار  بیوبتلا 

تافو لاس 252  رد  هک  تسا  یمالـسا  فورعم  نادنمـشناد  زا  برع ،» فوسلیف  هب « فورعم  يدـنک ، قاحـسا  نب  بوقعی  (. 122 [ ) 527]
هلاـخدا یف  يدـنکلا  یلع  درلا  ناونع  هب  نآ  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  هک  قوـف  باـتک  هلمج  زا  هدوـب ، يددـعتم  تاـفیلأت  ياراد  وا  تسا . هتفاـی 
لاـمعا هتـسنادیم و  عنتمم  ار  اـیمیک  يدـنک  قاحـسا  نب  بوقعی  ص 422 . ءاـبنالا ، نویع  تسا . هدرک  داـی  عـنتمملا  یف  ءاـیمیکلا  ۀـعانص 

لاطبا یف  مان  هب  يرگید  باتک  نییئایمیکلا و  عدـخ  یلع  هیبنتلا  مان  هب  یباـتک  وا  تسا . هتـسنادیمن  شیب  یگنرین  هعدـخ و  ار  نارگاـیمیک 
. تسا هتشاد  ۀّضفلا  بهذلا و  ۀعنص  یعّدی  نم  يوعد 

. تسا هتفرگ  رارق  يزار  ضقن  در و  دروم  هک  تسا  مود  باتک  نیمه  ارهاظ  و  . 376 صص 375 - یطفق ، ءامکحلا ، رابخا 
تسا لاحم  هک  هتشاد  نایب  نآ  رد  هتشون و  هلاقم  ود  رد  ایمیک  هرابرد  ياهلاسر  يدنک  حابص  نب  قاحسا  نب  بوقعی  دیوگیم «: يدوعـسم 
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راکـشآ ار  تعانـص  نیا  لها  ياههلیح  اههعدـخ و  زین  دـنهد و  ماجنا  دـهد ، ماجنا  ییاهنت  هب  دـیاب  تعیبط  هک  ار  يزیچ  نآ  دـنناوتب  مدرم 
نب دمحم  رکب  وبا  ار  هلاسر  نیا  تسا و  هدیمان  اهنداعم  ریغ -- نم  ۀـضفلا  بهذـلا و  ۀعنـص  نیعّدـملا  يوعد  لاطبا  ار  هلاسر  نآ  هتخاس و 

منادیم و دـساف  ار  يدـنک  هدـیقع  نم  تسا و  هدرک  در  تسا ، هلاقم  هد  هک  بط  رد  يروصنم  باـتک  بحاـص  فوسلیف ، يزار  ياـیرکز 
، نخـس زا  یعون  هب  اهنآ  زا  کیره  رد  هک  تسا  یتافینـصت  باـب  نیا  رد  ار  اـیرکز  رـسپ  رکب  وبا  تسا و  ریذـپناکما  رما  نیا  هک  مدـقتعم 

«. تسا هدرک  ثحب  تعانص ، نیا  هرابرد 
ص 258. ج 4 ، بهذلا ، جورم 

زا ةوبنلا  لیالد  تیبثت  باتک  رد  رابجلا  دـبع  یـضاق  دـماین . تسد  هب  یناشن  اـیمیک  رب  وا  در  یلئاـسر و  ثیل  نب  دـمحم  زا  (. 123 [ ) 528]
هدرب مان  بتاکلا  ثیللا  نب  دـمحم  ماـن  هب  یـصخش  زا  ینغملا  رد  ومه  و  ص 77 ،) ةوبنلا ، لئالد  تیبثت  ثیللا ( نب  دـمحم  مان  هب  یـصخش 

ص 77. ۀیمالسالا ،» ریغ  قرفلا  سماخلا «، ءزجلا  لدعلا ، دیحوتلا و  باوبا  یف  ینغملا  تسا .
وا هک  دـیوگیم  يزار  متاح  وبا  دـناهدرک . هراشا  نادـب  نادنمـشناد  زا  یخرب  یلو  تسین ، تسد  رد  يرثا  قوف  باـتک  زا  (. 124 [ ) 529]

هدرک دای  باتک  نآ  رد  ار  اهییوگهدوهیب  نیا  هدرک و  فینـصت  توبن  لاطبا  رد  یمالک  دوخ  لوفأم  يأر  لوخدـم و  لـقع  اـب  يزار ، ینعی 
هکنآ هچ  دناهداد ؛ تبـسن  ودـب  ار  باتک  نیا  دـناهدوب  يزار  تخـسرس  نمـشد  هک  هیلیعامـسا  دراد  لامتحا  ص 34 . ةوبنلا ، مـالعا  تسا .

. دراد تنیابم  باتک  نیا  اب  هرامش 138  باتک  ناونع 
و دزاسب » راکـشآ  ار  ایلوا  بویع  دـهاوخیم  نآ  رد  هک  یباتک  دـنکیم «: دای  ناونع  نیدـب  باـتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 125 [ ) 530]

ودب هتخاس و  ار  نآ  دناهدوب  يزار  دناعم  هک  رارشا  زا  اسبهچ  دناد - ادخ  و  دشاب - هدش  هتشون  رگا  باتک  نیا  میوگیم  نم  دیوگ «: سپس 
تردابم رما  نیا  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  يزار  هنرگو  دنکیم  دب  هتشون  يزار  ار  باتک  نیا  هک  دربیم  نامگ  هکنآ  دناهداد و  تبسن 

نیا نارگید - ناوـضر و  نب  یلع  دـننام  دـننکیم - ریفکت  هکلب  شهوـکن  ار  يزار  هک  ناـنآ  یتـح  دزادرپ و  باـتک  ینعم  نیا  رد  دزرو و 
ص 426. هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  دنناوخیم .» ایبنالا  قیراخم  رد  يزار  باتک  مان  هب  ار  باتک 

نب یلع  یلا  قحـسا  نب  نینح  ۀلاسر  تسا : هدنام  یقاب  ناونع  نیدب  هک  تسا  ياهلاسر  قاحـسا  نب  نینح  هلاسر  زا  دوصقم  (. 126 [ ) 531]
زا هک  سونیلاج  باتک  هن  تسیب و  دـص و  زا  هلاـسر  نیا  رد  وا  مجرتی . مل  اـم  ضعب  هملعب و  سونیلاـج  بتک  نم  مجرت  اـم  رکذ  یف  ییحی 

، یناملآ همجرت  همیمـض  هب  هلاسر ، نیا  یبرع  نتم  دنکیم . دای  نانآ ، نایماح  نامجرتم و  رکذ  اب  هدش ، همجرت  ینایرـس  یبرع و  هب  ینانوی 
هب هلاسر  نیا  هرابرد  یقیقحت  ياهلاقم  فوهریام  سکام  تسا و  هدـش  پاچ  کـیزپیال  رد  رـسارتشگرب  یج . هلیـسو  هب  لاس 1925 م . رد 

صص لاس 1926 م . ج 8 ، سیزیا ، هلجم  رد  هک  هتـشون  وا .» نامز  قاحـسا و  نبا  نینح  هرابرد  هزات  یهاگآ  ناونع « تحت  یـسیلگنا  نابز 
. تسا هدش  عبط   725 - 685

ثحابم رد  راتفگ  تسیب  باتک  رد  هک  هتفریذـپ  تروص  ققحم ) يدـهم  هدـنراگن ( هلیـسو  هب  یـسراف  نابز  هب  هلاسر  نیا  زا  لـماک  همجرت 
. تسا هدمآ  ، 416 صص 365 - یمالسا ، قرف  یمالک و  یفسلف و  یملع و 

ملع ود  نآ  ءازجا  هفـسلف و  بط و  رد  زربـم  ار  دوـخ  وا  هک  تسا  هتـشاد  سونیلاـج  هب  هجوـت  هلاـسر  نـیا  رد  يزار  دـیاش  (. 127 [ ) 532]
. دوشیم هدید  بتک  یط  هاگهاگ  عوضوم  نیا  هب  هراشا  تسا و  هدوب  عابلا  ریصق  هفسلف  رد  هکیلاحرد  هتسنادیم ،

ۀبیّطلا رومالا  یف  ازّربم  ناک  نا  سونیلاجلا و  ّنا  دیوگیم «: دزاتیم و  سونیلاج  هب  سایقلا  باتک  حرـش  رد  بیطلا  نب  جرفلا  وبا  هلمج ، زا 
نومیم نبا  نینچمه ، و  ص 76 . سایق ،) سونیلاج و  رشر ، حالصلا ( نبا  سایقلا  نم  عبارلا  لکشلا  یف  ۀلاقم  ۀیقطنملا .» رومالا  هل  مّلـسن  الف 

رد سونیلاج  رب  نومیم  نبا  در  ّبطلا «.» ۀعانص  نع  اجراخ  هیف  مّلکتی  ام  رثکأل  لهاجلا  لّصحم  ریغلا  سونیلاج  اذه  و  دیوگیم «: وا  هرابرد 
ص 87. ءزج 1 ، ج 5 ، 1937 م ،. هرهاق ، تایبدا  هدکشناد  هلجم  یهلا » ملع  هفسلف و 

هدرک در  ار  بساکم  میرحت  هب  نالیاق  ۀعانـصلا  فرـش  باتک  رد  وا  هک  دـیوگیم  دوخ  دـهاوشلا  باـتک  زاـغآ  رد  يزار  (. 128 [ ) 533]
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نآ رد  دیآیمرب  نآ  مسا  زا  هکنانچ  هک  ص 217 ) تسرهف ، بساکملا ( میرحت  رادلا و  داسف  مان  هب  هتـشاد  یباتک  زین  يدنوار  نبا  تسا .
یناسک هرابرد  میروخیمرب  یتاراشا  هب  هاگهاگ  بتک  یط  تسا . هدمآ  رامـش  هب  دساف  تسردان و  ندرک  میرحت  ار  بسک  نتـسشن و  هناخ 

ضوغبم ار  راک  یلبنت ، زا  دـنکیم ، ییاسراپ  تدابع و  راهظا  هک  ناملـسم  یفوص  دـیوگیم  ظحاج  دـناهدوب . بساکم  میرحت  هب  لیاق  هک 
ص 220. ج 1 ، ناویحلا ، درادیم . راهظا  ار  بساکم  میرحت  درامشیم و 

. دننادیم هورکم  ار  ود  نآ  تنس  لها  یلو  تسا ، مارح  هدمآ و  رامش  هب  رامق  وزج  اهقف  زا  یخرب  دزن  درن  جنرطش و  يزاب  (. 129 [ ) 534]
تسه و درن  يزاب  رد  یتمکح  تدیاف و  هک  دنک  تباث  تسا  هتساوخیم  درن  تمکح  رد  لوا  هلاسر  رد  يزار  ص 445 . يواحط ، رصتخم 
رد يزار  هک  دراد  لامتحا  دیامن . نایب  دنراد  لاغتشا  جنرطش  هب  هک  ار  نانآ  رذع  تسا  هتساوخیم  جنرطش  هب  لغتـشم  رذع  مود  هلاسر  رد 

اضق دیلقت  زا  دنوش و  هدناوخ  قساف  هماع  رظن  رد  ات  دنتشادیم  لوغـشم  جنرطـش  هب  ار  دوخ  هک  نانآ  رذع  هب  تسا  هتـشاد  هجوت  هلاسر  نیا 
جنرطـش دنک  در  دوخ  ندش  یـضاق  رب  ینبم  ار  جاجح  تساوخرد  هکنیا  روظنم  هب  یبعـش  هکنانچ  دـننامب . رانک  رب  رئاج  ناطلـس  نامز  رد 

ص 424. ءابنالا ، نویع  دنک . تناعا  ناناملسم  ملاظم  رد  ار  جاجح  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دیامن  زاب  قساف  ار  دوخ  هک  دوب  دقتعم  تخابیم و 
ص 424. ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  دای  ساوح  ریاس  رب  مشچ  يرترب  رد  ناونع  هب  نآ  زا  هعبیصا  یبا  نبا  (. 130 [ ) 535]

تیفیک نآ و  ياهدرد  نآ و  حیرـشت  هرابرد  يددـعتم  ياـهباتک  نادنمـشناد  هک  هدـش  بجوم  ساوح  رگید  رب  نآ  يرترب  مشچ و  تیمها 
، نیعلا یف  تالاقم  رـشعلا  باتک  هیوسام ؛ نب  انحوی  نیعلا ، لغد  درب : مان  ار  اهباتک  نیا  ناوتیم  اـهنآ  نیرتمهم  زا  هک  دنـسیونب  نآ  ناـمرد 
؛ ینولوط فلخ  نینیعلا ، بیکرت  یف  ۀیافکلا  ۀیاهنلا و  باتک  یناّرح ؛ هّرق  نب  تباث  هب  بوسنم  ةریـصبلا ، رـصبلا و  باتک  قاحـسا ؛ نب  نینح 
، اهللع ةاوادم  اهلاکـشا و  نیعلا و  بیکرت  یلـصوملا ؛ یلع  نب  رامع  نیعلا ، ضارما  جالع  یف  بختنملا  یـسیع ؛ نب  یلع  نیلاّحکلا ، ةرکذت 
، قاحـسا نب  نینح  نیعلا  یف  تالاقم  رـشعلا  باـتک  همدـقم  عوشیتخب . نب  هّللا  دـیبع  نب  لـیئربج  نیعلا  بط  عوشیتخب ؛ نب  میهاربا  نب  یلع 

.14 صص 6 - فوهریام ، سکام 
هب تشپ  و 99  ياهقرو 98  هرامـش 1463 ، اـشاپ ، بغار  هناـخباتک  هب  قلعتم  یطخ  هخـسن  يور  زا  هلاـسر  نیا  یبرع  نتم  (. 131 [ ) 536]

تسیچ و تخب  ناونع  تحت  مه  نآ  یـسراف  همجرت  و  تسا . هدش  پاچ  ، 238 صص 236 - يزار ، ۀیفسلف  لئاسر  رد  سوارک  لپ  هلیـسو 
. تسا هتفرگ  تروص  نارهت  رد  لاس 1343 ش ،. رد  ینیئان ، يولع  یلعلا  دبع  دیس  هلیسو  هب  تسیک  تخبکین 

هدافتسا دروم  باتک  نیا  ص 423 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  دای  ایشا  صاوخ  رد  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 132 [ ) 537]
ود نآ  رد  هک  تسا  ياهسینک  رـصم  رد  هک  دـنکیم  لقن  يزار  صاوخ  باتک  زا  ینوریب  هکنانچ  تسا . هتفرگ  رارق  یمالـسا  نادنمـشناد 
رد يزار  زا  لـقن  هب  یـسدقم  و  ص 72 . رهاوجلا ، ۀـفرعم  یف  رهاـمجلا  دـیآیم . نوریب  تیز  نآ  ریز  زا  هتـسویپ  هک  دنتـسه  یتخت  رب  هدرم 

دندنبب مشپ  دمن و  اب  ار  دوخ  ناروتس  ّمس  دنراچان  دنـسریم  نادب  مدرم  یتقو  هک  دربیم  مان  كرت  نیمزرـس  رد  یهوک  زا  صاوخ ، باتک 
ص 94. ج 4 ، خیراتلا ، ءدبلا و  دوشیم . ناراب  شزیر  بجوم  هک  دزیخیمرب  يدرگ  نانآ  ّمس  زا  هنرگو 

يزار صاوخلا  باتک  هرابرد  هدروآ  اهتیصاخ » ینعم  ردنا  ناونع « تحت  هک  یلـصف  رد  یلیعامـسا ، دنمـشناد  يروباشین ، خرـس  نب  دمحم 
تسا هدروایب  وردنا  نخس  رایسب  اهزیچ و  تیصاخ  ردنا  تسا  هدرک  فینـصت  یباتک  يزارلا  ءایرکز  نب  دمحم  کنادب  تسا «: هتفگ  نینچ 

ص 50. یناجرج ، مثیهلا  وبا  هجاوخ  هدیصق  حرش  رغال .» هبرف و  فیعض و  يوق و  زا 
رایسب یکشزپ  تعانص  دوجو  رد  نخس  هک  اجنآ  زا  دیوگ «: نینچ  یکشزپ  ملع  مدق  ثودح و  دروم  رد  نینح  نب  قاحسا  (. 133 [ ) 538]

، اریز دوشیم ؛ میسقت  ییادتبا  شخب  ود  هب  نف  نیا  ندمآ  دوجوهب  هرابرد  راتفگ  تسا . هدیدرگ  راوشد  نآ  دوجو  زاغآ  رد  فالتخا  تسا 
، اریز دنتـسه ؛ نف  نیا  ثودح  هب  دقتعم  دوریم ، راک  هب  اهنآ  رد  یکـشزپ  ملع  تاجلاعم  هک  دنتـسه  یماسجا  ثودـح  هب  دـقتعم  هک  نانآ 
؛ دننادیم میدق  زین  ار  بط  تعانـص  دنتـسه  ماسجا  مدق  هب  لیاق  هک  نانآ  تسا و  ثدـحم  دوشیم  هدرب  راک  هب  اهنآ  رد  بط  هک  یماسجا 

ص 62. لاس 1954 م ،. هرامش 7 ، سنیروا ، هلجم  رد  ءابطالا ، خیرات  تسا .» هدوب  هشیمه  تسا و  میدق  ایشا  اریز ،
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ینعی رگید ، بتکم  ود  ربارب  رد  بتکم  نیا  دـناهدوب . سایق  بتکم  وریپ  هک  دنتـسه  سایق  باحـصا  ناـمه  يأر  باحـصا  (. 134 [ ) 539]
باـتک ماـن  هب  هک  تسا  هتـشون  بتکم  هس  نیا  يارآ  هراـبرد  لقتـسم  یباـتک  سونیلاـج  تسا . هدوـب  یلیح  بط  بـتکم  هـبرجت و  بـتکم 

لمعتـسا نم  نوّمـسی  و  دیوگیم «: باتک  نیمه  رد  تسا و  هدـش  همجرت  قاحـسا  نب  نینح  هلیـسو  هب  نیملعتملل  بطلا  قرف  یف  سونیلاج 
ص 15. رهظی .» امب  یفخی  ام  یلع  لالدتسالا  يأرلا و  ۀمیرص  سایقلا و  نم  ۀقتشم  ءامساب  سایقلا 

تـسا رذـعتم  نآ  هب  ندیـسر  هک  دـننیبیم  ار  يراوشد  بیجع و  یتعانـص  هک  یماگنه  ماوع  مدرم  دـیوگیم «: ودـنه  نبا  (. 135 [ ) 540]
هدـش لزان  وا  يوس  زا -- هک  تسا  یحو  اـی  شناربماـیپ  زا  یخرب  يارب  تسا  لـج  زع و  يادـخ  يوس  زا  فیقوت  نآ  هک  دـنوشیم  دـقتعم 

نمـضتم هک  یعرـش  عاضوا  دـننام  تسین  یلاـجم  نآ  رد  ار  ساـیق  یهار و  نآ  رد  ار  لـقع  هک  تسا  يروما  رد  یحو  هکیلاـحرد  تسا ؛
نآ طابنتـسا  رب  رداق  هدومرف  اطع  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  ار  لقع  اریز ، دشاب ؛ ماهلا  ای  یحو  یکـشزپ  هک  تسا  لاحم  و  تسا . مدرم  حـلاصم 

.49 صص 48 - بطلا ، حاتفم  دنیرفآیمن ». هدوهیب  ار  يزیچ  دنوادخ  تسه و 
روما ساـسارب  ار  یلوـصا  تسخن  لـقع  هک  هنوگنیدـب  تسا . هدرک  طابنتـسا  لـقع  ار  یکـشزپ  هک  دـیوگیم  ودـنه  نبا  (. 136 [ ) 541]

: تسا هدرک  ذاختا  ریز  هناگراهچ 
هدیدرگ هدافتسا  اهندید  باوخ  زا  هک  يروما  . 3 تسا ؛ هدش  ناحتما  دـصق  اب  هک  يروما  . 2 تسا ؛ هتفای  عوقو  قاـفتا  روطهب  هک  يروما  . 1

نآ رب  یعورف  هدش و  يوق  لوصا  نیا  سایق  طیلست  رکف و  کیرحت  اب  سپـس  تسا و  هدش  هدهاشم  تاناویح  ماهلا  زا  هک  يروما  . 4 تسا ؛
ص 50. بطلا ، حاتفم  تسا . هدیدرگ  عرفتم 

باتک رد  هدرک ، فیلأت  بطلا  قرف  یف  مان  هب  یکشزپ  هناگهس  ياهبتکم  نایب  رد  لقتسم  یباتک  هکنیا  زا  هتشذگ  سونیلاج  (. 137 [ ) 542]
:» دیوگ نینچ  هبرجت  باحصا  يراذگمان  دروم  رد  تسا و  هدرک  میسرت  اههقرف  نیا  ناگدنیامن  زا  ار  یتارظانم  هنحـص  دوخ  ۀیبطلا  ۀبرجتلا 

ص 15. قرفلا ، اسح .» رهظی  امب  ظفحتلا  دصرلا و  رکذتلا و  ۀبرجتلا و  نم  ۀقّتشم  ءامساب  ۀبرجتلا  یلع  رصتقا  نم  نوّمسیف 
يراقنم زارد  هدـنرپ  زا  هنقح  هک  تسا  ناتـساد  نآ  نوچمه  دـناهتخومآ  میاـهب  تاـماهلا  زا  ار  هچنآ  دـیوگیم  ودـنه  نبا  (. 138 [ ) 543]

هکنآ ات  درب  ورف  شهاگنمیشن  رد  ار  ایرد  روش  بآ  دوخ  راقنم  اب  دوب  هدش  ضراع  جنلوق  ار  وا  نوچ  دمآ و  ایرد  رانک  هب  هک  هدش  هتخومآ 
ص 52. بطلا ، حاتفم  دش . عفر  وا  زا  جنلوق 

هرابنیارد يدبیم  لیباق . هلیـسو  هب  تسا  لیباه  ندـش  هتـشک  هب  طوبرم  و  ةدـئاملا » هروس « هیآ 31  زا  یتمـسق  ترابع  نیا  (. 139 [ ) 544]
تفرگ و شیوخ  تشپ  رب  ار  يو  درک ؟ دـیاب  نفد  نوچ  درک و  دـیاب  هچ  يو  اب  هک  تسنادـن  دوب  هتـشک  ار  يو  نوچ  سپ ، دـیوگ «: نینچ 
ود نیملاـعلا  بر  نآ ، زا  سپ  دـنروخب . ار  وا  ناـغرم  ناـبایب و  نادد  هکنآ  میب  زا  زور ، هس  یتیاور  هب  و  دـینادرگیم ، دوخ  اـب  زور  داتـشه 

غالک نآ  دـنکب و  ياهرفح  شیوخ  گنچ  راقنم و  هب  رگید  غالک  نآ  دـش . هتـشک  یکی  دـندرک و  گنج  رگیدـکی  اب  ات  تخیگنیب  غـالک 
ةأوس يراوأف  بارغلا  اذـه  لثم  نوکا  نأ  تزجعأ  یتلیو  اـی  تفگ «: هگنآ  تسیرگنیم . نآ  رد  لـیباق  درک . ناـهنپ  هرفح  نآ  رد  ار  هتـشک 
ص 97. ج 3 ، رارسالا ، فشک  یمدرک .» ناهنپ  دوخ  ردارب  تروع  یمدوب و  غالک  نیا -- نوچ  هک  مدوب  ناوتان  نم ، رب  ياو  يا  یخا »
دننام دشاب  هتشاد  ار  باوث  التعا و  قاقحتسا  هک  یـسک  دنکیم «: لقن  نینچ  کناس  باتک  زا  ار  نایدنه  خسانت  ناحیر  وبا  (. 140 [ ) 545]
هداشگ وا  رب  ناینامـسآ  اب  ترـشاعم  نامـسآ و  رد  فرـصت  هار  دـنکیم و  ادـیپ  شزیمآ  یناحور  عماجم  اب  ددرگیم و  ناگتـشرف  زا  یکی 

رد ددرگیم و  یهایگ  ناویح و  هب  لیدبت  دشاب  هتـشاد  ندـمآ  دورف  قاقحتـسا  تشز  ياهراک  هانگ و  تلع  هب  هک  یـسک  یلو ، ددرگیم ؛
دنز و رانک  ار  دوخ  بکرم  دوخ  تاذ  لقعت  اب  ای  دبای و  ییاهر  یتخس  زا  دنک و  ادیپ  باوث  قاقحتـسا  هکنیا  ات  دنکیم  ددرت  لاوحا  نیمه 

ص 49. دنهللام ، دبای .» ییاهر 
ۀفـسالفلا نم  نّمـض  ءابطالا و  خـیرات  یف  نینح  نب  قحـسا  هّفلا  باتک  اذـه  ناونع  تحت  هک  تسا  هلاـسر  ناـمه  دوصقم  (. 141 [ ) 546]

1954 م. دلج 7 ، هرامش 1 ، سنیروا ، هلجم  رد  نیروکذملا  نم  اوناک  وأ  بّطلا  نم  ءیش  یف  اولّمکت  نیّذلا 
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یفـسلف و یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  رد  ققحم ) يدـهم  هدـنراگن ( هلیـسوهب  نآ  یـسراف  همجرت  هدـش و  پاچ  یـسیلگنا  همجرت  اـب 
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ، 172 صص 157 - یمالسا ، قرف  یمالک و 

هحفص کی  هدش  تباتک  ياهلاس 556 و 557  رد  هک  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  هرامش 5469  یطخ  هعومجم  رد  (. 142 [ ) 547]
: تسا هدمآ  هحفص  نیا  رد  ریز  ترابع  و  ناحیر » یبا  طخ  نم  تلقن  تسا «: هدش  هتشون  نآ  يالاب  رد  هک  دروخیم  مشچ  هب 

نامز اـت  يرجه 6313 و  لاـس 290  اـت  لوا  سویبیلقـسا  زا  دوزفا . نآ  هب  دوخ  زا  درک و  لـقن  يوـحن  ییحی  نخـس  زا  نینح  نب  قاحـسا  » 
، سدـینامرب سنیم ، سروـغ ، زا  دـنترابع  دـناهدش  داـی  سویبیلقـسا  زا  سپ  اـهلاس  نیا  رد  هـک  یناکـشزپ  و  تـسا . لاـس  سونیلاج 5566 
زا تسا . لاس  سونیلاج 87  طارقب 95 ، مود 110 ، سویبیلقسا  لاس ، نانآ 613  ياهرمع  سونیلاج و  طارقب ، مود ، سویبیلقـسا  نوطالفا ،
زا و  سدـینامرب 715 ، نامز  ات  سنیم  تاـفو  زا  و  سنیم 560 ، نامز  اـت  سروغ  تاـفو  زا  و  سروغ 805 ، نامز  ات  لوا  سویبیلقـسا  تافو 

طارقب نامز  ات  مود  سویبیلقـسا  تافو  زا  و  مود 122 ، سویبیلقـسا  نامز  ات  نوطالفا  تافو  زا  و  نوطالفا 735 ، نامز  ات  سدـینامرب  تافو 
حیسم دندوب . مود  سویبیلقسا  کشزپ و  نوطالفا  نایم  مالّسلا - امهیلع  یـسوم - میهاربا و  سونیلاج 665 . نامز  ات  طارقب  ناـمز  زا  و  ، 65

زا لاس و  سونیلاج 59  ات  حیسم  زا  لاس و  حیسم 2560  ات  میهاربا  زا  لاس و  یسوم 565  ات  میهاربا  زا  تسا . هدوب  سونیلاج  طارقب و  نایم 
«. تسا هدوب  لاس  میهاربا 3378  زا  شیپ  یکشزپ  ملع  روهظ  سپ  تسا . لاس  يرجه 815  لاس 290  ات  سونیلاج 

ات لوا  سویبیلقـسا  زا  هکنآ  هلمج  زا  دراد . ییاـهتوافت  تسا  هدـمآ  هلاـسر  رد  هک  یلودـج  اـب  دـش  داـی  هچنآ  دوـشیم  هظحـالم  هکناـنچ 
F .W) ناـمرمیز وـیلبد . فا . نیارباــنب ، تـسا . لاــس  الاــب 5566  یطخ  هحفــص  رد  هدــمآ ، لاــس  لودــج 5503  رد  هـک  سونیلاـج ،

رارق ای 5503  ساسارب 5502  ءابطالا » خـیرات  رد  نینح  نب  قاحـسا  يرامـش  هاگ  ناونع « تحت  ار  دوخ  هلاـقم  هک   ( .Zimmermann
. دروآ لمع  هب  يرظندیدجت  هلاقم  نآ  رد  دناوتیم  هحفص  نیا  پاچ  اب  هتسناد  یتالاکشا  ياراد  ار  مقر  نیا  هداد و 

ناکـشزپ و خیرات  هب  دشاب  رتعیـسو  دـنزادرپیم  یکـشزپ  خـیرات  رد  صحف  ثحب و  هب  هک  یناسک  يارب  قیقحت  لاجم  هکنآ  يارب  ( 143 ) 
. دوش هعجارم  دلجم  نیمه  رد  نینح  نب  قاحسا  نافوسلیف 

رد ردنکـسا و  زا  شیپ  لاس  دص  کیدزن  طارقب  اریز ، تسا ؛ لاس  دصـشش  طارقب  سونیلاج و  نایم  دیوگیم «: يدوعـسم  (. 144 [ ) 548]
ص 114. فارشالا ، هیبنتلا و  تسا ». هدوب  ناریا  نیتسخن  ناهاش  زا  تسشخطرا  نامز 

کباب نبا  ریشدرا  دنکیم «: نایب  نینچ  ار  وا  تبـسن  يدوعـسم  تسوا . يالعا  دج  نمهب  تسا و  ناکباب  ریـشدرا  دوصقم ، (. 145 [ ) 549]
نمهب وا  هک  ریشدرا ، هاش  نامز  رد  دیوگیم «: یناتـسجس  ص 87 . فارـشالا ، هیبنتلا و  رایدنفـسا .» نب  نمهب  دلو  نم  کباب  نب  ناساس  نب 

ناوص دـیدرگ ». روهـشم  یکـشزپ  ملع  هب  طارقب  دـندرک و -- ادـیپ  روهظ  طارقبا  طارقمید و  تسا ، بساتـشگ  نب  رایدنفـسا  رـسپ  لضاف 
ص 93. ۀمکحلا ،

سپ لاس  هس  هک  هدش  هتفگ  هدش و  دای  نیدیلا » لیوط  ریشدرا  وه  حونرا و  تسحطرا  ناونع « هب  وا  زا  يدوعـسم  نوناق  رد  (. 146 [ ) 550]
ص 156. تسا . هدیدرگ  مومسم  وا  راگزور  رخاوا  رد  هدمآ و  ایند  هب  طارقس  وا  یهاش  زا 

هب ار  نآ  قاحـسا  نب  نینح  هـک  تـسا  ناـمه  شرازگ  نـیا  هدرک و  شرازگ  ار  طارقب  دوـهع ) ياـههماننامیپ ( سونیلاـج  (. 147 [ ) 551]
، یـسوم نب  دـمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع ، هب  ار  نآ  شیبـح  تسا و  هدوزفا  نادـب  نآ  راوـشد  عـضاوم  هراـبرد  یحرـش  همجرت و  یناـیرس 

ص 403. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 40 ، نینح ، هلاسر  تسا . هدرک  همجرت 
دوخ رازگراک  هب  تشخطرا  هک  تسا  هدرک  تیاکح  طارقب  ياههماندنگوس  شرازگ  رد  سونیلاج  دـیوگیم «: يدوعـسم  (. 148 [ ) 552]

ار وا  دتسرفب و  طارقب  يوسهب  لام  زا  ییاهراطنق  هک  داد  نامرف  دندوب  وا  تعاطا  رد  راگزور  نآ  رد  هک  نانوی ، نیمزرس  زا  سوق  رهـش  رد 
ندمآ زا  طارقب  دـنیوگ و  ناتوم  ار  نآ  هک  دـندوب  هدـش  راچد  ییرامیب  هب  نایناریا  تقونآ  رد  اریز ، دزاس ؛ هناور  ناریا  يوس  هب  مارتحا  اب 

ص 114. فارشالا ، هیبنتلا و  دزادرپب ». دندوب  ناینانوی  نمشد  هک  نایناریا  نامرد  هب  هک  تشادن  اور  اریز ، درک ؛ عانتما 
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نیا رس  رب  تفرگرد  نوعمش  نب  سابعلا  وبا  سارف و  نب  سابعلا  وبا  نایم  هرظانم  هک  تسا  یلاس  نامه  دون  تسیود و  لاس  (. 149 [ ) 553]
طارقب هک  هدوب  دـقتعم  نوعمـش -- نبا  یلو  هدرک ، یفرعم  ار  طارقب  سارف  نبا  هک  تسا  هدوب  یـسکهچ  کـشزپ  نیرتمیدـق  هک  عوـضوم 

ص 61. 1954 م ،. هرامش 7 ، سنیروا ، هلجم  رد  نینح ، نب  قاحسا  ءابطالا ، خیرات  تسا . هدرک  ذخا  ار  یکشزپ  ناینیشیپ  زا  دوخ 
لمع یف  سونیلاج  باتک  ناونع  تحت  ناملآ ، دالب  زا  کـیزپیال ، رهـش  رد  لاس 1906 م . رد  هک  تسا  باتک  ناـمه  نیا  (. 150 [ ) 554]
تسا یناملآ  نابز  هب  نآ  همجرت  دلج 2 ، یبرع و  نتم  دلج 1 ، تسا . هدش  پاچ  دلجم ، ود  رد  ۀینانویلا ، ۀـغّللا  یف  هنم  قبی  مل  ام  حیرـشتلا 

. تسا روهشم   Anatomie Des Galen مان هب  هتفرگ و  تروص   ( Max Simon) نومیس سکام  هلیسو  هب  هک 
: تسا هدرک  دوخ  حیرشتلا  باتک  ندش  هتخوس  ینیریا و  دبعم  قیرح  هب  هراشا  ریز  ترابع  اب  باتک  نیا  رد  سونیلاج 

اهنم غارفلا  تبراق  امل  حیرـشتلا  لمع  باتک  تالاقم  یبتک  دعب  ّنا  کلذ  مّدقت و  يذلا  لقثلا  دعب  میظع  رخآ  لقث  یل  عقو  دق  ّهنال  و  و ...  » 
مظعالا عراّشلا  یف  نئازخلا  تویب  کلملا و  تویب  نم  ةریثک  تویب  ینیریا و  لکیه  هیف  قرتحا  يذـلا  میظعلا  قیرحلا  کـلذ  عقو  نا  ضرع 

ام الخ  الصا  ءیش  یبتک  نم  قبی  مل  یّتح  اهّلک  رخالا  یبتک  رئاس  عم  ۀنوزخم  ۀعوضوم  حیرـشتلا  لمع  یف  تالاقملا  کلت  تناک  اهیف  یّتلا 
ص 135. ج 1 ، حیرشتلا ، لمع  یف  هنوخسانتیف .» سانلا  یلا  هاّیا  یعفد  مّدقت  ناک  دق 

اهببس و قالخا و  هک  تسا  نیا  نآ  رد  سونیلاج  ضرغ  تسا و  هلاقم  راهچ  رد  باتک  نیا  هک  دیوگیم  قاحـسا  نب  نینح  (. 151 [ ) 555]
رد نآ  یبرع  همجرت  یلو  هتفر  نیب  زا  سونیلاج  قـالخا  باـتک  یناـنوی  لـصا  هرامـش 119 . نینح ، هلاسر  دـنک . فیـصوت  ار  نآ  ياهلیلد 
نآ زا  نارگید ، هعبیصا و  یبا  نبا  یطفق و  یناتسجس و  يدوعسم و  ناحیر و  وبا  دننام  یمالسا ، نادنمشناد  تسا و  هدوب  ناناملـسم  رایتخا 

سوارک لوپ  ار  نآ  هک  تسا  دوجوم  نآ  زا  یـصیخلت  طقف  تسین و  تسد  رد  باتک  نیا  یبرع  لـماک  همجرت  نونکا  دـناهدرک . لوق  لـقن 
اب  24 صـص 1 - لاس 1937 م ،. ءزج 1 ، دـلج 5 ، هرهاق ، تایبدا  هدکـشناد  هلجم  رد  سونیلاجل » قالخالا  باـتک  رـصتخم  ناونع « تحت 

رفعج نب  ۀمادق  هک  ار  باتک  نیا  زا  یتارقف  ياهلاقم  یط   ( S .M .Stern) نرتسا ما . سا . تسا . هدرک  رشتنم  پاچ و  یقیقحت  ياهمدقم 
رد يزورم  و  ۀـقیقحلا ، زاـجملا و  ینعم  یف  ۀـقیدحلا  رد  راذـع  نب  یـسوم  و  ۀـیطارقبلا ، تاـجلاعملا  رد  يربط  نسحلا  وبا  و  رثنلا ، دـقن  رد 

.101 صص 91 - 1956 م ،. دروفسکا : یلصف ، کیسالک  هلجم  تسا . هدروآ  دناهدرک  لقن  ناویحلا  عئابط 
زا سپ  يدـنا  دـصناپ و  رد  هک  رـصیق ، سدوموق  نامز  رد  هک « دروآیم  نینچ  ار  ناتـساد  نیا  دـنهللام  باـتک  رد  ینوریب  (. 152 [ ) 556]

بـصن يدبعم  رد  ار  نآ  تساوخیم  نانآ  زا  یکی  دنرخب . وا  زا  ار  سمره » تب « ات  دنیآیم  یـشورفتب  دزن  درم  ود  هتـسیزیم ، ردنکـسا 
قافتا مهاـب  ود  نیا  دـشاب . روگ  رد  هدرم  دوبداـی  اـت  دـهن  يربق  يور  رب  ار  نآ  تساوخیم  يرگید  دـشاب و  سمره  زا  يدوبداـی  اـت  دـنک 

وا اب  دیوگیم و  نخس  وا  اب  تب  ییوگ  هک  دید  باوخ  هب  بش  نآ  رد  شورفتب  دندرک . لوکوم  زور  نآ  يادرف  هب  ار  رما  نیا  دنتـشادن و 
زا یناشن  رگید  تسا ، ياهراتس  هب  بوسنم  هک  ماهتفای  یتروص  وت  ناتـسد  اب  متـسه و  وت  هتخاس  نم  لضاف ! درم  يا  دنکیم : باطخ  نینچ 
هک یهد  رارق  يزیچ  دوبدای  ارم  یهاوخیم  هک  نیبب  لاح ، ماهدـش . هتخانـش  دراطع  هراتـس  ناونع  هب  نالا  نم  تسین و  نم  رد  ندوب  گنس 

ص 95. دنهللام ، دوشیم .» دساف  هک  يزیچ  ای  دوشیمن و  دساف 
رد نانآ ، ياوشیپ  ناکشزپ و  رسفا  سونیلاج ، درک . تنطلـس  لاس  هدزاود  سونینوطنا  نب  سوذوموق  دیوگیم «: يدوعـسم  (. 153 [ ) 557]

رهـش زا  تسا و  هدرک  صیخلت  ریـسفت و  ار  طارقب  ياهباتک  وا  دـننکیم . دامتعا  وا  ياـهباتک  رب  يوریپ و  وا  زا  همه  هک  دـش  ادـیپ  وا  ناـمز 
ردنکسا و نایم  هک  تسا  هتفگ  شیاهباتک  تسرهف  رد  سفنلا و  قالخا  باتک  رد  وا  تسا و  ناینانوی  دالب  زا   ( Pergamon) سماغربا

ص 113. فارشالا ، هیبنتلا و  تسا ». هدوب  لاس  يدنا  دصناپ و  سوذوموق 
دنرادیم و بوسنم  تسا ، سویبیلقـسا  هب  فورعم  هک  دوخ ، ياوشیپ  هب  ار  دوخ  تعانـص  ناکـشزپ  هک « دیوگیم  يرماع  (. 154 [ ) 558]

ص 106. مالسالا ، بقانمب  مالعالا  تشگ ». هاگآ  نآ  لاوحا  رب  درک و  جورع  نامسآ  هب  وا  حور  هک  دننکیم  اعدا 
دروـم رد  دـنوادخ  هک  تـسا  هـتفگ  هدرک و  لـقن  طارقب  دوـهعل  سونیلاـج  ریـسفت  باـتک  زا  ار  بـلطم  نـیا  ناـحیر  وـبا  (. 155 [ ) 559]
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هب تـسین  ياریذـپ  هـک  یئزج  ددرگ و  شتآ  بذـج  نآ  ینیمز  هدرم  ءزج  هـک  تـسا  هداد  یبـیترت  سلقریا  سیـسونوید و  سویبیلقــسا و 
ص 478. دنهللام ، دور . الاب  اهنامسآ 

یماگنه رد  دـباییم ، ییاهر  هک  تسا  نامه  تسا و  ناسنا  ناسنا ، نآ  اب  هک  تسا  ياهطقن  ناسنا  رد  هک  دـنیوگ  نایدـنه  (. 156 [ ) 560]
یخرب دیامیپیم و  ار  يدوعص  ریس  نیا  شتآ  هنابز  ای  دیشروخ  عاعش  هلیـسو  هب  حور  هک  دنیوگیم  و  ددرگ . هدنکارپ  هدنازوس و  ندب  هک 

ص 479. دنهللام ، تسا . هداد  رارق  حور  دوعص  يارب  میقتسم  یهار  دوخ  ادخ  هک  دناهتفگ  نانآ  زا 
راهظا سونیلاج  هک  دـیوگیم  دـهدیم و  عاجرا  سونیلاـج  تاعانـصلا  ملعت  یلع  ثحلا  باـتک  هب  ار  قوف  بلطم  ینوریب  (. 157 [ ) 561]

و دناهدیدرگ . قحلم  ناهلأتم » هب « يور  نیا  زا  دـناهتفای و  دناهدیـسر  نادـب  هک  ار  یتمارک  یگتـسیاش  تلیـضف  بحاص  نامدرم  هک  هتـشاد 
. دندوب ّهلأتم  راک  زاغآ  زا  هکنآ  ای  دندش  ّهلأتم  سپس  دندوب و  ناسنا  ود  هتـشذگ  رد  سویـسونوید  سویبیلقـسا و  هک  دهدیم  همادا  سپس ،

ص 25. دنهللام ،
يارب ار  یکشزپ  تعانص  سویبیلقسا ) یهلا ( درم  نیا  دیوگیم «: هدرک و  عوضوم  نیا  هب  هراشا  رگید  ياج  رد  ناحیر  وبا  (. 158 [ ) 562]

نان نآ  اب  هک  یتاـبوبح  هب  رطیمیذ  رمخ و  هب  سویـسونوید  تسا و  هدرک  جارختـسا  وا  هک  تسا  ییاـهزیچ  نیرتهب  زا  نیا  دـیزگرب و  مدرم 
ص 26. دنهللام ، دوشیم .» هدناوخ  نآ  مان  هب  رمخ  و  نیا ، مان  هب  بوبح  هک  تسا  يور  نیا  زا  دناهتشگ . نومنهار  دنزپیم 

هنهک نانآ  رابخا  هک  دـنچره  دوش ، هتفرگارف  نانآ  زا  اهـشناد  هک  دنرتراوازـس  یموق  ره  زا  نایناریا  دـیوگیم «: يدوعـسم  (. 159 [ ) 563]
ص 92. فارشالا ، هیبنتلا و  تسا ». هتشگ  شومارف  ناشموسر  بقانم و  هتشگ و 

يادخ هب  مهارب  ناهد  زا  هک  تسا  ینخس  نآ  تساهینتسنادان و  نتـسناد  ذیب » ینعم « دیوگیم «: دوخ  دنهللام  باتک  رد  وا  (. 160 [ ) 564]
زا یخرب  دنهدیم و  سرد  ار  نآ  دوخ  نایم  رد  دننادب و  ار  نآ  ریسفت  هکنآ  نودب  دننکیم  توالت  ار  نآ  نانمهرب  دناهداد و  تبسن  یلاعت 

یناعم و رد  فرـصت  هب  نانآ  زا  یخرب  تردن  هب  دنباییمرد و  ار  نآ  ریـسفت  نانآ  زا  یمک  دادعت  طقف  دـنریگیم و  ارف  ار  نآ  رگید  یخرب 
ص 96. دنزادرپیم ». هلداجم ، هرظانم و  يارب  نآ ، تالیوأت 

اهگنهآ نآ  طبض  زا  ملق  هک  دنتشادنپیم  نانآ  دیدرگیم و  تئارق  گنهآ  اب  نآ  اریز ، دنتـسنادیمن ؛ زیاج  ار  نآ  نتـشون  (. 161 [ ) 565]
ص 97. دنهللام ، ددرگیم . رادیدپ  ینوزفا  یتساک و  نتشون  رد  تسا و  زجاع 

هدرک ریرحت  تباتک  اب  سپس  ریسفت و  ار  دیب  هدمآیم و  رامش  هب  همهارب  مظاعا  زا  هک  هدوب  يریمـشک  رکـسب  صخـش  نیا  (. 162 [ ) 566]
ص دنهللام ، ددرگ . رود  اههرطاخ  زا  دوش و  شومارف  ادابم  هکنیا  سرت  زا  داد ، ماجنا  وا  دندزیم  نت  نآ  زا  نارگید  هک  ار  يراک  و  تسا ،

.97
رد لخاد  یتهج  زا  یقیـسوم  ملع  دیوگیم «: دـنادب  دـیاب  کشزپ  کی  هک  دـنکیم  دای  یمولع  زا  هک  اجنآ  رد  ودـنه  نبا  (. 163 [ ) 567]

دندیشخبیم افش  اهگنهآ -- ناحلا و  اب  ار  نارامیب  مدقتم  نافوسلیف  هک  تسا  هدرک  لقن  طارقب  زا  یناردنکـسا  نواث  تسا و  بط  تعانص 
ص 56. بطلا ، حاتفم  دشیم .» هدیمان  رمز » و « ارول » هک « دندربیم  راک  هب  ار  یتلآ  و 

رامیب ضبن  نانآ  دنراد . ییانشآ  یقیسوم  اب  هک  دنتسه  یناکشزپ  سلدنا  هریزج  رد  هک  تسا  هدش  تیاکح  دیوگیم «: لاحک  نیدلا  ءالع 
ۀیوبنلا ماکحالا  دـنربیم ». نیب  زا  ار  رامیب  ياهدرد  زا  يرایـسب  لمع ، نیا  اب  دـنزاونیم و  تسوا  لاح  بسانم  هک  یتامغن  دـنریگیم و  ار 

ص 32. ج 2 ، ۀیبطلا ، ۀعانصلا  یف 
تسا هدوب  هیلع - هّللا  تاولـص  میهاربا - نامز  زا  شیپ  نیا  و  ناینادلک ، تهج  زا  هدوب  لباب  زا  نآ  رما  زاغآ  موجن ، ملع  اما  (. 164 [ ) 568]

رب ار  نانآ  هچنآ  و  تسا ، موجن  ملع  هب  دـنمزاین  ود  ره  دـندوب و  هدروآ  يور  يدرونایرد  يزرواـشک و  هب  ناـنآ  هک  هدوب  نیا  نآ  ببـس  و 
ناوص تسا . هدوب  نانآ  دالب  رد  ربا  ناراب و  یمک  ناـنآ و  حور  یکبـس  رکف و  ینـشور  عبط و  تفاـطل  اوه و  یفاـص  درک  کـمک  رما  نیا 

ص 12. ۀمکحلا ،
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؛ تمکح رد  ثـلثم  ینعی  دـنناوخیم ،  ( Trismegistus) سطـسیغم سرطا  ناـیباص  ار  سمره  دـیوگیم «: یطیرجم  (. 165 [ ) 569]
ص 225. میدقتلاب ، نیتجیتنلا  قحا  میکحلا و  ۀیاغ  هدوب ». میکح  ربمغیپ و  هتشرف و  وا  اریز ،

ریاـس رب  ار  نآ  تسا و  فورعم  كرچ  شاهدنـسیون  ماـن  هب  هک  تـسا  یباـتک  ار  ناـنآ  هـک  دـیوگیم  رگید  ییاـج  رد  وا  (. 166 [ ) 570]
، دنهللام دناهدنادرگرب . یبرع  نابز  هب  نایکمرب  يارب  ار  باتک  نیا  دنمدرخ . ینعی  كرچ  ینعم  و  دنرادیم ، مدقم  دوخ  یکـشزپ  ياهباتک 

ص 123.
باتک زا  ار  یناوارف  بلاـطم  هداد و  مهتیودا » لـضفا  دـنهلا و  بتک  نساـحم  هب « صاـصتخا  ار  دوخ  باـتک  زا  یلـصف  يربط  نبر  نب  یلع 

ص 557. ۀمکحلا ، سودرف  تسا . هدرک  لقن  كرچ 
. تسا هدش  پاچ  هتکلک  رد  لاس 1902 م . رد   Charaka مان هب  هدش و  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  تیرکسناس  نتم  زا  كرچ  باتک 
كرـش باتک  زا  هلمج  زا  هدرک ، لقن  نایدنه  زا  یتعامج  زا  دوخ  ياهباتک  رگید  يواح و  باتک  رد  يزار  هک « دیوگیم  هعبیـصا  یبا  نبا 

هدوب هدش  همجرت  یـسراف  هب  يدـنه  زا  باتک  نیا  رابنیتسخن  اریز ، هدرک ؛ همجرت  یبرع  هب  یـسراف  زا  ار  نآ  یلع  نب  هّللا  دـبع  هک  يدـنه 
ص 473. ءابنالا ، نویع  تسا ».

: دیوگ ص 373 ، دوخ ، ناوید  رد  یناقاخ  (. 167 [ ) 571]
زا راتوالا  جارختسا  باتک  رد  (. 168 [ ) 572  ] هدمآ ناقرف  شقوراف ز  قایرت  ار  هکرهتسین  هشیدـنا  قلخ  رهز  زا  قلخ ، تسا  رهز  همه  رگ 

هعطق تفرعم  هرابرد  ثحب  ماگنه  هدرب و  مان  یمزراوخلا  جـیز  للع  یف  ةدـیدّسلا  تاـباوجلا  ةدـیفملا و  لـئاسملا  یف  ناونع  هب  باـتک  نیا 
.75 صص 21 - ینوریب ، لئاسر ، تسا . هدرک  لوق  لقن  نآ  زا  هام ) دیشروخ و  ناّرین ( زا  فسکنم 

تیؤر نودـب  ناضمر  هام  زاغآ  نتفاـی  هلمج  زا  ددـعتم ، دراوم  رد  ناـحیر  وبا  هک  تسا  نحتمم » هب « فورعم  جـیز  ناـمه  (. 169 [ ) 573]
ص 198. ۀیقابلا ، راثآ  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  لاله ،

یترهـش ياراد  بکاوک  رییـست  باسح  رد  هتـسیزیم و  دادـغب  رد  مصتعم  نومأم و  اب  نامزمه  يزورم  بساـح  شبح  هّللا  دـبع  نب  دـمحا 
ص 233. یسراف ،) همجرت  یطفق ( ءامکحلا ، خیرات  تسا . هدوب  ازسهب 

رکذ يدادغبلا ، يزورملا  هّللا  دبع  نب  دمحا  فیلأت  هبساحلا ، جیز  مان  هب  یباتک  هکنیا  نآ  هدش و  یهابتشا  راچد  وا  دروم  رد  هفیلخ  یجاح 
ص 15. ج 1 ، نونظلا ، فشک  تسا . بساح  شبح  جیز  نآ  حیحص  تسا و  هتشاذگ  باتک  رب  ار  فلؤم  مان  هدرک و 

نامه هتخاس و  تپوکمهرب  ار  نآ  هک  کناکدـنک  مان  هب  تسا  یجیز  ار  ناشیا  هک « دـیوگیم  رگید  ییاج  رد  ناحیر  وبا  (. 170 [ ) 574]
ص 133. لاقملا ، دارفا  دنمان .» دنکرا  ار  نآ  ام  راید  رد  هک  تسا 

هب نآ  زا  هدرک و  نآ  هب  هراشا  نیمز  ینارود  تکرح  زا  ثحب  ماگنه  ناحیر  وبا  هک  تسا  نامه  ۀـئیهلا  ملع  دـیلاقم  باتک  (. 171 [ ) 575]
هـسسؤم هلیـسو  هب  قـشمد  رد  لاس 1985 م . رد  ۀـئیهلا ، ملع  دـیلاقم  باـتک  ص 233 -. دـنهللام ، تسا . هدرک  داـی  ۀـئیهلا  ملع  حاـتفم  ماـن 

. تسا هدش  پاچ  یقرش  راثآ  يوسنارف 
نیفوسکلا لایخ  هک  یباتک  رد  ار  لاـمعا  نیهارب  اـم  دـیوگیم «: هدرک و  باـتک  نیا  هب  هراـشا  دوخ  دـنهللام  باـتک  رد  وا  (. 172 [ ) 576]

قیقحت هب  میدیمان  یبرع  کناکدنک  ار  نآ  میاهتخاس و  يریمشک  لپوایـس  يارب  ام  هک  یجیز  رد  زین  میاهدرک و  نایب  لیـصفت  هب  میاهدیمان 
ص 512. میاهتخادرپ .»

یتسود و دروم  رد  وا  زا  ناـحیر  وبا  هک  یفـسلف  مساـقلا  وبا  هک  دراد  لاـمتحا  دـماین و  تسد  هب  دنمـشناد  نیا  لاححرـش  (. 173 [ ) 577]
ص 408. میهفتلا ، دشاب . صخش  نیمه  تسا  هدرب  مان  ناگراتس  نایم  ینمشد 

ملع عماوج  ناونع  تحت  وا  فورعم  باتک  تسا . موس  نرق  لوا  همین  نادنمـشناد  زا  یناـغرفلا  ریثک  نب  دـمحم  نب  دـمحا  (. 174 [ ) 578]
هاگـشناد هلیـسو  هب  1986 م ). اریخا ( دوـب  هدـش  پاـچ  ینیتـال  هـمجرت  اـب  لاـس 1669 م . رد  هـک  ۀیوامـسلا  تاـکرحلا  لوـصا  موـجنلا و 
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. تسا هدش  پاچ  تروفکنارف 
. تسا هدیسر  عبط  هب  دابآردیح  رد  لاس 1367  رد  ینوریب  لئاسر  هعومجم  رد  باتک  نیا  (. 175 [ ) 579]

زا ایآ  هک  دوشیم ، ادیپ  ایشا  مشچ و  نایم  هک  یطورخم  يرـصب و  كاردا  هرابرد  ثحب  هکنیا  هب  دنکیم  هراشا  باتک  زاغآ  رد  ناحیر  وبا 
تبوطر هب  دیآیم و  ادیپ  ایـشا  گنر -- تروص و  زا  هک  تسا  یعاعـش  زا  ای  دسریم  ایـشا  هب  دیآیم و  نوریب  مشچ  زا  هک  تسا  یعاعش 

مدع رون و  نآ  هب  هچنآ  دوجوم و  رون  زا  ثحب  اما ، دراد ؛ قلعت  یناسفن  ثحابم  هب  هک  تسا  یفـسلف  یثحب  ددرگیم ؛ عبطنم  مشچ  يدیلج 
هب دانتـسا  هک  تسا  یناسک  تیانع  دروم  هک  دـیآیم  رامـش  هب  یـضایر  میلاعت  زا  دوشیم  هدـیمان  صاخ  لظ  ماع و  لظ  هک  دراد  قلعت  نآ 

تاقوا تفرعم  هب  یلحتم و  فاصوا  نیا  هب  هک  نسح  نب  رفاسم  نسحلا  وبا  خیش  نوچمه  دنراد ، نیبتـسم  طارـص  جهانم  هب  داضتعا  نید و 
صص ددرگیم . راتساوخ  دنوادخ  زا  وا  تیاضر  لیصحت  رد  ار  دوخ  ششوک  نینچمه  خیـش و  قیفوت  سپـس  ناحیر  وبا  تسا . علوم  زامن 

.2 - 1
ص 32. تسا . هدرک  فیلأت  وا  يارب  ار  یناغرف  لوصف  بیذهت  باتک  ینوریب  هک  تسا  یسک  نامه  رفاسم  نسحلا  وبا  خیش  نیا 

. تسا هدش  پاچ  بلح  هاگشناد  هلیسو  هب  لاس 1976 م . رد  همجرت و  یسیلگنا  نابز  هب  لالّظلا  رما  یف  لاقملا  دارفا  باتک 
. وا يربارب  يا  دنناوخ ، تمـس  ار  وا  دتفا  هراتـس  ای  باتفآ  عافترا  هریاد  اب  ار  قفا  هک  عطاقت  هطقن  نآ  دیوگیم «: ناحیر  وبا  (. 176 [ ) 580]

هاگنایم رب  يودنه  هریاد  زکرم  زا  رگا  دنناوخ و  تمس  مامت  راهنلا  فصن  طخ  زا  شدعب  يریگلادتعا  طخ  زا  رگا  تمس  نیا  يرود  هگنآ 
.« دشاب تمس  ریظن  دوب  هیاس  رس  يوس  هک  رطق  رس  نآ  دشاب و  شتمس  دوب  هراتس  ای  باتفآ  يوس  هک  رطق  رـس  نآ  يرآ  نوریب  يرطق  هیاس 

ص 183. میهفتلا ،
صـص 63 و تسا . هدرک  نایب  لیـصفت  هب  نکامالا  تایاهن  دـیدحت  باتک  رد  ار  دالب  ضرع  لوط و  جارختـسا  ناحیر  وبا  (. 177 [ ) 581]

.156
زو دنک  مین  ود  هب  ار  نیمز  رم  راهنلا  لدـعم  حطـس  دـیوگ «: نینچ  تسا  نیمز  ینادابآ  هک  هرومعم  داهن  هرابرد  ناحیر  وبا  (. 178 [ ) 582]

. بونج هب  رگید  دوب و  لامش  هب  نیمز  همین  یکی  و  تساوتسالا ، طخ  وا  مان  نیمز ، رب  دشاب  ياهریاد  وا  ندیرب  نآ 
مین ود  هب  نیمز  همین  ود  نآ  زا  ار  یکیره  هریاد  نیا  درذگب ، اوتـسالا  طخ  بطق  رب  کنانچ  يریگمهو  هب  نیمز  يور  رب  گرزب  هریاد  رگا 
نانچ سفن  قایتشا  هب  دنتـسنادب  هک -- ناسک  نآ  نیمز  یناداـبآ  یبونج و  ود  یلامـش و  نآ  زا  ود  دوش ، اـهکی  راـهچ  نیمز  هلمج  دـنک و 

ص 166. میهفتلا ، دندرک .» مان  نوکسم  عبر  رومعم و  عبر  ار  وا  سپ  دوزفن ، یلامش  عبر  ود  زا  عبر  یکی  زا  هک  دنتفای 
مهو هب  گرزب  هریاد  قفا  بطق  رب  يو و  رب  یهن و  هک  ضورفم  هطقن  مادـکره  ای  هراتـس  ای  باتفآ  دـیوگیم «: ناـحیر  وبا  (. 179 [ ) 583]

نآ عافترا  نیا  مامت  هداتسیا و  قفا  رب  دوب  يدومع  هشیمه  دتفا و  قفا  نایم  وا و  نایم  هریاد  نیا  زا  هک  دوب  یـسوق  زیچ  نآ  عافترا  يراذگب ،
نآ یـشیدنا  يو  رب  هریاد  نامه  دشاب و  قفا  ریز  وا  رگا  دتفا و  زیچ  نادب  ات  قفا  نآ  زا  تسا  بطق  یکی  هک  سأرلا  تمـس  زا  هک  دوب  سوق 

ص 181. میهفتلا ، دنناوخ ». شطاطحنا  هریاد  نیا  زا  دتفا  قفا  نایم  وا و  نایم  هک  سوق 
ات دنکن  راطفا  دـیاب  هک  تشادـنپ  نینچ  دوب  رـصم  هیردنکـسا  رد  هک  ینامز  لکوتم ، ریزو  ناقاخ ، نب  ییحی  نب  هّللا  دـیبع  (. 180 [ ) 584]

دوخ هارمه  یگنس  دور و  هیردنکـسا  هرانم  يالاب  ات  داد  نامرف  ار  يدرم  يور ، نیا  زا  دنک ؛ بورغ  نیمز  راطقا  همه  زا  دیـشروخ  هکیتقو 
رگید ياشع  زامن  زا  دعب  گنس  داد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  وا  دنکفا . نییاپ  هب  ار  گنس  دید  ار  دیشروخ  ندش  دیدپان  هاگره  دشاب و  هتـشاد 

هیبـنتلا و درک . راـطفا  تقو  نیمه  رد  تفر  يار  نم  رـس  هب  هک  مه  یتـقو  درک و  ناـمز  نآ  رد  ار  دوـخ  راـطفا  هّللا  دـیبع  دیـسر و  نیمز  هب 
ص 42. فارشالا ،

ملسم نامز  نآ  نادنمشناد  دزن  هکنآ  هچ  دنکیم . برغ  قرش و  رما  هب  هّللا  دیبع  ندوب  لهاج  هب  هراشا  قوف  ناتساد  لقن  زا  سپ  يدوعـسم 
رد اهنآ  عولط  هکلب  تسین ، تقو  کی  رد  نیمز  یحاون  همه  رد  ناگراتـس  ریاس  دیـشروخ و  بورغ  عولط و  تسا و  يورک  نیمز  هک  هدوب 
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یبرغ یحاون  رد  اهنآ  بورغ  زا  شیپ  زین  یقرـش  یحاون  رد  اهنآ  بورغ  و  یبرغ ، یحاون  رد  تساـهنآ  عولط  زا  شیپ  نیمز  یقرـش  یحاون 
ص 11. یناغرف ، موجنلا ، ملع  عماوج  تسا .

ۀلبقلا تمس  یف  ناونع  تحت  ياهلاسر  يدوزب  رسیلا  وبا  تسا . هدوب  نادنمشناد  ثحب  دروم  لئاسم  زا  هلبق  تهج  تخانـش  (. 181 [ ) 585]
نیب ام  ۀـلبقلا  نوچمه « فاعـض  ثیداـحا  هب  اـهقف  ددرگ و  نییعت  دـیاب  یـضایر  باـسح  اـب  طـقف  هلبق  تهج  هک  دـیوگیم  نآ  رد  دراد و 

هابتـشا هب  دروم  نیا  رد  دناهدرک و  دانتـسا  اوبّرغ » وا  اوقّرـش  نکل  اهوربدتـسن و  الخلا و ال  دـنع  ۀـلبقلا  اولبقتـست  ال  و « برغملا » قرـشملا و 
. دناهداتفا

رد درک و  ادـیپ  هابتـشا  نیا  هب  هجوت  دوخ  رفـس  رد  هک  دـنکیم  داـی  یـسوم ، نب  میرکلا  دـبع  دـمحم  وبا  دوخ ، دـج  زا  دروـم  نیمه  رد  وا 
1983 م. ياههرامش 1 و 2 ، ج 7 ، ۀیبرعلا ، مولعلا  خـیرات  هلجم  داد . رییغت  الـصم  تسار  تمـس  هب  ار  دوخ  دجـسم  هلبق  جـح ، زا  تعجارم 

دای نینچ  ار  هلاسر  فیلأت  ببـس  ۀـلبقلا ، تمـس  جارختـسا  هب  موسوم  دوخ  هلاسر  زاـغآ  رد  سدـنهملا  هّللا  دـبع  نب  رـصن  . 37 صص 34 -
دیاب هک  ار  یتمس  هک  دندنمزاین  نینچمه  دننک و  اهدجسم  نتخاس  اهرهش و  نتخاس  هب  مادقا  مدرم  هک  دنکیم  باجیا  ترورض  دنکیم «:

دیامن مارحلا  تیب  يوسهب  ار  دوخ  يور  ماما  هک  تسا  نآ  يارب  بارحم  بصن  هکنآ -- تهج  هب  دننادب ، دنزاسب  تمـس  نادـب  ار  بارحم 
ماهتـسج نآ  نتفای  يارب  ار  ناسآ  یقیرط  نم  تسا و  راوشد  باسح  قیرط  زا  هلبق  نتـسناد  تسه و  زین  نارازگزامن  زامن  دوخ  ماما  زامن  و 

ج 6، ۀـیبرعلا ، مولعلا  خـیرات  هلجم  درادیم . ناـیب  لیـصفت  هب  ار  قیرط  نیا  سپـس  وا  منکیم .» هدافتـسا  تسا  هرکمین  هیبش  هک  یتلآ  زا  هک 
ص 128. 1982 م ،. ياههرامش 1 و 2 ،

 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 586]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

داتفه دصکی و  دیشروخ  هکنیا  هب  تسا  هدش  دقتعم  باتک  نآ  رد  هک  تسا  یلمآ  سابعلا  وبا  ۀلبقلا  لئالد  باتک  وا  دارم  (. 182 [ ) 587]
باتک نیمه  زا  وا  ص 249 . ۀیقابلا ، راثآ  تسا . زور  راهچ  هاجنپ و  دصیس و  یسمش  هنـس  هک  نامگ  نیا  اب  دراد ، برغم  قرـشم و  تفه  و 

ياههام دراد و  تقباطم  نایطبق  ياههام  لیاوا  اب  اهنآ  لیاوا  هک  دـنراد  ییاههام  نایبرغ  هک  تسا  هتفگ  یلمآ  سابعلا  وبا  هک  دـنکیم  لقن 
ص 50. ۀیقابلا ، راثآ  ریربا ، هس  رم ، ریربف ، رینی ، ربمیخد ، ربنون ، ربوتکا ، ربنتس ، تسغا ، هیلوی ، هینوی ، هیام ، تسا : رارق  نیا  زا  نانآ 

هب دنکرا و  بهذم  ریهجرا و  بهذم  دنه و  دنس  بهذم  تسا : روهـشم  موجن  رد  بهذم  هس  نایدنه  زا  دیوگیم «: یطفق  (. 183 [ ) 588]
فیلأت نآ  رب  اهجیز  هدومن و  نآ  دیلقت  مالـسا  ياملع  زا  یتعامج  هک  تسا  یبهذم  نآ  دنه و  دنـس  بهذم  الا  لیـصحتلا  یلع  هدیـسرن  ام 

یمزراوخلا و یـسوم  نب  دمحم  يدادغبلا و  یـسوم  نب  دمحم  يدادـغب و  هّللا  دـبع  نب  شبح  يزازف و  میهاربا  نب  دـمحم  لثم  دـناهدومن ،
ص 366. یسراف ) همجرت  ءامکحلا ( رابخا  یمدآلا .» نباب  فورعملا  دمحم  نب  نیسح 

رب نیا  و  درادن ، ّریغت  جاجوعا و  هک  یمیقتـسم  ینعی  تسا ، دناهدس » دنیوگیم « دنهدنـس  ام  باحـصا  هک  ار  هچنآ  دـیوگیم «: ناحیر  وبا 
نینچ نآ  هراـبرد  زین  میهفتلا  رد  و  ص 118 . دـنهللام ، دوشیم ». قالطا  تسا  دـنلب  نانآ  دزن  موجن  باـسح  ملع  زا  نآ  هبتر  هک  يزیچ  ره 
باتک ره  رب  هک  تسا  یمان  نیا  دـناهدس و  ناشتغل  هب  نکیل  تسا و  ناـنچ  هن  دـنناوخ و  دنهدنـس  راـگزور  ار  نآ  اـم  ناـمدرم  و  دـیوگ «:

ص 147. دیاین .» يژک  ردنا و  هک  یتسار  نآ  دوب : نانچ  شریسفت  و  دتفا ، راوگرزب  یموجن 
: دیوگ ص 160 ، ج 2 ، ناوید ، رد  يرتحب  مینکیم . دروخرب  نآ  هب  مه  یسراف  یبرع و  بدا  رد  هک  هدوب  نانچ  دنهدنس  ترهش 

: دیوگ نینچ  ص 454 ، ناوید ، رد  دوخ  يرکف  صاخ  نایرج  رد  مه  ورسخرصان  فصتنت  هیبساح  قفت  مل  نارصب  اذ  دنه  دنّسلاب  تسلا 
وبا لئاسر  هعومجم  رد  هلاسر ، نیا  (. 184 [ ) 589  ] ینک رهوگ  دب  دنه  دنـس و  هب  شزان  یمه  وتمنک  ارهز  ردیح و  لآ  هب  شزان  یمه  نم 

، دنناوخ کیـشار » يرت  ار « نآ  نایدنه  دیوگ «: نینچ  هملک  نیا  دروم  رد  دوخ  هدـش و  پاچ  نکد  دابآردـیح  رد  لاس 1367  رد  ناحیر ،
» ار هناگهدزاود  تویب  ناـنآ  ناـمجنم  اریز ، تسا ؛ تروص  زا  عضوم  ینعم  هب  کـشار » جرب و « ینعم  هب  شار » و « عضوم ، هس  ياراد  ینعی 
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ص 3. دنهلا ، تاکیشار  یف  دنیوگ .» کیشار »
. تسا هدرک  فیلأت  یگلاس  یـس  نس  رد  ار  دوخ  باتک  وا  هک  دـیوگیم  دـنکیم و  دـناهدس » مهارب  هب « هراشا  ناحیر  وبا  (. 185 [ ) 590]

تپوکمه رب  هک  تسا  مهارب  هب  بوسنم  دیوگ «: دناهدس  مهارب  ینعی  نیمجنپ  هرابرد  دـنکیم و  دـناهدس  جـنپ  هب  هراشا  وا  . 437 دنهللام ،
ص 118. دنهللام ، تسا .» هتخاس  تسا  هراولهنا  ناتلوم و  نایم  هک  لاملهب  رهش  رد  نشج  نب 

لعفلا و سفن  یلع  عقی  زایتجالا  نم  قتـشم  ۀـغللا  یف  ّرمملا  دـیوگ «: نینچ  رمم » هملک « هرابرد  باتک  زاغآ  رد  ناـحیر  وبا  (. 186 [ ) 591]
نومّجنملا بهذی  امهیلک  یلإ  رورملا و  عضوم  یلإ  لمح  امبر  هسفن و  رورملا  یلع  لمح  اّمبرف  لعافلا  نم  هیف  دـجوی  يذـلا  ناکملا  یلع 

رقتسملا دیهمت  باتک  تسا . هتفگ  نخـس  نآ  زا  لیـصفت  هب  ص 204 ، دوـخ ، میهفتلا  باـتک  رد  و  ص 1 . رقتسملا ، دیهمت  هلامعتـسا .» یف 
لاس 1959 م. رد  دش و  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  ّرمملا  ینعم  قیقحتل 

. تسا هدش  پاچ  توریب  رد 
یسراف ظفل  بالرطـسا  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  یناهفـصا  هزمح  لوق  زا  بالرطـسا  هیمـست  هجو  رد  ناحیر  وبا  (. 187 [ ) 592]

لیلد هب  تسا  هراتس  رطسا » تسا و « نویلرطـسا  ینانوی  زا  بّرعم  ای  و  موّجنلا » كردم  ینعی « هدوب ، بای  هراتـسا ) هراتـشا ( هک  تسا  بّرعم 
نآ هرابرد  زین  و  ص 69 . لاقملا ، دارفا  دنیوگیم . ایجولورطسا ) ایخولورطسا ( ار  موجن  ماکحا  تعانص  ایمونورطسا و  ار  تئیه  ملع  هکنآ 

يرایـسب زا  هک  اهراک  رگید  زین  یتسرد و  تیاغ  یناسآ و  هب  دوب ، هتـشذگ  بش  زور و  زا  چنآ  اهتقو ، دـیآ  هتـسناد  تلآ  نیدـب  و  دـیوگ «:
نیرب تسوا و  نایم  هب  هک  یبطق  درآ  مه  هب  ار  ناـشیا  و  هدـنکارپ ، ياهمادـنا  يور و  مکـش و  تسا و  تشپ  ار  تلآ  نیا  ندرمـش و  ناوتن 

ص 285. میهفتلا ، ار ». نتسناد  رم  هداهن  بقل  تسا و  یمان  ار  یکی  ره  اهطخ و  تساهتروص و  تلآ 
زا یـسک -- نونکات  هک  ار  یناوطـسا  بالرطـسا  دیوگیم  هدرک و  دای  باتک  نیا  زا  ص 357 ، ۀـیقابلا ، راثآ  باتک  رد  وا  (. 188 [ ) 593]

. ماهداد حرش  لیصفت  هب  باتک  نآ  رد  هدرکن  ثحب  نآ  هرابرد  نم  زا  شیپ  تعانص  نیا  باحصا 
قرش یطخ  هعومجم  هرامش 15 ، ندیل ، هخـسن  ساسارب   (، J .L .Bergren) نرگرب لا . یج . هلیـسو  هب  هلاسر  نیا  نتم  (. 189 [ ) 594]

.، 1982 م ياههرامش 1 و 2 ، ج 6 ، ۀیبرعلا ، مولعلا  خیرات  هلجم  رد  نآ  بلاطم  اوتحم و  رد  قیقحت  یسیلگنا و  همجرت  اب  حیحـصت و  ، 1068
. تسا هدش  زین  نآ  یکبزا  یسور و  یناملآ و  همجرت  هب  هراشا  هلاقم  نیمه  رد  تسا . هدش  پاچ   112 صص 83 -

ص 302. تسا . هداد  تسا  نانآ  همه  قافتا  دروم  هک  يدایعا  اراصن و  هب  صاصتخا  ار  ۀیقابلا  راثآ  زا  یلصف  ناحیر  وبا  (. 190 [ ) 595]
ون هبنشکی  توبلصلا و  ۀعمج  نیناعس و  نایاسرت و  گرزب  هزور  اونین و  موص و  حبذ و  دالیم و  دیع  ریسفت  حیضوت و  هب  دوخ  میهفتلا  رد  وا 

.251 صص 248 - تسا . هتخادرپ  شوشام  نیحیلش و  موص  یطسقیطنب و  افالس و  و 
ناـیم طـقف  دـننیمز و  زا  رود  ـالاب و  رایـسب  یخرب  تسا ؛ نوگاـنوگ  عاونا  ار  تاّبنذـم  دـنکیم «: لـقن  ناودـنه  لوق  زا  وا  (. 191 [ ) 596]
نیمز هب  کیدزن  مه  یخرب  و  دنراد ، رارق  نیمز  نامسآ و  نایم  هک  دندعبلا  طسوتم  رگید  یخرب  و  دنوشیم ، رهاظ  اهنآ  لزانم  ناگراتس و 

ص 537. دنهللام ، دنوشیم .» هدید  ناتخرد  اههناخ و  اههوک و  نیمز و  يور  رب  دنتسه و 
تعنـص هب -- تئیه و  ملع  هب  لـماک و  لـضاف ، تسا  یمجنم  لهـس » یبا  هب « ینکم  متـسر  نب  نـجی  و  دـیوگیم «: یطفق  (. 192 [ ) 597]

) ءامکحلا خیرات  دوب ». مّلسم  يو  رب  مدقت  قوفت و  نارقارب  نآ  زا  دعب  هلودلا و  دضع  مایا  هیوب و  لآ  تلود  رد  ملاع ، ریبخ و  داصرا  تالآ 
لها نم  نوزّربملا  رامـش « زا  ار  وا  هک  ناـنچ  هتـشاد ، یهوک  لهـس  وبا  هب  تبـسن  ناوارف  یمارتـحا  ناـحیر  وبا  ص 478 . یـسراف ،) همجرت 

ص 297. يدوعسم ، نوناق  تسا . هدرک  دای  اننامز »
یلصف و  ص 8 ) هدرک ( ناحیر  وبا  باتک  هب  هراشا  دوخ  همکحلا  نازیم  باتک  زاغآ  رد  نزاخلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  (. 193 [ ) 598]

هدرک رکذ  ار  ناـحیر  وـبا  باـتک  زا  یتارقف  لـصف  نیا  رد  هدروآ و  رهاوـجلا » تازلفلا و  نیب  بسنلا  یف  ناوـنع « تحت  ار  دوـخ  باـتک  زا 
هک يرثا  زا  طقف  ام  هدوب و  يراج  ناینانوی  نایم  هلئـسم  نیا  دـیوگیم «: دـنکیم و  داـی  عوضوم  نیا  تیمها  زا  تمـسق  نیمه  رد  وا  تسا .
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يایرکز نب  دـمحم  يراخب و  لضف  نب  دـمحا  فسوی و  نب  انحوی  یلع و  نب  دنـس  نارخأتم ، زا  میراد و  یهاگآ  هدرک  فیلأـت  سوـالانام 
.56 صص 55 - ۀمکحلا ، نازیم  دناهدروآرد .» ریرحت  هتشر  هب  ياهلاسر  هرابنیارد  يزار 

هدرک زیت  رظن  باب  نیا  رد  ناحیر  وبا  دـیوگیم «: نینچ  هدرک و  ناحیر  وبا  باتک  هب  هراشا  دوخ  باـتک  رد  یناـشاک  هّللا  دـبع  مساـقلا  وبا 
ص 219. رهاوجلا ، سئارع  هدرک .» ناحتما  بآ  هب  هچ  زادگ و  قیرط  هب  هچ  هدرب ، اهجنر  تسا و 

. تسا هدیسر  عبط  هب  نکد  دابآردیح  رد  لاس 1367 ، رد  ، 226 صص 1 - ینوریب ، لئاسر  هعومجم  رد  باتک  نیا  (. 194 [ ) 599]
زا ناینیـشیپ  يوـعد  حیحـصت  هب  نم  نوـچ  دـیوگیم «: دوـخ  بطاـخم  هب  هتخادرپ و  عوـضوم  نیا  تیمها  هب  ینوریب  باـتک  نیا  زاـغآ  رد 

يزار يایرکز  نب  دمحم  ظفل  اب  ارم  وت  مدوب ، علوم  تسا  نآ  رب  لزان  هک  يدومع  هلیـسو  هب  یـسوق  ره  رد  ینحنم  طخ  ماسقنا  رد  ناینانوی 
يزیچ ره  رد  تیاـفک  رب  تداـیز  نآ  هک  هدرکن  كرد  ار  لوـضف  ینعم  تقیقح  يزار  هکیلاـحرد  یتـشاد  بوـسنم  هسدـنه » لوـضف  هب «

زا یفاجتم  هک  ار  ییاهلد  نآ  اب  هک  تسا  هدـش  هسوسو  لوضف  بکترم  دوخ  هک  تفاـییمرد  دوب  هتـشگ  فقاو  ینعم  نیا  هب  وا  رگا  تسا .
نیا هب  رصحنم  هسدنه  هدیاف  دیوگیم «: هلمج  زا  دزادرپیم و  هسدنه  شناد  دیاوف  رکذ  هب  سپس  ینوریب  تسا .» هتخاس  دساف  تسا  تناید 

هطـساوهب هکلب  میوش ، لیان  نوزوم  لیکم و  عورذم و  زا  تسام  جایتحا  دروم  هچنآ  تفرعم  هب  تایمک  تحت  رد  عقاو  سانجا  اب  هک  تسین 
ص 3. تسین .» رسیم  یناسآ  هب  سکره  يارب  نآ  لوصو  هک  میبای  اقترا  یهلا  ملاعم  هب  یعیبط  ملاعم  زا  میناوتیم  نآ  رد  بّردت 

هب هطقن  کی  رب  ناشیزا  يود  ره  هک  دیآ  ياجهب  گرزب  هریاد  راهچ  زا  وا  دـنکیم «: فیرعت  نینچ  ار  نآ  دوخ  ناحیر  وبا  (. 195 [ ) 600]
هاگنایم رب  زاـمغ  تشگنارـس  ود  ره  یهن و  يرگید  رب  یکی  تسد  ود  ره  زا  یگناـیم  تشگنارـس  نوچ  دوب  ناـنچمه  و  دنـشاب ، هدـمآ  مه 

ص 32. میهفتلا ، دیآ .» وا  هدومن  یهنب ، یگنایم  تشگنا 
نانآ نیرتمیدـق  زا  تسا و  هدوب  نادنمـشناد  هجوت  دروم  ناـمز  میدـق  زا  هک  تسوطـسرا  ۀـیولعلا  راـثآلا  باـتک  دوصقم ، (. 196 [ ) 601]

یف سیلاطوطـسرا  باتکل  يداـبعلا  قحـسا  نب  نینح  دـیز  یبا  عماوج  ناونع  تحت  وا  زا  یباـتک  هک  درب  ماـن  ار  قاحـسا  نب  نینح  ناوتیم 
رد م . لاـس 1975  رد   ، Hans )(Daiber ربیاد سناه  هلیـسو  هب  یناملآ ، نابز  هب  همدـقم  همجرت و  اب  هک  هدـنام  یقاـب  ۀـّیولعلا  راـثآلا 

. تسا هدش  پاچ  دروفسکآ 
هب تسا ، هتخاس  وا  يارب  ار  یبرع  کناکدـنک  جـیز  ناحیر  وبا  هک  يریمـشک ، لپوایـس  هلیـسو  هب  هناگهد  ياهـشسرپ  نیا  (. 197 [ ) 602]

ص 512. دنهللام ، تسا . هدمآ  لمع 
ياهلودـج رد  ار  کـیره  هدروآ و  روهـشم » ياهمهـس  رد  ناوـنع « تحت  ار  دوـخ  مـیهفتلا  باـتک  زا  یلـصف  ناـحیر  وـبا  (. 198 [ ) 603]

خیرات هلجم  رد  نآ  بلاطم  رد  قیقحت  یسیلگنا و  همجرت  اب  هلاسر  نیا  . 460 صص 437 - میهفتلا ، تسا . هداد  حرش  لیصفت  هب  صوصخم 
. تسا هدش  پاچ   54 صص 9 - 1984 م . ج 1 ، ۀیمالسالا ، ۀیبرعلا و  مولعلا 

رامعالا یف  راذومنلا  باتک  يدنه  هکنک  ياهباتک  هلمج  زا  هعبیصا  یبا  نبا  تسا . یـسراف  رادومن » بّرعم « راذومن » هملک « (. 199 [ ) 604]
یباتک ام  دیوگ «: سپـس  هدرک و  نآ  نالطب  تارادومن و  هب  هراشا  ۀیقابلا  راثآ  باتک  رد  ینوریب  ص 473 . ءابنالا ، نویع  دنکیم . دای  ار  وا 

رد و  ص 295 . دنامن .» هدیشوپ  نآ  رد  یقح  دشاب و  هتشاد  رب  رد  ار  بلاطم  همه  هک  تشاگن  میهاوخ  رادومن  عاونا  سانجا و  هرابرد  درفم 
دنهد یهاگآ  ندیسرپ  هب  نوچ  علاط  جرب  ردنا  دتفوا  فالخ  مک  تقو  ندرک  رزح  نیمخت و  ردنا  کنآ  رهب  زا  نامجنم  و  دیوگ «: میهفتلا 
نانچ دیآ و  نوریب  ياهجرد  نادب  هک  دندرک  رادومن  ناشمان  دـندرک و  اههار  سپ  علاط ، هجرد  هب  دـنجاتحم  نکل  دـیآ و  هدرک  طایتحا  و 

نآ دیاین  نوریب  علاط  هجرد  وزا  رگا  هک  دنیوگ  یمه  دنراد و  راک  هب  رتشیب  سومیلطب  رادومن  اهرادومن  زا  تسعلاط و  هجرد  وا  یکدنریگ 
کیراـب هب  ینک  دـهج  هک  تسا  نآ  رادوـمن  نیا  هار  و  نتفرگ . لـیلد  هب  تسا  رتـالوا  هک  دوـب  علاـط  هجرد  سپ  زا  یک  دـیآ  نوریب  هجرد 

ص 532. میهفتلا ، نیمخت ». هب  دنهد  ار  وت  یک  تقونآ  ندرک 
- لّمک زا  ادتقم و  ماما و  هیضایر ، مولع  رد  نآ  ریغ  یطسجم و  باتک  بحاص  سومیلطب ، دیوگیم «: یطفق  (. 200 [ ) 605]
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-- هب ای  دـشاب و  علاط  هب  یک  تسا  بکوک  نآ  ملاـع  لاـس  لـیوحت  ردـنا  وا  دـیوگ «: نینچ  هادـخلاس  هراـبرد  ناـحیر  وبا  (. 201 [ ) 606]
ای دشاب  هدـش  یطـسجم  هب  تسا  موسوم  هک  وا  فیلأت  دـننام  یفیلأت  ضرعتم  يو  زا  دـعب  هک  ار  یـسک  منادیمن  و  تسا ...  نانوی  يالـضف 
ار نآ  یـضعب  و  يزیرین ، متاح  نب  لضف  لثم  دـناهدش ، نآ  نایب  حرـش و  هجوتم  یـضعب  هکلب  دـشاب ، هتـسناوت  ندـمآ  وا  هضراعم  ددـصرد 

يارب ار  نآ  هدومن  فیلأت  هک  يدوعـسم  نوناق  فنـصم  یمزراوخ - ینوریب  ناحیر  وبا  یناّتب و  رباج  نب  دـمحم  لثم  دـناهدرک ، يراـصتخا 
. شیوخ ياج  ردنا  تداهـش  اب  شاهداتوا و  زا  يدـتو  ص 135 -. یسراف ،) همجرت  ءامکحلا ( خیرات  نیکتکبـس ». نب  دومحم  نب  دوعـسم 

نآ ناودـنه  کیدزن  و  تسین . طقاس  شدـنوادخ  علاط و  زا  یک  دوب  نآ  دـشابن  زین  رگ  و  دـتو ، لیام  هب  دـشابن  يزیچ  اهدـتو  هب  رگا  سپ 
ص میهفتلا ، تسزارد ». نآ  ردـنا  ناشیا  ياهلمع  یلاـس و  ار  یبکوک  ره  اـهزور  نادـنوادخ  يـالو  هب  تسار  وا  تبون  یک  تسا  بکوک 

.518
هب اهسجن  زا  هک  ناینانوی  دیوگیم «: دنکیم  همهارب  میظعت  هب  رما  هک  یماگنه  تسا ، نانآ  نالضاف  زا  یکی  هک  رهمیهارب ، (. 202 [ ) 607]
اب هک  نانمهرب  هرابرد  ار  نیا  ارچ  سپ ، تسا ؛ بجاو  نانآ  میظعت  دندمآرـس  نارگید  رب  دندرک و  تفرـشیپ  مولع  رد  نوچ  دـنیآیم  رامش 

) رهمهرب و  دیلاوم ، ینعی  کتاج  باتک  دیوگیم «: رگید  ییاج  رد  ناحیر  وبا  دنهللام ص 17 . مییوگن .» دندش  لیان  یکاپ  هب  ملع  تفارش 
«. مدرک همجرت  یبرع  ناـبز  هب  ار  ریغـص  نم  هدرک و  ریـسفت  ردـهبلب  ار  نآ  و  ریبک » و « ریغـص » هدرک « فیلأـت  نآ  زا  تروص  ود  رهمیهارب )

ص 122. دنهللام ،
تأشنم رد  یناقاخ  دوشیم . هدید  ررکم  یـسراف  بدا  رد  دـنراد  راهتـشا  تبگنخ » و « تبخرـس » هب « هک  تب  ود  نیا  مان  (. 203 [ ) 608]

ار ناکزان  يزابقشع  هک  هتفاین  هاـگماش  تب  گـنخ  دادـماب و  تب  خرـس  نیزج  كـالفا  ناتـسراگن  همه  رد  دـیوگیم «: ص 486 ، دوـخ ،
: دیوگ ص 497 ، ناوید ، رد  و  دیاش .»

، یئاطلا سوا  نبا  بیبح  ماـمت  وبا  (. 204 [ ) 609  ] ردنا حبص  هب  راگنب  یم  زا  یتب  خرـس  وتدزاس  یتب  گنخ  نوچ  نودرگ ، خر  حبـص  رگ 
توقای تسا . هتفرگ  رارق  ناحیر  وبا  تیانع  دروم  هک  تسا  برع  فورعم  نارعاش  زا  ۀسامحلا  باتک  ناوید و  بحاص  لاس 231 ، هب  افوتم 

اهنآ ناـیم  زا  نم  هک  دراد  نونف  نیا  رد  یتاـفیلأت  تسا و  هدوب  يوغل  بیرا و  بیدا و  ناـحیر ، وـبا  ینعی  درم ، نیا  هک « دـیوگیم  يوـمح 
ص 185. ج 17 ، ءابدالا ، مجعم  تسا .» هدناسرن  نایاپ  هب  ار  نآ  هک  ماهدید  شدوخ  طخ  اب  ار  وا  مامت  وبا  راعشا  حرش  باتک 

. تسا هدرب  مان  نآ  زا  ص 14 ، راتوالا ، جارختسا  باتک  رد  ناحیر  وبا  (. 205 [ ) 610]
: تسا هدش  كرتكرت  هب  هراشا  نآ  رد  هک  تسا  يوبن  ثیدح  اب  طابترا  رد  ناحیر  وبا  باتک  هک  تسا  لمتحم  (. 206 [ ) 611]

تاریبعت رد  و  ص 365 . ج 4 ، لاّـمعلا ، زنک  اروطنق .» ونب  هّللا  مهلّوخ  اـم  مهکلم و  یتّما  بلـسی  اـم  لوا  ّناـف  مکوکرت  اـم  كّرتلا  اوکرتا  » 
«. دیاب تلمحت  یتفگن  كرتكرت  وچ  هدمآ «: یسراف 

کنآ يدندرک  مجعم  فرح  رب  هک  ندرک  يدنتسناوتب  یهورگ و  نایم  قافتا  تسا و  یتعضاوم  نیا  دیوگیم : ناحیر  وبا  (. 207 [ ) 612]
و تسا . تشه  تسیب و  كاریزا ، دشاب ؛ هدنسب  ناشیا  هب  رازه  یکی  دص و  هن  تارشع و  هن  ار و  داحآ  هن  وا  ددع  هک  تسا  ص ، ت ، ب ، ا ،
: تسا نیا  برع و  زا  شیپ  باتک  لها  نایم  دوب  رتهراکـشآ  بیترت  نیا  كاریزا ، دندرک ؛ لّمج  فورح  هب  ددع  بیترت  نامدرم  نیا  نکل ،

: تسرد لودج  نیدب  رامش  زا  اهفورح  نیا  زا  یکیره  تّصح  و  غظض . ذّخث ، تشرق ، صفعس ، نملک ، یّطح ، زّوه ، دجبا ،
. تسا رد ص 55  لّمج  فورح  اب  اهجرب  ناشن  و  ص 52 ، میهفتلا ،

راک هب  نآ  رد  یتاغل  هکنآ  تهج  تسامعم ؛ زا  رپ  باتک  نیا  هدـمآ و  برپ  شنبره  باتک  رد  ویدـساب  رابخا  دـیوگیم  وا  (. 208 [ ) 613]
تـسا تراهب  باتک  زا  یئزج  هک  اـتیگ  باـتک  زا  رگید  ییاـج  رد  و  ص 104 . دـنهللام ، دراد . ار  يددـعتم  یناعم  لامتحا  هک  هدـش  هدرب 

زا دناهتـشاد . ندرم  اب  یماجنا  هن  نداز و  اب  يزاغآ  هن  هک  متـسه  همه ) لک ( نآ  نم  دروآیم «: نینچ  ار  نجرا  ویدـساب و  نخـس  يارجاـم 
رد هک  ار  هچنآ  دوـخ  قـلخ  زا  همه  هب  مرادـن . صاـصتخا -- یـصاخ  هـقبط  هـب  ینمـشد  یتـسود و  رد  میوـجیمن و  یـشاداپ  دوـخ  لـمع 
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دنب دوخ  زا  عمط  نتخاس  رود  رد  دنک  ادیپ  یگدننام  نم  هب  دسانش و  زاب  تفـص  نیا  اب  ارم  هکره  ماهدیـشخب . تسا  زاین  دروم  ناشیاهراک 
» زا تسا  ترابع  نآ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هفـسلف  فیرعت  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  نیا  ددرگیم و  ناسآ  وا  يدازآ  ییاـهر و  هدوشگ و  وا 

نوناق تسا . هدرک  رکذ  هروهام  ار  ویدـساب  هاگداز  نانمهرب و  رهـش  ناحیر  وبا  زین  و  ص 22 . دنهللام ، ناکما .» هزادنا  هب  دنوادخ  هب  هّبـشت 
ص 553. يدوعسم ،

سونأمان تیرکسناس و  کناس » هملک « نوچ  تسا و  تسرد  کناس » ارهاظ « هدمآ و  لماش » هملک « هلاسر  نیشیپ  پاچ  رد  (. 209 [ ) 614]
، مدرک لقن  یبرع  هب  ار  باتک  ود  نم  دیوگیم «: دوخ  دنهللام  باتک  رد  ینوریب  هکنآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  و  هدش ، لماش » هب « لیدـبت  هدوب 
رد تسا و  لجنتاپ  نآ  مان  هک  ندب  طابر  زا  سفن  ندـیناهر  رد  يرگید  و  تسا ، کناس  نآ  مسا  هک  تادوجوم  تفـص  يدابم و  رد  یکی 

«. دوشیم تفای  تسا  نآ  رب  نایدنه  داقتعا  هک  یلوصا  رتشیب  باتک  ود  نیا 
دننام دـنراد ، ایند  زا  ییاهر  بلط  ّهلأت و  دـهز و  مالک و  دوخ و  هقف  رد  ییاـهباتک  نایدـنه  دـیوگیم «: رگید  ياـج  رد  و  ص 6 . دنهللام ،

رد لجنتاپ  لثم  و  تسا ، هیهلا  روما  هب  طوبرم  هتـشون و  لپک  ار  نآ  هک  کناس  لثم  و  تسا ، هدنام  وا  مان  هب  هتـشون و  دهاز  روک  هک  یباتک 
ص 102. دنهللام ، دوخ .» لوقعم  اب  نآ  داحتا  سفن و  ییاهر  بلط 

ام دنناگراتس  زا  یکی  هب  فوصوم  هک  اههنس  نیا  هرابرد  دیوگ «: ناگراتس  اب  نآ  طابترا  رمع و  يزارد  زا  ثحب  ماگنه  وا  (. 210 [ ) 615]
سومّشلا باتک  رد  زین  تسا و  هتفر  هیومتلا  ۀعانـص  یلع  هیبنتلا  باتک  رد  يداشرا  ینخـس و  دننکیم  لامعتـسا  ار  اهنآ  هک  ینامجنم  اب  ار 

ص 79. ۀیقابلا ، راثآ  میاهداد .» ناشن  دوشیم ، لامعتسا  نآ  رد  اههنس  نیا  هچنآ  رد  ار ، رتهب  قیرط  لامعتسا  سوفنلل  ۀیفاشلا 
رقتسملا دیهمت  و  ص 524 . میهفتلا ، هب  دوش  عوجر  تسا . هداد  حرش  ار  رییست » هملک « لیـصفت  هب  دوخ  راثآ  رد  ناحیر  وبا  (. 211 [ ) 616]

ص 3. رّمملا ، ینعم  قیقحتل 
ربخ نم  هب  دیوگیم «: يومح  توقای  تسا . هدش  پاچ  دـلجم ، هس  رد  نکد ، دابآردـیح  رد  لاس 1954 م . رد  باتک  نیا  (. 212 [ ) 617]

هنازخ هب  ار  نآ  وا  داتـسرف و  وا  يارب  هزیاج  مسر  هب  هرقن  هکـس  راولـیف  کـی  هاـشداپ  درک  فیلأـت  ار  يدوعـسم  نوناـق  وا  یتقو  هک  دیـسر 
«. دیوج يزاینیب  نآ  هب  هک  درک  اهر  ار  تداع  نیا  تسا و  زاینیب  نآ  زا  هکنیا  هناهب  هب  دینادرگزاب 

ص 181. ج 17 ، ءابدالا ، مجعم 
دراد و راهتـشا  یباّصلا  جیزلا  هب  هک  تسا  یجیز  بحاص  یناّتب ، هب  فورعم  ینارح ، رباج  نب  نانـس  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  (. 213 [ ) 618]

. تسا هدش  پاچ  مر  رد  ونیلان  مامتها  هب  لاس 1899 م . رد 
هدیزرویم ینمشد -- يدنک  اب  هدوب و  ثیدح  باحـصا  زا  تسخن  لاس 272 ، هب  افوتم  یخلب ، دمحم  نب  رفعج  رـشعم  وبا  (. 214 [ ) 619]

هب هار  نیا  زا  وا  دنک و  قیوشت  هسدنه  باسح و  مولع  هب  ار  وا  هک  درک  راداو  ار  یـسک  يدـنک  تسا . هدرکیم  کیرحت  وا  هیلع  ار  هماع  و 
. تفای تافو  دوب ، زواـجتم  دـص  زا  وا  نس  هکیلاـحرد  لاـس 272 ، رد  درک و  فیلأـت  یناوارف  ياـهباتک  دروآ و  يور  موـجن  ماـکحا  ملع 
رد م . لاـس 1985  رد  هک  تسا  موّجنلا  ماـکحا  ملع  یف  ریبـکلا  لخدـملا  باـتک  وا  ياـهباتک  نیرتمهم  زا  ص 335 . میدـن ، نبا  تسرهف ،

. تسا هدش  پاچ  تروفکنارف 
ینعم هب  مژ » و « هعلق ، ینعم  هب  توک » اهید و « رانک  رد  تسا  يرهـش  دـناهتفگ  يرازفـسا  بوقعی و  هک  توکمژ » رکذ « ماگنه  ناـحیر  وبا 

یـصاقا رد  ار  نآ  دیـشمج  ای  سواکیک  دنیوگیم  نایناریا  هک  دیآیم  زدکنک  يوب  اجنآ  زا  هکنآ  تلع  هب  دیوگیم «: تسا  توملا  کلم 
رد ار  دوخ  جیز  رـشعم  وبا  و  دیوگیم «: نایاپ  رد  و  درک .» روبع  اجنآ  زا  یکرت  بایـسارفا  لابند  هب  ورـسخیک  داهن و  انب  ایرد  رانک  قرـشم 
هب هک  درم  نیا  دـیوگ «: سپـس  لقن و  ناـفوت  خـیرات  نییعت  دروم  رد  ار  رـشعم  وبا  لوق  نینچمه  وا  ص 259 . دـنهللام ، داد .» رارق  اجنیمه 

ياهدصر اب  نایدنه  هچنآ  اب  هک  هدرک  جارختسا  نایـسراف  ياهدصر  هیاپ  رب  ناگراتـس  ياهریـسم  زا  ار  راودا  نیا  تسا  بجعم  دوخ  يأر 
ص 25. ۀیقابلا ، راثآ  دراد ». تفلاخم  تسا  دنهدنس  راودا  هب  فورعم  هک  دوخ 
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وبا رب  يداتسا  تمس  هک  تسا  قارع  نب  یلع  نب  روصنم  رصن  وبا  قارع ، لآ  نادناخ  گرزب  دنمشناد  ناگدازریما  زا  یکی  (. 215 [ ) 620]
همدـقم تسا . هدوب  تایح  دـیق  رد  لاس 408  اـت  وا  دوب . دوخ  دـهع  هناـگی  يورک  تاـثلثم  اـصوصخم  یـضایر  نونف  رد  تشاد و  ناـحیر 

ص 29. ییامه ، نیدلا  لالج  میهفتلا ،
: تسا هدرک  هدوب  رادروخرب  هداوناخ  نآ  ياهتمعن  زا  وا  هکنیا  قارع و  لآ  هب  هراشا  ياهدیصق  رد  ناحیر  وبا 

ص 312. ج 2 ، يومح ، توقای  ءابدالا  مجعم  ایسارغ  ّیلوت  دق  مهنم  روصنم  ومهرّدب  ینوذغ  دق  قارع  لآ  و 
یف ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  ار  عوضوم  نیا  نم  هک « دـیوگیم  دوخ  بالرطـسالا  ۀعنـص  یف  هلاـسر  رد  قارع  نب  رـصن  وـبا  (. 216 [ ) 621]

«. ماهداد اهنآ  لکاشم  لـئاسم و  اـههریاد و  نیا  هراـبرد  ار  ینوریب  دـمحا  نب  دـمحم  ناـحیر  وبا  خـساپ  اـجنآ  رد  ماهدرک و  ناـیب  تومّـسلا 
ص 17. لئاسر ،

رد فلؤم  هدـش و  پاچ  نکد ، دابآردـیح  رد  لاس 1948 م ،. رد  قارع  نب  روصنم  رـصن  وبا  لئاسر  نمـض  رد  هلاـسر  نیا  (. 217 [ ) 622]
متفای و نآ  حالصا  هتفیش  ار  وت  متشاد  میدقت  وت  هب  حئافصلا  جیز  رد  ار  نزاخ  رفعج  وبا  ياهوهس  زا  یخرب  نم  هکیتقو  دیوگ «: نآ  زاغآ 
رب اریز ، دـیآیم ؛ نارگ  نزاـخ  رفعج  وبا  نوچمه  يدرم  تاـفیلأت  رب  نتفرگ  داریا  مدرم  زا  یخرب  رب  دـنچره  متفاتـش ؛ وت  هتـساوخ  يوـسهب 
هک دنچره  درادن ، هگن  ناهنپ  هتـشگ  راکـشآ  وا  رب  شناد  باوبا  زا  هک  ار  هچنآ  دسارهن و  رما  نیا  زا  هک  تسا  نیا  رتراوازـس  قح  هدنیوج 
خر رفعج  وبا  رب  هچنآ  زا  هک  تسا  يدنمـشناد  رتمک  اریز ، دشاب ، شناد  نآ  رد  ورـشیپ  لضاف و  ددرگیم  دراو  داریا  وا  رب  هک  صخـش  نآ 

لضف يرترب  یسک  هک  رکاش  نبا  یسوم  ونب  هکنآ  لاح  دیآیم و  نارگ  وا  رب  نتفرگ  داریا  يدنمدرخ  رب  هنوگچ  دشاب . هدنام  رانک  رب  هداد 
یـسوم ونب  باتک  نیا  ردق  تلالج  دوجواب  دـنداتفا و  طلغ  هب  تاطورخم  رد  سوینولبا  باتک  تامدـقم  زا  ياهراپ  رد  تسین  رکنم  ار  نانآ 

تسا ۀیـسدنهلا  لوصالا  هب  موسوم  هک  وا  باتک  رد  ار  سوانالام  ياهوهـس  اهطلغ و  دوخ  رفعج  وبا  دندومیپ و  فلکت  هار  نآ  حالـصا  رد 
ص 3. حئافصلا ، جیز  حیحصت  تسا .» هدومن  حالصا  هداد و  ناشن 

وا موجنلا  ملع  یلا  ریبکلا  لخدملا  باتک  زا  ار  مرحم  هام  تمالع  هکنانچ  هتـشاد ، صاخ  يداقتعا  دامتعا و  نزاخ  رفعج  وبا  هب  ناحیر  وبا 
صص هیقابلا ، راثآ  تسا . هداد  عاجرا  نانس  نب  میهاربا  سمشلا  تاکرح  وا و  حئافـصلا  جیز  هب  هناگراهچ  لوصف  يدابم  رد  و  هدرک ، لقن 

202 و 306.
يدابم قبط  رب  بالرطسا  حطـس  رد  هک  ییاههریاد  زا  دانک - دییأت  ار  وت  دنوادخ  يدیـسرپ - دیوگیم «: قارع  نب  رـصن  وبا  (. 218 [ ) 623]

هن و ای  تسا  تسرد  هدشن  میسرت  بالرطـسا  حطـس  رد  هک  تارادم  ریاس  رد  اهنآ  هب  لمع  ایآ  یتفگ  و  تسا ، هدش  میـسرت  ینامز  تاعاس 
 ... تسیچ نآ  ناهرب  تسا  تسرد  رگا 

وا هک  يدرک  تیاکح  ار  يراتفگ  بالرطـسا  حطـس  رد  اهنآ  ياهرطق  ریداـقم  ییاسانـش  اهتمـس و  ریاود  دوجو  رد  یفیـس  دـمحم  وبا  زا  و 
و يدرک ، شـسرپ  هدرک  دای  هچنآ  رب  ناهرب  تیفیک  زا  يدـش و  تفگـش  رد  نآ  هب  لمع  یناسآ  تهج  زا  وت  هدرکن ، هماـقا  نآ  رب  یناـهرب 

ص 2. قارع ، رصن  وبا  لئاسر ، متسناد ». بجاو  ار  وت  شسرپ  هب  خساپ  نم 
هب هن  باسح ، قیرط  اب  نآ  رد  هتشون و  بلقنم  قرشم  هعس  رد  ياهلاسر  حابص  نب  دمحم  هک « تسا  هتفگ  ییاج  رد  ینوریب  (. 219 [ ) 624]

يواستم ياهنامز  رد  ار  دیـشروخ  ریـسم  وا  اریز ، تسا ؛ یقیقحت  ریغ  شور  لهاست و  رب  ینبم  وا  لمع  ساسا  هدرک و  ثحب  ناـهرب ، شور 
ص 367. يدوعسم ، نوناق  تسین .» هنوگنیا  هکیلاحرد  هتسناد ، يوتسم 

- دانک يرای  ار  وت  دنوادخ  مدرک - لمأت  دیوگ «: نینچ  نآ  زاغآ  رد  دراد و  سمش  ناحتما  هرابرد  ياهلاسر  قارع  رصن  وبا  (. 220 [ ) 625]
نآ یتساوخ  هچنآ  رب  انب  و  نآ ، ریسم  یگنوگچ  هاگ و  ندمآرب  تعسو  لیم و  دیشروخ و  عضوم  شیامزآ  رد  حابـص  نب  دمحم  هلاسر  رد 

هدروآ نآ  رد  هک  یـشور  رد  دوخ  تیقباـس  هب  هکنیا  رد  ار  وا  نم  یلو  مدومن ، ناـهرب  هماـقا  هدـش  حالـصا  داوم  يارب  مدرک و  حالـصا  ار 
، لوا دصر  نایم  دیـشروخ ، ریـسم  هک  هداهن  داینب  نیا  رب  ار  دوخ  شور  وا  اریز ، متفای ؛ تسا  نآ  روخرد  هک  يدح  زا  زواجتم  هدرک  راختفا 
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یق ۀلاسر  تسا .» رگید  دصر  ياهزور  ربارب  دـصر  ره  ياهزور  اریز ، موس ؛ دـصر  لوا و  دـصر  نایم  تسا  نآ  ریـسم  ربارب  مود ، دـصر  و 
ص 2. سمشلا ، ناحتما 

ناهرب هماقا  يروآدای و -- هب  دنمزاین  هک  دنامن  یقاب  يزیچ  تسا  هدروآ  دوخ  هلاسر  رد  حابص  نب  دمحم  هچنآ  زا  دیوگیم «: نایاپ  رد  وا 
ص 15. نیشیپ ، ذخأم  دهدیم . عاجرا  یهاشلا  یطسجملا  هب  موسوم  دوخ  باتک  هب  ار  هدنناوخ  سپس  و  دشاب » نآ  رب 

ای رمرم  گنـس  زا  ياهراـپ  هلیـسو  هب  دیـشروخ  هیاـس  زا  دیـشروخ  بورغ  اـت  عوـلط  تقو  زا  یناـمز  تاـعاس  نـییعت  يارب  (. 221 [ ) 626]
رباج نب  نانـس  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  زا  یباّصلا  جیزلا  باتک  هب  دوش  عوجر  نآ  لیـصفت  يارب  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  سم  زا  ياهحفص 

ص 203. یناّتب ، هب  فورعم  ینارح ،
قیقحت هعلاطم و  دروم  ار  نآ  گرزب  نادنمشناد  هدوب و  یضایر  مولع  رد  ناناملسم  مهم  عجارم  زا  سدیلقا  لوصالا  باتک  (. 222 [ ) 627]

، ماهتـشاد مولع  نیا  زییمت  قیقحت و  هب  دیدش  یـصرح  هتـسویپ  نم  هک « دیوگیم  مایخلا  میهاربا  نب  رمع  حـتفلا  وبا  دـناهداد . رارق  ریـسفت  و 
ص سدیلقا ، باتک  تارداصم  نم  لکشا  ام  حرـش  یف  ۀلاسر  تساهنآ ». همه  يدابم  تایـضایر و  همه  لصا  هک  لوصالا  باتک  اصوصخ 

.5
دزن رد  فورعم و  روهـشم و  ناسارخ  رد  هدوب ، لیاوا  مولع  هب  ملاـع  لـماک و  ییقطنم  لـضاف و  یبیبط  یحیـسم  لهـس  وبا  (. 223 [ ) 628]

خیراـت تفاـی . تاـفو  یگلاـس  لـهچ  رد  تسوا . تاـفیلأت  زا  هلاـقم  دـص  هب  موسوم  یـشانک  فوصوم . مارتـحا  زازعا و  هب  اـجنآ  نیطـالس 
ص 549. یطفق ، یسراف ) همجرت  ءامکحلا (

هاشمزراوخ يارب  ریبعت  رد  فیطل  یباتک  درک و  ملع  بسک  تفای و  شرورپ  دادـغب  رد  دوب و  ناـجرج  لهـس  وبا  هاـگداز  دـیوگیم  یقهیب 
ص 95. نیشیپ ، ذخأم  تشون . دمحم  نب  نومأم 

» هک هدروآ  ناهرب  دوخ  یعیبط  عامس  باتک  رد  وطسرا  تسا «: هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  یسیدورفا  ردنکـسا  زا  ناحیر  وبا  (. 224 [ ) 629]
ات تسا  هدرکن  نایب  ار  بلطم  نیا  وطـسرا  هک « هتفگ  نآ  هیجوت  رد  سونیلاـج  و  دوشیم » ادـیپ  یکرحم  هلیـسو  هب  وا  تکرح  یکرحتم  ره 

ص 272. دنهللام ، دشاب .» هتخاس  نهربم  ار  نآ  هکنیا  هب  دسر  هچ 
داب و ای  یکنخ  زا  دشابن  یلاخ  تسا و  طابش  مشـش  تسیب و  ناشیا ، لوا  دنزور : تفه  زوجع  راگزور  دیوگ «: ناحیر  وبا  (. 225 [ ) 630]

نایداع نآ  ردنا  هک  دنسحن  ياهزور  نآ  هک  دنتفگ  نزریپ  ثیدح  هب  و  دنناوخ . نزریپ  يامرس  تهج  نیا  زا  و  اوه ، ياهنتـشگ  زا  یلاخ  ای 
تسا و زوجع  هن  نیا  هک  دنتفگ  برع  تغل  نامدرم  اما  و  درک ، یمه  هیوم  ناشیارب  دـنامب و  ینزریپ  ناشیز  دـندمآ و  هدرک  كاله  داب  هب 
رد زوجعلا » درب  حالطصا « ص 255 -. ۀیقابلا ، راثآ  ص 263 ؛ میهفتلا ، دنناتـسمز . رخآ  هب  اـهزور  نیا  هک  اریز  رخآ ؛ يا  تسا  زجع  نکیل 

: دیوگ یمور  نبا  هدش ؛ دراو  مه  برع  تایبدا 
زّومت یف  كاذ  رمأل و  هلهّللا  هدّیا  ریمألا  دنع  تنک 

ص 315. يروباشین ، یبلاعث  بوسنملا ، فاضملا و  یف  بولقلا  رامث  زوجعلا  درب  طسو  یف  ّینأ  تلخیّتح  دربلا  ینّزهف  یّنغتف 
هدوب نالیگ  لـها  هکنآ  هدنـسیون  زا  تسا . هدوب  یبرع  ناـبز  رد  نع » و « نم » لامعتـسا « دراوم  هراـبرد  هلاـسر  نیا  ارهاـظ  (. 226 [ ) 631]

. دماین تسد  هب  یعالطا 
 Gabrieli (. 1 [ ) 632]

« وا لمع  هب  دیاش « (. 1 [ ) 633]
 Pinax (. 2 [ ) 634]

 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 635]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
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ص 83. 7 و 8 ، تایبا 6 ، هدیصق 39 ، ورسخرصان ، ناوید ، (. 1 [ ) 636]
ص 224. ج 3 ، هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  ص 106 ؛ يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  (. 2 [ ) 637]

ص 901. ج 2 ، يومح ، توقای  نادلبلا ، مجعم  (. 3 [ ) 638]
. تسا ص 133  ج 3 ، يدرب ، يرغت  نبا  ةرهازلا ، موجنلا  زا  لقن  تافو  خیرات  (. 4 [ ) 639]

ص 397. میدنلا ، نبا  تسرهفلا ، (. 5 [ ) 640]
ص 165. ج 2 ، هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  (. 6 [ ) 641]

. تسا هدش  هدرب  وا  زا  هلاقم  باتک و  هدراهچ  مان  ص 167  ج 2 ، ءابنالا ، نویع  رد  ص 397 . تسرهفلا ، (. 7 [ ) 642]
ص 43. ج 1 ، هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  (. 8 [ ) 643]

ص 19. لجلج ، نبا  ءامکحلا ، ءابطالا و  تاقبط  (. 9 [ ) 644]
ص 79. ج 4 ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم  (. 10 [ ) 645]

نآ رد  یلو  دـشاب ، نارفغلا  باتک  نامه  رافغتـسالا  باـتک  هک  دـمآ  رظن  هب  ص 133 . ج 1 ، هعبیـصا ، یبا  نبا  ءاـبن ، نویع ، (. 11 [ ) 646]
. دشن هدید  راعشا  نیا  باتک 

ص 398. میدنلا ، نبا  تسرهفلا ، (. 12 [ ) 647]
ص 406. نیشیپ ، ذخأم  (. 13 [ ) 648]

.25 صص 2 و 23 - يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀلاسر  (. 14 [ ) 649]
ص 115. ج 1 ، هعبیصا ، یبا  نبا  ءابنالا ، نویع  (. 15 [ ) 650]

ص 10. ج 1 ، نیشیپ ، ذخأم  (. 16 [ ) 651]
71 و 92. صص 12 ، یطفق ، نبا  ءامکحلا ، رابخا  (. 17 [ ) 652]

 Mysia (. 1 [ ) 653]
 Phrygia (. 2 [ ) 654]

 PhiloPonos (. 3 [ ) 655]
. تسا زا 4889  رتدایز  لاس  دوشیم و 122  الاب 5011  ماقرا  عمج  (. 4 [ ) 656]

 HiPPocrates the Son of Heracleides (. 5 [ ) 657]
 Megarenus (. 6 [ ) 658]

 Euergos (. 7 [ ) 659]
 Thessalos (. 8 [ ) 660]

 Dracon (. 9 [ ) 661]
 Philon the Macedonian (. 10 [ ) 662]

 Dioscurides al -Ayn Zarbi (. 11 [ ) 663]
 APollonios (. 12 [ ) 664]

 Zenon the Elder (. 13 [ ) 665]
 Zenon the Younger (. 14 [ ) 666]

 Socrates (. 15 [ ) 667]
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 Democrates (. 16 [ ) 668]
 Herminos (. 17 [ ) 669]

 Alexander of APhrodisias (. 18 [ ) 670]
 StePhanos al -Iskandarani (. 19 [ ) 671]

 Gessios al -Iskandarani (. 20 [ ) 672]
 Aquilas al -Iskandarani (. 21 [ ) 673]

 Marinos al -Iskandarani (. 22 [ ) 674]
 Timaios al -Tarsusi (. 23 [ ) 675]

 Smrny (. 24 [ ) 676]
 Magnus al -Iskandarani (. 25 [ ) 677]

 Oreibasios (. 26 [ ) 678]
 Paul (. 27 [ ) 679]

 Dioscurides (. 28 [ ) 680]
ص 561. هعبیصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  زا  راصتخا  هب  لقن  (. 1 [ ) 681]

 Josef Schacht (. 2 [ ) 682]
 Albert Dietrich (. 3 [ ) 683]

هرامش 1، دلج 7 ، سنیروا ، هلجم  لاتنزر ، زنارف  زا  یسیلگنا  همجرت  حیحصت و  نینح ، نب  قاحسا  ۀفـسالفلا ، ءابطالا و  خیرات  (. 1 [ ) 684]
ص 67. لاس 1954 م ،.

ص 44. 1925 م ،. کیزپیل ، رسارتشگرب ، زا  یناملآ  همجرت  حیحصت و  ییحی ، نب  یلع  یلا  قاحسا  نب  نینح  ۀلاسر  (. 2 [ ) 685]
 Peter Bachmann (. 3 [ ) 686]

 P .Brain (. 4 [ ) 687]
نینح دیز  یبا  لقن  نیملعتملل ، بطلا  قرف  یف  سونیلاج  باتک  هب  دوش  عوجر  بتکم  هس  نیا  یلیصفت  شور  زا  یهاگآ  يارب  (. 1 [ ) 688]

. دوشیم هدهاشم  زین  مالـسا  رد  هقرف  هس  نیا  رثا  تسا . هدش  پاچ  ملاس ، میلـس  دـمحم  قیلعت  قیقحت و  هب  هک  ببطتملا  يدابعلا  قحـسا  نب 
یکـشزپ رد  شور  نیمادـک  هک  عوضوم  نیا  رـس  رب  هتفرگرد  ناببطتم  هفـسالف و  نایم  رد  هّللاب  قثاولا  روضح  رد  هک  یثحب  هب  دوش  عوجر 

ص 77. ج 4 ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم  تسا . رتدنمدوس  رتراوتسا و 
. تسا هدرک  فیلأت  نیدولوملا  یلابحلا و  ریبدت  نینجلا و  قلخ  باتک  ناونع  تحت  یباتک  یبطرقلا  بتاکلا  دعس  نب  بیرع  (. 2 [ ) 689]

. تسا هدرک  فیلأت  مهریبدت  نایبصلا و  ۀسایس  ناونع  تحت  یباتک  یناوریق  رازجلا  نبا  (. 3 [ ) 690]
نب دمحم  هدروآ و  رامـشهب  یکـشزپ  ملع  عورف  زا  یکی  ار  خـیاشملا  ریبدـت  ص 25 ، بطلا ، ءازجا  یف  باـتک  رد  سونیلاـج  (. 4 [ ) 691]

ص 44. ج 16 ، بطلا ، یف  يواحلا  تسا . هدرک  ۀخوخیشلا » ریبدت  هب « ریبعت  هب  نآ  زا  يزار  يایرکز 
ص 65. ۀیزوجلا ، میقلا  نبا  یبنلا ، بط  (. 5 [ ) 692]

هیآ 31. (، 7 فارعالا ( ةروس  (. 6 [ ) 693]
«. بطلا سأر  ۀیمحلا  ءادلا و  تیب  ةدعملا  ص 61 «، یبهذ ، يوبنلا ، بطلا  (. 7 [ ) 694]

ص 76. یبنلا ، بط  (. 8 [ ) 695]
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ص 71. نیشیپ ، ذخأم  (. 9 [ ) 696]
ص 315. نیشیپ ، ذخأم  (. 10 [ ) 697]
ص 205. نیشیپ ، ذخأم  (. 11 [ ) 698]
ص 203. نیشیپ ، ذخأم  (. 12 [ ) 699]

ص 33. یمیسنلا ، مظان  دومحم  ثیدحلا ، ملعلا  يوبنلا و  بطلا  (. 13 [ ) 700]
(. 14 [ ) 701]

"Elgood, Cyril," Tibb- al- Nabbi or Medicine of the ProPhet
.

ص 414. ظحاجلا ، رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  نالوحلا ، نایمعلا و  ناجرعلا و  ناصربلا و  (. 15 [ ) 702]
ص 414. نودلخ ، نبا  همدقم  (. 16 [ ) 703]

.58 صص 44 - يونیم ، یبتجم  حیحصت  هنمد ، هلیلک و  (. 17 [ ) 704]
: دیوگ زین  ورسخرصان  (. 18 [ ) 705]

ص 384. ینادیم ، لاثمالا ، عمجم  (. 19 [ ) 706  ] دنرامیب راز و  هک  نابیبط  نیزتسرد  دنمدرد  چیه  دوش  یک 
ص 78. یلیبدلوراه ، يدالیم ، مهن  نرق  ياهباتک  رد  یتشدرز  لئاسم  (. 20 [ ) 707]

ص 887. ج 2 ، يومح ، توقای  نادلبلا ، مجعم  (. 21 [ ) 708]
ص 35. ظحاج ، ءالخبلا ، (. 22 [ ) 709]

. تسا هدش  پاچ  هتکلک  رد  لاس 1907 م . رد  درسس  باتک  یسیلگنا  همجرت  (. 23 [ ) 710]
ص 560. ۀمکحلا ، سودرف  (. 24 [ ) 711]

ص 25. ینوریب ، يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀلاسر  (. 25 [ ) 712]
ص 330. میدنلا ، نبا  تسرهفلا ، (. 26 [ ) 713]

ص 473. هعبیصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  (. 27 [ ) 714]
Life is Short ,The Art is Long" ناونع تحت  لاتنزر  زنارف  هلاقم  هب  دوش  عوجر  ۀلیوط ،» ۀعانصلا  ریصق و  رمعلا  (.» 28 [ ) 715]

نئوژ 1966 م. هم - هرامش 3 ، ج 11 ، یکشزپ ، خیرات  نتلوب  رد  " 
. تسا هدرب  راک  هب  نآ  ینانوی  تروص  هب  ار  هملک  نیمه  وا  ص 102 . ج 2 ، ظحاج ، ناویحلا ، باتک  (. 29 [ ) 716]

ص 353. ققحم ، يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  (. 30 [ ) 717]
همجرت اـب  یبرع  نتم  خـیرات ( نودـب  یمجنپ  و  لاـس 1968 م . رد  یمراـهچ  یموـس و  و  لاــس 1969 م . رد  یمود  یلوا و  (. 31 [ ) 718]

. تسا هدش  پاچ  جیربمک  هاگشناد  ياهنایمرواخ  زکرم  هلیسو  هب  یسیلگنا )
همجرت هدش و  پاچ  کیزپیل ، رد  رسارتشگرب ، یناملآ  سانشرواخ  هلیسو  هب  لاس 1925 م . رد  یناملآ  همجرت  اب  هلاسر  نیا  (. 32 [ ) 719]

صـص یمالـسا ، قرف  یمالک و  یفـسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راـتفگ  تسیب  رد  لاس 1355 ش . رد  ققحم  يدهم  هلیـسو  هب  نآ  یـسراف 
رد وا  هلیسو  هب  هک  نآ » ياهدمایپ  و  ع ) اضر ( ترضح  نامز  رد  ناگناگیب  مولع  رشن  همجرت و  تضهن  هلاقم « رد  هدش و  پاچ   416 - 362

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  دادرم 1365 ش ). ات 1  ریت  دهشم 28  هدش ( هئارا  ع ) اضر ( ترضح  یناهج  هرگنک  نیمود 
اب یبرع  نتم  یمود  و  لاس 1981 م . هب  توریب ، رد  برعلا  دنع  مولعلا  ۀفـسلفلا و  یف  صوصن  تاسارد و  هعومجم  رد  یلوا  (. 33 [ ) 720]

نتم یمراهچ  و  لاس 1969 م . هب  نگنیتوگ ، رد  یناـملآ  همجرت  اـب  یبرع  نتم  یموس  و  لاس 1944 م . هب  دروفسکآ ، رد  یـسیلگنا  همجرت 
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نتم یمشش  و  لاس 1969 م . هب  نلرب ، رد  یـسیلگنا  همجرت  اـب  یبرع  نتم  یمجنپ  و  لاس 1969 م . هب  نلرب ، رد  یـسیلگنا  همجرت  اب  یبرع 
نتم یمتـشه  و  لاـس 1969 م . هب  نلرب ، رد  یـسیلگنا  همجرت  اـب  یبرع  نتم  یمتفه  و  لاس 1970 م . هب  نلرب ، رد  یناـملآ  همجرت  اـب  یبرع 

هب هرهاـق ، رد  یبرع  نتم  یمهد  و  لاس 1937 م . هب  هرهاـق ، رد  یبرع  نتم  یمهن  و  1931 م . لاس -- هب  نلرب ، رد  یناملآ  همجرت  اـب  یبرع 
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  لاس 1978 م .

، یکشزپ خیرات  هلجم  يدالیم ،» مهدراهچ  ات  متفه  نرق  زا  یمالسا  دالب  رد  یکشزپ  میلعت   (،» Gary Leiser) رزیل يرگ  (. 34 [ ) 721]
ص 49. لاس 1983 م ،. ج 38 ،

ص 102. ظحاج ، ءالخبلا ، (. 35 [ ) 722]
ص 225. ج 3 ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم  (. 36 [ ) 723]

ص 228. یبهذ ، يوبنلا ، بطلا  (. 37 [ ) 724]
ص 56. ییانس ، ناوید ، (. 38 [ ) 725]

. تسا هدش  هداد  تبسن  یعفاش  هب  ص 242  ج 3 ، يدبیم ، رارسالا  فشک  ریسفت  رد  ص 16 ؛ ج 4 ، افصلا ، ناوخا  لئاسر  (. 39 [ ) 726]
عوجر تسا . هدرک  همجرت  نامیلس  نب  قاحسا  يارب  یبرع  هب  و  شدنزرف ، يارب  ینایرـس  هب  قاحـسا  نب  نینح  ار  باتک  نیا  (. 40 [ ) 727]

ص 408. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  هب  دوش 
. تسا هدش  پاچ  توریب  رد  رد 1981 م . يودب ، نمحرلا  دبع  مامتها  هب  باتک  نیا  ص 414 ؛ ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  (. 41 [ ) 728]
هرامش 3، بط ، خیرات  نتلوب  رخأتم ،» هرود  رد  یناردنکـسا  بط  هرابرد  یتاعلاطم   (،» Owsei Temkin) نیکمت يزوا  (. 42 [ ) 729]

ص 418. 1935 م ،.
ص 2. روکدم ، میهاربا  انیس ، نبا  يافش  قطنم  زا  لخدم  رب  همدقم  (. 43 [ ) 730]

ص 10. ج 1 ، یسوجم ، سابع  نب  یلع  ۀیبطلا ، ۀعانصلا  لماک  (. 44 [ ) 731]
ص 9. يواهر ، بیبطلا ، بدا  (. 45 [ ) 732]

ص 24. نیشیپ ، ذخأم  (. 46 [ ) 733]
ص 29. ودنه ، نبا  بطلا ، حاتفم  (. 47 [ ) 734]

دلج 38، یکـشزپ ، خیرات  هلجم  يدالیم ،» مهدراهچ  ات  متفه  نرق  زا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  یکـشزپ  میلعت  رزیل «، يرگ  (. 48 [ ) 735]
ص 49. لاس 1983 م .

ص 194. يواهر ، بیبطلا ، بدا  ص 382 ؛ ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  (. 49 [ ) 736]
ص 499 باسنالا ، ناتسرامیبلا ،» وه  نیناجملا و  یـضرملا و  هیف  عمتجم  دادغبب  عضوم  وه  ناتـسرام و  دیوگیم «: یناعمـس  (. 50 [ ) 737]

. تشپ
. یسیع دمحا  مالسالا ، یف  تاناتسرامیبلا  خیرات  هب  دوش  عوجر  یمالسا  ياهناتسرامیب  زا  یهاگآ  يارب  (. 51 [ ) 738]

ص 25. يزار ، میکحلا ، سونیلاج  یلع  كوکشلا  (. 52 [ ) 739]
یف لامعتـسالاب  هعفن  حـضتا  اـمم  هـعمج  تـسا «: هدـمآ  نآ  زاـغآ  رد  . 1933 لاـس 1932 - ج 14 ، رـصم ، هسـسوم  هـلجم  (. 53 [ ) 740]

«. ۀلدایصلا تیناوحلا  قارعلا و  ماشلا و  رصم و  یف  يوادتلا  رود  نم  هریغ  ةرهاقلاب و  يرصانلا  ناتسرامیبلا 
ص 563. یطفق ، ءامکحلا ، خیرات  (. 54 [ ) 741]

. يربع بدا ، تاقرفتم  زا ص 227  لقن  هب  ص 339 ، ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  (. 55 [ ) 742]
ص 138. ج 2 ، یطویس ، ةرهاقلا ، رصم و  رابخا  یف  ةرضاحملا  نسح  (. 56 [ ) 743]
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ص ۀیبطلا ، ضارغا - رد  یناجرج  ص 366 و  ج 3 ، رهدلا ، ۀمیتی  رد  یبلاعث  ص 209 و  بیبطلا ، بدا  رد  يواهر  هلمج ، زا  (. 57 [ ) 744]
: دیوگ هک  ص 21  ناوید ، يوره ، یقرزا  یسراف  رعش  رد  474 و 

رد تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدـهم ، ققحم ، [ 745  ] رتشین رپ  نیتسآ  دراد  رابسم  رپ  تسدراکتـسد  کشزپ  لد  نیگنـس  وچ  یمزراوخ  داب 
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و 

ص 462. هعبیصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  (. 58 [ ) 746]
ص 62. قئاف ، تارف  يزارلا ، ایرکز  رکب  وبا  (. 59 [ ) 747]

 Albucasis on Surgery and Instruments (. 60 [ ) 748]
لاس رد  یـسور  همجرت  اب  ار  باتک  نیا  یطخ  هخـسن  زا  روصم  یبرع  نتم  قباس ) يوروش ( ریهاـمج  داـحتا  مولع  یمداـکآ  (. 61 [ ) 749]

. تسا هدرک  رشتنم  پاچ و  1983 م .
ص 167. فیرصتلا ، (. 62 [ ) 750]

ص 339. نیشیپ ، ذخأم  (. 63 [ ) 751]
هب دوش  عوـجر  زین  76 و  صص 75 - هرامش 3 ، لاس 3 ، شناد ، رـشن  هلجم  فیرـصتلا ،» باتک  يوارهز و  ققحم «، يدـهم  (. 64 [ ) 752]

ص 423. يردبلا ، فیطللا  دبع  برعلا ، دنع  ۀیحارجلا  تالالا 
تسا و  ( Paulus Aegineta) یطیناـجا صلوب  صلوب ، زا  دوصقم  ص 100 . يرزیـش ، هبـسحلا ، بلط  یف  ۀبترلا  ۀیاهن  (. 65 [ ) 753]

ص 273. ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  صیخلت  ار  نآ  قاحسا  نب  نینح  هک  تسا  نامه  وا  شانک 
ص 201. يواهر ، بیبطلا ، بدا  (. 66 [ ) 754]

ص 77. ةرهاقلا ، رصم و  ءابطا  یلا  ناوضر  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیشلا  ۀلاسر  (. 67 [ ) 755]
ص 158. يواهر ، بیبطلا ، بدا  (. 68 [ ) 756]

ص 301. ج 1 ، افصلا ، ناوخا  لئاسر  (. 69 [ ) 757]
ص 24. نالطب ، نبا  ءابطالا ، ةوعد  (. 70 [ ) 758]

ص 22. هیوسام ، نب  انحوی  ۀیبطلا ، رداونلا  (. 71 [ ) 759]
.12 صص 11 - انیس ، نب  هّللا  دبع  نب  نیسحلا  سیئرلل  بطلا ، یف  ةزوجرالا  (. 72 [ ) 760]

 Ranking (. 1 [ ) 761]
 J .Ruska (. 2 [ ) 762]

 Islamic Culture (. 3 [ ) 763]
 S .Pines (. 4 [ ) 764]

 Orientalia (. 5 [ ) 765]
 Rhazes (. 6 [ ) 766]

 De Boer (. 7 [ ) 767]
 Arberry (. 8 [ ) 768]

 Studia Islamica (. 9 [ ) 769]
 moral PhilosoPhy (. 10 [ ) 770]

ج 2، ، 1345 ج 1 ، نامیرک ، نیـسح  رتکد  ناتـساب ، ير  هب  دوش  عوجر  رهـش  نیا  یملع  یخیراـت و  قباوس  زا  یهاـگآ  يارب  (. 1 [ ) 771]
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.1349
یعاد لاس 606 و  هب  اـفوتم  يزار  نیدـلا  رخف  يرعـشا ، ملکتم  لاس 381 و  هب  افوتم  يزار  هیوباب  نبا  یعیـش ، ثدـحم  دـننام  (. 2 [ ) 772]

. نارگید لاس 328 و  هب  افوتم  يزار  متاح  وبا  یلیعامسا ،
: هب دوش  عوجر  دناهدناوخ   ( Alaubator) رتابولا ار  وا  مه  یهاگ  (. 3 [ ) 773]

.CamPbell, D. Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages, Vol. 1, P. 56
دناهدز سدح  یخرب  هدرک  يزار  متاح  وبا  اب  هک  ياهثحابم  نامز  هنیرق  هب  یلو  دناهتشون  ار 313  وا  تافو  خیرات  ذخآم  رتشیب  (. 4 [ ) 774]

. دشاب وا 320  تافو  خیرات  هک 
يارب م . لاس 1486 -- رد  دش و  همجرت  نیتال  نابز  هب   Continens ینیتال ناونع  تحت  لاس 1279 م . رد  وا  يواح  باتک  (. 5 [ ) 775]

بط باتک  دـش . پاـچ  دـیدجت  زینو  رد  و 1542 م . م . و 1509  م . و 1506  م . ياهلاس 1505  رد  سپـس ، دـیدرگ و  پاچ  راـبنیتسخن 
و و 1492 م . م . ياهلاس 1484  رد  دـش و  همجرت  ینیتال  ناـبز  هب   Liber Almansoris ناونع تحت  لاـس 1481 م . رد  وا  يروصنم 

و 1519 م. و 1510 م . و 1501 م . و 1497 م . 1493 م .
. تسا هدش  پاچ  ملا  رد  و 1674 م . رد 1641 م . سیوس و  لزاب  رد  و 1551 م . و 1544 م . رد 1533 م . زینو و  رد 

رد لزاب و  رد  و 1544 م . رد 1529 م . زینو و  رد  و 1555 م . رد 1498 م . وا  کخرس ) هلبآ و  ۀبـصحلا ( يردجلا و  باتک  ینیتال  همجرت 
. دش پاچ  نگنیتوگ  رد  رد 1781 م . ندنل و  رد  رد 1749 م . كروبسارتسا و  رد  1549 م .

سیراپ رد  رد 1762 م . نآ  يوسنارف  همجرت  ندـنل و  رد  رد 1747 م . نآ  یـسیلگنا  همجرت  سیراپ و  رد  رد 1548 م . نآ  ینانوی  همجرت 
هدنراگن فیلأت  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير  فوسلیف  باتک  ياههحفص 57 و 64 و 69 و 70  رد  قوف  ياهیهاگآ  ذخأم  تشگ . رشتنم 

. تسا هدمآ 
دادیم و لیکشت  لاس 1395 م . رد  ار  سیراپ  یکشزپ  هدکـشناد  هناخباتک  هک  دوب  یباتک  هن  زا  یکی  يواح  باتک  هلمج ، زا  (. 6 [ ) 776]

سیئر دـشیم و  بوسحم  ناـملآ  نگنیبوت  هاگـشناد  سورد  هماـنرب  زا  يوزج  مهدزناـپ  نرق  ناـیاپ  اـت  وا  يروـصنم  باـتک  مهن  هلاـقم  زین 
: هب دوش  عوجر  تسا . هدادیم  باتک  نیا  يور  زا  ار  دوخ  سرد  زونه  لاس 1558 م . رد  هسنارف  هیلپ  نوم  هدکشناد 

Elgood, C. A Medical History of Persia and the Eastern CaliPhate, P. 802
. دننک عوجر  هدنراگن  فیلأت  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير  فوسلیف  باتک  عبانم  هب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدنناوخ  (. 7 [ ) 777]

پاچ  17 صص 1 - 1920 م ،. دـنله ، مولع  یمداکآ  هلجم  رد  هک  هتـشون  يزار » یناحور  بط  ناونع « تحت  ياهلاقم  روبيد  (. 8 [ ) 778]
. تسا هدش 

،- ایلاتنیروا هلجم  رد  ياهمدقم  اب  همجرت و  هسنارف  نابز  هب  ار  يزار  هیفسلفلا  ةریسلا  لاس 1935 م . رد  سوارک  (. 9 [ ) 779]
- یسانشناهج راکفا  دش  رشتنم  نلرب  رد  لاس 1936 م . رد  هک  مالسا  رد  مسیمتا  هرابرد  دوخ  باتک  رد  سنیپ  (. 10 [ ) 780]

(. 11 [ ) 781]
.Badavi, A." Muhmmad Ibn Zakariya- Al razi", ChaPter XXII, Sharif M. M. ed. vol

وبا وا  يرهـشمه  يزار و  هرظانم  هک  ةوبنلا  مالعا  باـتک  زا  یتمـسق  ومه  دـیناسر و  پاـچ  هب   " Raziana I" ناونع تحت  هرامش 4 ، - 
ۀلاسر لاس ، نیمه  رد  زین  تخاس و  رشتنم   " Raziana II" ناونع تحت  هرامش 5 ، هلجم ، نامه  رد  لاس 1936 م . رد  تسا  يزار  متاح 

لاس 1939 م. رد  سیراپ و  رد  ار  ینوریب  يزارلا  بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا 
. داد رارق  یملع  لیلحت  دروم  ار  يزار  دروآرد -. عبط  هب  هرهاق  رد  ۀیفـسلف  لئاسر  ناونع  تحت  ار  يزار  یقالخا  یفـسلف و  راـثآ  هعومجم 
نانویلا و بهاذمب  اهتقالع  نیملـسملا و  دنع  ةرذلا  بهذم  ناونع  تحت  هدیر  وبا  يداهلا  دبع  دـمحم  هلیـسو  هب  لاس 1365  رد  باتک  نیا 
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هفسلف تالکشم  زا  یخرب  هلاقم « هلمج  زا  هتشون  يزار  یفسلف  راکفا  هرابرد  يددعتم  تالاقم  سنیپ  دش . همجرت  یبرع  هب  یناملآ  زا  دنهلا 
نابز هب  سونیلاـج » رب  يزار  داـقتنا  هلاـقم « 80 و  صـص 66 - هیوناژ 1927 م ،. یمالـسا ، گنهرف  هلجم  رد  یـسیلگنا ، نابز  هب  یمالـسا ،»

هرابرد ییاهتشاددای  هلاقم « 487 و  صص 480 - مولع ، خیرات  یللملانیب  هرگنک  نیمتفه  مولع  خیرات  یمداکآ  تالاقم  هعومجم  رد  هسنارف 
زین و  ، 61 صـص 54 - 1955 م . يدادـغب ، تاکربلا  وبا  نامزلا  دـحوا  هرابرد  هزاـت  تاـعلاطم  هعومجم  رد  هسنارف  ناـبز  هب  يزار » رکب  وبا 

 . PP .434 -944 ff  , 1 .- تسا هدرک  نیودت  سوارک  لپ  يراکمه  اب  مالسا  فراعملا  ةرئاد  رد  ار  يزار » هدام «
. تسا هدش  پاچ  یلم  راثآ  نمجنا  هلیسو  هب  لاس 1349  رد  باتک  نیا  (. 12 [ ) 782]

ص ددـجت ، اضر  یـسراف  همجرت  نینچمه  ص 358 و  ددـجت ، اضر  پاچ  ص 300 ، لگولف ، پاـچ  میدـنلا ، نبا  تسرهفلا  (. 13 [ ) 783]
.532

(. 14 [ ) 784]
Dodge, Bayard, The Fihrist of al- Nadim, A Tenth Century Survey of Muslim Culture, vol. 2,

.P. 407
ص 9. ینوریب ، يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ۀلاسر  (. 15 [ ) 785]

ص 37. ج 5 ، سیزیا ، يزار ،» یگدنز  يارب  یعبنم  ناونع  هب  ینوریب  اکسور « (. 16 [ ) 786]
ص 274. یطفقلا ، ءامکحلا ، خیرات  (. 17 [ ) 787]

ص 422. هعبیصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  (. 18 [ ) 788]
ص 250. 1913 م . ندنل ، بط ، یللملانیب  هرگنک  نیمهدفه  شرازگ  يزار ،» راثآ  یگدنز و  گنیکنار «، (. 19 [ ) 789]

ص 124. يزار ، يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  تافنصم  تافلؤم و  ص 199 ؛ يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ماقم  لاححرش و  (. 20 [ ) 790]
تسا و هدرفم  هیودا  ياوق  رد  زیمتم  بط و  تعانـص  رد  لـضاف  نوجمـس  نب  دـماح  رکب  وبا  هک  دـیوگیم  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 21 [ ) 791]
هک تسا  هتفگ  برغملا  لها  نساحم  نع  برغملا  باتک  رد  یسیع  نب  عسی  ییحی  وبا  تسا و  تدوج  هب  روهشم  هدرفم  هیودا  رد  وا  باتک 

تافو هک  دـیوگیم  هعبیـصا  یبا  نبا  سپـس ، تسا . هتـشون  رماع  یبا  نب  دـمحم  بجاح  روصنم  راـگزور  رد  ار  باـتک  نیا  نوجمـس  نبا 
ص 500. ءابنالا ، نویع  تسا . هداتفا  قافتا  هنس 392  رد  رماع  یبا  نب  دمحم 

: هب دوش  عوجر  نوجمس  نبا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 
Kahle, Paul," Ibn Samagund sein Drogenbuch, Ein KaPitel aus den Angangen der

.Arabischen Medizin", Documenta Islamica Inedita, J. W. Berlin, 2591, PP. 52- 54
: دیوگ انالوم  بارشلا .» یلع  هب  لقنتی  ام  لقنلا  هدمآ «: روظنم  نبا  برعلا  ناسل  رد  (. 22 [ ) 792]

ص 105. ءزج 2 ، رفنازورف ، پاچ  سمش ، ناوید  دیراوخ  لالح  رگ  لبقم و  رگلقن  هداب و  دیروخ  قشع  زا 
ص 337. ج 3 ، ةدرفملا ، ۀیودالا  عماج  نوجمس ، نبا  (. 23 [ ) 793]

ج یبلاعث ، رهدلا  ۀمیتی  رد  ص 192 . یبلاعث ، فراعملا ، فئاطل  ص 539 ؛ یبلاعث ، بوسنملا ، فاضملا و  یف  بولقلا  راـمث  (. 24 [ ) 794]
لکالا نیط  یف  هل  و  تسا «: هدمآ  نینچ  طلغ  هب  تیب  ود  نیا  ینومأم  بلاط  وبا  لاححرش  لیذ  رد  ص 187 ، ، 4

)؟( ریصن هیلا  انقلخ و  هنميذلاب  مکقن  مالع 
لاس 1283، هب  افوتم  ینیوزق ، ص 363 . ج 1 ، يریون ، برالا ، ۀیاهن  (. 25 [ ) 795 « ] ریبع اهیلع  روفاک  عاطقهلکـش  یف  بسحی  يذلا  كاذ 

. دوشیم هدید  لقبلا » اهابتشا « لقنلا » ياجهب « یلو  هدرک  لقن  ار  قوف  بلطم  روباشین  لیذ  رد  ص 473 ، دالبلا ، راثآ  رد 
ص 122. یسراف ، همجرت  نالطب ، نبا  ۀحصلا  میوقت  (. 26 [ ) 796]
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«. یناسارخ نیط  لیذ « هلزج ، نبا  نایبلا ، جاهنم  (. 27 [ ) 797]
«. یناسارخ نیط  لیذ « ءاشحلا ، نبا  مومهلا  دیبم  مولعلا و  دیفم  (. 28 [ ) 798]

ص 331. یسدقم ، میلاقالا ، ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  (. 29 [ ) 799]
ص 373. هتسر ، نبا  هسیفنلا ، قالعالا  (. 30 [ ) 800]

ص 480. ینادیم ، یماسالا ، یف  یماسلا  (. 31 [ ) 801]
ص 559. يربط ، نبر  نب  یلع  ۀمکحلا ، سودرف  (. 32 [ ) 802]

.338 صص 337 - ج 3 ، نوجمس ، نبا  ةدرفملا ، ۀیودالا  عماج  (. 33 [ ) 803]
دمحا رفعج  وبا  ص 224 . هرامش 7508 ، اداناک ، لیگکم  هاگشناد  رلـسا  هناخباتک  یطخ  هخـسن  یقفاغ ، ۀیودالا ، تادرفم  (. 34 [ ) 804]

وا دـیوگیم «: وا  هراـبرد  هعبیـصا  یبا  نبا  تـسا . یـسانشوراد  فورعم  نادنمـشناد  زا  لاس 560 ، هب  اـفوتم  یقفاـغلا ، دـیلخ  نب  دـمحم  نب 
باتک هدیزگرب  ص 500 . ءابنالا ، نویع  تسا .» ریظنیب  یبوخ  رد  هدرفم  هیودا  رد  وا  باتک  و  دوب ...  هدرفم  هیودا  ياوق  هب  سک  نیرتاـناد 

هب نآ  زا  یتمـسق  هتفای و  شراـگن  لاـس 684 ، هب  اـفوتم  يربعلا ، نبا  هب  فورعم  سروغیرغ ، جرفلا  وبا  هلیـسو  هب  یقفاـغ  ۀـیودالا  تادرفم 
: تسا هدش  پاچ  ریز  ناونع  تحت  هرهاق ، رد  لاس 1938 ، رد  یحبص  فوهریام و  سکام  هلیسو 

The Abridged Version of the Book of simPle Drugs of Ah. ibn Muhal. Gafqi
هب فورعم  یقلام ، یسلدنا  دمحا  نب  هّللا  دبع  نیدلا  ءایض  ص 113 . ج 3 ، راطیبا ، نبا  ۀیذغالا ، ۀیودالا و  تادرفمل  عماجلا  (. 35 [ ) 805]

ۀیودالا ءامسا  ریسفت  نم  دیوگیم «: هعبیصا  یبا  نبا  تسا . یمالسا  فورعم  ناسانشهایگ  ناسانشوراد و  زا  لاس 646 ، هب  افوتم  راطیبا ، نبا 
سونیلاج و سدیروقسوید و  راثآ  لیبق  زا  نف  نیا  ياهباتک  متفای و  ملع  رایـسب  مهف و  وکین  ار  وا  مدرک و  تئارق  وا  دزن  ار  سدیروقـسوید 

ص 601. ءابنالا ، نویع  دوب ». هدش  يروآدرگ  وا  دزن  یقفاغ 
یبرع نتم -- ص 180 . ییاذغ ، تشادـهب  ناونع  تحت  ینییان ، يولع  یلعلا  دـبع  دیـس  همجرت  يزار ، ۀـیذغالا ، راضم  عفد  (. 36 [ ) 806]
صـص نیملعتملا ، ۀـیاده  هب  دوش  عوجر  زین  يروباشین  لـگ  تیـصاخ  يارب  تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  هرهاـق  رد  لاس 1305  رد  باـتک  نیا 

.389 - 277
ص 60. کلملا ، ماظن  هجاوخ  كولملا ، ریس  (. 37 [ ) 807]

ص 160. ورسخرصان ، ناوید ، (. 38 [ ) 808]
. دندروآ تسد  هب  ار  يدعب  دهاش  دهاش و  نیا  یقاور  ياقآ  ص 341 ؛ ییانس ، ۀقیقحلا . ۀقیدح  (. 39 [ ) 809]

ص 148. ج 2 ، یبرغم ، نویح  نب  نامعن  مالسالا ، مئاعد  (. 40 [ ) 810]
« نیطلا ةوهش  یف  ناونع « تحت  یلـصف  ص 374 ، ینیوخا ، نیملعتملا  ۀـیاده  باتک  رد  ص 481 . ییانـس ، ۀقیقحلا ، ۀقیدح  (. 41 [ ) 811]

يرامیب نیا  هدـمآ «: نینچ  لصف  نیا  زاغآ  رد  تسا . هدـش  ثحب  دـننکیم  لگ  ندروخ  هب  لیم  هک  یناسک  هراـبرد  لـصف  نآ  رد  هدـمآ و 
. تسا هتفاـی  ساـکعنا  زین  یـسراف  بدا  رد  دروم  نیا  و  دوش »...  هتـسب  ناـشیا  ضیح  نوچ  دوب  ار  نتـسبآ  ناـنز  هنوگکـی  دوـب ، هنوـگود 

: دیوگ ص 706  هقیدح ، رد  ییانس  ص 5 و  تأشنم ، دروخ .» لگ  هک  دیامن  ینتسبآ  دیوگ «: یناقاخ 
نامزاس ، 1351 / 3 خروم 29 / هرامـش 3730 ، همان  زا  لقن  (. 42 [ ) 812  ] نتـسبآ وچ  دروخ  لگ  یمه  نازنم  هماـخ  تسا  نتـسبآ  لد  زا 

. نارهت هاگشناد  داتسا  لابقا ، رتکد  همان  تسویپ  هب  ناریا  یکشزپ  ماظن  يزکرم 
: هب دوش  عوجر  دناهتسیزیم . يدالیم  مود  نرق  رد  سونیلاج  لوا و  نرق  رد  سدیروقس  وید  (. 43 [ ) 813]

.Oxford Classical Dictionary
.156 صص 155 - ج 6 ، یسکع 3520 ، هخسن  ملیفورکیم 1423 ، هاگشناد ، يزکرم  هناخباتک  (. 44 [ ) 814]
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.117 صص 116 - هرامش 2857 ، یبرع  یطخ  سیراپ ، یلم  هناخباتک  (. 45 [ ) 815]
.178 صص 163 - ج 21 ، يزار ، يواح  (. 46 [ ) 816]

.219 صص 215 - يوره ، روصنم  وبا  ۀیودالا ، قیاقح  نع  ۀیبنالا  (. 47 [ ) 817]
يزکرم هناـخباتک  سکع 2098  ملیفورکیم 1413 ، هاگـشناد ، يزکرم  هناـخباتک  نوجمـس ، نـبا  ةدرفملا ، ۀـیودالا  عماـج  (. 48 [ ) 818]

.338 صص 319 - ج 3 ، هاگشناد ،
.331 صص 328 - ج 1 ، انیس ، نبا  نوناق ، (. 49 [ ) 819]

ملیف نارهت ، هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  هیکرت ،  (، Kursunlu) ولنوسرک هناخباتک 149  یطخ  هخسن  ینوریب ، هندیـصلا ، (. 50 [ ) 820]
.90 صص 89 - ج 2 ، هرامش 363 ،

.225 صص 222 - یقفاغ ، ۀیودالا ، تادرفم  (. 51 [ ) 821]
238 و 249. ياههرامش 172 ، نومیم ، نبا  راقعلا ، ءامسا  حرش  (. 52 [ ) 822]

.113 صص 106 - ج 3 ، راطیب ، نبا  ۀیذغالا  ۀیودالا و  تادرفمل  عماجلا  (. 53 [ ) 823]
ۀبهار ةراغم -- نم  جرختست  ۀبرتلا  هذه  موتخملا  نیطلا  وه  و  دیوگیم «: سیخارفس » انیمیل  هملک « لیذ  رد  سدیروقـس  وید  (. 54 [ ) 824]
ۀمالع هانعم  سیخارفـس و  اهنومـسی  زنع و  لاثم  هیف  متاخب  اهنوعبطی  كانه  يذلا  سانلا  زنع و  مدب  طلخت  برـسلاب و  ۀهیبش  ضرالا  تحت 

نع ضوعی  دـق  و  دـیوگیم «: سونیلاج  ص 123 . یبرع 2849 ، سیراپ ، یلم  هناـخباتک  یطخ  هخـسن  بطلا ، جـالع  یلویه  یف  متاـخلا ،»
ص سیراپ ، یلم  هناخباتک  یطخ  هخـسن  ۀـیذغالا ، يوق  یف  لضف ». ادـجو  لب  مدـلا  عطق  مومـسلا و  راضم  عفد  یف  درمزلاب  موتخملا  نیطلا 

.116
. دنیوگیم  Lemriar earth یسیلگنا هب  terra lemria و  ای  terra sigillata ینیتال هب  ار  موتخم  نیط 

ص 8. نارهت ، پاچ  ص 9 ، هلاسر ، (. 1 [ ) 825]
ص 425. ءابنالا ، نویع  (. 2 [ ) 826]

 Codex Hantingtonianus (. 3 [ ) 827]
صص 14 و 29. ققحم ، يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  هب  دوش  عوجر  ود  نیا  لاوحا  لیصفت  يارب  (. 4 [ ) 828]

ص 122. همانرایتخب ، (. 5 [ ) 829]
«. ماکز هملک « لیذ  ادخهد ، همانتغل  (. 6 [ ) 830]

ص 1237. ج 5 ، ییامغی ، بیبح  مامتها  هب  يربط ، ریسفت  همجرت  (. 1 [ ) 831]
ص 15. نالطب ، نبا  ءابطالا ، ةوعد  (. 2 [ ) 832]

ص 210. ۀیزوجلا ، میقلا  نبا  یبنلا ، بط  (. 3 [ ) 833]
ص 21. یلوسرلا ، دبع  یلع  مامتها  هب  يوره ، یقرزا  میکح  ناوید ، (. 4 [ ) 834]

لیعامسا دیس  هیبطلا  ضارغالا  رد  يراکتسد  هملک  ص 366 . ج 3 ، یبلاعث ، روصنم  وبا  رـصعلا ؛ لها  نساحم  یف  رهدلا  ۀمیتی  (. 5 [ ) 835]
. تسا هتفر  راک  هب  ص 474 ، یناجرج ،

هدـش پاچ  هتکلک  رد  لاس 1907 م . رد  درـسس  باتک  یـسیلگنا  همجرت  ص 558 . يربـط ، نبر  نب  یلع  ۀـمکحلا ، سودرف  (. 6 [ ) 836]
. تسا

.560 نیشیپ ، ذخأم  (. 7 [ ) 837]
ص 414. نودلخ ، نبا  همدقم  (. 8 [ ) 838]
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. دنیوگیم ایرالام  بت  نآ  هب  هزورما  هک  تسا  یبت  نامه  (. 9 [ ) 839]
یماگنه دعب  اهنرق  برع ، رعاش  یبنتم ، هک  تسایرالام  يرامیب  نامه  نیا  ص 12 . ثالثلا ، تایماللا  يرفنش ، برعلا ، ۀیمال  (. 10 [ ) 840]

: دنکیم فیصوت  ار  نآ  هدش  راچد  نآ  هب  هک 
مالظلا  یف  الا  روزت  سیلفءایح  اهب  ناک  یترئاز  و 

مارح  یلع  نافکاع  اناکینتلسغ  ینتغراف  ام  اذا 
ماهتسملا  قوشملا  ۀبقارمقوش  ریغ  نم  اهتقو  بقارا 

.414 صص 413 - ج 2 ، يربکع ، یبنتم ، ناوید  رب  نایبت  حرش  ماظعلا  برکلا  یف  كاقلا  اذارش  قدصلا  اهدعو و  قدصی  و 
ص 185. یبنلا ، بط  (. 11 [ ) 841]

ص 185. نیشیپ ، ذخأم  (. 12 [ ) 842]
ندب هکنیا  زا  ص ) لوسر ( ترـضح  ارهاظ  ص 142 . ج 2 ، یبرغم ، نامعن  یـضاق  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالـسالا و  مئاعد  (. 13 [ ) 843]

رد دوخ  دیاب  ناناملسم  هک  تسا  هدوب  تهجنادب  نیا  دیاش  دناهتشاد و  تهارک  دریگ  رارق  یحارج  دروم  ناملسم  ریغ  تسد  ریز  ناملـسم 
لالح و ملع  زا  سپ  هک  دـیوگیم  وا  درادیم . راهظا  رما  نیا  زا  ار  دوخ  فسأت  یعفاش  دـعب  اهلاس  هکناـنچ  دـننک . ادـیپ  تراـهم  نف  نیا 

نایدوهی هب  ار  نآ  دنداد و  رارق  تلفغ  دروم  ار  یکشزپ  ناناملـسم  هکنیا  زا  دروخیم  فسأت  تسین و  یکـشزپ  زا  رتراوگرزب  یملع  مارح 
یسراف رد  تسا . یبرع  ءادوسلا » ۀبحلا  همجرت « هایس  هناد  ص 125 . یبهذ ، هّللا  دبع  وبا  ظفاح  يوبنلا ، بطلا  دندرک . راذگاو  نایحیـسم  و 

. دنیوگ زین  جنغوب » ار « نآ 
ص 421. ینوریب ، ناحیر  وبا  هندیصلا ،

ص 160. ج 16 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  یناغآ ، (. 14 [ ) 844]
بطلا باحـصا -- . 3 سایقلا ، باحـصا  . 2 براجتلا ، باحـصا  . 1 تشاد : دوـجو  یکـشزپ  بتکم  هس  ناتـساب  ناـنوی  رد  (. 15 [ ) 845]

دوش عوجر  زین  و  تسا . هتفگ  نخس  بتکم  هس  نیا  فالتخا  هرابرد  ۀیبطلا  ۀبرجتلا  رد  نینچمه  دوخ و  قرفلا  باتک  رد  سونیلاج  یلیحلا .
هرظانم هب  دوش  عوجر  دش . هدیشک  یمالسا  هرود  هب  یکشزپ  ياههقرف  نیا  فالتخا  هنماد  نتراس . جروج  زا  یـسماغرف  سونیلاج  باتک  هب 

. تسا هدرک  لقن  لیصفت  هب  ار  نآ  ص 277 ، ج 4 ، بهذلا ، جورم  رد  يدوعسم  هک  هّللاب  قثاولا  سلجم  رد  ناکشزپ 
ص 440. هرامش 2 ، ج 2 ، ۀیبرعلا ، مولعلا  خیرات  هلجم  ناوضر ، نبا  ةداعسلا ، یلا  بطلاب  قرطتلا  یف  ۀلاقم  (. 16 [ ) 846]

ص 1. نورطیطاق ، هب  فورعم  طارقب  باتک  (. 17 [ ) 847]
ص 43؛ قاحـسا ، نب  نینح  مجرتی ، مل  اـم  صعب  هملعب و  سونیلاـج  بتک  نم  مجرت  اـم  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلا  ۀـلاسر  (. 18 [ ) 848]

ص 406. ققحم ، يدهم  یمالسا ، قرف  یمالک و  یفسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب 
.391 صص 383 - ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  27 ؛ صص 19 - نینح ، هلاسر  (. 19 [ ) 849]

ص 15. نالطب . نبا  ءابطالا ، ةوعد  (. 20 [ ) 850]
ص 316. ققحم ، يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  هب  دوش  عوجر  باتک  نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 21 [ ) 851]

.386 صص 384 - ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  23 ؛ صص 20 - نینح ، هلاسر  (. 22 [ ) 852]
. مهن هلاقم  زاغآ  ج 1 ، قاحسا ، نب  نینح  حیرشتلا ، لمع  یف  سونیلاج  باتک  (. 23 [ ) 853]

ص 551. ینیوخا ، يراخب  دمحا  نب  عیبر  نیملعتملا ؛ ۀیاده  (. 24 [ ) 854]
ۀلاقم مان  هب  تسا  هتـشاد  مشچ  یحارج  هرابرد  مه  ياهلاقم  وا  ص 426 . هعبیـصا ، یبا  نبا  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  (. 25 [ ) 855]

ص 427. ءابنالا ، نویع  دیدحلاب ، نیعلا  جالع  یف 

ناریا مالسا و  رد  یکشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 436زکرم  هحفص 429 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 427. نیشیپ ، ذخأم  (. 26 [ ) 856]
 trichiasis (. 27 [ ) 857]

ص 266. ج 2 ، يزار ، يایرکز  نب  دمحم  يواحلا ، (. 28 [ ) 858]
 tracheostomy (. 29 [ ) 859]

ص 255. ج 3 ، يواحلا ، (. 30 [ ) 860]
ص 153. ج 1 ، نیشیپ ، ذخأم  (. 31 [ ) 861]

یـسیلگنا رد  هک  تسا  یناـنوی  ریطاـثاق  هملک  لوبلا . رـصح  باحـصا  اـهب  لوبی  یتـلا  ۀـلالا  یه  ریطاـثاقلا و  نیـشیپ . ذـخأم  (. 32 [ ) 862]
زا هدـش ، پاچ  جـیربمک  رد  هنایمرواخ  تاعلاطم  زکرم  رد  هک  لبح ، یلع  لبح  یف  باـتک  رد  طارقب  تسا و  هدـش   ( catheter) رتاتاک
یف لخدت  نا  ترابع ... « همجرت  رد  یـسیلگنا  مجرتم  دنروآ . نوریب  محر  زا  ار  كرچ  ات  دننکیم  نز  محر  دراو  هک  دربیم  مان  تلآ  نیا 

ص 12. تسا . مولعمان  هملک  نیا  ینعم  تسا  هتفگ  هتسناد و  هملک  کی  ار  ریطافاقلاب  ریطافاقلاب » یمسی  الیم  اهمحر 
اهلمع هنوگنیا  رد  و  ینیسحت » نییزت  و « یبط » نییزت  نیب « هدش  هتشاذگ  قرف  یکـشزپ  تنـس  رد  ص 218 . ج 6 ، يواحلا ، (. 33 [ ) 863]

ص 24. بطلا ، ءازجا  یف  سونیلاج  هلاقم  یمود . هن  هدوب  یلوا  فده 
ص 410. ققحم ، يدهم  راتفگ ، تسیب  ص 49 ؛ نینح ، هلاسر  (. 34 [ ) 864]

ص 48. ققحم ، يدهم  هلاسر ، یسراف  همجرت  ص 6 ؛ يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀلاسر  (. 35 [ ) 865]
ص 517. نوسمخلا ، ۀعبارلا و  ۀنسلا  قرشملا  هلجم  ردنکسا ، ز . ا . بیبطلا » ۀنحم  يزارلا و  (.» 36 [ ) 866]

ص 514. نیشیپ ، ذخأم  (. 37 [ ) 867]
ص 169. ةوخالا ، نبا  هب  فورعم  یشرقلا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم  ۀبسحلا ، ماکحا  یف  ۀبرقلا  ملاعم  (. 38 [ ) 868]

ص 18. نالطب ، نبا  ءابطالا ، ةوعد  (. 39 [ ) 869]
.99 صص 98 - يرزیشلا ، رصن  نب  نمحرلا  دبع  ۀبسحلا ، بلط  یف  ۀبترلا  ۀیاهن  (. 40 [ ) 870]

ص 15. ءابطالا ، ةوعد  (. 41 [ ) 871]
ریز ناونع  تحت  نآ  یسیلگنا  همجرت  اب  هارمه  باتک  نیا  یبرع  نتم  ص 495 . يوارهز ، فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا  (. 42 [ ) 872]

 Albucasis on Surgery and Instruments: تسا هدش  پاچ 
ص 51. هلاسر ، یسراف  همجرت  ص 10 ؛ يزارلا ، بتک  تسرهف  یف  ناحیر  یبا  ۀلاسر  (. 43 [ ) 873]

ص 4. شیبح ، همجرت  سونیلاج ، ۀیبطلا ، ءامسالا  یف  (. 44 [ ) 874]
ص 13. هنرامح ، فلخ  یماس  برعلا ، دنع  ۀندیصلا  بطلا و  خیرات  زا  لقن  هب  ص 54 ، روفیط ، نبا  دادغب ، (. 45 [ ) 875]

زا لقن  هب  تسا . نازابگنرین  نازابهقح و  ینعم  هب  نیتاشم » تسا و « بیرف  گنرین و  هلیح و  ینعم  هب  هقرخم  عمج  قیراـخم » (.» 46 [ ) 876]
ص 594. ج 20 ،  (، R .Dozy) يزد رآ . یبرع ، ياههمانگنهرف  ممتم 

 ePilePtic (. 47 [ ) 877]
ص 488. لاس 54 ، قرشملا ، هلجم  بیبطلا ،» ۀنحم  يزارلا و  (.» 48 [ ) 878]

ص 102. ۀبسحلا ، بلط  یف  ۀبترلا  ۀیاهن  (. 49 [ ) 879]
ص 273. ءابنالا ، نویع  تسا . هدناوخ  ءابطالا  ناحتما  یف  مان  هب  ار  نآ  هعبیصا  یبا  نبا  (. 50 [ ) 880]

رد لاس 1928 م ،. رد  فوهریام ، سکام  هلیسو  هب  نآ  یسیلگنا  همجرت  اب  هک  تسا  نیعلا  یف  تالاقم  رـشع  باتک  دوصقم  (. 51 [ ) 881]
. تسا هدش  پاچ  هرهاق 
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هملک ص 273 . ءابنالا ، نویع  تسا . هدرک  صیخلت  ار  نآ  نینح  هک  تسا  نامه  وا  شاـنک  تسا و  یطیناـجا  سلوب  دوصقم  (. 52 [ ) 882]
. تسا هتفر  راک  هب  یبط » ياههعومجم  ینعم « هب  یبرع  رد  و  هعومجم » ینعمهب « تسا  یمارآ  شانک 

ص 594. ج 2 ، يزد ، یبرع ، ياههمانگنهرف  ممتم 
: ینیتال رد  (. 53 [ ) 883]

De ComPositione Medicamentorum Secundum General
ص 54. کب ، یسیع  دمحا  مالسالا ، یف  تاناتسرامیبلا  خیرات  زا  لقن  . 

. دش یفرعم  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  فیلأتلا  نع  زجع  نمل  فیرصتلا  باتک  دوصقم  (. 54 [ ) 884]
.97 صص 88 - ۀبسحلا ، بلط  یف  ۀبترلا  ۀیاهن  (. 55 [ ) 885]

، ققحم يدهم  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  ير ، فوسلیف  هب  دوش  عوجر  ببطتم » بیبط و  نایم  قرف  و « ببطت » هملک « هرابرد  (. 56 [ ) 886]
ص 364.

ص 210. ۀیزوجلا ، میقلا  نبا  یبنلا ، بط  (. 57 [ ) 887]
نب دمحا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  رکانملا ، رییغت  رئاعـشلا و  ظفح  یف  رکاذـلا  ۀـینغ  رظانلا و  ۀـفحت  باتک  تسا  هلمج  نآ  زا  (. 58 [ ) 888]

ص 87. یناسملتلا ، ینابقعلا  دیعس  نب  مساق 
رابخالا یف  برغملا  ناـیبلا  هب  دوش  عوجر  رهـش  نیا  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ص 962 . ج 2 ، يومح ، توقای  نادـلبلا ، مجعم  (. 1 [ ) 889]

ص 344. ج 1 ، يرقم ، بیطرلا ، سلدنا  نصغ  نم  بیطلا  حفن  345 ؛ صص 344 - ج 2 ، یشکارملا ، يراذع  نبا  برغملا ،
یف مات  باتک  وه  و  دـیوگیم «: وا  باـتک  هراـبرد  هدرب و  ماـن  راـصتخا  هب  وا  زا  ص 501 ، ءاـبنالا ، نویع  رد  هعبیـصا  یبا  نبا  (. 2 [ ) 890]

عوجر دنادیم . لاس 404  رد  ار  وا  تاـفو   ( Leo Africanus) ییاقیرفا يوئل  دـنکیمن . رکذ  ار  وا  تافو  دـلوت و  خـیرات  یلو  هانعم ،»
ص 300. ج 4 ، یبرع ، همجرت  ناملکورب ، یبرعلا ، بدالا  خیرات  هب  دوش 

 Toledo (. 3 [ ) 891]
 Libre Alsaharavi de Cirurgia (. 4 [ ) 892]

. تسا هدمآ  تسد  هب  باتک  همدقم  زا  اهیهاگآ  نیا  (. 5 [ ) 893]
ص 173. هّللا ، ریخ  دعسا  نیما  یبرعلا ، بطلا  (. 6 [ ) 894]

هعومجم رد  هک  برعلا » دـنع  مولعلا  خـیرات  یف  نیقرـشتسملا  ثاـحبا  ناونع « تحت  ياهلاـقم  رد  يودـب  نمحرلا  دـبع  رتکد  (. 7 [ ) 895]
. تسا هدرک  رکذ  ار  باتک  نیا  هرابرد  یقیقحت  تالاقم  زا  یخرب  هدروآ  ص 26 ، برعلا ، دنع  مولعلا  ۀفسلفلا و  یف  تاسارد 

 Badlein (. 8 [ ) 896]
 SPink (. 9 [ ) 897]

 Lewis (. 10 [ ) 898]
: دوشیم هدید  نیتال  رد  ریز  نوگانوگ  ياهتروصهب  يوارهز  مساقلا  وبا  مان  (. 11 [ ) 899]

Albucasis, Abulcasis, Alsarui, Ezzahrawy Zahravins, Alcaravi, Acavavi
ص 260. یبرعلا ، بطلا 

هیوکـسم نبا  هرابرد  يومح  توقای  دوشیم . قالطا  ناینانوی  هب  دـیآیم  بتک  اـی  ملع  اـی  مولع  اـب  هارمه  هک  لـیاوا » هملک « (. 12 [ ) 900]
: دیوگیم ص 136  ناوید ، رد  ورسخرصان  ص 10 . ج 5 ، ءابدالا ، مجعم  لئاوالا ،» مولعب  افراع  ناک  دیوگیم «:

ضباونلا قورعلا  همجرت « هدننز  ریغ  هدننز و  ياهگر  (. 13 [ ) 901  ] لیاوا ملع  لـها  لوق  نیرد  تسیچشدوب  لوا  زا  دوب  هچ  شبنج  تلع 
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، راتفگ تسیب  ص 9 ؛ نینح ، هلاـسر  تسا . هدـناوخ  براوضلا » ریغ  براوـضلا و  قورعلا  ار « نآ  قاحـسا  نب  نینح  هک  تسا  نکاوـسلا » و 
ص 375. ققحم ، يدهم 

 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 902]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

«. یّکلا ءاودلا  رخآ  تمنک  یک  جالع  دیوگ «: ظفاح  تسا . فورعم  یّکلا » ءاودلا  رخآ  تروص « هب  ریبعت  نیا  (. 14 [ ) 903]
ص 127. يزوج ، نبا  ناسللا ، میوقت  دناهدرک . لقن  یکلا » ءادلا  رخآ  تروص « هب  ار  لثم  نیا  هماع  زا  یخرب 

- ناکشزپ هدش و  یبرع  نابز  دراو  هک  تسا  یسراف  هملک  مخز ، هدنامزاب  ای  هدش  کشخ  مخز  ینعم  هب  هشیرکشخ  هملک  (. 15 [ ) 904]
ص 150. یبهذ ، ظفاح  یبنلا ، بط  ص 66 ؛ بطلا ، یف  نوناقلا  سوماق  دناهدرب . راک  هب  ار  نآ  نوناق - باتک  رد  انیس  نبا  هلمج  زا 

. تسا  ( analogy) یقطنم لیثمت  نامه  هک  یلوصا  سایق  (. 16 [ ) 905]
دبع برعلا ،» دنع  ۀیحارجلا  تالآ  هلاقم « و  کب ، یـسیع  دمحا  برعلا ، دنع  ۀلاحکلا  ۀحارجلا و  بطلا و  تالآ  باتک  دننام  (. 17 [ ) 906]

.441 صص 423 - تارضاحملا ، ثوحبلا و  هعومجم  رد  يردبلا ، فیطللا 
يریرح دوشیم . هدید  ریـسک » لک  رباج  ای  ياعد « رد  رـسک » و « ربج » هملک « صص 57 و 126 . يرـشخمز ، بدالا ، ۀمدقم  (. 18 [ ) 907]

: دیوگیم ص 124  تاماقم ، رد 
هدـید یـسراف  بدا  رد  نتـسکش » و « نتـسب » تروـص « هب  هملک  نیا  نینچمه ، ضیهملا  ریـسکلا  مـظعلا  رباـج  وهـشع  یف  باـعنلا  قزار  اـی 

: دیوگ ورسخرصان  دوشیم .
. تسا ینانوی  ناکشزپ  ياهباتک  دوصقم ، (. 19 [ ) 908  ] ياهتسب مه  زین  یسب  هتسکشینکشب  یهگ  ار  ياهتسب  رگا 

ص 298. ینغ ، مساق  ینیوزق و  دمحم  مامتها  هب  ظفاح ، ناوید ، (. 1 [ ) 909]
ص 196. ج 1 ، هدازملاع ، يداه  قیلعت  هیشحت و  حیحصت و  یقهیب ، رداصملا ، جات  (. 2 [ ) 910]

هیآ 35. هروس 9 ،) هبوت ( هروس  (. 3 [ ) 911]
«. يوک هدام « روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  (. 4 [ ) 912]

ص 182. ماما ، مظاک  دمحم  دیس  ششوک  هب  يرشخمز ، بدالا ، ۀمدقم  (. 5 [ ) 913]
ياهینارنخس هعومجم  رد  طیرشتلا » قدلا و  یکلا و و  ناونع « تحت  یجنتقرع  هیبور  هلاقم  هب  دوش  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 6 [ ) 914]

یکلاب ۀجلاعملا  ناونع « تحت  یمیسن  مظان  دومحم  هلاقم  زین  ص 735 و  1977 م ،. بلح ، هاگشناد  یمالسا ، مولع  خیرات  هرگنک  نیتسخن 
ص 273. 1977 م ،). بلح ، هاگشناد  هیروس (، مولع  خیرات  نمجنا  هنالاس  هرگنک  نیمود  ياهینارنخس  رد  لوسرلا » دهع  یف 

ص 111. ۀیدلبلا ، ضارما  یف  طارقب  باتک  (. 7 [ ) 915]
ص 135. ج 59 ، یسلجم ، راونالا ، راحب  (. 8 [ ) 916]

ص 254. یشرق ، ةوخالا  نبا  ۀبسحلا ، ماکحأ  یف  ۀبرقلا  ملاعم  ص 133 ؛ ۀیزوجلا ، میقلا  نبا  يوبنلا ، بطلا  (. 9 [ ) 917]
ص 121. يوبنلا ، بطلا  (. 10 [ ) 918]

ص 286. ج 4 ، یلازغ ، نیدلا ، مولع  ءایحا  (. 11 [ ) 919]
ص 493. ج 3 ، ۀیبطلا ، ۀعانصلا  لماک  (. 12 [ ) 920]

ص 219. ج 1 ، انیس ، نبا  نوناقلا ، (. 13 [ ) 921]
ص 97. انیس ، نبا  ۀیبطلا ، ةزوجرالا  (. 14 [ ) 922]

.15 صص 14 - فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا  (. 15 [ ) 923]
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ص 13. نیشیپ ، ذخأم  (. 16 [ ) 924]
ص 5. ج 1 ، يرشخمز ، لاثمالا ، یصقتسم  (. 17 [ ) 925]

صص 60 و 162. يزارلا ، رداقلا  دبع  نب  رکب  یبا  نب  دمحم  مکحلا ، لاثمالا و  (. 18 [ ) 926]
ص 311. يریرح ، تاماقم ، (. 19 [ ) 927]

ص 114. داژنیبازنا ، اضر  حیحصت  هب  يدیمح ، تاماقم ، (. 20 [ ) 928]
ادخهد موحرم  ار  اهنآ  زا  یخرب  دیدرگ و  لقن  ص 1153  ج 2 ، یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  همانظفاح  باتک  زا  یـسراف  دهاوش  (. 21 [ ) 929]

. تسا هدرک  لقن  یکلا » ءاودلا  رخآ  لیذ « رد  مکح  لاثما و  باتک  رد 
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 930]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 931]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 932]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 933]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
 - یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  دلج ، 1 ناریا ، مالسا و  رد  یکـشزپ  قالخا  خیرات و  رد  تالاقم  نوتم و  هعومجم  يدهم ، ققحم ، [ 934]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
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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)
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 - 
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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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