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[ یتالق دومحم  نیدلا  نکر  ]40

دومحم نب  نتمهت ]  ] نیدلا بطق  کلم  40رکذ 

دومحم نب  ترصن  نیدلا  فیس  کلم  41رکذ 
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[ هاش فسوی  نیدلا  نکر  ]51
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59هراشا
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[ هاش نیدلا  جات  ]62
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[ نیسح نیدلا  زع  ]64

[ دومحم نیدلا  عاجش  ]64
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اککنوم ادوت  سولج  68رکذ 
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هدروا كوک  نیطالس  هبعش ]  ] 70رکذ

اتقوت نب  لرغط  سولج  70رکذ 

[ ناخ لیرغط  نب   ] ناخ کبزوا  سولج  71رکذ 

ناخ کبزوا  نب  ناخ  کیب  یناج  سولج  71رکذ 

[ کیب یناج  نب   ] ناخ کیب  يدرب  سولج  72رکذ 

[ کیب  ] يدلگ سولج  72رکذ 

خیش هدروا  72رکذ 
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رضخ سولج  72رکذ 

افلوخ سولج  72رکذ 

هجاوخ رومیت  سولج  73رکذ 

دیرم سولج  73رکذ 

زیزع 73رکذ 

یجاح سولج  73رکذ 

سکرج سولج  73رکذ 

شیمت قوت  سولج  73رکذ 

ناطلس نیدلا  لالج  73رکذ 

يدریب رابج  73رکذ 

[ اتقوت نب  لرغط  رکذ   ] هدروا قآ  نیطالس  هبعش  73رکذ 

( اقوب یساس  نب   ) نزریا سولج  74رکذ 

[ هجاوخ كرابم  رکذ  ]74

[ يابمیج رکذ  ]74

[ نالغا رضخ  رکذ  ]75

[ یساس نب  افلوخ  رکذ  ]75

[ هجاوخ رومیت  رکذ  ]75

[ خیش هدروا  نب  دیرم  رکذ  ]75

[ هجاوخ رومیت  نب  ناخ  زیزع  رکذ  ]75

[ ناخ یجاح  رکذ  ]75

يابمیج نب  ناخ  سروا  سولج  76رکذ 

[ ناخ دمحم  نب   ] ناخ کیب  رومیت  سولج  76رکذ 

[ نالغا هجاوخ  يوت  نب   ] شیماتقوت سولج  77رکذ 

[ دمحم نب   ] ناخ کب  رومیت  نب  ناخ  غلتق  رومیت  سولج  78رکذ 
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[ ناخ  ] کیب يداش  سولج  78رکذ 

[ کیب رومیت  نب  غلتق  رومیت  نب   ] ناطلس رومیت  سولج  78رکذ 

[ شیماتقوت نب   ] ناطلس نیدلا  لالج  سولج  79رکذ 

نالغا هریکاج  79رکذ 

ياطقج غورا  هقبط  779

79هراشا

ياطغج نب  وکاله  ارق  سولج  رکذ  لودج 2 ] ]80

ناخ ياطغج  نب  رادیاب  نب  يوغلا  سولج  80رکذ 

[ وکاله ارق  نب   ] هاشکرابم سولج  81رکذ 

ناکوتاوم نب  قارب  سولج  81رکذ 

قارب نب  رومیت  اقوت  سولج  81رکذ 

نجیسودیاق نب  ناخ  اود  سولج  81رکذ 

ناخ اود  نب  اقوب  نسیا  سولج  82رکذ 

[ ناخ  ] اود نب  ناخ  کبک  سولج  83رکذ 

ناخ يریشمرت  سولج  84رکذ 

ناخ اود  نب  یچرود  سولج  84رکذ 

اود نب  یشکنج  سولج  84رکذ 

اود نب  نازوب  سولج  84رکذ 

یشکنج نب  ناطلس  نازق  سولج  84رکذ 

یشکنج نب  ناخ  « 1  » هجدنمشناد سولج  85رکذ 

نالغا روسی  نب  ناخ  یلق  نایب  سولج  85رکذ 

هجاوخ سایلا  سولج ]  ] 85رکذ

ناطلس لداع  سولج ] رکذ  ]85

شیمتغرویس سولج ] رکذ  ]85

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


دومحم ناطلس  سولج ] رکذ  ]85

هجاوخ رضخ  سولج ] رکذ  ]86

ناهج عمش  سولج ] رکذ  ]86

دمحم سولج  86رکذ 

هجاوخ رضخ ]  ] نب ناخ  دمحم  سولج ]  ] 86رکذ

ناخ ناهج  زغن  سولج ]  ] 86رکذ

یشکنج نب  ناطلس  نازق  سولج  86رکذ 

ناخ یشکنج  نب  هجدنمشناد  سولج  87رکذ 

نالغا روسی  نب  یلق  نایب  سولج  87رکذ 

ناخ رومیت  قلغت  سولج  87رکذ 

رومت قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  سایلا  سولج  90رکذ 

یشکنج نب  ناخ  هاشلباک  سولج  92رکذ 

[ ناطلس لداع  سولج  رکذ  ]92

ناخ هجدنمشناد  نب  ناخ  شمتغرویس  سولج  92رکذ 

ناخ شیمت ]  ] وغرویس نب  دومحم  ناطلس  سولج  93رکذ 

ناخ قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رضخ  سولج  93رکذ 

نالغا هجاوخ  رضخ  نب  ناهج  عمش  سولج  94رکذ 

ناخ رومیت  قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رضخ  نب  نالغا  دّمحم  سولج  94رکذ 

ناشیا رابخا  عاضوا و  لاوحا و  ناخ و  وکالوه  هقبط  894

94هراشا

ناخ زکنج  نب  ناخ  يولوت  نب  ناخ  وکالوه  یهاشداپ  رکذ  لودج 3 ] ]95

ناخ وکالوه  نب  ناخ  اقابا  یهاشداپ  95رکذ 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  دمحا  یهاشداپ  95رکذ 

نآاقاقبا نب  ناخ  نوغرا  یهاشداپ  96رکذ 
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ناخ اقابا  نب  وتاخیک  یهاشداپ  96رکذ 

وکالوه نب  ياقرط  نب  ودیاب  یهاشداپ  96رکذ 

ناخ نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  یهاشداپ  97رکذ 

نوغرا نب  دمحم  هدنبادخ  ناطلس  وتیاجلا  یهاشداپ  98رکذ 

ناخ رداهب  دیعس  وبا  یهاشداپ  98رکذ 

ناخ اپرا  100رکذ 

ناخ زیکنج  نب  ناخ  يولوت  نب  ناخ  وکالوه  سولج  100رکذ 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  اقابا  سولج  101رکذ 

ناخ وکالوه  نب  ردوکت  سولج  101رکذ 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  اقابا  نب  ناخ  نوغرا  سولج  101رکذ 

ناخ اقابا  نب  ناخ  وتاخیک  سولج  102رکذ 

ناخ نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  دومحم  ناطلس  سولج  102رکذ 

ناخ نوغرا  نب  هدنبادخ  وتیاجلوا  دمحم  ناطلس  سولج  104رکذ 

ناخ نوغرا  نب  وتیاجلوا  نب  دیعس  وبا  ناطلس  سولج  104رکذ 

باکشوج نب  ناخ  اپرا  سولج  105رکذ 

ودیاب نب  یلع  نب  ناخ  یسوم  سولج  105رکذ 

ناخ رومیتاغط  سولج  رکذ  نایرومیتاغط ]  ] 9106

106هراشا

ناخ رومیتاغط  نب  هاشداپ  نامقل  سولج  106رکذ 

[ هاشداپ كریپ  ]106

دناهدوب سراف  قارع و  ناجیابرذآ و  رد  هک  نابوچ  دالوا  هقبط   10107

107هراشا

کچوک نسح  خیش  تموکح  107رکذ 

نابوچ نب  شات  رومیت  نب  فرشا  کلم  107رکذ 
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نیسح ریپ  107رکذ 

ینابوچ فرشا  کلم  سولج  رکذ  نابوچ  دالوا  هقبط  107رکذ 

نابوچ نب  دومحم  خیش  نب  نیسح  ریپ  تریس  108رکذ 

گرزب نسح  خیش  ریما  دالوا  108هقبط 

108هراشا

گرزب نسح  خیش  ریما  رکذ  لودج 5 ] ]109

سیوا ناطلس  تنطلس  109رکذ 

سیوا نب  نیسح  تنطلس  109رکذ 

سیوا نب  دمحا  ناطلس  یهاشداپ  109رکذ 

دمحا نب  رهاط  109رکذ 

دمحا نب  هلوّدلا  ءالع  109رکذ 

دلو نب  دومحم  109رکذ 

دلو هاش  نب  سیوا  110رکذ 

یخامک نیسح  ریما  دالوا  رکذ  رد  110هقبط 

گرزب نسح  خیش  ریما  تریس  110رکذ 

گرزب نسح  خیش  نب  سیوا  110رکذ 

نسح خیش  نب  سیوا  خیش  نب  نیسح  ناطلس  111رکذ 

سیوا خیش  نب  دمحا  تریس  111رکذ 

سیوا نب  دمحا  نب  رهاط  تریس  111رکذ 

سیوا نب  دمحا  نب  ۀلوّدلا  ءالع  تریس  112رکذ 

سیوا خیش  هدازهاش  نب  دلو  نب  دومحم  تریس  112رکذ 

وجنیا هاش  دومحم  دالوا  هقبط   11112

112هراشا

وجنیا هاش  دومحم  تموکح  113رکذ 
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وجنیا ورسخیک  تموکح  113رکذ 

وجنیا هاش  دوعسم  113رکذ 

قحسا وبا  خیش  113رکذ 

وجنیا هاش  دومحم  هقبط  رد  113رکذ 

وجنیا هاش  دومحم  نب  هاش  دوعسم  114رکذ 

وجنیا هاش  دومحم  نب  ورسخیک  ریما  115رکذ 

وجنیا قحسا  وبا  خیش  نیدلا  لامج  ریما  تریس  115رکذ 

رفظم دمحم  دالوا  هقبط   12117

117هراشا

دمحم 118رکذ 

عاجش 118رکذ 

دومحم 118رکذ 

ییحی 118رکذ 

دمحا 118رکذ 

نیدباعلا نیز  رکذ ] ]119

روصنم 119رکذ 

مصتعم 119رکذ 

رفظم دمحم  دالوا  119هقبط 

رفظملا نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  رفظملا  وبا  تریس  119رکذ 

رفظم نب  دمحم  نب  عاجش  هاش  نیدلا  لالج  سراوفلا  وبا  تریس  120رکذ 

عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  سولج  123رکذ 

رفظم دمحم  نب  رفظم  هاش  نب  ییحی  هاش  سولج  124رکذ 

نامرک دمحا  ناطلس  سولج  124رکذ 

روصنم هاش  سولج  124رکذ 
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عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  راگزور  125رکذ 

هدرک جورخ  رهنلا  ءاروام  رد  هک  یئارما  هقبط   13125

125هراشا

ناغزق ریما  رکذ  لودج 8 ] ]125

هّللا دبع  هدازریما  127سولج 

زودلس نایب  128ریما 

رگید راب  رومیت  قلغت  هاشداپ  129ندمآ 

نیسح ریما  تراما  134هصق 

يال گنج  135هّصق 

دنقرمس نالادبرس  137هصق 

مود ترک  رهنلا  ءاروام  هب  نیسح  ریما  ءالیتسا  139هصق 

لوا ترک  نارقبحاص  ناطلس  جورخ  140هصق 

نیسح ریما  يالقکنم  اب  نارقبحاص  ناطلس  گنج  145هصق 

نارقبحاص ناطلس  دصق  هب  دوخ  سفن  هب  نیسح  ریما  هجوت  146هصق 

ندش تاقالم  نیسح و  ریما  شیپ  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  148هصق 

مالّسلاو دش ، عقاو  شروی  نآ  رد  هک  تالاح  و  ناشخدب ، فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  نیسح و  ریما  نتفر ]  ] 149هصق

هصق نآ  تیفیک  نیسح و  ریما  رب  ورسخیک  نایب و  دمحم  خیش  ندش  یغای  150هصق 

دنتفرگورف دوخ  فرصت  هب  ناخ  زگنج  غورا  تسد  زا  تنطلس  بلقت  هب  هک  رهنلا  ءاروام  ءارما  هقبط   14151

151هراشا

نغازق ریما  تریس  151رکذ 

نغازق ریما  نب  هّللا  دبع  هدازریما  تریس  151رکذ 

زودلس نایب  ریما  تریس  152رکذ 

نغازق ریما  نب  یمسم  نب  نیسح  ریما  تریس  152رکذ 

وا تیفیک  لاوحا و  عاضوا و  رابخا و  نارقبحاص و  ناطلس  ترضح  156هقبط 
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[ نیسح ریما  رادتقا  نایاپ  ]161

دومن يور  وا  تنطلس  زا  دعب  هک  یلک  تاحوتف  رکذ  رد  لودج 9 ] ]162

وا بلط  هب  یکناج  نتفر  یسوم و  ریما  هصق  163رکذ 

گرزب ياطلورق  زا  مشح  هدنز  ندومن  فلخت  نارقبحاص و  ریما  ياتلیرق ] ياطلورق -[  163هصق 

ذمرت هدازناخ  قافّتا  هب  مود  ترک  مشح  هدنز  ندش  یغای  164هصق 

لوا ترک  ناتسلوغم  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  165هصق 

وا رس  رب  ارما  نتفر  رومیت و  کبک  ندش  یغای  166هصق 

مود راب  ناتسلوغم  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  166هصق 

. مالّسلاو مزراوخ ، ریما  یفوص  نیسح  شیپ  تلاسر  هب  یشک  نیدلا  لاّلج  انالوم  نتفر  167هصق 

تکلمم نآ  صالختسا  مزراوخ و  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  168رکذ 

هاشناریم هدازریما  هب  ار  تکلمم  نآ  تموکح  ندینادرگ  دزمان  ناسارخ و  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  170رکذ 

ناسارخ فرط  هب  مّود  ترک  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  172رکذ 

تکلمم نآ  حتف  تّیفیک  ناتسیس و  بوص  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  174رکذ 

کلامم نآ  حتف  ناردنزام و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  176رکذ 

دش عقاو  لوغم  تکرح  زا  دنجزوا  تیالو  رد  هک  ياهنتف  نیّدلا و  رمق  ءاوغا  هب  رهّنلا  ءاروام  هب  قامقوت  رکشل  ندمآ  180رکذ 

[ دومن يور  تّدم  نآ  رد  هک  یعیاقو  نایب  و   ] وا نتشگ  مزهنم  ناتسکرت و  هب  شیماتقوت  ندمآ  تّیفیک  مزراوخ و  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  181رکذ 

كرابم حتف  نآ  تّیفیک  قاچبق و  تشد  بوص  هب  لّوا  تّرک  نارق  بحاص  ناطلس  هّجوت  182رکذ 

[ دنناوخ هلاس  جنپ  شروی  ار  نآ   ] ناریا کلامم  حتف  هب  رگید  راب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  185رکذ 

نآ حتف  تّیفیک  صالختسا و  دادغب و  هّجوت  187هّصق 

دالب نآ  حتف  تّیفیک  رکبراید و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  187رکذ 

نتفای تداهش  سراف و  تکلمم  رد  خیش  رمع  هدازریما  لاح  تّیفیک  188رکذ 

قاچبق تشد  کلامم  حتف  هب  مّود  ترک  نارق  بحاص  ناطلس  هّجوت  189رکذ 

دنه دالب  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت ]  ] 191رکذ

تسا روهشم  هلاس  تفه  شروی  هب  هک  مور  ماش و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  192رکذ 
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وا مازهنا  تّیفیک  ناجیبرذآ و  بناج  هب  دیزیاب ]  ] مردلی ندش  هّجوتم  196رکذ 

دالب نآ  حتف  تّیفیک  مور و  کلامم  بوص  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  ببس  197رکذ 

زاخبا ناتسجرگ و  دالب  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  199رکذ 

رادمتسر كولم  لتق  یخیش و  ردنکسا  دّرمت  ببس  201رکذ 

دش عقاو  نآ  زا  دعب  هک  گرزب  ياهیوط  دنقرمس و  هنطلّسلا  راد  هب  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  لوزن  202رکذ 

نتسویپ تمحر  هب  ياطخ و  کلامم  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  204رکذ 

[ تسا دوجوم  ندنل  هخسن  رد  اهنت  هک  رومیت  ریما  خیرات  رد  یئاهلصف  ]15205

درک هک  یتاحوتف  دومرف و  هک  يریگناهج  حرش  يزاغ و  ناطلس  رکذ  رد  205هقبط 

مشح هدنز  لتق  ببس  لوغم و  فرط  هب  يزاغ  ناطلس  هّجوت  206رکذ 

مزراوخ فرط  هب  لّوا  تبون  يزاغ  ناطلس  هّجوت  206رکذ 

ناتسلوغم هب  مّود  ترک  يزاغ  ناطلس  هّجوت  207رکذ 

ناشیا لاح  لآم  تّیفیک  ياغوب و  يراس  ریالج و  هاش  لداع  تفلاخم  ببس  207رکذ 

هیحان نآ  رد  نیّدلا  رمق  هنتف  ناکدنا و  کلملا  راد  یئاراد  هب  خیش  رمع  هدازریما  ندش  دزمان  208رکذ 

خیش رمع  هدازریما  تسد  هب  رغشاک  حتف  209رکذ 

مقاتا فاصم  نیّدلا و  رمق  رس  رب  خیش  رمع  هدازریما  هّجوت  209رکذ 

دش عقاو  ناخ  سورا  ناطلس و  نایم  هک  ياهلتاقم  اهنآ و  ضوع  رد  وا  نارفک  نایب  دومرف و  تباث  شیماتقوت  اب  تبسن  يزاغ  ناطلس  هک  یقوقح  210رکذ 

تکلمم نآ  صالختسا  مزراوخ و  هب  يزاغ  ناطلس  هجوت  212رکذ 

نتفای تداهش  سراف و  کلم  رد  خیش  رمع  هدازریما  لاح  تّیفیک  213رکذ 

ناتسلوغم ياطخ و  ّدحرس  تظفاحم  هب  شترضح  ندش  دزمان  تّیفیک  گرزب و  يودرا  هب  ردنکسا  ناطلس  لوصو  215رکذ 

مالعا 216تسرهف 

ماع 216هیامن 

216آ

218فلا

230ب
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236پ

237ت

243ج

246چ

247ح

250خ

253د

256ذ

256ر

258ز

259ژ

259س

267ش

272ص

273ض

273ط

274ظ

274ع

277غ

278ف

280ق

285ك

289ل

300ن
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302و

302ه

304ي

306تاحالطصا

306آ

306فلا

308ب

309ت

310ج

311چ

311د

311س

312ش

312ط

312غ

312ق

314ك

314گ

315م

315ن

315ه

315ي

تاحالطصا میظنت  رد  هدافتسا  دروم  316عبانم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  319هرابرد 
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ینیعم خیراوتلا  بختنم 

باتک تاصخشم 

نرق ق9 يزنطن ، نیدلانیعم  هسانشرس : 
يرختسا نیورپ  مامتهاهب  يزنطن ؛ نیدلانیعم  هب  بوسنم  ینیعم / خیراوتلا  بختنم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 ریطاسا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص [ 454 ، ] کی تسیب و  يرهاظ :  تاصخشم 

(383 ریطاسا  : ) تسورف
لایر 52000 لایر ؛  52000 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1336 مایخ ، یلبق : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  نینچمه  454 ؛] . ] ص همانباتک : تشاددای : 
521 ق949 -  ناکباتا ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

448 ق756 -  هراکنابش ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 
616 ق911 -  نایرومیت ، نالوغم و  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

نرق ق9 یسراف --  رثن  عوضوم : 
هدنروآدرگ  - ، 1333 نیورپ ، يرختسا ، هدوزفا :  هسانش 

DSR902/م6م8 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/056 ییوید :  يدنب  هدر 

م956-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

هدفه راتفگشیپ 
نبوا 1 ناژ  همدقم 

هراکنابش 7 كولم  هقبط 
لوا 7 هفیاط  رکذ 

نسح 7 نیدلا  ماظن 
فس 8 رازه  نیدلا  فیس 
مود 8 نسح  نیّدلا  ماظن 

زرابم 8 نیّدلا  بطق 
دّمحم 9 نیّدلا  رفظم 

هراکنابش 11 كولم  زا  مود  هفیاط  رکذ 
زرابم 11 نیّدلا  بطق  کلم 
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نسح 11 نیدلا  ماظن  کلم 
میهاربا 11 نیدلا  ترصن 

هاش 12 ّبیط  نیدلا  لالج 
دمحم 12 نیدلا  رفظم 

نیّدلا 13 ءاهب  کلم 
دومحم 13 نیّدلا  رصان 
دمحم 13 نیدلا  ثایغ 

میهاربا 14 نیدلا  ترصن  نسح و  نیدلا  ماظن 
دیشمج 15 نیدلا  جات  نسح و  نیدلا  نکر 

زمره 16 كولم  هقبط 
یتالق 16 دومحم  نیدلا  نکر 

6 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
دومحم 17 نب  نتمهت  نیدلا  بطق  کلم  رکذ 

دومحم 17 نب  ترصن  نیدلا  فیس  کلم  رکذ 
دومحم 18 نب  دوعسم  نیدلا  جات  کلم  رکذ 

یفیسلا 19 زایا  نیدلا  ءاهب  کلم  رکذ 
هاش 19 نادرک  نیدلا  زع  کلم  رکذ 

هاش 20 مارهب  نیدلا  باهش  کلم  رکذ 
هاش 20 نادرک  نب  نمهب  نیدلا  بطق  کلم  رکذ 

نیدلا 21 بطق  نب  هاش  فسوی 
هاش 22 نمهب 

هاش 22 نمهب  نب  هاش  دمحم 
هاش 23 نمهب 

دناروهشم 24 ياتخارق  نیطالس  هب  هک  نامرک  كولم  هقبط 
بجاح 24 قارب 
نیدلا 26 بطق 

نیدلا 28 بطق  نب  جاجح  ناطلس  رکذ 
ناکرت 29 غلتف 

شمتغرویس 29 نیدلا  لالج  ناطلس 
نوتاخ 30 هاشداپ 

جاجح 31 نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم  ناطلس 
ناهج 33 هاش  نیدلا  بطق  ناطلس 

ناشیا 35 تبسن  ءادبم  دندوب و  لوغم  تلود  رصاعم  هک  دزی  كولم  هقبط 
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دمحم 35 نیدلا  بطق 
ناتسرل 37 یلاها  لصا  باعشنا  رکذ  ناتسرل  كولم  تاقبط 

گرزب 38 رل  ناکباتا  هقبط 
فسرازه 40

هلکت 41 کباتا 
نوغرا 42 بلا  نیدلا  سمش  کباتا 

7 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هاش 42 فسوی  کباتا 

بایسارفا 43 کباتا 
دمحا 45 نیدلا  ترصن  کباتا 

هاش 45 فسوی  کباتا 
نیدلا 46 ترصن  نب  بایسارفا  کباتا 

بایسارفا 46 نب  درولا  رون  کباتا 
دمحا 46 کباتا 

دیعس 48 وبا  کباتا 
ناشیا 49 لاوحا  عاضوا و  کچوک و  رل  بعش  رکذ 

دیشروخ 49 نیدلا  عاجش 
متسر 50 نیدلا  فیس 

رکب 51 وبا  نیدلا  فرش 
فساشرگ 52 نیدلا  زع 

لیلخ 52 نیدلا  ماسح 
دوعسم 53 نیدلا  ردب 

هاش 53 نیدلا  جات 
دوعسم 54 نیدلا  ردب 

رضح 54 نیدلا  لامج 
رمع 55 نیدلا  ماسح 
دومحم 55 نیدلا  زع 

نوتاخ 56 تلود 
نیسح 56 نیدلا  زع 

دومحم 57 نیدلا  عاجش 
نیدلا 57 زع  کلم 

دمحا 59 يدیس 
ناشیا 61 لاوحا  عاضوا و  ناخ و  یجوج  دالوا  هقبط 
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وتاب 61 سولج  رکذ 
8 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ياکرب 63 سولج  رکذ 
رومیت 63 اککنوم  سولج  رکذ 

اککنوم 64 ادوت  سولج  رکذ 
اتقوت 65 سولج  رکذ 

هدروا 68 كوک  نیطالس  هبعش  رکذ 
اتقوت 68 نب  لرغط  سولج  رکذ 

ناخ 68 لیرغط  نب  ناخ  کبزوا  سولج  رکذ 
ناخ 69 کبزوا  نب  ناخ  کیب  یناج  سولج  رکذ 

کیب 70 یناج  نب  ناخ  کیب  يدرب  سولج  رکذ 
کیب 71 يدلگ  سولج  رکذ 

خیش 71 هدروا  رکذ 
رضخ 71 سولج  رکذ 
افلوخ 71 سولج  رکذ 

هجاوخ 71 رومیت  سولج  رکذ 
دیرم 71 سولج  رکذ 

زیزع 72 رکذ 
یجاح 72 سولج  رکذ 

سکرج 72 سولج  رکذ 
شیمت 72 قوت  سولج  رکذ 
ناطلس 72 نیدلا  لالج  رکذ 

يدریب 72 رابج  رکذ 
هدروا 73 قآ  نیطالس  هبعش  رکذ 

اتقوت 73 نب  لرغط  رکذ 
73 اقوب ) یساس  نب   ) نزریا سولج  رکذ 

هجاوخ 74 كرابم  رکذ 
يابمیج 74 رکذ 

نالغا 74 رضخ  رکذ 
9 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یساس 75 نب  افلوخ  رکذ 
هجاوخ 75 رومیت  رکذ 

خیش 75 هدروا  دیرم  رکذ 
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هجاوخ 76 رومیت  نب  ناخ  زیزع  رکذ 
ناخ 76 یجاح  رکذ 

يابمیج 76 نب  ناخ  سروا  سولج  رکذ 
ناخ 77 دمحم  نب  ناخ  کیب  رومیت  سولج  رکذ 
نالغا 78 هجاوخ  يوت  نب  شیماتقوت  سولج  رکذ 

دمحم 80 نب  ناخ  کب  رومیت  نب  ناخ  غلتق  رومیت  سولج  رکذ 
ناخ 80 کیب  يداش  سولج  رکذ 

کیب 81 رومیت  نب  غلتق  رومیت  نب  ناطلس  رومیت  سولج  رکذ 
شیماتقوت 82 نب  ناطلس  نیدلا  لالج  سولج  رکذ 

نالغا 82 هریکاچ  رکذ 
ياطقج 83 غورا  هقبط 

ياطغج 84 نب  وکاله  ارق  سولج  رکذ 
ناخ 84 ياطغج  نب  رادیاب  نب  يوغلا  سولج  رکذ 

وکاله 85 ارق  نب  هاشکرابم  سولج  رکذ 
ناکوتاوم 85 نب  قارب  سولج  رکذ 

قارب 86 نب  رومیت  اقوت  سولج  رکذ 
نجیس 86 ودیاق  نب  ناخاود  سولج  رکذ 

ناخاود 87 نب  اقوب  نسیا  سولج  رکذ 
ناخاود 89 نب  ناخ  کبک  سولج  رکذ 

ناخ 90 يریشمرت  سولج  رکذ 
ناخاود 90 نب  یچرود  سولج  رکذ 

اود 90 نب  یشکنج  سولج  رکذ 
اود 91 نب  نازوب  سولج  رکذ 

یشکنج 91 ناطلس  نازق  سولج  رکذ 
10 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یشکنج 92 نب  ناخ  هجدنمشناد  سولج  رکذ 
نالغا 92 روسی  نب  ناخ  یلق  نایب  سولج  رکذ 

هجاوخ 92 سایلا  سولج  رکذ 
ناطلس 93 لداع  سولج  رکذ 
شیمتغرویس 93 سولج  رکذ 

دومحم 93 ناطلس  سولج  رکذ 
هجاوخ 93 رضخ  سولج  رکذ 

ناهج 93 عمش  سولج  رکذ 
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دمحم 94 سولج  رکذ 
هجاوخ 94 نب  ناخ  دمحم  سولج  رکذ 

ناخ 94 ناهج  زغن  سولج  رکذ 
یشکنج 95 نب  ناطلس  نازق  سولج  رکذ 

ناخ 95 یشکنج  نب  هجدنمشناد  سولج  رکذ 
نالغا 95 روسی  نب  یلق  نایب  سولج  رکذ 

ناخ 96 رومیت  قلغت  سولج  رکذ 
رومت 101 قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  سایلا  سولج  رکذ 

یشکنج 104 نب  ناخ  هاشلباک  سولج  رکذ 
ناطلس 104 لداع  سولج  رکذ 

ناخ 105 هجدنمشناد  نب  ناخ  شمتغرویس  سولج  رکذ 
ناخ 105 شیمتوغرویس  نب  دومحم  ناطلس  رکذ 

ناخ 106 قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رضخ  سولج  رکذ 
نالغا 107 هجاوخ  رضخ  نب  ناهج  عمش  سولج  رکذ 

ناخ 107 رومیت  قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رضخ  نب  نالغا  دّمحم  سولج  رکذ 
ناشیا 108 رابخا  عاضوا و  لاوحا و  ناخ و  وکالوه  هقبط 

ناخ 109 زکنج  نب  ناخ  يولوت  نب  ناخ  وکالوه  یهاشداپ  رکذ 
ناخ 109 وکالوه  نب  ناخ  اقابا  یهاشداپ  رکذ 

ناخ 110 وکالوه  نب  ناخ  دمحا  یهاشداپ  رکذ 
11 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نآاقاقبا 110 نب  ناخ  نوغرا  یهاشداپ  رکذ 
ناخ 111 اقابا  نب  وتاخیک  یهاشداپ  رکذ 

وکالوه 111 نب  ياقرط  نب  ودیاب  یهاشداپ  رکذ 
ناخ 112 نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  یهاشداپ  رکذ 

نوغرا 114 نب  دمحم  هدنبادخ  ناطلس  وتیاجلا  یهاشداپ  رکذ 
ناخ 115 رداهب  دیعس  وبا  یهاشداپ  رکذ 

ناخ 117 اپرا  رکذ 
ناخ 118 زیکنج  نب  ناخ  يولوت  نب  ناخ  وکالوه  سولج  رکذ 

ناخ 119 وکالوه  نب  ناخ  اقابا  سولج  رکذ 
ناخ 119 وکالوه  نب  ردوکت  سولج  رکذ 

ناخ 120 وکالوه  نب  ناخ  اقابا  نب  ناخ  نوغرا  سولج  رکذ 
ناخ 121 اقابا  نب  ناخ  وتاخیک  سولج  رکذ 

ناخ 121 نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  دومحم  ناطلس  سولج  رکذ 
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ناخ 124 نوغرا  نب  هدنبادخ  وتیاجلوا  دمحم  ناطلس  سولج  رکذ 
ناخ 125 نوغرا  نب  وتیاجلوا  نب  دیعس  وبا  ناطلس  سولج  رکذ 

باکشوج 126 نب  ناخ  اپرا  سولج  رکذ 
ودیاب 127 نب  یلع  نب  ناخ  یسوم  سولج  رکذ 

نایرومیتاغط 128
ناخ 128 رومیتاغط  سولج  رکذ 

ناخ 128 رومیتاغط  نب  هاشداپ  نامقل  سولج  رکذ 
هاشداپ 129 كریپ 

دناهدوب 130 سراف  قارع و  ناجیابرذآ و  رد  هک  نابوچ  دالوا  هقبط 
کچوک 130 نسح  خیش  تموکح  رکذ 

نابوچ 131 نب  شات  رومیت  نب  فرشا  کلم  رکذ 
نیسح 131 ریپ  رکذ 

نابوچ 131 دالوا  هقبط  رکذ 
ینابوچ 131 فرشا  کلم  سولج  رکذ 

12 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نابوچ 132 نب  دومحم  خیش  نب  نیسح  ریپ  تریس  رکذ 

گرزب 133 نسح  خیش  ریما  دالوا  هقبط 
گرزب 133 نسح  خیش  ریما  رکذ 
سیوا 134 ناطلس  تنطلس  رکذ 

سیوا 134 نب  دمحا  ناطلس  یهاشداپ  رکذ 
دمحا 134 نب  رهاط  رکذ 

دمحا 135 نب  هلوّدلا  ءالع  رکذ 
دلو 135 نب  دومحم  رکذ 

دلو 135 هاش  نب  سیوا  رکذ 
یخامک 135 نیسح  ریما  دالوا  رکذ  رد  هقبط 

گرزب 136 نسح  خیش  ریما  تریس  رکذ 
گرزب 136 نسح  خیش  نب  سیوا  رکذ 

نسح 137 خیش  نب  سیوا  خیش  نب  نیسح  ناطلس  رکذ 
سیوا 137 خیش  نب  دمحا  تریس  رکذ 

سیوا 138 نب  دمحا  نب  رهاط  تریس  رکذ 
سیوا 138 نب  دمحا  نب  هلوّدلا  ءالع  تریس  رکذ 

سیوا 139 نب  خیش  هدازهاش  نب  دلو  نب  دومحم  تریس  رکذ 
وجنیا 140 هاش  دومحم  دالوا  هقبط 
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وجنیا 141 هاش  دومحم  تموکح  رکذ 
وجنیا 141 ورسخیک  تموکح  رکذ 

وجنیا 141 هاش  دوعسم  رکذ 
قحسا 142 وبا  خیش  رکذ 

وجنیا 142 هاش  دومحم  هقبط  رد  رکذ 
وجنیا 142 هاش  دومحم  نب  هاش  دوعسم  رکذ 

وجنیا 144 هاش  دومحم  نب  ورسخیک  ریما  رکذ 
وجنیا 144 قحسا  وبا  خیش  نیدلا  لامج  ریما  تریس  رکذ 

رفظم 149 دمحم  دالوا  هقبط 
13 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دمحم 149 رکذ 
عاجش 149 رکذ 

دومحم 150 رکذ 
ییحی 150 رکذ 
دمحا 150 رکذ 

نیدباعلا 150 نیز  رکذ 
روصنم 151 رکذ 
مصتعم 151 رکذ 

رفظم 151 دمحم  دالوا  هقبط 
رفظملا 151 نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  رفظملا  وبا  تریس  رکذ 

رفظم 153 نب  دمحم  نب  عاجش  هاش  نیدلا  لالج  سراوفلا  وبا  تریس  رکذ 
عاجش 158 هاش  نب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  سولج  رکذ 

رفظم 159 دمحم  نب  رفظم  هاش  نب  ییحی  هاش  سولج  رکذ 
نامرک 159 دمحا  ناطلس  سولج  رکذ 

روصنم 160 هاش  سولج  رکذ 
عاجش 160 هاش  نب  نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  راگزور  رکذ 

هدرک 162 جورخ  رهنلا  ءاروام  رد  هک  یئارما  هقبط 
ناغزق 163 ریما  رکذ 

هّللا 166 دبع  هدازریما  سولج 
زودلس 167 نایب  ریما 

رگید 170 راب  رومیت  قلغت  هاشداپ  ندمآ 
نیسح 178 ریما  تراما  هصق 

يال 178 گنج  هّصق 
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دنقرمس 182 نالادبرس  هصق 
مود 185 ترک  رهنلا  ءاروام  هب  نیسح  ریما  ءالیتسا  هصق 

لوا 187 ترک  نارقبحاص  ناطلس  جورخ  هصق 
نیسح 196 ریما  يالقکنم  اب  نارقبحاص  ناطلس  گنج  هصق 

14 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نارقبحاص 197 ناطلس  دصق  هب  دوخ  سفن  هب  نیسح  ریما  هجوت  هصق 
ندش 200 تاقالم  نیسح و  ریما  شیپ  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  هصق 

مالّسلاو 201 دش ، عقاو  شروی  نآ  رد  هک  تالاح  و  ناشخدب ، فرطهب  نارقبحاص  ناطلس  نیسح و  ریما  نتفر  هصق 
هصق 203 نآ  تیفیک  نیسح و  ریما  رب  ورسخیک  نایب و  دمحم  خیش  ندش  یغای  هصق 

دنتفرگورف 205 دوخ  فرصت  هب  ناخ  زگنج  غورا  تسد  زا  تنطلس  بلقت  هب  هک  رهنلا  ءاروام  ءارما  هقبط 
نغازق 205 ریما  تریس  رکذ 

نغازق 206 ریما  نب  هّللا  دبع  هدازریما  تریس  رکذ 
زودلس 207 نایب  ریما  تریس  رکذ 

نغازق 208 ریما  نب  یمسم  نب  نیسح  ریما  تریس  رکذ 
وا 215 تیفیک  لاوحا و  عاضوا و  رابخا و  نارقبحاص و  ناطلس  ترضح  هقبط 

نیسح 222 ریما  رادتقا  نایاپ 
دومن 223 يور  وا  تنطلس  زا  دعب  هک  یلک  تاحوتف  رکذ  رد 

وا 225 بلط  هب  یکناج  نتفر  یسوم و  ریما  هصق  رکذ 
گرزب 226 ياطلورق  زا  مشح  هدنز  ندومن  فلخت  نارقبحاص و  ریما  ياطلورق  هصق 

ذمرت 228 هدازناخ  قاّفتا  هب  مود  ترک  مشح  هدنز  ندش  یغای  هصق 
لوا 229 ترک  ناتسلوغم  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  هصق 

وا 230 رس  رب  ارما  نتفر  رومیت و  کبک  ندش  یغای  هصق 
مود 231 راب  ناتسلوغم  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  هصق 

مالّسلا 233 و  مزراوخ ، ریما  یفوص  نیسح  شیپ  تلاسر  هب  یشکنیدلا  لاّلج  انالوم  نتفر  هصق 
تکلمم 234 نآ  صالختسا  مزراوخ و  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

هاشناریم 237 هدازریما  هب  ار  تکلمم  نآ  تموکح  ندینادرگ  دزمان  ناسارخ و  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
ناسارخ 240 فرط  هب  مّود  ترک  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

تکلمم 244 نآ  حتف  ّتیفیک  ناتسیس و  بوص  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
15 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

کلامم 247 نآ  حتف  ناردنزام و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
دش 254 عقاو  لوغم  تکرح  زا  دنجزوا  تیالو  رد  هک  ياهنتف  نیّدلا و  رمق  ءاوغا  هب  رهّنلا  ءاروام  هب  قامقوت  رکشل  ندمآ  رکذ 

تّدـم نآ  رد  هک  یعیاقو  نایب  وا و  نتـشگ  مزهنم  ناتـسکرت و  هب  شیماتقوت  ندـمآ  ّتیفیک  مزراوخ و  هب  نارقبحاـص  ناطلـس  هّجوت  رکذ 
دومن 256 يور 
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كرابم 258 حتف  نآ  ّتیفیک  قاچبق و  تشد  بوص  هب  لّوا  تّرک  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
ناریا 263 کلامم  حتف  هب  رگید  راب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

نآ 266 حتف  ّتیفیک  صالختسا و  دادغب و  هّجوت  هّصق 
دالب 267 نآ  حتف  ّتیفیک  رکبراید و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
نتفای 268 تداهش  سراف و  تکلمم  رد  خیش  رمع  هدازریما  لاح  ّتیفیک  رکذ 
قاچبق 270 تشد  کلامم  حتف  هب  مّود  ترک  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

دنه 273 دالب  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
تسا 276 روهشم  هلاس  تفه  شروی  هب  هک  مور  ماش و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

وا 282 مازهنا  ّتیفیک  ناجیبرذآ و  بناج  هب  دیزیاب  مردلی  ندش  هّجوتم  رکذ 
دالب 284 نآ  حتف  ّتیفیک  مور و  کلامم  بوص  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  ببس  رکذ 

زاخبا 288 ناتسجرگ و  دالب  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
رادمتسر 290 كولم  لتق  یخیش و  ردنکسا  دّرمت  ببس  رکذ 

دش 292 عقاو  نآ  زا  دعب  هک  گرزب  ياهیوط  دنقرمس و  هنطلّسلا  راد  هب  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  لوزن  رکذ 
نتسویپ 296 تمحر  هب  ياطخ و  کلامم  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

تسا 298 دوجوم  ندنل  هخسن  رد  اهنت  هک  رومیت  ریما  خیرات  رد  یئاهلصف 
درک 298 هک  یتاحوتف  دومرف و  هک  يریگناهج  حرش  يزاغ و  ناطلس  رکذ  رد  هقبط 

مشح 299 هدنز  لتق  ببس  لوغم و  فرط  هب  يزاغ  ناطلس  هّجوت  رکذ 
مزراوخ 300 فرط  هب  لّوا  تبون  يزاغ  ناطلس  هّجوت  رکذ 

ناتسلوغم 301 هب  مّود  ترک  يزاغ  ناطلس  هّجوت  رکذ 
16 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناشیا 302 لاح  لآم  ّتیفیک  ياغوب و  يراس  ریالج و  هاش  لداع  تفلاخم  ببس  رکذ 
هیحان 304 نآ  رد  نیّدلا  رمق  هنتف  ناکدنا و  کلملا  راد  یئاراد  هب  خیش  رمع  هدازریما  ندش  دزمان  رکذ 

خیش 305 رمع  هدازریما  تسد  هب  رغشاک  حتف  رکذ 
مقاتا 306 فاصم  نیّدلا و  رمق  رس  رب  خیش  رمع  هدازریما  هّجوت  رکذ 

سورا ناطلـس و  نایم  هک  ياهلتاقم  اهنآ و  ضوع  رد  وا  نارفک  نایب  دومرف و  تباث  شیماـتقوت  اـب  تبـسن  يزاـغ  ناطلـس  هک  یقوقح  رکذ 
دش 307 عقاو  ناخ 

تکلمم 311 نآ  صالختسا  مزراوخ و  هب  يزاغ  ناطلس  هجوت  رکذ 
نتفای 312 تداهش  سراف و  کلم  رد  خیش  رمع  هدازریما  لاح  ّتیفیک  رکذ 

ناتسلوغم 315 ياطخ و  ّدحرس  تظفاحم  هب  شترضح  ندش  دزمان  ّتیفیک  گرزب و  يودرا  هب  ردنکسا  ناطلس  لوصو  رکذ 
ماع 319 هیامن 

تاحالطصا 442 هیامن 
17 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

راتفگشیپ
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راتفگشیپ

هزادنا هب  هرود  نیا  خـیرات  راثآ ، نیمه  ببـس  هب  تسا و  هدـش  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  راثآ  ندـمآ  دـیدپ  ببـس  خـیرات ، هب  نایرومیت  هقالع 
دـشر رد  عوضوم  نیا  هک  داد  یفلتخم  ياهخـیرات  نتـشون  هب  روتـسد  دوب و  ناسیونخـیرات  قوشم  دوخ  رومیت  تسا . هدـش  هتخانـش  یفاک 

. یلحم خیرات  هچ  ياهلسلس و  خیرات  هچ  یمومع و  خیرات  هچ  تسا ، هدوب  رثؤم  هرود  نیا  رد  یسیونخیرات 
ارهاظ و  وا ؛ زا  دـعب  یلاس  دـنچ  رومیت و  تافو  ات  مدآ  دـهع  زا  تسا  يرـصتخم  یمومع  خـیرات  يزنطن  نیدـلا  نیعم  رثا  خـیراوتلا  بختنم 

هب کیدزن  ای  دوخ  رـصع  ثداوح  نکیل  تسا . هتـشادرب  نآ  ذخأم  ای  يدیـشر  خـیراوتلا  عماج  زا  ار  دوخ  دـهع  زا  لبق  ياهتمـسق  فلؤم 
نیا مهم  ذخآم  زا  هدش  هتشون  ناتسرل  سراف و  يارما  لاوحا  رد  هک  باتک  زا  تمـسق  نیا  تسا و  هتخادرپ  رتشیب  لیـصفت  هب  ار  دوخ  نامز 

. دوشیم بوسحم  هرود 
. تسا هدـیزرو  مامتها  روکذـم  تمـسق  پاچ  هب  هک  تسا  يوسنارف  سانـشناریا  نبوا  ناژ  پاـچ  ياـنبم  رب  خـیراوتلا  بختنم  یلعف  پاـچ 

هلـسلس خیرات  يزکرم ، يایـسآ  لوغم  خیرات  یلعف ، هیـسور  یبونج  هقطنم  نکاس  لوغم  خیرات  لوغم ، رـصاعم  یبونج  ناریا  كولم  خـیرات 
. رومیت خیرات  لوغم و  زا  سپ  ناریا  نیطالس 

دیآیم تسد  هب  وا  زا  يرـصتخم  تاعالطا  باتک ، دوخ  هلیـسو  هب  طقف  تسین و  تسد  رد  ینـشور  لاححرـش  خیراوتلا  بختنم  فلؤم  زا 
. تسا هدرک  فیلأت  وا  مان  هب  ار  باتک  نیا  هتسیزیم و  رومیت  نب  خیش  رمع  نب  ردنکسا  هاگتسد  رد  هاشتلود  هتفگ  هب  هک 

دزن زاریـش  هب  نآ  زا  سپ  دوب . نادـمه  مکاح  رومیت ، ریما  تافو  ماگنه  هب  ناـکروگ ، رومیت  ریما  رـسپ  خیـش  رمع  رـسپ  ردنکـسا ، هدازریما 
سراف و زا  وا  تموکح  ورملق  تفرگ . تسد  رد  ار  سراف  تموکح  شردارب  زا  سپ  تفر و  دمحم  ریپ  هدازریما  شردارب 

18 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نایغط ملع  خرهاـش ، لـباقم  رد  دوب . نادـنمرنه  اـملع و  عمجم  هک  دوب  هداد  بیترت  ناهفـصا  رد  یگرزب  هناـخباتک  وا  دوب . مق  اـت  ناهفـصا 

هب ریگتسد و  رارف  نمض  رد  درک . رارف  تشادن  تمواقم  يارای  نوچ  ناهفصا ، هرصاحم  زا  سپ  دز . دوخ  مان  هب  هکس  هبطخ و  تشارفارب و 
. درک روک  ار  وا  متسر  ازریم  شردارب  يو ، روتسد  هب  دش و  هدروآ  خرهاش  دزن 

هب شردارب  ضیرحت  لیلد  هب  ردنکسا  اما  داتـسرف . ارقیاب  هدازریما  شرگید  ردارب  دزن  ار  وا  ردنکـسا ، هدازهاش  ندرک  روک  زا  سپ  خرهاش ،
. دیسر لتق  هب  متسر  ازریم  تسد  هب  متسر  ازریم  ارقیاب و  گنج  رد  لالقتسا ، بسک 

رد ار  وا  خیرات  يردنکسا و  تالاح  تاماقم و  يزنطن  نیدلا  نیعم  انالوم  هتفگیم و  زین  رعش  ردنکسا  : » هک دسیونیم  يدنقرمـس  هاشتلود 
هب ار  یماظن  رارسالا  نزخم  يونثم  هتـشاد ، هدیدنـسپ  حیلم و  راعـشا   » يوگیـسراف یکرت و  يارعـش  زا  ردیح  انالوم  هدروآ و  ترابع » دیق 

(. 280 ارعشلا ، ةرکذت  « ) تسا هتخادرپ  ردنکسا  مان  هب  یکرت 
وا تیالو  رد  مرک ، بحاص  راهق و  رابج و  دوب  یهاـشداپ  خیـش  رمع  نب  ردنکـسا  ازریم  : » دـسیونیم وا  هراـبرد  خـیراوتلا  نسحا  بحاـص 

ازریم مان ، یلع  ریپ  دوب  رـسپ  کی  ار  وا  لاس . ود  یـس و  شرمع  تدـم  يداد . ناوارف  ماعنا  ناوید  لام  زا  لاس  ره  دـندوب ، فاـعم  تاداـس 
(. 102 / 1 خیراوتلا ، نسحا  « ) دروآ لتق  هب  ار  وا  متسر 

 ... تسا هدرک  فیلأت  وا  مان  هب  ار  خیراوتلا  بختنم  باتک  يزنطن ، نیدلا  نیعم  هک  تسا  هتفگ  يدنقرمس  هاشتلود 
نیرتهتـسجرب زا  یکی  وا  تشذـگرد .  1376 لاـس 1998 / رد  دـمآ و  اـیند  هب  لاـس 1927  رد  خـیراوتلا  بختنم  ححـصم  نبوا ، ناژ  *** 

نتم حیحـصت  هب  قفوم  دوب  ناریا  رد  هک  یعقوم  نبوا  دوب . يوفـص  رـصع  طساوا  ات  یلوغم  ياـههرود  ناریا  خـیرات  رد  راـکهزیر  ناـخروم 
. دش ینیعم  خیراوتلا  بختنم  یلو و  هّللا  تمعن  هاش  لاححرش  مب و  دیس  ود  هلاسر 

. درکیم تبحص  راوشد  یلو  دوب  هتفرگ  دای  وکین  ار  یسراف 
ناریا بوـنج  هـب  رتـشیب  ییاـیفارغج  ورملق  ظاـحل  زا  اـما  دوـب . مهدزاـی  اـت  متـشه  نرق  هـب  طوـبرم  تاـعلاطم  وا  یـصصخت  یخیراـت  هرود 
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رد یلاغترپ ، دانسا  رد  شهوژپ  هیوفص و  هب  طوبرم  تالاقم  دوب . وا  بولطم  نامرک  دزی و  سراف و  رال و  تخادرپیم .
19 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زا یکی  تشون  شرـسپ  وا و  تافوقوم  يدزی و  نیدـلا  نکر  دیـس  نادـناخ  هرابرد  هک  ياهلاـقم  دراد . هژیو  یهاـگیاج  شتاـفیلأت  تسرهف 
. تسا هدش  پاچ  ناشخبحور  همجرت ع . هب  هماندزی  رد  تسوا و  تاقیقحت  نیرتریذپلد 

ناراـکمه ناتـسود و  هب  وا  تسا . هدـش  پاـچ  اـکیناریا  ایدوتـسا  هلجم  رد  راـملاک  نـیلکاژ  راـملاک و  ناژ  طـسوت  وا  ياههتـشون  تـسرهف 
ناژ يدج  حیرص و  تساوخ  هب  مارتحا  رطاخ  هب  دنسیونن . وا  تشذگرس  رد  يزیچ  هک  دوب  هدرک  تیصو  دح  ات  دیکأت  هیـصوت و  يوسنارف 
راثآ اب  وا  اریز  دوشیم ، هداهن  جرا  یناریا  تاـعلاطم  هنیمز  رد  وا  مهـس  اـهنت ، دـیآیمن . لـمع  هب  وا  زا  يرکذ  اـی  شیاتـس  هنوگچـیه  نبوا 

. تسا هدش  تاعلاطم  نیا  يانغ  بجوم  هراومه  دوخ  دنمشزرا 
دیاقع و خیرات  لماش  يو  هدافتسا  دروم  زکارم  ددعت  یقرش ، ای  ییاپورا  لوا  تسد  عبانم  ساسارب  شتاقیقحت  نبوا ، ناژ  راک  هویش  تلاصا 

 ... يدنه یکرت و  یلاغترپ ، یناریا ، عبانم  رد  يو  هژیو  يرگنفرژ  هارمه  هب  ایسآ ، ات  هتفرگ  اپورا  زا  هداد  يور  عیاقو  اهتیـصخش و  ارآ ،
: دنباییم باتزاب  دمآ  دهاوخ  لیذ  رد  هک  وا  یسانشباتک  رد  هک  دنتسه  یتاکن 

، سینام تایبدا  مولع و  یمداکآ  تـالاقم  هعومجم  « ) يرومیت هرود  ناریا  خـیرات  رد  ياهعلاـطم  مهدزناـپ ، هدـس  رد  مب  لـها  دیـس  ود  . » 1
.1956 ندابسیو ، ش 7 ، ، 1956 یناسنا ، یعامتجا و  مولع  هلجم 

.1956 سیراپ ، نارهت - (، 7 یناریا ، یسانشباتک  « ) ینامرک یلو  هّللا  تمعن  هاش  یسانشباتک  يارب  مزال  عبانم  . » 2
.1957 نارهت ، ناهیک ، یشورفباتک  ردنکسا ،) مانمگ  هدنسیون   ) ینیعم خیراوتلا  بختنم  هصالخ  . 3

.1971 نوبسیل ، ، 1997 - 1996 نیسح ، ناطلس  هاش  رابرد  هب  وگلادیف  اریارپ  روگیرگ  ترافس  . 4
.1995 سیراپ ، رتفد 15 ،) یناریا ، تاعلاطم   ) یگنهرف لاقتنا  كرحت  لوحت و  رد  یناریا  ناریزو  لوغم و  ناریا  . 5

هعومجم ، ) یللملا نیب  طـباور  ایـسآ و  رد  نآ  شرتسگ  سناـسنر ، هرود  لاـغترپ  هراـبرد  تاـقیقحت  لوا ، دـلجم  بالرطـسا ،» نیتـال و  . » 6
،75 ، 73 ، 70 ، 68 ش 63 ، تالاقم ،

20 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
[، نایکنابلگ  ] نایکنابلوگ تسولاـک  یگنهرف  زکرم  سیراـپ ، نوبـسیل - تسا ،) هدـش  ینیبزاـب  فلؤم  طـسوت  هک   101 ، 95 ، 90 ، 84 ، 77

.1996
. پاچ ریز  دانسا ،) هصالخ  مود ، هعومجم   ) مود دلجم  بالرطسا ،» نیتال و  . » 7

.1998 سیراپ ، درابمول . يراکمه د . اب  مهدزون ، ات  مهدزیس  ياههدس  نیچ ، يایرد  دنه و  سونایقا  نارادمراک  ناناگرزاب و  . 8
.1990 سیراپ ، اپورا ، لاغترپ و  تخانش  . 9

، نتنلاو هیسیت و پ . يراکمه پ . اب  حیـضوت  همجرت و  ، 1503 1499 و 1502 - ياهتحایس 1497 - حرش  اماگادوکساو : ياهرفـس  . 10
.1955 یندناش ، سیراپ ،

يراکمه اب  نئوژ 1995 ، 3 و 4  سیراپ ، تاثحابم  شرازگ  لاغترپ ،» يایـسآ  خیرات  هب  طوبرم  ياهشهوژپ  رد  دـیدج  ياهیبایهار  . » 11
.1997 نوشوب ، گ .
 ... هلاقم دص  زا  شیب  و 

خیراوتلا بختنم 

هخـسن زا  دـشاب ، هدافتـسا  لـباق  ناـگمه  يارب  نتم  هکنیا  يارب  هتفرگ و  تروص  نبوا  پاـچ  ياـنبم  رب  باـتک  یلعف  پاـچ  هک  دـش  هتفگ 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننک هعجارم  یلبق  پاچ  هب  دنناوتیم  ناسانشنابز  ناققحم و  تسا . هدشن  هدافتسا  نبوا  پاچ  ياهلدب 
. دنکیم لقن  ار  هخسن  ودره  ترابع  دروخیم ، رب  هدوب  وا  حیحصت  يانبم  هک  یلصا  هخسن  ود  شحاف  فالتخا  هب  یتقو  حیحصت ، رد  نبوا 

دنناـم دوشیم . هظحـالم  دراوم  رتـشیب  رد  هک  دزادرپیم  مود  هخـسن  تیاور  لـقن  هب  لوا ، هخـسن  تیاور  ماـمتا  زا  سپ  هک  تروص  نیدـب 
.127 هحفص 118 - رد   118 تاحفص 109 - ای  تاحفص 92 و 95 

/ غوروا غورا / دننام : تسا  هدش  ظفح  نانچمه  هدش  طبض  الما  هس  ای  ود  اب  هک  ییاههژاو  تروص  تیاعر و  هویـش  نامه  رـضاح  پاچ  رد 
. قوروا قورا / غروا /

نیدلا زع  ود  زا  تاحفـص 19 و 20  رد  الثم  تسا . هدش  فرطرب  مهبم  دراوم  تسا و  هدش  فرطرب  هدوب  رودـقم  هک  اجنآ  ات  یپاچ  طالغا 
لامج خیـش  رـسپ  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  یکی  هک  دش  صخـشم  عبانم ، هب  هعجارم  اب  نیاربانب  دیامنیم . لکـشم  نانآ  کیکفت  هک  هدـش  دای 

دبع نیدـلا  زع   ] ندوزفا اب  هک  دوب  مهبم  لوا  رطـس  تراـبع  هحفـص 20  رد  نینچمه  تسا و  هدوب  هاـش  نادرک  نیدـلا  زع  یمود  و  نیدـلا ،
. دش موهفم  ترابع  بالق ، ود  نایم  رسپ ] زیزعلا 

21 ص : همدقم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رکذ اب  میظنت و  ییابفلا  تروص  هب  عوضوم  يانبم  رب  لخدـم  ره  لیذ  رد  هک  هدـش  میظنت  یعوضوم  هیامن  نتم ، هب  یبایتسد  تلوهـس  يارب 

(: ص 420  ) رهنلا ءاروام  دننام  تسا  هدش  هدروآ  هحفص 
تروص نیا  هب  تقیقح  رد  96 و 162 و 163 و 205 . يارما - ، 205 سولا - يزاغ 97 ، ناطلس  يالیتسا  ،- 206 ، 167 ج :)  ) رهنلا ءاروام 

اما هدش ، رکذ  دشاب  تیمها  زئاح  هکنآ  نودـب  رهنلا  ءاروام  هژاو  تسین ، اهنآ  لباقم  رد  یحیـضوت  عون  چـیه  هک  یتاحفـص  هک  تسا  هدوب 
الیتسا رهنلا  ءاروام  رب  يزاغ  ناطلـس  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هدش  هدافتـسا  ددع  نآ  زا  دعب  ای  لبق  ياهژاو  ای  ترابع  و  زا )-(  هک  ییاج  رد 

. تسا هدش  هدافتسا  تمالع )-(  زا  رهنلا  ءاروام  هژاو  رارکت  زا  زیهرپ  يارب  تسا و  رهنلا  ءاروام  يارما  ای  رهنلا  ءاروام  سولا  ای  هتفای 
. تسا هدش  میظنت  ياهناگادج  تسرهف  رد  بیرغ  یلوغم و  تاغل  تاحالطصا و  هیامن  نینچمه 

نیدب درادیم . مالعا  یطخ ، نوتم  حیحصت  ناتوسکشیپ  ناسانشهخسن و  زا  راشفا  جریا  دنمجرا  لضاف  داتـسا  زا  ار  دوخ  ساپـس  نایاپ ، رد 
رتکد زا  زین  دوش و  دنمهرهب  نبوا  لاححرش  نتشون  رد  ( 188 ص 186 - ، 1378 ش 6 ، اراخب ،  ) ناشیا هلاقم  زا  ات  دندومرف  هزاجا  هک  ببس 

ص 8- ش 37 و 38 ، ایفارغج ، خیرات و  هام - باتک   ) ناشیا هلاقم  زا  هدافتسا  يارب  یتشهب  دیهش  هاگشناد  مرتحم  داتسا  قدصم  رغـصا  یلع 
، دوـمن هظحـالم  ار  رثا  هدرک  تـمحز  لوـبق  هـک  ناـشخبحور  ياـقآ  زا  زین  و  تـسا ؛ رازگــساپس  نـبوا  راـثآ  یــسانشباتک  یفرعم  رد  ( 11

. دوشیم يرازگساپس 
زا هک  دـنادیم  بجاو  دوخ  رب  و  دوشیم ؛ رکـشت  دـندوب  رـضاح  رثا  ییارآهحفـص  ینیچفورح و  رادهدـهع  هک  یلکوـت  ياـقآ  زا  نینچمه 

ینادردق ساپس و  تیاهن  دندرک ، مهارف  ار  راک  نیا  پاچ  هنیمز  هک  ریطاسا  تاراشتنا  مرتحم  تیریدم  رادهزبرج  میرکلا  دبع  ياقآ  بانج 
. دراد نایب  ار  دوخ 

يرختسا نیورپ 
1 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نبوا ناژ  همدقم 

رومیت گرم  ات  مدآ  طوبه  نامز  زا  ملاع  یمومع  عیاقو  لماش  تسا  نآ  زا  یبلاج  شخب  رـضاح  پاچ  هک  ینیعم  خـیراوتلا  بختنم  باـتک 
لاس 816 ه/ نیا  1413 م و  - 1404 نیب 807 و 816 ه / ياهلاس  هب  طوبرم  ثداوح  زا  ياهراپ  اب  تسا  1405 م  - 1404 لاس 807 ه / ینعی 

. تسا هتفرگ  ماجنا  زاریش  رد  هک  تسا  باتک  فیلأت  خیرات   1413
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خیراوتلا عماج  باتک  زا  یکـشخ  هصالخ  ار  ینیعم  خـیراوتلا  بختنم  ص 73 ) هسنارف ، نابز  هب  لوغم » خـیرات  همدـقم   » باتک « ) 1  » هشولب
فلؤم تایح  نامز  زا  هک  یعیاقو  هب  طوبرم  لوصف  رد  یتح  اریز  تسا ؛ تحـص  زا  يراع  اعدا  نیا  اّما  دـنادیم ؛ هّللا  لـضف  نیدـلا  دیـشر 

196 نــتم و ص 191 -  56 ص 54 - ترموـیگ » « » 2  » ناـمتراه نوـس  . ) تسا باـتک  نیمه  صاـخ  هک  دراد  دوـجو  یتاراـشا  تسا  رود 
(. همجرت

/ يرجه مهن  نرق  متفه و  نرق  نیب  روصحم  عیاقو  ینعی  فلؤم  نامز  هب  کیدزن  عیاقو  هب  عجار  شخب  باتک  هجوت  بلاج  رایسب  تمسق  اما 
یبونج ناریا  كولم  خیرات  ماهدرک : افتکا  تسا  ریز  ياهـشخب  لماش  هک  روکذـم  تمـسق  پاچ  هب  اذـل  تسا ؛ يدالیم  مهدزناپ  مهدزیس -

زا سپ  هک  ناریا  نیطالـس  هلـسلس  خیرات  يزکرم ، يایـسآ  لوغم  خـیرات  یلعف ، هیـسور  یبونج  هقطنم  نکاس  لوغم  خـیرات  لوغم ، رـصاعم 
. رومیت خیرات  دناهدرک و  تنطلس  ناریا  رد  لوغم 

: تسا هتفرگ  رارق  بناجنیا  هدافتسا  دروم  ریز  یطخ  خسن  رضاح  باتک  نتم  پاچ  يارب 
ص هشوـلب ج 4 ، تسرهف  هـب  كر   ) سیراـپ یلم  هناـخباتک   Suppl .Pers .1651 هرامـش هب  رـضاح : باتک  یـساسا  نتم   ، P هخسن . 1

(. 228
(. ج 3 ص 1062 « 3  » ویر تسرهف  هب  ر ك   ) 1463 م يرجه / خروم 867  ندنل ، مویزوم  شیتیرب   Or .1566 هرامش هب   : L هخسن . 2

______________________________

 .. Blochet (. 1)
 .. Sven hartman (. 2)

 .. Riev (. 3)
2 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

«3  » نیلو و  « 2  » چیوکسامور و  « 1  » دـلتراب طسوت  هک  هخـسن  نیا  زا  یئاههراپ  هب  اـهنت   ) دارگنینل یئایـسآ  هزوم  رد  ظوفحم   : A هخسن . 3
(. ماهتشاد یسرتسد  تسا  هتفای  راشتنا 

رضاح پاچ  يارب  باتک  نتم  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  هخسن  نیا  دوجو  زا  یتقو  اما  یناوجخن  اقآ  نیسح  جاح  ياقآ  هب  ّقلعتم  زیربت  هخسن  . 4
اهنت ینعی  تسا ، هدشن  یتراشا  باتک - رخآ  رد  مه  نآ  یئانثتسا - دراوم  رد  زج  هخسن  نیا  هب  باتک  حیحصت  رد  تهج  نیا  زا  دوب و  هدش 

. متفای یسرتسد  دوب  دوجوم  « 4  » رمور روسفرپ  ياقآ  ریهش  سانشرواخ  دزن  ناملآ  رد  نآ  ملیفورکیم  هک  باتک  رخآ  هحفص  تصش  هب 
نیا زا  تفای . شراگن  رومیت  نب  خیش  رمع  نب  ردنکـسا  ازریم  مان  هب  1413 م  لاس 816 ه / رد  رابکی  ینیعم  خیراوتلا  بختنم  باتک  *** 

زا خاسنتـسا  دسریم  رظن  هب  دارگنینل  ندنل و  ياههخـسن  زیربت . هخـسن  دارگنینل و  هخـسن  ندـنل ، هخـسن  دراد : دوجو  هخـسن  هس  شراگن 
ندـنل و ياههخـسن  یلـصا  عجرم  اـب  هک  تسا  يرگید  ریرحت  زا  ياهصـالخ  لـماش  زیربـت  هخـسن  هک  یتروـص  رد  دـشاب ؛ يدـحاو  ریرحت 

. تسا هتشاد  توافت  ارهاظ  دارگنینل 
هب ار  باتک  هکنآ  اب  تشون و  دهاوخ  ردنکـسا  ازریم  تنطلـس  خیرات  هب  عجار  يرگید  دلج  هک  دهدیم  هدعو  باتک  ياج  دنچ  رد  فلؤم 
وا زا  اهنت  هن  هدمآرد و  خرهاش  تمدخ  هب  اهدعب  فلؤم  دیآیمرب  باتک  رخاوا  زا  هک  يروط  هب  کلذ  عم  تسا  هتـشون  ردنکـسا  ازریم  مان 

ار باتک  نیا  مّود  دلج  فلؤم ، هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تهج  نیا  زا  درادیم . نخـس  مارتحا  بدا و  هب  يو  زا  هکلب  دـنکیمن ؛ دای  يدـب  هب 
. تسا هدرکن  فیلأت  هاگچیه  دوب  هداد  هدعو  هک 

فذح هب  ریزگان  درک و  رظندیدجت  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار  باتک  فلؤم  تخادنارب ، ار  ردنکـسا  ازریم  خرهاش ، هک  1414 م  لاس 817 ه / رد 
/ يرجه بجر 817  مود  تسیب و  رد  ار  باتک  هدرک و  دای  يدب  هب  خرهاش  زا  دوب و  هدوتس  ار  ردنکـسا  نآ  رد  هک  دش  یئاهتمـسق  رییغت  و 
. دراد شحاف  توافت  دراوم  یضعب  رد  نیتسخن  شراگن  نتم  اب  باتک  يوناث  شراگن  نتم  درک . میدقت  خرهاش  هب  تاره  رد  ربتکا 1414 م 
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باتک پاچ  راک  ساسا  هک  تسا  هخـسن  نیمه  هدـش و  هتخانـش  نونکات  سیراپ  یّلم  هناخباتک  رد  ظوفحم  هخـسن  اهنت  يوناـث  شراـگن  زا 
فالتخا هب  هیشاح  رد  دوب  کیدزن  مههب  باتک  شراگن  ود  اجره  تسا . هتفرگ  رارق  رضاح 

______________________________

 . Bartold (. 1)
 . Romaskevitch (. 2)

 . Volin (. 3)
 . Roemer (. 4)

3 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رارق زتنارپ )  ) نیلاله نیب  نتم  رد  دوب  دوجوم  ندـنل  هخـسن  رد  هداتفا و  سیراپ  هخـسن  رد  هک  یئاههلمج  اـی  یتاـملک  مدرک و  هراـشا  خـسن 

. مدرک پاچ  نآ  لابند  هب  ار  ندنل  هخسن  ءادتبا و  رد  ار  سیراپ  هخسن  دنتشاد  فالتخا  مهاب  شراگن  ود  هک  اجره  مداد و 
. تسا هدرک  هدافتسا  هدوب  دارگنینل  هخسن  وا  عجرم  هک  رضاح  باتک  زا  هلاقم  نیدنچ  رد  دلتراب  موحرم  سانـشناریا  گرزب و  خروم  *** 
هک دندرک  ناعذا  « 1  » نیمیز دلتراب و  دعب  اما  تشادنپیم ؛ يوسوم  دمحم  فیلأت  تاریخ » خـیرات   » ار باتک  نیا  دـلتراب  موحرم  زاغآ  رد 

رـضاح باتک  ناونع  فلؤم و  زا  یمان  دارگنینل  ندـنل و  ياههخـسن  رد  نوچ  و  درادـن . یطابترا  رـضاح  باتک  اـب  تاریخ  خـیرات  باـتک 
فلؤم هک  درک  هراشا  ياهلاـقم  رد  دـلتراب   ) لاس 1927 م رد  دیمان . ردنکـسا » « 2  » مینونآ  » ار باتک  نیا  دـلتراب  يورنیا  زا  تسا  هدـماین 

تسیزیم و خیش  رمع  نب  ردنکسا  هاگتسد  رد  ص 371 ) « 3  » نورب پاچ   ) هاشتلود هتفگ  هب  انب  هک  دشاب  يزنطن  نیدلا  نیعم  دـیاش  باتک 
«. 4  » درک فیلأت  وا  مان  هب  خیرات  رد  یباتک 

شراگن زا  ياهخـسن  دراد  مان  ینیعم » خـیراوتلا  بختنم   » هک سیراپ  هخـسن  هک  تشاد  راـهظا  يرگید  هلاـقم  رد  دـلتراب  لاس 1929 م  رد 
«. 5  » دشابیم ردنکسا » مینونآ   » زا يرگید 

هتشون يرفعج » هب  روهشم  یطـساو  خیرات   » ار زیربت  هخـسن  مان  ص 2 ج 5 ) « ) نسحلا سمـش   » باتک رب  یناـملآ  همدـقم  رد  رمور  روسفرپ 
نورق یط  رد  هخـسن  نآ  ناگدـنراد  زا  یکی  هک  یقاحلا  تسا  یمان  ای  تسا  باتک  یلـصا  مان  مان ، نیا  هک  تسا  هتـشادن  راهظا  یلو  تسا 

« یطساو  » ای يرفعج » ، » فلؤم هک  دیآیم  مزال  دشاب  حیحص  مان  نیا  رگا  تسا . هدوزفا  نآ  رب  دعب 
______________________________

 . Zimin (. 1)
. مانیب مینونآ - (. 2)

 . E .G .Browne (. 3)
دوخ هلیـسو  هب  اهنت  هدشن و  هتـشون  يزیچ  رگید  ياهاج  رد  باتک  یـضرف  فلؤم  يزنطن  نیدلا  نیعم  لاححرـش  یگدـنز و  هب  عجار  (. 4)

ياراد فلوم  دـیآیمرب  باتک  زا  هک  يروط  هب  میهد . تسدـب  وا  تاـیرظن  زا  یـضعب  زا  يرـصتخم  تاـعالطا  میناوتیم  هک  تسا  باـتک 
یکی رد  و  ( 127 ، 98 هب ص 85 ، ر ك   ) دنادیم ناوتان  لقعلا و  فیعـض  ار  نانز  و  ( 297 ، 280 هب ص 122 ، ر ك   ) تسا هعیـش  بهذم 

. دنکیم دای  يدب  هب  ناتسیس  مدرم  زا  ( 246 ص 174 ،  ) اج ود 
هلجم هب  ر ك  مینیبیمن . تسا  هتـشون  هرابنیا  رد  هک  دـلتراب  تالاقم  ناونع  رکذ  هب  یموزل  مالک  بانطا  زا  يراددوخ  يارب  اجنیا  رد  (. 5)

لاس 1936. یناملآ ، نیقرشتسم  تئیه 
4 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. يزنطن نیدلا  نیعم  هن  دشاب ،
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هدـیمان ماـن  نیمه  هب  هک  هتکلک  رد  دوـجوم  هخـسن  دـیاش  هک  تسا  ظوـفحم  دارگنینل  رد  يرفعج » خـیرات   » ماـن هب  یخیراـت  زا  ياهخـسن 
رهش هرابرد  يرگید  خیرات  هک  دشاب  يرفعج  نامه  درم  نیا  دیـسریم  رظن  هب  و  دشاب ؛ باتک  نآ  زا  يرگید  شراگن  زا  ياهخـسن  دوشیم 

ناریا رد  يدوز  هب  ار  باـتک  نیا  یـسک  هک  تسا  دـیما  تسا . دوجوم  نارهت  یلم  هناـخباتک  رد  نآ  زا  ياهخـسن  تسا و  هدرک  فیلأـت  دزی 
اب الماک  اما  « 2  » تسا نایرومیت  نامز  رد  ناریا  خیرات  مهم  عبانم  زا  یکی  دارگنینل  رد  ظوفحم  يرفعج » خـیرات   » هخـسن «. 1  » دزاس رشتنم 

. تسا توافتم  ینیعم  خیراوتلا  بختنم 
رفعج دیس  فیلأت  « ) 3 « » طساو خیرات   » مان تسا  هدرک  هدافتسا  اهنآ  زا  هک  یعجارم  نایم  ناتسراگن  باتک  فیلأت  رد  يرافغ  دمحا  یـضاق 

هب یخیرات  زا  رگید  ياج  رد  و  ص 5 ،) يرجه ، یئبمب 1275  پاچ  ناتسراگن ،  ) دنکیم رکذ  ار  يرفعج  هب  روهـشم  نسح  نب  دمحم  نب 
دوخ فیلأت  رد  يرفعج  خیرات  زا  نینچمه  زین  خـیراوتلا  بل  فلؤم  ناتـسراگن ص 338 .)  ) دربیم مان  نایرفظم  هرابرد  يرفعج  خیرات  مان 

. تسا هدرب  مان 
هراشا یـسور ) نابز  هب  ص 210 ، دارگنینل 1941 ، پاـچ  ج 2 ، نیرز » هدروا  خـیرات  هب  عـجار  داوـم  هعوـمجم   ) » نـیلو چیوکـسامور و 
تسا هدوب  ردنکسا » مینونآ   » زا لماک  ریغ  ياهخسن  رب  دیاش  يرافغ  دمحا  یضاق  فیلأت  ارآناهج »  » باتک زا  یئاهتمسق  يانب  هک  دننکیم 

«. 4»
زا یمان  هکنیا  نودب  ردنکـسا ،) مینونآ   ) ینیعم خیراوتلا  بختنم  زا  ارآناهج  باتک  رد  يرافغ  نیلو ، چیوکـسامور و  هتفگ  هب  انب  هکنآ  اب 

يرفعج طساو  خیرات  مان  هب  يرگید  خیرات  زا  ناتـسراگن  مان  هب  دوخ  رگید  باتک  رد  يرافغ  هکنآ  اب  زین  و  تسا ، هدرک  هدافتـسا  دربب  نآ 
خیرات میناوتیمن  تسین و  دوجوم  باتک  ود  نیا  ندوب  یکی  رب  یعطاق  لیلد  زونه  کلذ  عم  دربیم ؛ مان  تسا ، هدوب  وا  عجارم  زا  یکی  هک 

ردنکسا مینونآ  خیرات  نامه  ار  يرفعج  طساو 
______________________________

رد نبوا ) تمه  هب  ینیعم  خیراوتلا  بختنم  راشتنا  زا  سپ  لاس  جنپ  ینعی   ) رد 1338 راشفا  جریا  ياقآ  حیحصت  تمه و  هب  دزی  خیرات  (. 1)
م. دش . رشتنم  پاچ و  باتک  رشن  همجرت و  هاگنب  تاراشتنا  هلسلس 

مهن نرق  رد  مب  تاداس  زا  نت  ود   » مان هب  راتفگـشیپ  نیا  هدـنراگن  هلاقم  هب  و  روکذـم ، لاس  یناملآ ، نیقرـشتسم  تئیه  هلجم  هب  ر ك  (. 2)
(. سنئام 1956 ناتسگنهرف  تاراشتنا   ) هسنارف نابز  هب  يرجه )

ویر ج 1 ص 106. تسرهف  هب  زین  ر ك  اذک . (. 3)
. تسا هدرک  هدافتسا  ردنکسا  مینونآ  زا  زین  يزار  ردیح  یسور  قرشتسم  ود  نیا  لوق  هب  (. 4)

5 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رد ظوـفحم  يرفعج » خـیرات   » اـب يرفعج » طـساو  خـیرات   » باـتک نم  هدـیقع  هب  سکعرب  هـکلب  مینادـب ؛ ینیعم ) خـیراوتلا  بـختنم  ینعی  )

. دنام دهاوخ  کیرات  عوضوم  نیا  دوشن  رشتنم  يرفعج » خیرات   » ياههخسن ات  هک  تسا  نآ  تقیقح  دشاب و  یکی  دارگنینل 
تواضق ناوتیمن  دناهدوب ، سراف  مدرم  زا  نآ  نیفلؤم  هک  يرگید  خـیراوت  راشتنا  زا  لبق  ات  ینیعم  خـیراوتلا  بختنم  یعقاو  شزرا  هرابرد 

يرگید قوـف و  رد  روکذـم  يرفعج  خـیرات  یکی  تسا : ظوـفحم  دارگنینل  رد  یطخ  خـیرات  دـلج  ود  خـیراوت  عوـن  نـیا  زا  درک . لـماک 
کلملا ماوق  یـضاق  خـیرات  مان  هب  یمّوس  باـتک  زا  يراـفغ  باـتک ، ود  نیا  زا  هوـالع  یهوقربا . ورـسخ  اـنالوم  فیلأـت  خـیراوتلا  سودرف 
هدیـسرن رظن  هب  نونکات  یـسراف  یطخ  خسن  سراهف  زا  کیچیه  رد  ریخا  باتک  هخـسن  زا  ياهناشن  هنوگچیه  اما  «. 1  » دربیم مان  یهوقربا 

رـصع هب  طوبرم  عباـنم  زا  تمـسق  نآ  اـهنت  تسا و  هدـشن  هتخانـش  بوخ  زوـنه  یطخ  ياههخـسن  هراـبرد  یناریا  عباـنم  نوـچ  یلو  تسا ؛
سراف رد  هدش  فیلأت  خیراوت  زا  هتشر  کی  ناریا  رد  هک  دراد  لامتحا  تسا ، هدش  یفرعم  ياهزادنا  ات  هتفای  فیلأت  تاره  رد  هک  نایرومیت 

. دبایب تسد  هب  رصع  نیا  هب  طوبرم  دزی  ای 
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رکذ رب  هوالع  دـهدیم و  تسد  هب  یبونج  ناریا  هرابرد  ياهقباسیب  تاعالطا  هتـشون ، زاریـش  رد  ار  دوخ  باتک  هک  رـضاح  باـتک  فلؤم 
ینیعم خیراوتلا  بختنم  «. 2  » دـیازفایم اهنآ  رب  یتمیقیذ  بلاـطم  دراد ، دوجو  ياهراکنابـش  دـمحم  باـسنالا » عمجم   » رد هک  يداوم  هیلک 

نیا تفگ  دیاب  «. 3  » تسا هدش  عقاو  دناهدرک  یتاقیقحت  یبونج  ناریا  خیرات  رد  هک  سانشرواخ  نیدنچ  هدافتـسا  دروم  ردنکـسا ) مینونآ  )
«. 4  » تسا دنمدوس  يزکرم  يایسآ  خیرات  هرابرد  قیقحت  يارب  زین  باتک 

______________________________

ناتسراگن ص 5. ویر ج 1 ص 106 و  تسرهف  هب  ر ك  (. 1)
ظوفحم فلتخم  ياههناخباتک  رد  نآ  ریخا  شراگن  هس  یطخ  خـسن  تسا و  هتفای  فیلأت  رابراهچ  هراکنابـش  دـمحم  باـسنالا  عمجم  (. 2)

. تفای دهاوخ  راشتنا  يدوز  هب  هک  هسنارف ) نابز  هب   ) راتفگشیپ نیا  هدنراگن  فیلأت  هراکنابش » تکلمم  خیرات   » هب ر ك  تسا .
299 ياههرامش 298 ، اب  نآ  سکع  هک  هیکرت  عماج  ینی  هناخباتک  هخـسن  ساسارب  رد 1363  ار  باسنالا  عمجم  ثدحم ، مشاه  ریم  ياقآ 

م. تسا . هدناسر  پاچ  هب  تسا  طوبضم  نارهت  هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  و 300 
ناژ و  کچوک » رل   » و گرزب » رل   » هلاـقم یمالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  رد   Minorsky یکسرونیم ریمیدالو  همالع  داتـسا  صوصخلاب  (. 3)

ياهلاس 1953 و 1955 م. سیراپ  کیتایزآ  لانروژ  رد   Aubin نبوا
یسور و- همجرت   ) 138 ج 2 ص 127 - نیرز » هدروا  خیرات  هب  عجار  داوم  هعومجم   » هب ر ك  (. 4)

6 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یکرت نابز  هب  یعبنم  هب  دوخ  تاـفیلأت  رد  وربا  ظـفاح  نینچمه  ینیعم و  خـیراوتلا  بختنم  فلؤم  هک  دـناهدرک  روصت  یـسور  نیقرـشتسم 

« همانرفظ  » بحاص يدزی  یلع  نیدلا  فرش  هدافتسا  دروم  هک  یعبنم  اب  عجرم  نیا  دناهتشاد و  یسرتسد  هدشن  هتخانـش  نونکات  هک  ياتاغچ 
. تسا هتشاد  فالتخا  هدوب 

داوم و زا  ياهراپ  دراد و  هنارعاـش  یمزر و  هبنج  ینیعم  خـیراوتلا  بختنم  باـتک  زا  یئاهتمـسق  هک  دـیوگیم  یـسور  سانـشرواخ  دـلتراب 
نیا بناج  نیا  هدـیقع  هب  نکیل  تسا . هدرب  راک  هب  دوخ  هتـشون  رد  فلؤم  هک  تسا  نالوغم  یناملـسم  ریغ  طیحم  صاخ  باـتک  تاـبیکرت 

. دشاب هدرک  هدافتسا  یکرت  نابز  هب  یصاخ  خیرات  باتک  زا  فلؤم  هک  دوب  دهاوخن  نیا  رب  یعطاق  لیلد  عوضوم 
. دناهتـشونن يزیچ  ناشیا  راثآ  طابترا  هرابرد  هدـشن و  یتاـقیقحت  يزنطن  هب  بوسنم  باـتک  وربا و  ظـفاح  ياـهباتک  هسیاـقم  هراـبرد  زونه 
زا یباتک  و  رـضاح ) باتک  ص 37   ) يدیشر خیراوتلا  عماج  و  رـضاح ) باتک  ص 35   ) همانـسراف زا  هک  خـیراوتلا  بختنم  فلؤم  یهگناو 

یباتک زا  هجوچـیه  هب  دربیم  مان  یتابـسانم  هب  رـضاح ) باتک  ص 126  هدیزگ » خـیرات  لیذ   » ارهاظ  ) ینیوزق یفوتـسم  هّللا  دـمح  تافیلأت 
ةاقث ياههتفگ  ( 215 ، 194 رـضاح ص 165 ، باتک   ) رابنیدنچ سکعرب  هکلب  دنکیمن ؛ دای  دـشاب  هدرب  راک  هب  دوخ  فیلأت  رد  هک  یکرت 

یکرت نابز  هب  همانزور »  » عون زا  یعبانم  زا  دوخ  بلاطم  زا  یئاهتمـسق  نایب  يارب  هک  دراد  لامتحا  زین  دروآیم . تداهـش  هب  ار  نادرمریپ  و 
. دشاب هدرک  هدافتسا  یمزر  تایاکح  ياتاغچ و 

سپ هک  دناهتسیزیم  زاریش  رد  مهن  نرق  لیاوا  رد  دناهدوب  ناتسلوغم  لها  زا  الـصا  هک  يرومیت  ءارما  زا  ياهدع  هک  مینادیم  نیا  رب  هوالع 
نیعم ياهبنارگ  تاعالطا  بلغا  هک  دراد  لامتحا  زین  دناهدش و  ردنکسا  شرسپ  تمدخ  دراو  رومیت  نب  خیـش  رمع  هاگتـسد  رد  تمدخ  زا 
هدرک لقن  عامتـسا و  ءارما  نیا  نابز  زا  امیقتـسم  تسین ، اهباتک  زا  ای  یلحم  بستکم  تاـعالطا  هک  يزکرم  يایـسآ  هراـبرد  يزنطن  نیّدـلا 

. دشاب
نبوا ناژ  يدیشروخ  هام 1335  يد  لوا  سیراپ ،

______________________________

لاس هسنارف ،) نابز  هب  « ) یمالسا يایند  هلجم   » رد نیمیز  یسور  قرشتسم  هک  حیحص  ریغ  همجرت  هب  زین  و  یسراف ) نتم   ) 242 ص 232 - - 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ناتسلوغم هناغرف و  رغشاک و  رد  رومیت  رسپ  خیش  رمع  هدازریما  ياهيرداهب   » ناونع هب  دوب ، هدرک  رشتنم  1914 م 
7 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هراکنابش كولم  هقبط  1

. تفر دهاوخ  رکذ  هکنانچ  ناشیا  زا  دعب  رگید  هفیاط  کی  هدوب و  لوغم  زا  شیپ  هفیاط  کی  دندوب : هفیاط  ود  ادخ  مان  هب 

لوا هفیاط  رکذ 

هراشا

. دوب ّقلعتم  نسح  نیدلا  ماظن  دابقیک و  هب  هگناد ، راهچ  رایتخا  دندوب و  ناهفـصا  تشّدلا  باب  رالاسهفـس  ناشیا  دادجا  ابآ و   ] دـنانت جـنپ 
: ناشیا لوا  تفلاخم ] ربانب 

هراکنابش كولم  زا  مود  هفیاط  رکذ 

هراشا

. دنارفن هدزاود  دناهدرک  تموکح  لوغم  لبق  زا  هک 

[ زرابم نیّدلا  بطق  کلم  ]

و دتسب . هعطاقم  هب  جیار  رز  رانید  رازه  شـش  هب  لوغم  زا  لاس  ره  ار  تکلمم  دّمحم  نیدلا  رفظم  نب  زرابم  نیدلا  بطق  کلم  ناشیا ، لوا 
دالوا قافتا  هب  دـندرک و  جورخ  وا  رب  هراکنابـش  یلاها  دروآرد . هب  وکـاله  تعاـط  هقبر  زا  رـس  دـش و  رورغم  درک  تموکح  یلاـس  نوچ 

نیا ربماون 1261 م ) 659 ه /  ) هیام ّتس  نیسمخ و  عست و  هنـس  هجحلا  يذ  رد  دیـسر ؛ قاسای  هب  ات  دنداتـسرف ، ودرا  هب  دّیقم  ار  وا  شردارب 
. دندرک لوبق  یکلم  هب  ار  نسح  نیدلا  ماظن  کلم  شردارب  رسپ  و  دش . عقاو  هیضق 

[ نسح نیدلا  ماظن  کلم  ]

شردارب رب  یکلم  دـش ، هتـشک  نورزاـک  رد  تفر و  سراـف  کـلم  هاـش ، قوجلـس  فاـصم  هب  غیلری  مکح  زا  نسح ]  ] نیّدـلا ماـظن  نوچ  و 
. دش ررقم  نیدلا  ترصن 

[ میهاربا نیدلا  ترصن  ]

ار وا  هک  دعس  نب  هاش  رغلس  نب  هاش  قوجلس  رتخد  دمآ و  زیربت  هب  هراکنابش  زا  وا 
12 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رالاسهفـس هک  وا  مامعا  ءانبا  ناـخ و  نآاـق ، غیلری  بجوم  هب ] . ] دوب نکاـس  ناهفـصا  رد  هک  دـش  دزماـن  يو  هب  يدـنتفگ ، نوتاـخ  همطاـف 
نوچ و  دوب ]  ] نوتاخ هرابرازه  وا  ماـن  دـمآ ، يرتخد  ار  وا  نز  نآ  زا  و  دنتـشاد . ینازرا  يو  هب  هدومن ، ساـمتلا  الـصفم  دـندوب  هگنادراـچ 

تخت رب  ار  هاش  ّبیط  نیّدـلا  لالج  قاّفتا  هب  هراکنابـش  ءارما  دـش ، كاله  رهز  تبرـش  هب  دـنیوگ  و  تفای ، تاـفو  میهاربا  نیدـلا  ترـصن 
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. دندناشن

[ هاش بّیط  نیدلا  لالج  ]

مایا رد  و  دوب ، رامعم  و ]  ] لداع یکلم  دیـشک و  لاس  هدزیـس  هب  وا  کلم  تّدـم  و  دوب ، یگلاس  هدزیـس  ّنس  رد  هاـش  ّبیط  نیّدـلا  لـالج  و 
ریما تفر و  ناخ  اقابا  يودرا  هب  دروخ و  زاب  نآ  هب  نادب  مشچ  و  تفای . لامک  تموکح  یکلم و  و  دـش ، عماج  رـصم  هراکنابـش  وا  تلود 

نیدلا لالج  کلم  دنک . تلصو  ات  تساوخ  رتخد  يو  زا  درک و  وا  دصق  دوب ، موسوم  وا  كولب  هب  هراکنابـش  تیالو  هک  مان  یـسیس  روغیا 
. دندینادرگ دیهش  دنولا  ياپ  رد  نادمه  دودح  رد  ار  وا  ات  دیشوکب  یسیس  هدرک ، ابا 

[ دمحم نیدلا  رفظم  ]

تاروتسم هدرپ  ملظ  روج و  هب  تسد  و  دش ، یصاع  تقو  هاشداپ  رب  تفرگب و  الیتسا  هب  ار  هراکنابش  تیالو  دّمحم  نیدلا  رفظم  شرـسپ  و 
، درک هبلغ  يو  رب  دمایب و  ناخ  نوغرا  يودرا  زا  يرکشل  اب  لیعمسا  نیدلا  ءاهب  شمع  تبقاع  درک . لتق  رباکا  ءارما و  زا  رایسب  و  دروآرب ،
دـمآ و رل  تیالو  هب  تخیرگب و  دوب ، فوقوم  ودرا  رد  یتدـم  و  دـندرب ، ودرا  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  داهن . ناـمرک  هب  يور  دـش و  مزهنم  وا  و 

هناخ رد  دمآ و  هراکنابـش  هب  زاب  نیدلا  رفظم  و  دنتـشکب . ار  وا  دندمایب و  لوغم  رکـشل  ات  دینادرگ ، یغای  ار  بایـسارفا  نیّدلا  نکر  کباتا 
. دیسرب شتافو  هک  یتقو  ات  دش  يوزنم 
13 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ نیّدلا ءاهب  کلم  ]

قلعت تموکح  لاس  هس  تدم  درک . فرـصت  ار  هراکنابـش  نیدلا ، ءاهب  کلم  دش ، مزهنم  نیدلا  ءاهب  زا  نیدـلا  رفظم  ناجتـسف ، رد  نوچ  و 
کلم ناخ ، نوغرا  دـهع  رد  تبقاع  و  تشکب . دـندوب  قفتم  داسف  رد  نیدـلا  رفظم  اب  هک  هراکنابـش  یلاها  رباکا و  زا  رایـسب  و  تفرگودـب ،

هک دومن  يور  ار  وا  یضرم  ات  دوب ، هراکنابش  لام  تارداصم  هجنکـش و  رد  یتدم  و  دندرب ، ودرا  هب  هتفرگ  دندرک و  لوزعم  ار  نیدلا  ءاهب 
. تفای تافو  یتدم  زا  دعب  و  درک ، تیارس  غامد  طبخ  هب 

[ دومحم نیّدلا  رصان  ]

زا هک  فس  رازه  نیدلا  فیس  شردارب  نیدلا و  رفظم  نب  زرابم  نیدلا  بطق  نب  دومحم  نیدلا  رصان  دش ، فرصنم  نیدلا  ءاهب  کلم  نوچ 
وا و  دندمآ . هراکنابـش  هب  و  دش . یبرم  راجاغت  نیدلا  ردص  ار  ناشیا  ناخ  وتاخیگ  غیلری  مکح  زا  دوب ، هدنام  زاب  هیودرا  رد  ردپ  لتق  نامز 

هدنام یـضام  نیدـلا  رفظم  زا  هک  یکالما  و  تسبرب ؛ نادرمتم  تسد  و  دـینادرگ ، رومعم  ار  هراکنابـش  دوب و  ریبدـت  يأر و  اب  لداع  یکلم 
مامعا ءانبا  دزن  دمآ  ناهفـصا  هب  نیدلا  فیـس  هراکنابـش ، زا  داد ؛ مامت  ياهرهب  ار  یکی  ره  درک و  تمـسق  يرفظم  دافحا  دالوا و  نایم  دوب 

و دن ،]  ] درک جورخ  وا  رب  هراکنابـش  یلاها  درک ، یکلم  لاس  هس  نوچ  و  تانب . نینب و  اب  دـناهدوب ، ناشیا  اجنآ  هگنادراهچ  مکاح  هک  دوخ 
رهز هب  وا  زا  شیپ  هام  هس  هب  ناهفصا  رد  ار  فس  رازه  شردارب  و  دنتـشکب . 1293 م ) 692 ه /  ) هیام ّتس  نیعست و  نینثا و  هنس  نابعـش  رد 

. دش بارخ  وا  لتق  زا  هراکنابش  و  دندوب ؛ هدرک  كاله 

[ دمحم نیدلا  ثایغ  ]

ترـضح مالعا  و  دندناشنب ، یکلم  هب  ار  دمحم  نیدلا  ثایغ  هاش ، ّبیط  نیدلا  لالج  رـسپ  دنتـشکب  ار  نیدـلا  رـصان  نوچ  ناگراکنابـش  و 
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هب ار  اقوبروسی  ریما  و  دندرک . هیودرا 
14 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دندرب هیودرا  هب  دّیقم  ار  هراکنابش  باّجح  ءارما و  هلمج  و  دنداتسرفب . ایاضق  نآ  يوغری  تهج  هب  راوس  تسیود 
و تشاد ، ینازرا  دـمحم  نیدـلا  ثایغ  رب  یکلم  داد و  صالخ  ار  هراکنابـش  ءارما  ناخ  نازاـغ  دـش  فرـصنم  ناـخ  وتاـخیگ  ماـیا  نوچ  و 

لداع یکلم  هک  دشیم  یـشمتم  نیدلا  ماظن  تیافک  نسح  هب  هراکنابـش  راک  قحلا  و  دـینادرگ . کیرـش  وا  اب  نسح  نیدـلا  ماظن  شردارب 
ودرا هار  رد  نوچ  و  دـنار . یکلم  لاـس  هدـفه  تّدـم  نیدـلا  ثاـیغ  و  یتسنادـن . دیـص  بارـش و  زج  نیدـلا  ثاـیغ  شردارب  و  دوب ؛ لـبقم 

. تفای تافو  روخالیس  رد  ناتسدرک  دودح  رد  دوب ، هدرک  تعجارم 

[ میهاربا نیدلا  ترصن  نسح و  نیدلا  ماظن  ]

ترصن و  دش . فرصتم  لاس  کی  و  داتسرفب . نسح  نیدلا  ماظن  مان  هب  یکلم  مکح  دوب ، وا  تاکولب  دادع  رد  هراکنابش  هک  نایون  جنوس  و 
، تشگ هجوتم  هیودرا  هب  نسح  نیدلا  ماظن  دمآ و  هراکنابـش  یکلم  هب  رگید  لاس  دندومرف ؛ بلط  هیودرا  هب  ار  لیعمـسا  نب  میهاربا  نیدلا 

نوناق حـلاصم  يارب  زا  دوب  ناسارخ  ناوید  بحاص  يایاقب  زا  هک  یهاش  ادـخ - دـمحم  نیدـلا  رخف  هجاوخ  و  دـندش . كراشم  ار  یکلم  و 
نیدلا ماظن  هنایم  هراکنابـش  تیالو  تیاغ  ات  و  تفای . تافو  اجنآ  مه  و  دنامب ، هراکنابـش  رد  لاس  هس  و  دـمآ ، هراکنابـش  هب  ناشیا  اب  لاوما 

فرـصت زاب  ار  تیالو  دوب و  هیودرا  رد  نیدـلا  ترـصن  و  تشذـگرد . نیئون  جـنوس  ات  دوب ، عزانت  رد  میهاربا ]  ] نیدـلا ترـصن  و  نسح ] ]
. داتسرفب ار  نیدلا  ترصن  مود  لاس  دوب . وا  فرصت  رد  یتدم  و  داد ؛ نابوچ ، ریما ]  ] رسپ نیئون ، هجاوخ  قشمد  باون 

ات تفرگ ، رارق  نیدلا  ماظن  رب  تیالو  دش ، لوزعم  دوب ]  ] نیدلا ترصن  یبرم  هک  نیدلا  لامج  خیش  رسپ  زیزعلا ، دبع  نیدلا  زع  کلم  نوچ 
، تشونب وا  عفد  تساخرب و  نسح  نیدلا  ماظن  دصق  هب  هیودرا  رد  دیشمج  نیدلا  جات  1323 م ) 723 ه /  ) هیام عبس  نیرشع  ثالث و  هنس  رد 

بیحرت و ار  وا  دش و  هیودرا  هب  نایچلیا  بحاصم  نیدلا  ماظن  دیدرونرد . تیافک  نیتسآ  نیدلا  ماظن  لاصیتسا  رد  دمآ و  هراکنابش  هب  و 
15 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

سمخ و هنـس  هدعقيذ  رد  دمآ  هراکنابـش  هب  نوچ  دنتـشاد . ینازرا  ماکحا  ار  وا  راک  یفالت  كرادت و  دـندرک و  ماظعا  مارکا و  مارتحا و 
. داتفا عجارت  رد  هراکنابش  راک  و  تسویپ ، قح  تمحر  راوج  هب  1325 م ) 725 ه /  ) هیام عبس  نیرشع 

[ دیشمج نیدلا  جات  نسح و  نیدلا  نکر  ]

هراکنابش یکلم  رد  یلخد  هلمجلا  یف  و  دومنیم ، ناشیا  دالوا  بناج  تیاعر  زین  دیعس  وبا  هاشداپ  و  داتفارب . زین  هجاوخ  قشمد  بیرقنع  و 
دومحم نیدـلا  قحلا و  فرـش  موحرم  روفغم  ریما  تاکولب  لخاد  هراکنابـش  تیالو  درک و  تلحر  ناـخ  دیعـس  وبا  هاـشداپ  نوچ  دنتـشاد .

و تشاد . ضوفم  لیعمـسا  نب  دیـشمج  نیدلا  جات  بس و  رازه  نب  نسح  نیدلا  نکر  روفغم  موحرم  کلم  هب  دـش ، هناهرب - هّللا  رانا  هاش -
زاریش رد  نایون  نیسح  ریپ  هک  1341 م ) 742 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و  ینثا و  هنس  روهـش  رد  ات  دوبیم ، نادب  هاگ  نیدب و  هاگ  تیاغ  یلا  ات 
دروآ لتقب  دندوب  ناساس  كولم  تیقب  زا  هک  گرزب  کلم  ود  نیا  هدمآ و  ناجریس  هار  هب  هدرک  تعجارم  ناتسودنه  زا  نول  یجاح  دوب ،

. ملعا هّللاو  تساخرب . نامدود  نیا  زا  دود  و 
ناهفـصا رد  هک  ناکلم ، مامعا  ینابا  مسا  هب  نابوچ  ریما  دالوا  ماـکحا  هراکنابـش ، یلاـها  رباـکا و  ارما و  هعینـش ، هیـضق  نیا  عوقو  زا  دـعب  ]

ءانبا هب  قلعت  لاس  تفه  یـس و  تسیود و  تدم  هراکنابـش  یکلم  نوچ  هک  دـندوب  هدومن  لصاح  دـندوب ، هگنادراهچ  مکاح  رالاسهفس و 
باب رد  نایناپوچ  ماکحا  هداتـسرف  هیودرا  هب  سک  ناهفـصا  یلاها  رباکا و  تاداس و  دـشاب . قلعتم  ناشیدـب  نانچمه  هتـشاد ، ناشیا  مامعا 

ناکلم اب  تبـسن  هراکنابـش  رباکا  ءارما و  یئافویب  نوچ  دندوب  ناکلم  مامعا  ءانبا  هک  زین  نارالاسهفـس  دندروآ . ناهفـصا  هب  ناشیا  فقوت 
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تاجن هلیاه  هطرو  نیا  زا  ینابوچ  فرـشا  ریما  دادـما  هب  دـندینارذگ و  قیال  ياهشکـشیپ  هدرمـش  تمینغ  ار  دوخ  تاـیح  دـندوب  هدـینش 
.[ تفای رارق  وجنا  نیطالس  هزوح  رد  هراکنابش  نآ  زا  دعب  و  دنتفای ،

16 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زمره كولم  هقبط  2

[ یتالق دومحم  نیدلا  نکر  ]

مظتنم دـقعنم و  وا  هب  هوکمرد  دالوا  ررد  مظن  كولم و  نیا  هلـسلس  هک  یتالق ]  ] دومحم مراکملا  وبا  نیدـلا  نکر  لداع  کلم  ناشیا ، لوا 
بلط یثوروم و  کلامم  ذخا  رب  فورـصم  میاد  وا  یلاع  تمه  هچنانچ  هدوب ، لماک  ربدـم  يار ، بیاص  ریخ ، بحاص  یهاشداپ  دوشیم ،
باهش کلم  هب  1241 م ) 639 ه /  ) هیام ّتس  نیثالث و  عست و  هنـس  رد  کلامم  نیا  تیالو  تبون  هک  ینامز  ات  دوب ، یناـما  لوصح  هاـج و 
تشاد حاکن  رد  رصن  وبا  نیدلا  فیس  کلم  رتخد  و  دیسر . زومره ، میدق  كولم  رخآ  تسا ، هوکمرد  لآ  زا  هک  یسیع  نب  دومحم  نیدلا 
قـشع ریـسا  ار  اضق  دوب . تردـق  تمـشح و  اب  ینز  نیدـلا ؛ رـصان  یبیب  وا  ماـن  هدوب . زمره  میدـق  كولم  زا  هوکمرد ، هجیتن  زا  مه  وا  هک 

عبرا و هنس  هجحيذ  رد  ات  دومنیم ، ضیرحت  دوب و  یعاس  دوخ  رهوش  لتق  رب  دومحم  کلم  تبحم  هطـساو  هب  دش و  دومحم  کلم  لامج 
هب بیرق  هک  كدنا  یتدم  رد  و  داد ؛ نیدلا  باهـش  کلم  دروخ  هب  هدرک  بیکرت  مومـسم  یتبرـش  1246 م ) ه /  644  ) هیام ّتس  نیعبرا و 

. درک تلحر  یبقع  هب  ایند  زا  هراچیب  دش و  عقاو  هیضق  نیا  دوب ، هام  راهچ 
و دروآ ، هلابح  رد  ار  وا  کلم  تشاذـگ . دومحم  کلم  ریخـست  هضبق  فرـصت و  تحت  رد  ار  کـلامم  یگلمج  هعقاو  نیا  عوقو  زا  دـعب  و 

رظن تمحرم و  لدـع و  هیاس  رد  ار  مدرم  دـمآ و  بلاغ  رهاق و  ادـعا  رب  و  تفای . تسد  دوب  بولطم  هچنآ  رب  دـش و  مکحتـسم  ار  وا  کلم 
لاحلا هفرم  لابلا و  غراف  دوخ  تقفش  ناسحا و  تواخس و  اطع و 

17 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نآ مدرم  هدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  لیاصخ  هطساو  هب  و  دش ؛ هطخ  نآ  نایعا  رباکا و  ناج  لد و  دایص  نانتما  ناسحا و  ماد  هب  و  دینادرگ ؛

. دمآرد وا  دایقنا  تعباتم و  هب  نانگمه  رطاخ  یگمه  و  دینادرگ ، دوخ  تنم  نونمم  تمرکم و  فطل و  نیهر  ار  راید 
هب زین  ار  تکلمم  نآ  زا  یـضعب  دـش و  لوغـشم  ناتـسودنه  دالب  ریخـست  هب  تفای  لالقتـسا  تکلمم  رد  نوچ  ـالیتسا  رارقتـسا و  زا  دـعب  و 

برع هیوب  زا  درک و  رخـسم  تسا ، موسوم  وتـالق  هب  هک  تاـهلق  نیوزن و  راـفظ و  نیرحب و  شیق و  کـلامم  هکنآ  زا  دـعب  دروآ ، فرـصت 
باوخ ار  وا  يدوب  هدـنام  لاوما  زا  يزیچ  وا  هنازخ  رد  هک  بش  نآ  هک  یتـح  درک ، ادـیپ  تیاـهنیب  یمرک  يدوج و  و  دوـمن . صالختـسا 

685 ه/  ) هیام ّتس  نینامث و  سمخ و  خیرات  رد  و  دینارذگ ، راگزور  درک و  شاعم  تموکح  رد  لاونم  نیدب  لاس  تفه  یس و  و  يدماین .
. تسویپ یبقع  هب  هدرک  تلحر  ایند  زا  1286 م )

دومحم نب  نتمهت ]  ] نیدلا بطق  کلم  رکذ 

، تفرگ رارق  ودب  دهع  تیالو  ردپ  تافو  زا  دعب  دش . نکمتم  ماقممیاق و  تموکح  دنسم  رب  ردپ  ياج  هب  فارشا  رباکا و  قافتا  دادما و  هب 
رایتخا مامز  هک  شردپ ، نز  هطساو  هب  اما  دوب . تریس  وکین  لضاف ، ملاع و  یهاشداپ  لداع و  لقاع و  يدرم  دوب . دومحم  گرزب  رـسپ  وا  و 

وا و نایم  یئاوغا  يداسفا و  هاگهاگ  دـندیزرویم ، هک  یقلعت  تشاد و  وا  اب  هک  یقـشعت  تهج  هب  دوب  هداد  یتالق  دومحم  رادـتقا  هضبق  هب 
، دیـشک ترخآ  هناخ  هب  تخر )  ) تبقاع درک و  تموکح  یتدـم  هّصقلا  دـشیم . دوب ، یتالق  دومحم  دالوا  زا  هک  نیدـلا  ترـصن  شردارب 

. مالسلاو
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دومحم نب  ترصن  نیدلا  فیس  کلم  رکذ 

لالقتسا و نیدلا  رـصان  یبیب  شاهدلاو  دوب  وا  تلود  مایا  هک  تدم  نیا  رد  و  دش . لقتنم  يو  رب  تکلمم  تموکح  شردارب  تافو  زا  دعب 
عفر و تشاد  هک  یسفن  دب  هطـساو  هب  و  تخاسیم . یلخدم  يدرک و  تکراشم  يوعد  کلامم  رد  هکنانچ  تشاد ، یلعا  هبترم  هب  ماشتحا 

اب ات  تساوخ  و  درک ، ترصن  نیدلا  فیس  دوخ  دنزرف  ریرقت 
18 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دشاب ملسم  وا  نادنزرف  هب  تکلمم  ات  دیامن  لاغتشا  ناگدازردارب  ناردارب و  كاله 
توف وا  نادنزرف  همه  یکچوک  رد  دنامن و  هنیرن  يدنزرف  چیه  ترصن  نیدلا ] فیس   ] لسن زا  ار  اضق  و  دوبن ، ریرش  نآ  ریبدت  قفاوم  ریدقت 

. دندوب فیاخ  يو  زا  ترصن  ناردارب  و  دندش .
اب هاش  ناکرت  نیدـلا  سمـش  دوعـسم و  نیدـلا  جاـت  کـلم  شناردارب  و  دـش ، يراـط  یـضرم  ار  ترـصن  نیدـلا ] فیـس   ] تقو نآ  رد  مه 
ار هناخ  راوید  هتفای  تصرف  لاجم و  یبش  ات  دندوبیم  دجم  یعاس و  هیـضق  نآ  رد  و  دننک ؛ كاله  ار  ترـصن  هک  دندرک  قافتا  رگیدـمه 

. دش لصاو  اقبلاراد  هب  ات  دندینادرگ  رخآ  كاله  تبرش  هب  يرامیب  تلاح  رد  ردارب  و  دنتفای ، هار  دندرک و  بقن 

دومحم نب  دوعسم  نیدلا  جات  کلم  رکذ 

ار وا  یتالق  دومحم  دوب و  ترـصن  نیدـلا  فیـس  مـالغ  هک  یماـن  زاـیا  تفرگورف . تسد  هب  ار  کـلامم  نآ  دـنتخادرپ  ردارب  لـتق  زا  نوچ 
قافتا عامتجا و  هب  ترـصن  تافو  زا  دـعب  تشاد -، یتسارف  كریز  لـقاع  تیاـغ  هب  كرت  یمـالغ  وا  دوب -، هدیـشخب  ودـب  هدرک و  گرزب 

لامج خیـش  نامز  نآ  رد  و  درک . اجتلا  سراف  كولم  هب  دش  مزهنم  هکنآ  زا  دـعب  دوعـسم  تفای . هار  دوعـسم  هب  مازهنا  درک و  جورخ  رباکا 
. دومن تنواعم  ددم و  درک و  هارمه  ودب  ار  هراکنابش  سراف و  هاپس  و  دوب ؛ دهعیلو  نیدلا 

لوغـشم ترامع  هب  درک و  سولج  تفر و  نورج  هریزج  هب  تشاذگزاب و  لحاوس  فارطا  کلملا و  راد  تشاد  هک  یطایتحا  تیاغ  زا  زایا 
هب دوبن . نکمم  صالختسا  چیه  تشادن و  هدیاف  چیه  دش و  يدامتم  نامز  و  دندرک ، تماقا  یتدم  اجنآ  رد  هراکنابش  سراف و  رکـشل  دش .

رایـسب وا  و  دوب . هدرب  یفاوخ ، نیدـلا  جاـت  یـضاق  ، ] ناجریـس « 1  » مکاـح هب  هاـنپ  نیح  نیا  رد  زاـیا  و  دـندرک . راـیتخا  تـعجارم  ترورض 
. تشگ ریسا  ناجریس ] رد  ات  تخیرگیم ، فرط  ره  هب  دوعسم  درک . وا  هرابرد  یهارمه 

اب یناگدنز  تشاد  هک  یشاعم  لقع  تیاغ  زا  دوب  راتفرگ  دیقم و  هک  تدم  نآ  رد  و 
______________________________

. مکح نتم : (. 1)
19 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یپسا ات  داتسرفب  ار  مداخ  دزیرگب و  هک  داد  رارق  دوخ  مداخ  اب  و  دنداد . صالخ  دنب  زا  ار  وا  دندش و  یـضار  وا  زا  هک  درک  یعون  هب  مدرم 
کلم دش  دنب  راک  هدومرف  بجوم  هب  دروآ و  ياجب  یگتسبلد  طیارش  راکتمدخ  نوچ  دوش . راوس  دیایب و  وا  ات  درادب  یغاب  رد  رب  دروایب و 

هب تبقاع  تفاییمن . ياج  هار و  بجوم  چیه  اجنآ  یلاوح  رد  دمآ  نوریب  لزنم  دنچ  نوچ  تفرگ . شیپ  زیرگ  هار  تفای و  تصرف  دوعسم 
وا زا  رـسپ  کی  و  دمآرـس . شتایح  ات  دـینارذگ  شاعم  ناشیا  اـب  دـندرک و  زواـجت  وا  همیرج  زا  مدرم  دومن . راذـتعا  درک و  دوع  ناـجریس 

. دنامن نامرک  رد  هک ]  ] دنیوگ و  مانشوایس ، دش ، فلختم 

یفیسلا زایا  نیدلا  ءاهب  کلم  رکذ 
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دوخ مودخم  كرادـت  هناهب  صاصق و  هلیـسو  هب  و  تشاد . لامک  هجرد  هب  یکریز  دوب ؛ اناد  لقاع و  تیاغ  هب  يار و  وکین  درخ و  بحاص 
تحت رد  ار  زمره  تکلمم  یمامت  داشگرب  قیـالخ  رب  هک  ناـسحا  تسد  تشاد و  هک  تلادـع  هطـساو  هب  و  تفاـی ؛ ـالیتسا  تکلمم  نآ  رب 

. يدرازگ زامن  هتسویپ  دشن و  ندروخ  رمخ  بکترم  و  دیشوک . يرومعم  رد  و  دروآ ، دوخ  فرصت 
یبیب دوب . هدش  عماج  رـصم  اجنآ  دراو  رداص و  ناناگرزاب و  يرایـسب  زا  هچنانچ  درکیم ، ناشتاعارم  دـندمآیم  فارطا  زا  هک  يراجت  و 

یتسود و زاغآ  هراکنابش  كولم  اب  دهع  رخآ  رد  و  داتسرفیم . نامرک  هب  اجنآ  لام  و  تشادیم . نکمتم  هعلق  هب  دوب  وا  هلابح  رد  هک  میرم 
. دنامن رمالا  رخآ  درک و  تظفاحم  ار  کلم  عون  نیدب  یتدم  و  دینادرگ . مکحتسم  دکؤم و  تالاوم  هقیرط  درک و  داحتا 

هاش نادرک  نیدلا  زع  کلم  رکذ 

. دـندرک بلط  ار  یـسک  یتالق  دومحم ]  ] نیدـلا نکر  کلم  نادـنزرف  زا  دـندرک و  قافتا  عامجا  هب  کلامم  نآ  یلاها  زایا  تاـفو  زا  دـعب 
یتالق دومحم  کلم  هب  وا  زا  کلم  هک  یسیع  نب ] دومحم   ] نیدلا باهـش  کلم  دالوا  زا  دوب  هدنامن  سکچیه  وا  یبلـص  نادنزرف  زا  نوچ 

يدرم وا  هچ  تفرگ ، رارق  هاش  نادرک  نیدلا  زع  رب  کلم  تفای ، لاقتنا 
20 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تشاد یعرم  تدوم  هقیرط  هراکنابش  كولم  اب  و  دوب . يار  وکین  و ]  ] نادراک ربدم ،
دمآ زومره  هب  مامت  يرکشل  اب  و  تخیرگ ، تشاد  هک  یهانگ  ببس  هب  ودرا  زا  الو  نآ  رد  نیدلا  لامج  خیـش  رـسپ ] زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  ]

هب قافتا  دندمآ و  گنت  هب  راجت  دندوب . اجنآ  ملاع  کلامم  زا  ریثک  یعمج  دوب  ناناگرزاب  دنور  دنیآ و  لحم  اجنآ  نوچ  درک . هرصاحم  و 
و حالـسیب ، دنیآ ، بآ  نایم  رد  يرکون  اب  هاش  نادرک  کلم  يرکون و  اب  زیزعلا ] دبع   ] نیدـلا زع  هکنآ  رب  ینبم  دـندرک ، ناشیا  تحلاصم 

. دنیوگب رگیدمه  اب  دشاب  نیبناج  حلاصم  نمضتم  هک  یتاملک 
. درب دوخ  اب  يریـشمش  طایتحا  مزح و  تهج  هب  زیزعلا ] دبع   ] نیدلا زع  کلم  اّماف  دـندیناسر . میدـقت  هب  دوب  هدـش  ررقم  هک  بجوم  نادـب 

کلم قافتا  هب  و  تخادنا ، ایرد  رد  درک و  كاله  دز و  يریشمش  ار  يزومره  رکون ]  ] یسراف نیدلا  زع  کلم  رکون  دنتخادنا  بالق  نوچ 
تـسار یتشک  تخیگنیب و  یتلیح  و  دوب . سوبحم  اجنآ  رد  هاش  نادرک  یتدم  و  دندرک ، شیک  تمیزع  دنتـسبرب و  هاش  نادرک  نیدلا ، زع 
یتدـم و  تفای . لالقتـسا  یثوروم  تکلمم  هب  زاب  و  دـندرک ، يداش  وا  مودـق  هب  اجنآ  یلاـها  دـمآ . زومره  هب  تسـشن و  یتشک  رد  درک و 

. تفای تافو  نآ  زا  دعب  درک و  تموکح 

[ هاش مارهب  نیدلا  باهش  کلم  رکذ  ]

وا درک و  جورخ  يو  رب  دوب  وا  ءابرقا  ناقلعتم و  زا  هک  فسوی  نیدلا  باهش  کلم  تسـشن . وا  ياج  هب  هاش  مارهب  نیدلا  باهـش  شرـسپ  و 
دندرک و جورخ  وا  رب  دابقیک ، نیدلا  ماظن  نمهب و  نیدلا  بطق  هاش ، نادرک  نارسپ  و  دش . یلوتسم  تکلمم  نآ  تموکح  هب  و  تشکب ، ار 

. ملعا هّللاو  دندینادرگ . صلختسم  وا  زا  ار  کلم 

«1 [ » هاش نادرک  نب   ] نمهب نیدلا  بطق  کلم  رکذ 

زع کلم  دـش . مکحتـسم  تبحم  تشاد و  یعرم  شیک  کلم  اب  تافاصم  تقفاوم و  تـالاوم و  تقداـصم و  دـش  کـلم  نآ  کـلم  نوچ 
دندیناسرب و صاصق  هب  ار  نیدلا 

______________________________

. نتمهت نیدلا  بطق  باسنالا : عمجم  (. 1)
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21 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
زا و  دـندروآ . لتق  هب  ار  وا  دـندرک و  رتگرزب  ردارب  دـصق  و  دـیماجنا ، تعزانم  هب  ناشیا  قافتا  دـندوب ، شیک  هریزج  مکاح  هک  وا  ناردارب 

. دش مکاح  دومحم  نیدلا  نکر  ناردارب 
، نیدلا ردب  رگید ، ردارب  و  دندینادرگ . كاله  زین  ار  وا  و  دندرک ، جورخ  دـندومن و  قافتا  هرابرگید  تشذـگب  الو  نیا  زا  هام  شـش  نوچ 

بیان نیدلا ، رخف  رتکچوک ، رسپ  و  دش ، مکاح  دمحم ؛ کلم  تشاد ، رتگرزب  يرسپ  نآ  زا  دعب  درک . تموکح  زور  لهچ  وا  و  دش ؛ کلم 
. دنزاس دوخ  ملسم  ار  زومره  کلم  هک  دنتشاد  نآ  هیعاد  نآ  زا  دعب  و  تشگ .

زومره رد  نیدلا ، بطق  کلم  اجنآ ، مکاح  و  دـنتفر . زومره  هب  مامت  يرکـشل  اب  هدرک  قافتا  درک ، روطخ  ناشیا  رطاخ  هب  لایخ  نیا  نوچ 
تمیزع شیک  هب  دندرک و  مزهنم  دندز و  ناشیدب  زومره  هاپـس  دندرک و  ردغ  ناشرکـشل  هتفران  زومره  هب  نیدـلا ]  ] بطق زونه  دوب . هنهک 

لام درک . رخـسم  ار  تکلمم  نآ  و  دـینادرگ ، كاله  ار  ناشیا  و  دـمآ ، شیک  هب  ناشیا  بقع  زا  نیدـلا  بطق  هتفرگان  رارق  زونه  دـندومن .
. دادیم دیعس  وبا  ناطلس  هب  اجنآ 

تـسد جرم  و ]  ] جره وجنا  هاش  دومحم  ناردارب  نابوچ و  دالوا  نایم  هکنآ  هطـساو  هب  سراف  رد  نوچ  دیعـس ، وبا  ناطلـس  تاـفو  زا  دـعب  و 
و تفرگورف ، تسد  هب  لوچام  دـنب  رد  ات  وتالق  زا  ار  رانک  ایرد  تمامت  و  درک ؛ زومره  تموکح  لالقتـسا  هب  نیدـلا  بطق  لاس  دـنچ  داد ،
746 ه/  ) هیام عبـس  نیعبرا و  عبـس و  هنـس  خیرات  هب  و  دندش . وا  تکلمم  لخاد  برع  ّرب  زا  یـضعب  نیرحب و  فیطق و  ناتـستشد و  عومجم 

. دش یفوتم  1345 م )

[ نیدلا بطق  نب  هاش  فسوی  ]

سراف تخت  رب  وجنا  قحـسا  وبا  خیـش  وا  تلود  نامز  هب  دـش . ماقممیاق  تیـصو  مکح  هب  نیدـلا  بطق  نب  هاـش  فسوی  شرـسپ  وا  زا  دـعب 
ودره اب  هاش  فسوی  ترورض  هب  تسا  راجت  ددرت  زا  زومره  ینادابآ  نوچ  هتفای . الیتسا  نامرک  تخت  رب  رفظم  دمحم  دوب و  هدش  یلوتـسم 

ره هک  دش  ررقم  رایسب  ءاکاحم  هضوافم و  زا  دعب  تسا  ررقم  نامز  نیا  هک  یلام  و  تشاد . كولسم  يراداوه  يراکتمدخ و  هقیرط  بناج 
دوب مکاح  وا  هک  لاس  کی  تسیب و  تدم  ات  و  دنتسرفب . نامرک  مکاح  سراف و  هاشداپ  تهج  هب  لاس 

22 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. درک تیاعر  ار  هقیرط  نیا 

تـشاد هاش  فسوی  هک  یمزح  تیاغ  زا  دنادرگ ، صلختـسم  وا  تسد  زا  ار  زومره  ات  درک  ردغ  هشیدـنا  ترک  دـنچ  رفظم  دـمحم  نوچ  و 
تهج هب  هک  زین  یچلیا  رگا  و  دنراذگیمن ؛ اجنآ  رد  حالس  اب  ار  سّفنتم  کی  نامز  نیا  هک  دیسر  ياهیاپ  هب  روما  براجت  هب  و  دشن . رسیم 

نیا هطـساو  هب  و  دنهد . سپزاب  تعجارم  ماگنه  هب  لام  ءادا  زا  دعب  دنناتـسیم و  وا  بلـس  حالـس و  دوشیم ، هجوتم  يررقم  لام  لیـصحت 
قح راوج  هب  1371 م ) - 1370 772 ه /  ) هیام عبس  نیعبس و  ینثا و  هنـس  رد  سپ  تسا . یقاب  ناشیا  نادناخ  رد  زورما  ات  تموکح  نآ  عنم ،

. تسویپ

[ هاش نمهب  ]

رـصم و نیطالـس  هک  دیـسر  يدـح  هب  وا  دوجو  دوب ، یفاک  ملاع  لداع ، يدرم  تسـشنب . ردـپ  ریرـس  رب  هاـش  نمهب  شرـسپ  وا ]  ] زا دـعب  و 
جح هب  دوخ  دـناشنب و  ماقممیاق  ار  هاش  دـمحم  دوخ  رـسپ  تنطلـس  ناوا  رد  زین  وا  دنتـشون . تاـبتاکم  وا  هب  رحب  ّرب و  هار  زا  ياـتخ  نیقاوخ 

هکنآ زا  دعب  دنتـشاد . مرکم  ززعم و  ياج  همه  رد  ار  وا  مودق  دـیناسر ؛ میدـقت  هب  رایـسب  تاریخ  ندـمآ  نتفر و  تقو  هب  هار  نآ  رد  تفر .
هیام عبس  نیعست و  يدحا و  هنس  رد  سپ  درکیم . تموکح  هاش  دمحم  شرسپ  دوبیم و  لوغشم  يادخ  تدابع  هب  نانچمه  درک  تعجارم 
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. تسویپ قح  راوج  هب  1389 م ) (791 ه /

[ هاش نمهب  نب  هاش  دمحم  ]

رادمان ناردپ  تنـس  رارقرب  مه  تشاد  تسدب  تراما  هطباض  تموکح و  هدعاق  ردـپ  تایح  رد  نوچ  هاش  نمهب  نب  هاش  دـمحم  وا  زا  دـعب 
رد رفظم  نب  دمحا  دوب و  نکمتم  زاریش  رد  نیدباعلا  نیز  شرسپ  رفظم  دمحم  نب  عاجش  هاش  زا  دعب  هک  لاس  ود  کی  و  تشادیم . یعرم 

جرموجره هطساو  هب  لاس ، ود  کی  هب  وا  زا  دعب  و  دیناسریم . میدقت  هب  يراکتمدخ  هفیظو  يراپـسجاب و  هقیرط  تشاد ، تموکح  نامرک 
هاش ءالیتسا  نامز  رد  نآ  زا  دعب  و  درکن . بناج  چیه  هب  تافتلا  وا  دش ، عقاو  هیرفظم  دالوا  نایم  هک 

23 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تفرگرس زا  ار  قباس  هقیرط  روصنم 

اب هاش  دمحم  تشگ ، ملسم  يزاغ  ناطلس  ترـضح  ناگدنب  رب  1393 م ) 795 ه -  ) هیام عبس  نیعـست و  سمخ و  هب  سراف  تکلمم  نوچ  و 
هچنآ فاعـضا  هب  و  درک ، ناور  هناهرب - هّللا  رانا  خیـش - رمع  هدازریما  لداع  هدازهاش  هاگرد  هب  ار  دوخ  نادـمتعم  رایـسب ، ءایادـه  فحت و 
ماـمت يرکـشل  اـب  ریگناـهج  نب  ناطلـس  دـمحم  داد  تسد  موحرم  هدازناطلـس  هعقاو  هکنآ  زا  دـعب  درپـسب . ناوید  هب  دوخ  جارخ  دوب  ررقم 

ادا هب  لاس  ره  ار  يررقم  نامه  هک  داد  رارق  دمحم  ریپ  هدازریما  نآ  زا  دعب  دـیدرگزاب . دـسر  یئاج  هب  هکنآیب  و  درک ؛ زومره  حـتف  يانمت 
. تفر تمحر  هب  زین  هاش  دمحم  1400 م ) 802 ه /  ) هیام نامث  ینثا و  هنس ]  ] خیرات رد  نآ  زا  دعب  دناسر .

[ هاش دمحم  نب  هاش  نمهب  ]

هکنآ زا  شیب  زورما  و  تفرگ . شیپ  حالص  هب  یناگدنز  دوخ  ردپ  هدعاق  رب  و  تسشنب ، تموکح  ریرـس  رب  هاش  نمهب  شرـسپ  وا  ياجهب  و 
رد رامـشیب  تاکربت  تاقوسنت و  ترک  دـنچ  لاـس  ره  و  دـناسریم ؛ میدـقت  هب  تشاد ، یلعا  ناوید  هب  تبـسن  يراکتمدـخ  هفیظو  اـقباس 
هب وا  زا  لاـس  ره  هکنآ  يزاوـم  و  دتـسرفیم ، هناطلـس - هکلم و  هّللا  دـلخ  ناطلـس - ترـضح  هاـنپملاع  هاـگرد  هب  دوـخ  نادـمتعم  تبحص 

نیا نامالغ  تعاط  هقبر  رد  ار  ملاع  دالب  کلامم  عومجم  سدـقت - یلاعت و  دزیا - دـسریم . ارما  زا  کـیره  هب  دیـسریم  قباـس  نیطـالس 
. یلاعت هّللا  ءاش  نا  داراد ، هاگراب  نیا  نامزالم  هاگرد و 

24 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دناروهشم ياتخارق  نیطالس  هب  هک  نامرک  كولم  هقبط   3

هراشا

706 ه/  ) هیام عبس  ّتس و  هنـس  رخآ  ات  1321 م ) 611 ه /  ) هیام تس  نیرـشع و  يدحا و  هنـس  ءادتبا  زا  ناشیا  کلم  تدم  و  دندوب ، نت  هن 
. هدوب دشاب ، لاس  شش  داتشه و  هک  1404 م ) - 1403

[ بجاح قارب  ]

دمحم هک  نیح  نآ  رد  و  تـشاد . سوـلا  ریما  هـبترم  « 1  » وکنیات وا ]  ] ردارب و  دوب ، ياـتخارق  ناـخ  روگ  ءارما  زا  بجاـح  قارب  ناـشیا  لّوا 
رد ناشیا  هبترم  دومن و  مایق  هاشمزراوخ  تمزالم  رد  مان ، دـیمح  رگید ، ردارب  اب  بجاـح  قارب  تفاـی  رفظ  ياـتخارق  سولا  رب  هاـشمزراوخ 

. دیدرگ دنلب  دنمجرا  تلود  نآ  هیاس 
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درک گنج  نادنچ  دمایب  وا  هرـصاحم  هب  « 2  » ناخ زکنج  نوچ  و  دوب ؛ اراخب  مکاح  هاشمزراوخ و  رکـشل  ریما  لوغم  ترتف  نامز  رد  دـیمح 
. تفای تداهش  هجرد  هک 

اب تشاد  هک  يدسح  زا  نیدلا  ثایغ  ریزو  تشگ . فصتم  وا  تباجح  هبترم  هب  دش و  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  مزالم  بجاح  قارب  نآ  زا  دعب 
نیدـلا ثایغ  زا  بجاح  قارب  دـمآ ، نایم  رد  شحاف  ياـهعازن  ههفاـشم  هب  ترک  ود  کـی  هکنآ  زا  دـعب  درک . ادـیپ  یتشحو  بجاـح  قارب 

و دوب ؛ هدیدرگ  هنتف  لامالام  ناهج  بوشآرپ و  هنامز  دش . ناتـسودنه  مزاع  نیدلا  لالج  ناطلـس  بقع  رب  نامرک  هار  هب  دـیبلط و  تصخر 
ره هب  سکره 

______________________________

. وکنیات روبتیمخ  نیدلا  ماسح  (. 1)
. ناخ زیگگنچ  خیراوتلا  عماج  تیاور  هب  ناخ  زیگنچ  (. 2)

25 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دنتخادرپیمن يرگید  هب  دوخ  لاح  تظفاحم  زا  دندوب  هک  ياج 

هنب هکنآ  عمط  هب  دوب ، مکاح  نامرک  رد  نیدـلا  ثایغ  لـبق  زا  هک  ینزوز ، مساـقلا  وبا  نیدـلا  عاجـش  دیـسرب  ناـمرک  یحاون  هب  قارب  نوچ 
. دیسرن ياج  هب  دمآ  شیپ  تعافش  راذتعا و  هب  قارب  هک  دنچره  تفرگب . قارب  هار  رس  مامت  يرکـشل  اب  دروآ  فرـصت  رد  ار  بجاح  قارب 

. تشذگب ناوختسا  زا  دراک  و  دیشک . گنج  هب  راک  سپ 
دش و رس  ءاضق  ّتین  ثبخ  ار  نیدلا  عاجش  دیشوکب . لافطا  لایع و  تهج  هب  و  داهن ، گرم  رب  لد  دمآ و  ندرگ  هب  ّتیکرت  تریغ  ار  قارب 

رسپ دش . طلسم  نامرک  ریشاوگ  رب  دز و  ندرگ  ار  وا  تشاد  هک  يرهق  رـس  زا  لاحلا  یف  قارب  دنتـشگ . قرفتم  شرکـشل  و  دیدرگ ، راتفرگ 
. دندش لوغشم  گنج  هب  نیبناج  زا  درک و  هرصاحم  قارب  تخیرگ و  هعلق  رد  نیدلا  عاجش 

هعلق نیدلا  عاجـش  رـسپ  دمآ  نامرک  هب  دومن و  تعجارم  ناتـسودنه  زا  نیدـلا  لالج  ناطلـس  نوچ  تفای . دادـتما  يرید  ات  هرـصاحم  هصق 
ینازرا شرتخد  رهم  ضوع  رد  هعلق  اب  ار  نامرک  زین  ناطلـس  داد . ودب  دوخ  رتخد  و  تشاد ، یمارگ  ار  ناطلـس  مدقم  زین  قارب  درک . میلـست 
عومجم رد  نوچ  تسبب . ناشیا  يور  رب  رد  دندوب  هدش  راوس  راکش  مسا  هب  نیدلا  عاجش  رسپ  ناطلـس و  هک  تصرف  ماگنه  هب  قارب  دومرف .

. دنک هرصاحم  ار  نآ  هک  تسناوتن  ناطلس  دندوب  یلوتسم  لوغم  نارگ  ياهرکشل  ناسارخ 
. تفرگ شیپ  قارع  هار  درمش و  تمینغ  ار  تمیزه 

یجتلم بناج  ودره  هب  درک و  ناور  ناخ  زکنج  شیپ  دادـغب و  هفالخلا  راد  هب  رایـسب  يایادـه  فحت و  اب  نایچلیا  لاحلا  یف  بجاـح  قارب 
هب ناخ  زکنج  ناوید  زا  و  تفای ، بقل  ناطلس  غلتق  هفالخلا  راد  ترضح  زا  دندیسرب . غیلری  روشنم و  تخاون و  تعلخ و  اب  وا  نالوسر  دش .
رد ریطخ  هطخ  نآ  یلاها  هچنانچ  درک ، تموکح  نامرک  رد  لاس  هدزای  رطاخ  تماقتـسا  نما و  لد و  ّتیهاـفر  هب  و  دـش . بقلم  ناـخ  غلتق 

. درک تباجا  ار  قح  توعد  1235 م ) 632 ه /  ) هیام ّتس  نیثالث و  ینثا و  هنـس  رد  سپ  دندش . لد  هدوسآ  رطاخ و  هفرم  وا  تلدـعم  هیاس 
ياتغج تهج  هب  ناخ  زکنج  ناکرت ، جـنوس  نیرتگرزب ، درک . تلـصو  کلامم  هاشداپ  راهچ  هب  دوخ  تایح  رد  مه  هک  تشاد  رتخد  راهچ 

ماس ریما  نیدـلا  ییحم  هب  ار  ناکرت  میرم  و  داد ؛ يدزی  هاش  دومحم  نیدـلا  بطق  کباتا  هب  ناکرت ، توقای  رگید ، یکی  و  تساوخب ؛ ناـخ 
ناکرت ناخ  و  يدزی ،

26 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ضیوفت نیدـلا  بطق  هب  ار  دوخ  دـهع  تیالو  دوب  درخ  هجاوخ  كراـبم  شرـسپ  نوچ  و  دومن . جـیوزت  نیدـلا  بطق  دوخ  هدازردارب  هب  ار 

26 ص :  دمحم ..... ] نیدلا  بطق   ] نتم 26 ینیعم  خیراوتلا  بختنم  درک .

[ دمحم نیدلا  بطق  ]
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. دوب مکاح  لاس  ود  هراچیب 
نآاق ياتکوا  ترضح  هب  درک و  تعزانم  نیدلا  بطق  اب  نادسفم  داسفا  هطساو  هب  بجاح  قارب  نب  هجاوخ  كرابم  نیدلا  نکر  نآ  زا  دعب 

ات دیدرگ  ودرا  هجوتم  هنباغم  نآ  زا  نیدلا  بطق  دش . مکاح  لالقتسا  هب  تفای و  ذافن  وا  مان  هب  یلاع  یغیلری  ترضح  نآ  زا  و  دش ، یجتلم 
دش و « 1  » جاوـالی دومحم  ریزو  مزـالم  غیلری  مکح  بجوم  هب  دیـسرن . یئاـج  هب  دزاـس ، مار  دوـخ  ماـک  هب  ار  ماـیا  نسوـت  رگید  راـب  رگم 

. درک یهاشداپ  یعزانمیب  مامت  رایتخا  هب  لاس  هدزناش  تّدم  ات  هکنانچ  دش ، یفاص  هجاوخ  كرابم  هب  نامرک  تموکح 
تموکح دـیدرگ و  لوزعم  نآاـق  وکنم  ناـمرف  هب  1252 م ) ه /  650  ) هیاـم ّتس  نیـسمخ و  هنـس  رد  نیدـلا  بطق  ءاوغا  هب  مه  نآ  زا  دـعب 

هبوبحم هک  ار  ناکرت  غلتق  هام  راهچ  زا  دعب  و  دمآ . نامرک  هب  ودرا  ترضح  زا  فیرشت  هزیاپ و  اب  و  تشگ ، ضوفم  نیدلا  بطق  هب  نامرک 
هجاوخ كرابم  نوچ  تفرگ . ـالاب  نیدـلا  بطق  راـک  نز  نآ  یناد  رایـسب  تیاـفک و  لاـمک  زا  و  دروآ ؛ دوخ  هلاـبح  هب  دوب ، بجاـح  قارب 

. دش یجتلم  دادغب  ترضح  هب  دسریمن  یئاج  هب  ودرا  تمزالم  زا  راک  دنارایسب و  نآاق  وکنم  هاگرد  رد  وا  نابصعتم  هک  تسناد 
اب ات  درک  « 2  » جاوالی دوعسم  تشاد  هضرع  نانعمه  داب  اب  ار  هیضق  نآ  نیدلا  بطق 

______________________________

زیگنچ دـش . لوغم  تلود  ناـبرقم  زا  هک  دوب  مزراوخ  یلاـها  زا  جاولی  دومحم  تسا ، لوسر  ریفـس و  ینعم  هب  جاولی  جاوـلی . دوـمحم  (. 1)
ماـجنا هب  ار  هفیظو  نیا  دوب ، لوـغم  ناـخ  رظن  روـظنم  هک  روطناـمه  وا  داتـسرف و  هاـشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  دزن  ترافـس  هب  ار  وا  ناـخ 

دزن جاولی  دومحم  ناخ  زیگنچ  تشذـگرد  زا  سپ  دـیزگرب . شیوخ  ترازو  هب  ار  وا  ناخ  زیگنچ  ترافـس ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دـیناسر .
وکنم ناخ و  كویگ  دـهع  رد  هدربمان  داتـسرف . اجنآ  تموکح  هب  ار  وا  اتخ  ریخـست  زا  سپ  نآاق  ياـتکا  دوب . مرتحم  ززعم و  نآاـق  ياـتکا 

. تفای تافو  لاس 652  رد  ات  تشاد  تمس  نامه  زین  نآاق 
- نادنزرف دزن  رهنلا  ءاروام  رد  يو  دوب . جاولی  دومحم  رسپ  جاولی  دوعسم  ای  کیب  دوعسم  (. 2)

27 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دش ودرا  هجوتم  زین  نیدلا  بطق  و  دندرب ، نآاق  وکنم ]  ] هاگرد هب  اهرک  اعوط و  ار  هجاوخ  كرابم  هک  دش  غیلری  و  دومنزاب ، نآاق  وکنم ] ]
يدـحا و هنـس  رد  دوخ  تسد  هب  ات  دـندرپس  نیدـلا  بطق  هب  تسویپ  توبث  هب  هجاوخ  كرابم  هاـنگ  دـندومن و  صحفت  ناـیچوغرای  نوچ 

. دش یفاص  ار  نیدلا  بطق  نامرک  تنطلس  و  دینادرگ ؛ كاله  1253 م ) 651 ه /  ) هیام ّتس  نیسمخ و 
زا ار  یعمج  درک و  یهاشمزراوخ  يوعد  نامرک  رد  نیدلا  لالج  ناطلس  تروص  هب  یصخش  دوب  ودرا  رد  نیدلا  بطق  هک  نیح  نیا  رد  و 

. دیناودب ناشیا  رس  رب  هار  درگ  زا  مه  دیسرب و  نیدلا  بطق  دننک  جورخ  هکنآ  ءانثا  رد  ار  اضق  دروآ . دوخ  توعد  هب  ریهاشم 
هب تسـشنورف . بوشآ  نآ  هوجو  لهـسا  هب  و  دندیـسر ؛ تسایـس  هب  دـندوب  هدـش  قفتم  وا  اـب  هک  یعمج  تخیرگب و  لوـهجم  صخـش  نآ 

یلاها اراکشآ  هچ  يدزد و  هب  هچ  و  دندوب ، هدش  یلوتـسم  تایالو  یحاون  رب  چولب  ماشحا  هجاوخ  كرابم  نیدلا و  بطق  تفلاخم  هطـساو 
. دنتفرگیمورف ار  اههید 

نیا رد  و  درک . عفد  ناناملـسم  رـس  زا  ار  ناشیا  ّرـش  دـینادرگ و  رامورات  ار  هبلغ  ماشحا  همه  نآ  نوخیبش  ود  کی  هب  نیدـلا  بطق  ناـطلس 
هام خیرات  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـینادرگ . نادابآ  رومعم و  ار  تکلمم  داد  لدـع و  هب  رطاخ و  دارم  لد و  ماک  هب  لاس  شـش  تدـم  مود  ترک 

«. 1  » تفای تافو  1257 م ) 655 ه /  ) هیام ّتس  نیسمخ و  سمخ و  هنس  ناضمر 
______________________________

اقابآ هکنآ  اب  داتـسرف ، ناخ  اقابآ  دزن  تلاسر  هب  ار  وا  رهنلا  ءاروام  هاشداپ  لوغم  ناـخ  قارب  راـبکی  دوب و  هجوت  دروم  مرتحم و  ياـتغج  - 
نیدلا سمش  اب  رفـس  نیا  رد  يو  هک  تسا  روهـشم  تفاین . تسد  وا  رب  دمآرب ، شیریگتـسد  ددصرد  دوب و  هدش  نامگدب  وا  قح  رد  ناخ 
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تیالو رایتخا  بحاص  ریزو و  نآاق  وکنم  نآاـق و  ياـتکا  تراـمع  رد  يو  درزآـیب . ربکت  يور  زا  ار  وا  درک و  دروخرب  يدرـس  هب  ینیوج 
. تسویپ ناخ  ودیق  هب  هدیجنر و  يو  زا  ناخ  قارب  رمع  رخاوا  رد  دوب و  رهنلا  ءاروام 

ناکرت یبیب  نارتخد : دندوب و  ناطلـس  شمتغرویـس  ناطلـس و  جاجح  نارـسپ : تشاد ، رتخد  راهچ  رـسپ و  ود  ناطلـس  نیدـلا  بطق  (. 1)
هک ناکرت  غلتق  زا  نوتاخ  هاشداپ  دروآرد . یجاح  ریما  نیدلا  دضع  حاکن  هب  ار  وا  هک  ناکرت  غلتق  زا  ناطلـس  نیدلا  بطق  رتخد  نیرتگرزب 

. دمآرد ودیاب  هدازهاش  حاکن  هب  هک  دوب  ناطلس  شمتغرویس  ینایعا  رهاوخ  ناکرت  غلتق  دش . ناخ  اقابآ  يودرا  دزمان 
. دمآرد ماس  ریما  نب  هاشکلم  نیدلا  زعم  حاکن  هلابح  رد  هک  نوتاخ  غلتقلوی 

28 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیدلا بطق  نب  جاجح  ناطلس  رکذ 

هطساو هب  تشگ و  ضوفم  ودب  دهع  تیالو  دش و  نکمتم  تکلمم  ریرس  رب  نآاق  وکنم  غیلری  هب  دوب  یثوروم  وا  اب  تبـسن  تموکح  نوچ 
دوخ رتخد  دومن . لاغتشا  فیرش  لغش  نیدب  و  دش ، تکلمم  ربدم  تموکح و  مزتلم  تلود و  روما  دهعتم  وا  ردپ  نز  دوب  لفط  زونه  هکنآ 

دـینارذگ و شاعم  تیهافر  رد  و  دـش . لاح  يوق  وا  تیامح  بصعت و  تهج  هب  ات  درک  دـقع  ناـخ  ياـقابا  حاـکن  هب  ار ]  ] نوتاـخ هاـشداپ 
دیسر غولب  دح  هب  جاجح  ناطلس  شرسپ  دش  رما  نیا  رشابم  رتمامت  هچره  لالقتسا  نکمت و  رس  زا  لاس  هدزناپ  هکنآ  زا  دعب  درک . ینارماک 
ردام دنزرف و  نایم  رد  دـنتخیگنا و  تشحو  تفلاخم و  نیبناجلا  نیب  دـندرک و  داسفا  نادـسفم  تشگ . زارفارـس  دـنمورب و  شتلود  لاهن  و 

هب هچرگا  دـمآ ؛ صقر  رد  ناکرت  غلتق  ات  دومرف  برط  سلجم  شیع و  مزب  رد  یتسمرـس  زا  جاجح  ناطلـس  يزور  هاگان  دـش . ادـیپ  يرابغ 
ناعبات و تلود و  ناـکرا  ارما و  درک . تعباـتم  تشادـن و  زیاـج  تفلاـخم  تسا  یتسم  نیح  رد  وا  هک  درک  هدـهاشم  نوچ  اـّماف  دوب  هارکا 

: دنتفگ دندیشورخب و  رابکی  هب  شترضح  نایعا 
و داد ، هار  دوخ  هب  مامت  یـشجنر  لاعفنا  نآ  زا  ناکرت  غلتق  دهد  ناوج  اب  دوخ  تبون  ریپ  هک  هب  نآناوجون  وت  تخب  رتخا و  خرچ و  دـناریپ 
هب « 1  » نوتاخ هاشداپ  شرتخد  ات  تفگب  دوخ  رتخد  هب  دوب  هدـید  هک  یتناها  تیفیک  و  دـش . ناخ  اقبا  هاگرد  هجوتم  زور  رد  سلجم  زا  مه 
هب ددرگن و  ناـمرک  تموکح  نوماریپ  جاـجح  دـعب  نم  هک  تسویپ  ذاـفن  هب  غیلری  مکح  اـت  دومن ، هغلاـبم  تفگب و  رهوش  اـب  تصرف  تقو 

. دراذگب ناکرت  غلتق  رایتخا 
ددـم هلیـسو  هب  رگم  ات  درک ، ناخ  ياتکوا  دالوا  اب  اجتلا  هیفخ  هب  دوب  بلاـغ  وا  جازم  رب  هک  یجل  زا  جاـجح  ناـکرت  غلتق  تعجارم  زا  دـعب 
هریان ار  ناخ  اقابا  داتسرف . ناخ  اقابا  هاگرد  هب  نامرک  لوصا  یهاوگ  هب  باب  نیا  رد  يرـضحم  ناکرت  غلتق  دبای . تموکح  هرابرگید  ناشیا 

و  ] ّتس هنـس  رد  نایچلیا  لوصو  زا  شیپ  و  دش ، ربخ  ار  هراچیب  دـنروایب  ودرا  هب  دـیقم  ار  جاجح  هک  دـش  غیلری  دـمآ و  تکرح  رد  بضغ 
اجنآ رد  لاس  هد  تدم  و  تفر ؛ یلهد  هب  و  تخیرگب ، 1268 م ) - 1267 666 ه /  ) هیام ّتس  و  نیّتس ]

______________________________

. نوتاخ هاشاپ  اهاج : یخرب  (. 1)
29 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دنک صالختـسا  ار  ثوروم  تکلمم  ات  داد  ودب  يرکـشل  دیـسر  جلخ  نیدـلا  لالج  ناطلـس  هب  یلهد  تنطلـس  هکنآ  زا  دـعب  درک . تماقا 
. درب روگ  هب  تموکح  ترسح  تفای و  تافو  هار  رد  مه  دوب  هدرک  عطق  نیمزرس  نآ  رد  ار  وا  روخشبآ  يدزیا  ءاضق  نوچ 

ناکرت غلتف 

ینید و روما  تمایق  نوتاخ  نآ  تلدـعم  تمحرم و  رمم  زا  لاس  هدزاود  هچناـنچ  درک ، تنطلـس  لالقتـسا  راـیتخا و  هب  وا  تبیغ  تدـم  رد 
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عازن هب  تموکح  تهج  هب  نیدـلا  بطق  نب  شمتغرویـس  ناطلـس  وا  دـهع  رخآ  رد  تفاـی . ماکحتـسا  ناناملـسم  حالـص  هدـعاق  هب  يوـیند 
1282 م) ه /  681  ) هیام ّتس  نینامث و  يدـحا و  هنـس  رد  ناکرت  غلتق  هرابرگید  دـیماجنا  لیوطت  هب  هشقاـنم  هضراـعم و  نوچ  و  تساـخرب ؛
رد و  دروآ ، نامرک  هب  ناکرت  یبیب  شرتخد  ار  وا  قودنـص  تفای . تاـفو  زیربت  رد  خـیرات  نیا  رد  مه  و  درب ، نوغرا  هاـگرد  هب  تثاغتـسا 

. درک نفد  دوب  هدرک  ترامع  دوخ  هاگباوخ  تهج  هب  هک  ياهربقم 

[ شمتغرویس نیدلا  لالج  ناطلس  ]

هب ترازو  تسشنب . نامرک  تموکح  ریرس  رب  ناخ  نوغرا  غیلری  بجوم  هب  نیدلا ] بطق  نب   ] شمتغرویـس نیدلا  لالج  ناطلـس  وا  زا  دعب 
ار محرهلص  تیاعر  هک  تشاد  نآ  رب  ار  شمتغرویس  ریزو ، ثبخ  درک . ضیوفت  ینزوز  هاش  دّمحم  نیدلا  سمـش  نب  دومحم  نیدلا  رخف 

هاشداپ نآ  زا  دـعب  تشگ . دودـسم  دوب  ناکرت  غلتق  تنب  نوتاخ  هاشداپ  وا و  هنایم  هک  يداـحتا  هقیرط  هکناـنچ  تشاذـگ ، لـمهم  یلکلاـب 
: هک تفگ  باوج  رد  تشاد ، جازم  رد  يدنت  ریزو  درک . عنم  لعف  نآ  زا  ار  ریزو  تحیصن ، قیرط  هب  نوتاخ 

رطاخ تیاعر  هطساو  هب  ار  دوخ  مودخم  تحلصم  و  درک ، مهاوخن  ریصقت  دیآرب  نم  تسد  زا  هچنآ  تسا . شمتغرویس  تلود  رود  زورما 
هلماعم نم  ریبدت  نسح  هب  نوچ  تشاذگ . مهاوخن  لمهم  وت 

30 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ود ناباصق  روطاس  هب  ارم  دسر  وت  هب  نامرک  تنطلس  هّللاب - اذایع  رگا - و  دشک . اجک  هب  هک  دشاب  ادیپ  زین  وت  نآ  زا  دش  هیور  کی  تردام 

. نک هراپ 
ار نامرک  و  درک ، نز  ناخ  وتاخیک  ار  نوتاخ  هاشداپ  دـش و  لوزعم  نامرک  تموکح  زا  شمتغرویـس  وتاخیک ، هاـشداپ  سولج  رد  ار  اـضق 

. تخیرگ ناتسودنه  فرط  هب  دوب  هتفگ  هک  یئهرتپلک  نآ  لوه  زا  ریزو  داد . ودب  هتسبرد 

[ نوتاخ هاشداپ  ]

هتفگ هکنانچ  و  دـمایب ؛ ناتـسودنه  زا  ات  تفیرفب  نوگانوگ  ياهتلامتـسا  هب  ار  وا  تشاد  هک  یتسایک  تحاصف و  تیاغ  زا  نوتاخ  هاشداپ 
. دیدرگ نایملاع  هبرجت  بجوم  وا  هیضق  و  تشگ ، هراپهراپ  تسایس  روطاس  ریز  رد  دوب 

یلا شحیلم  تآشنم  فیطل و  راعشا  هکنانچ  دوب ، وا  ریگناهج  ینسح  يزاوم  نوتاخ  هاشداپ  دادعتـسا  لامک و  نهذ و  تکازن  عبط و  فطل 
: میدروآ داهشتسا  هب  ار  وا  یعابر  کی  نیا  لیثمت  مسا  هب  ام  تسا . راگزور  ءالضف  دنس  انموی 

یعابر
؟ متس درک  اجک  شون  رب  هبلاغ  ایمقر  کشم  زا  زگره  دید  هک  لعل  رب 

تباین زا  ار  شمتغرویـس  دوخ  ردارب  تّوق ، تردق و  رـس  زا  نآ  زا  دعب  « 1  » مهب تسیناگدنز  بآ  یکیراتوت و  بل  رب  هیـس  طخ  رثا  اناج 
شومارف تمعن  قح  شمتغرویـس  تساوخب . وا  تهج  هب  ار  رومیت  وکنم  تنب  نیچودرک  هدازدـناوخ  و  دـناشنب ، ناـمرک  تموکح  هب  دوـخ 

. دیشکب رهاوخ  هقبر  زا  رس  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  یناوج  رورغ  درک و 
. درک سوبحم  هعلق  رد  ار  وا  نوتاخ  هاشداپ  تشذگرد  دح  زا  هکنآ  زا  دعب 

______________________________

: تسوا زا  زین  هعطق  نیا  (. 1)
تسا يراد  هلک  یسب  نم  هعنقم  ریز  هبتسا  يراکوکن  نم  راک  همه  هک  منز  نآ  نم 

تسا يراوشد  هب  رذگ  ار  ابص  نارفاسمتسا  نم  هاگهیکت  هک  تمصع  هدرپ  نورد 
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تسا يرادرس  يازس  یهالک  هب  يرس  ره  هنونابدک  تسا  هعنقم  زگ  ود  هب  ینز  ره  هن 
تسا يرانید  رازه  جات  هعنقم  ياج  هچدیوگ  مرس  زا  مشخب  هعنقم  هکره  هب 

تسا  يرادناهج  ناهج  رد  رگا  دنرب  ام  زناطلس  غلا  ناهش  داژن  مهش ز  نآ  نم 
31 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نآ هب  شمتغرویـس  ات  دنداتـسرف ، هعلق  هب  هداهن  بآ  یکـشم  نایم  رد  يدنمک  دـندرک و  ریبدـت  نوتاخ  ملاع  هاش  اب  نیچودرک  هدازدـناوخ 
تـساوخن تشاد  دصاقم  عیمج  زا  شیپ  نوتاخ  هاشداپ  تبحم  هب  رطاخ  قلعت  نوچ  وتاخیک  دش . ودرا  هجوتم  دـمآ و  ریز  هب  هعلق  زا  دـنمک 

رد و  داتسرف ، نوتاخ  هاشداپ  دزن  هب  هدرک  دیقم  ار  شمتغرویس  لاحلا  یف  دنادرگ . ملأتم  دوخ  زا  یئوزج  كدنا  هطـساو  هب  ار  وا  رطاخ  هک 
. دش هتشک  نوتاخ  هاشداپ  تسد  رب  شمتغرویس  1293 م ) 692 ه /  ) هیام ّتس  نیعست و  ینثا و  هنس  ناضمر 

فافز ءاـنثا  رد  نیچودرک  هدازدـناوخ  دروآ . دوخ  دـقع  هلاـبح  رد  ناخودـیاب  ار  شمتغرویـس  تنب  نوتاـخ  ملاـع  هاـش  هعقاو  نیا  زا  دـعب 
694  ) هیام ّتس  نیعست و  عبرا و  هنس  رخاوا  رد  و  داهن . نامرک  هب  يور  نارگ  رکشل  اب  غیلری  مکح  هب  و  درک ، رهوش  نوخ  صاصق  سامتلا 

دوخ لبق  زا  ياهغوراد  و  تفرگ ، قلعت  نیچودرک  هدازدـناوخ  هب  مامت  نامرک  تموکح  دـندرک و  صاصق  ار  نوتاـخ  هاـشداپ  1295 م ) ه /
. دناشنب

[ جاجح نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم  ناطلس  ]

جاجح نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم  ناطلس  ناخ ، نازاغ  غیلری  مکح  هب  1296 م ) 695 ه /  ) هیام ّتس  نیعست و  سمخ و  هنـس  رد  نآ  زا  دعب 
محرهلـص تیاعر  كرت  زین  وا  ریزو  داسفا  هب  داد . « 1  » يوره نیدلا  رخف  یـضاق  هب  ترازو  تشگ . نامرک  تنطلـس  دزمان  نیدلا  بطق  نب 

. دینادرگ رازوراوخ  ار  مامعا  ءانبا و  ناگدازردارب و  ناردارب و  درک و 
ات دنتفرگ  شریشمش  هب  باوخ  هماج  رد  مه  هدمآ  وا  رس  رب  بش  رد  دندرک و  یکی  تسد  رارطـضا  رـس  زا  دش و  قاط  تقاط  ار  ناگراچیب 

تعاط و يور  نوچ  دش . كاله 
______________________________

ماطـسب و نیب  سموق - رایب  مدرم  زا  يرایب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  نب  هّللا  دـبع  لـضفلا  وبا  نیدـلا  رخف  تاـضقلا  یـضاق  (. 1)
نیدلا سمـش  هجاوخ  تشاد . ار  تاره  ياضق  تمـس  يرایب  هّللا  دبع  وا  يالعا  دج  هدوب و  دوخ  رـصع  ياحـصف  ناگرزب و  زا  و  راوزبس -
يوره نیدـلا  رخف  یـضاق  داتـسرف . ناسارخ  هب  دوخ  تباین  هب  ار  يو  لاـس 671  رد  تشاد و  يو  هب  ار  هجوت  لاـمک  ینیوج  ناویدـبحاص 

. تشاد ار  ناسارخ  یتاضقلا  یضاق  اهتدم 
32 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دندش یغای  دنتشادن  ودرا  تعاطا 
نامرک هرـصاحم  هب  هدرک  یـشیمالشاب  ار  سراف  قارع و  ءارما  تسجب و  هطرو  نآ  زا  دوب  نامرک  هنحـش  ناخ  نازاغ  لبق  زا  هک  اـغب  رومیت 

. دوب رّذعتم  ریعست ، نآ  دوجو  اب  ریخست ، دیما  دش و  عقاو  رهش  رد  میظع  یگنت  دینادرگ . روصحم  مین  لاسکی و  تدم  و  دمآ ،
یئارما هلمج  زا  دـندمآ . نوریب  تعواطم  هب  هاش  کلیوس  هاش و  دـمحم  هاش و  نسح  هاش و  دومحم  دـندرک و  اغوغ  رابکی  هب  رهـش  مدرم 
تیامح ار  وا  هاش  دـمحم  هک  تشاد  عقوت  هاش  دومحم  هدازناطلـس  شردارب  دوب . هاش  دـمحم  ناطلـس  یکی  دـندوب  هدـمآ  هرـصاحم  هب  هک 

زا هاش  دومحم  دـیدن . رظن  هب  زین  ار  ردارب  درکن و  نامرف  تفلاخم  تشاد  مامت  یکزان  یناخزکنج  هرهاق  ءاروت  لوغم و  قاـسای  نوچ  دـنک .
دوخ نطو  هب  سکره  دندرپس و  هاش  دمحم  ناطلس  هب  ار  نامرک  سراف ، قارع و  ءارما  تشذگرد . دروخب و  مومسم  یتبرـش  نامرح  تیاغ 

و درک ؛ تسایـس  اباحمیب  ار  همه  نیدـلا ، ریهظ  نیدـلا و  داـمع  هجاوخ  لـثم  دـندوب ، هنتف  نآ  هیاـم  هک  ار  یعمج  هاـش  دـمحم  دنتـشگزاب .

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیسر قاسای  هب  نازاغ  غیلرب  بجوم  ات  داتسرف ، زیربت  ترضح  هب  دیقم  ار  هاش  کلیوس  هدازناطلس 
هاـش دـمحم  زا  دوب  هدـمآ  ناـمرک  ترازو  هب  غـیلری  بجوـم  هب  و  دوـب ، « 1  » يرهبا نیدـلا  ردـص  ناـگدازگرزب ، همه  نیا  لـتق  هداـم  نوچ 
تفر ردب  رازراک  هگلج  فرطهب  راکش  لیبس  رب  هاش  دمحم  هک  يزور  دوش . ماقتنا  دنبرد  نادنواشیوخ  نوخ  ضوع  هب  ادابم  هک  دیسرتیم 

ار وا  دوب ، ناجریـس  هعلق ]  ] لاوتوک هک  یفاوخ  نیدلا  ردص  انالوم  تفرگ . شیپ  ناجریـس  هار  تسناد و  تمینغ  رارف  تصرف  نیدلا  ردـص 
. دیناسر سراف  هب  درک و  ددم 

هرابرگید ات  دینادرگ  رهظتـسم  نیریـش  برچ و  ياهماغیپ  درک و  ناور  بقاعتم  دوب  شاهقطان  سفن  هک  ار  کلملا  ءاهب  هاش  دـمحم  ناطلس 
. درک تعجارم  نامرک  هب 

______________________________

رارحـالا سنوم  باـتک  رد  ار  وا  زا  يراعـشا  یچاـچ  ردـب  نب  دـمحم  تشاد و  تراـهم  یـسراف  مظن  رد  يرهبا  نیدـلا  ردـص  هجاوخ  (. 1)
تراغ لتق و  زا  قشمد  مدرم  و  699 ه )  ) دش حتف  لوغم  ناخلیا  تسد  هب  ماش  هک  ینامز  دوب و  ناخ  نازاغ  هاگتسد  نایـشنم  زا  يو  هدروآ .

زاغآ رد  نیدلا  ردص  هجاوخ  داتسرف . رهـش  نآ  هب  مدرم  تلامتـسا  هب  ار  نیدلا  بطق  دیـس  وا و  ناخ  نازاغ  دندوب ، هداتفا  تشحو  هب  لوغم 
هار يو  دش ، نوریب  نامرک  زا  راکـش  دـصق  هب  ناطلـس  هک  ینامز  دـش ، مهوتم  يو  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب و  هاش  دـمحم  ناطلـس  هاگتـسد  رد 

. دش تمدخ  لوغشم  ناخ  نازاغ  هاگتسد  رد  اهدعب  تفر و  سراف  هب  ناجریس  مکاح  ددم  هب  اجنآ  زا  تفرگ و  ناجریس 
33 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ودرا هب  ار  وا  هاش  دـمحم  ات  درک  ریبدـت  تفرگن و  رارق  نیّدـلا  ردـص  رطاـخ  زونه  دومرف  تاـفّطلت  عاونا  هب  وا  هراـبرد  هچرگا  هاـش  دـمحم 
. داتسرف

، سأی زا  دعب  هاش  دمحم  درکن . تعجارم  دوب  مّهوتم  نوچ  اما  تخاسب ، وا  هاوخلد  بسحرب  ار  یهاش  دمحم  تامهم  عومجم  نیدـلا  ردـص 
703 ه/  ) هیام عبـس  ثالث و  هنـس  رد  درک ]  ] تموکح عیاقو  نیا  زا  دعب  رگید  لاس  هس  و  دینادرگ . زیربت  هناور  مارملا  یـضقم  ار  وا  ناقلعتم 

. ملعا هّللاو  دوب . لاس  تشه  وا  تموکح  تدم  تفرورف . برش  طارفا  هب  1304 م ) - 1303

ناهج هاش  نیدلا  بطق  ناطلس 

هام شـش  لاس و  ود  تدم  و  دـش ، نامرک  مکاح  ناخ  وتیاجلا - دـمحم  ناطلـس  غیلری  مکح  هب  ناهج  هاش  نیدـلا  بطق  ناطلـس  وا  زا  دـعب 
، درکن لوغم  نیطالس  دارم  جهن  رب  یناگدنز  دوش ، یضقنم  هک  درکیم  اضتقا  دوب و  هدیـسر  رد  ردب  قارب  لآ  تلود  نوچ  درک . تموکح 

افو وا  جرخ  هب  تکلمم  لوصحم  و  دینادرگ . كاله  زین  ار  یضعب  هکنانچ  دومنیم ، تناها  فافختسا و  دندمآیم  هک  نایچلیا  تعامج  و 
. دش رسکنم  زین  ناوید  لام  نیا  هطساو  هب  درکیمن ؛

مان و  تفای . تافو  تبرغ  رد  یماکان  هب  ات  دادـن ، تعجارم  تزاجا  دـمآ  ودرا  هب  هکنآ  زا  دـعب  دومرف و  غیلری  وا  راضحا  هب  دـمحم  ناـطلس 
وجنا هاش  دوعسم  زا  ار  زاریش  نیـسح ، ریپ  هک  ینامز  ات  دش ، بوصنم  نامرک  تموکح  هب  لوغم  ءاغوراد  و  تساخرب ، همخت  نآ  زا  تنطلس 

هب يزاغ  ناطلس  ترـضح  نامز  رد  و  درک . ضیوفت  دمحا  دوخ  رـسپ  هب  وا  و  داد . رفظم  دمحم  هب  نامرک  تموکح  دینادرگ و  صلختـسم 
. تسا وکدیا  دالوا  فرصت  رد  نامز  نیا  ات  درک  میهاوخ  رکذ  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  و  تفرگ ، قلعت  سالرب  نیدلا  ثایغ  نب  يوکدیا 

34 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناشیا تبسن  ءادبم  دندوب و  لوغم  تلود  رصاعم  هک  دزی  كولم  هقبط  4

هراشا
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تعفنم رایسب  رصتخم ، يرهش  و  دندناوخ . كاحـض  نادنز  ار  نآ  و  هتخاس ، كاحـض  دنیوگ  و  تسا ؛ میدق  ياهانب  زا  دزی  هطخ  هک  نادب 
. دناهتفرگ سراف  لخاد  ار  دزی  همان  سراف  رد  و  دندادعتسا . حالص و  اب  مدرم  اجنآ  یلاها  و  تسا ؛

نیا هک  تسا  نآ  نایدزی  یعدـم  و  هید . رگید  یکی  نالاد و  زد  یکی  تشپاروت و  یکی  هدوب : عضوم  هس  دزی  کلملا  راد  لصا  رد  دـنیوگ 
نامز نیا  هدوب  عقاو  هید  هک  یلحم  رد  و  درادن . یلـصا  يرابتعا و  تیاور  نیا  اّماف  تسا ، روکذم  همانهاش  رد  هک  تسا  زد  نامه  نالاد  زد 

نیا ناکباتا  لاوحا  و  دـناموسوم . فورعم و  کباتا  هب  ناشیا  تهج  نآ  زا  دـناهدوب ، قوجلـس  لآ  زا  مه  اجنآ  ناهاشداپ  و  تسا . دزی  رهش 
ملاید كولم  مالسا  مایا  رد  و  دندرکیم ، تموکح  اجنآ  رد  مجع  ناهاشداپ  لیاوا  رد  و  تسا ، رگید  ياهرهش  كولم  لاوحا  وچمه  رهش 

. دندرک فرصت  نایقوجلس  نایملید ، ترتف  راگزور  رد  و 
؛ دومن تمیزع  رافک  وزغ  هب  درک و  جورخ  نایقوجلس  دهع  رخآ  رد  ماش  كولم  نامالغ  زا  مانکینوکج  یکرت  هک  تسا  نآ  یتیاور  رد  و 
دش و هدرزآ  نایناماس  زا  هک  دوب  نیکتبلا  لاح  نوچمه  وا  لاح  دـمآ . نوریب  دوب  هدرزآ  ماش  كولم  زا  تشاد و  یلالم  هکنآ  هطـساو  هب  و 

. دش مکاح  اجنآ  رد  دیسر  نینزغ  دالب  هب  نوچ  درک ؛ ناتسودنه  تمیزع 
تفر رکذ  هک  عضوم  هس  نیا  و  دـش ، نطوتم  تسا  تشپاروت  عضوم  هک  اجنآ  دیـسر  دزی  هطخ  هب  نوچ  هدوب ، اطع  وا  مان  هک  زین  كرت  نیا 

. هاش دومحم  نیدلا  رصان  دمحم و  نیدلا  بطق  هدوب : رسپ  ود  ار  وا  و  تفرگ . فرصت  هب 
35 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رـسپ هب  ار  دوخ  رتخد  دوبن  رـسپ  چیه  ار  نیدلا  بطق  نوچ  تشگ . ررقم  نیعم و  نیدلا  بطق  رب  تموکح  تفای  تافو  ردپ  هکنآ  زا  دعب  و 
لیـصفتلا یلع  هقح  وهامک  ناشیا  یماسا  و  دندمآ . وا  لسن  زا  رخآ  ناکباتا  همه  و  دعـس ؛ مان  دش ، دـلوتم  يرـسپ  وا  زا  و  داد ، هاش  دومحم 

یغای ناخ ]  ] دومحم نازاغ  تلود  دهع  رد  هک  دوب  هاش  فسوی  نیدلا  نکر  کباتا  رب  ناشیا  متخ  اما  میدـیدن ، روطـسم  میتشادـن و  مولعم 
. دندرک لاصیتسا  هدومن  تذخاؤم  نایغط  نیا  ببس  هب  ار  وا  دیزرو . دانع  دش و 

[ هاش فسوی  نیدلا  نکر  ]

ناشیا تفتلم  هاش  فسوی  کـباتا  دـنداهن و  هیودرا  هب  يور  فارطا  كولم  زا  سکره  نازاـغ  ناطلـس  ماـیا  رد  هک  دوب  ناـنچ  لاـح  نیا  و 
تروص نیا  وا  و  دـنتفگ ، نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  لداع  بحاص  هب  دوخ  هصغ  هصق  دـندمآ  زجاـع  وا  ملظ  روج و  زا  دزی  رباـکا  نوچ  دـشن .
تینهت هب  فارطا  كولم  ماکح و  هلمج  هک  درادـن ، یگدـنب  رـس  وا  : » تفگ درک و  ضرع  نازاغ  هاـشداپ  ترـضح  رد  ار  متـس  یهاریب و 

. درک ناور  نایچلیا  دزی  کباتا  راضحتسا  هب  ناخ  نازاغ  سپ  دشن ». رضاح  وا  دندمآ و  هیودرا  هب  ناهج  هاشداپ 
هیودرا هب  نتفر  ار  نیدـلا  نکر  کباتا  دـندش و  عمج  یچلیا  هدزای  ات  درکیم ، فقوت  دوب و  رعـشتسم  کباتا  دـندمآیم  ناـیچلیا  دـنچره 
کباتا دـندرک . لوزن  دزی  نوریب  رد  داتـسرفب و  راوس  تسیود  اب  ار  گرزب  يریم  ماـن  ردوسی  ناـخ  نازاـغ  داـتفین . ریذـپلد  دومن و  رذـعتم 

ار وا  دـبال  : » تفگ درواین . دورف  رـس  هجوچـیه  هب  ردوسی  هاپـس  ریما  داتـسرف . وا  شیپ  تاقوسنت  تاـکربت و  اـب  ار  دوخ  هدـلاو  هاـش  فسوی 
وت بلط  هب  لوغم  صخـش  نیا  دنزرف  يا  : » تفگ تفر . رهـش  هب  درک و  تعجارم  ردام  دـنکب ». نازاغ  تخت  سوب  نیمز  هک  دـمآ  دـیابیم 

.« ندرک دیابب  دیآ  لقع  روصت  رد  هک  یتلیح  عون  ره  نونکا  تسا .]  ] هدمآ
دنچ يرز  یکیره  زا  و  تشاد ، بلط  ار  دزی  رودـص  رباکا و  عومجم  تخاس و  ینـشج  زور  رد  مه  هاش  فسوی  نیدـلا  نکر  کـباتا  سپ 

فیلکت بیذـعت و  هب  دـینادرگ و  رـضاح  ار  نالماعم  لام و  ناـیدؤم  رگید  زور  درک  ضبق  لاـم  یغلبم  نوچ  تشونب . اـهتجح  و  درک ، ماو 
رکـشل رد  دـندروآرب و  تسد  راـبکی  هب  سپ  تسا ». ربـکا  ءازغ  زور  زورما  هک : تفگ  ار  دوخ  رکـشل  رگید  زور  دتـسب . ناـشیا  زا  اـهتجح 

زا دنتشکب . ار  همه  دنتخیر و  ردوسی 
36 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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نادرگ يور  نیدـلا ] نکر   ] کباتا شیپ  زا  دوب  دزی  ناگنهرـس  زا  یگنهرـس  هک  يدزی  رفظم  و  دـنتخیرگب . شرـسپ  ود  ردوسی و  نایم  نآ 
هصق نآ  و  دیسرب ، تراما  هبترم  هب  ات  دش ، ادیپ  تهج  نیا  زا  وا  ترهش  و  دیناسرب . ربخ  داهن و  هیودرا  هب  يور  هارمه  رـسپ  ود  نآ  اب  دش و 

وا بقاعتم  نایچلیا  بیرقنع  و  داهن . ناسارخ  هب  يور  تشادرب و  دوب  هتخاس  هک  ياهنیزخ  دـش  یغاـی  نوچ  کـباتا  اذـهیلع  دراد . یلوط 
، دش مزالم  ودرا  رد  یتدم  درب و  ردب  ناج  هتفای  صالخ  هکلهم  نآ  زا  تبقاع  دنتـشاد . وغرای  دندرب و  دیقم  هیودرا  هب  ار  وا  دندش و  ناور 

دوب گربیب  سلفم و  تیاـغ  هب  هاـش  فسوی  کـباتا  نوـچ  دـنداهن . ماـش  هب  يور  فارطا  كوـلم  تماـمت  غـیلری  مکح  هب  هک  یناـمز  اـت 
نآ و  درک . ادیپ  بعص  يدمر  دمایب  نوچ  ار  اضق  دنک . يزاسراک  دور و  دزی  هب  ات  تساوخ  تزاجا  دوش . ماش  رـصم و  مزاع  هک  تسناوتن 

. دیناسر قاسای  هب  ودرا  رد  ار  وا  فلخت  نآ  هطساو  هب  دیدرگزاب  ماش  زا  نازاغ  ناطلس  هکنآ  زا  دعب  دش . فلخت  ببس  دمر 
دالوا زا  یضعب  و  تشذگرد . يدارمان  هب  مه  ردپ  زا  دعب  زین  هاش  رغلس  وا  رسپ  و  درمب . ات  دوبیم  دزی  رد  و  تشاد ، يرـسپ  مان  هلودلا  ءالع 
ناطلس ناخ و  نازاغ  دهع  ءادتبا  زا  دزی  هطخ  و  دنشابیم . لوغشم  تعارز  یشیورد و  هب  ایاعر  رگید  هرمز  رد  دنتسه و  زین  نامز  نیا  ات  وا 
نوصم ریزو  دمحم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  نیدـلا و  دیـشر  هجاوخ  تیامح  فنک  رد  ۀـمحرلا - مهیلع  دیعـس - وبا  ناطلـس  وتیاجلا و  دـمحم 
هتـسیاش دنچ  یتمدخ  رفظم  دمحم  نوچ  دیعـس  وبا  ناطلـس  تلود  نامز  هب  نآ  زا  دعب  دش . عماج  رـصم  ناشیا  تیانع  نمی  هب  هکنانچ  دوب ،

. ملعا هّللاو  تفرگ . قلعت  وا  اب  دیعس  وبا  غیلری  بجوم  هب  تفر ، دهاوخ  رکذ  هکنانچ  اجنآ ، تموکح  درکب 
37 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناتسرل یلاها  لصا  باعشنا  رکذ  ناتسرل  كولم  تاقبط  5

هراشا

و دنناوخ ، تیرک  ار  نآ  هک  تسا  یهید  دوریام  تیالو  هکنآ  یکی  دناهتفگ . هجو  دنچ  دـش  موسوم  رل  هب  هفیاط  نیا  مان  هچنآ  رد  ناخروم 
راشتنا عضوم  نآ  زا  ناـشیا  لـصا  نوچ  دـنیوگیم ؛ رل  ار  نآ  هک  تسه  یعـضوم  دـنب  نآ  رد  و  تسا ؛ موسوم  كول  هب  هک  دراد  يدـنبرد 

همـض اب  رـسک  تلاقث  ببـس  هب  دـنیوگ ؛ رل  ار  تخرد  رپ  هوک  يرل  نابز  هب  هکنآ  رگید  هجو  هدـش . ناشیا  بقل  عضوم  نآ  ماـن  تسا  هتفاـی 
نب ناسارخ  زا  ناسارخ  لها  و  جولهف ، نب  سراف  زا  سراف  لها  هچنانچ  هدوب ؛ رل  مان  ار  ناـشیا  دـج  هکنآ  رگید  هجو  دـنتفگ . رل  دـندرک و 

مـسا هب  زین  ار  نارل  دنناوخیم ، ردپ ]  ] مان هب  ار  ناشیا  زورما  ات  دنابعـشنم و  ثفای  نب  كرت  نب  يرامک  نب  سور  زا  سور  لها  و  جولهف ،
كزینک دنچ  ات  داتسرف  ناتسکرت  هب  ار  يدمتعم  مالـسلا - هیلع  یبن - نامیلـس  هک  تسا  نآ  ناخروم  زا  یـضعب  معز  دناهدرک . موسوم  دج 
نیطایـش ات  دنـشکب  همیخ  درگ  هب  یطخ  دنناوخب و  لزانم  رد  لوزن  تقو  هب  هار  رد  هک  تخومایب  يزرح  و  دروایب ، وا  صاخ  تهج  هب  رکب 
نارتخد ظفحتـسم  یعنام  هطـساو  هب  و  داتفا ، لوزن  قافتا  دوریام  هلحرم  رد  ار  ناـشیا  دـندمآیم ، هکنآ  تقو  هب  دـشابن . تسد  ناشیدـب  ار 

رهم دـنتفای و  تسد  نارتخد  نآ  رب  نیطایـش  يدزیا  ریدـقت  هب  هاـگان  دیـشکن . همیخ  درگ  هب  دوهعم  طـخ  دـناوخب و  زرح  هک  درک  شومارف 
دنامورف هراچیب  نآ  درک . راسفتسا  دوخ  دمتعم  زا  تفای  رهمیب  ار  ناشیا  نامیلس  ترضح  نوچ  لوصو  ماگنه  هب  دش . لیاز  ناشیا  تراکب 

ات دومرفب  درک و  تسایس  ار  نیطایش  نآ  قیقحت  زا  دعب  مالسلا - هیلع  نامیلس - تفگزاب . دوخ  ندرک  شومارف  تیفیک  رایسب  رکف  زا  دعب  و 
لها بسن  رد  خیراوتلا  عماج  بحاص  دندرب . عضوم  نامه  هب  ار  ناکزینک 

38 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. ملعا هّللاو  هدش . عقاو  ناشیا  زا  کی  مادک  رب  هیضق  نیا  هک  تسین  مولعم  و  تسا ، هتخادرپ  ياهمدقم  هلوقم  نیا  زا  مه  هنیعب  نالیگ 

؛ دندوب هدروآ  نیصح  ياههوک  هب  هانپ  تسا  ناتسرل  زورما  هک  دودح  نآ  رد  هدش  یـصاع  نامیلـس  رب  هک  بارعا  زا  یعمج  هک  دنیوگ  اما 
نآ هکنآ  زا  دـعب  دندتـسب . ار  نارتخد  نآ  دـندرک و  كـاله  ار  وا  ناـشیا  دروآیم  وا  تهج  هب  نارتـخد  نامیلـس  دـمتعم  هک  نیح  نآ  رد 
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كاله نوعاـط  هب  عومجم  نارتخد  نیا  زا  ریغ  هب  اـت  تشگ  یلوتـسم  موق  نآ  رب  يادـخ  مشخ  دـندش  رادراـب  ناـشیا  زا  نارتخد  تعاـمج 
. نارتخد نآ  لسن  و  دندش ،

هن یبرع و  هن  هک  دـش  عقاو  ناشیا  تغل  هب  نانچ  رییغت  ماـیا  رورم  هب  و  دـندرک ، ظـفلت  یبرع  و   ] یکرت ناـیم  زا  دـنراد  نارل  زورما  هک  یتغل 
ناشیا تغل  هب  اعطق  فرح  تشه  نیا  هکنآ  رگید  یبرع  هب  تسا  کـیدزن  هک  دـنچ  ياهملک  رگم  دوشیم  موهفم  ناـشیا  ظاـفلا  زا  یکرت ]

ق. نیغ ، نیع ، اظ ، اط ، داص ، نیش ، اح ، دیآیمن : رد 
. هّللا ءاشنا  مینک  دای  ار  ناشیا  نیطالس  تاقبط  هبعش  نونکا  دش  حورشم  ناشیا  بسن  لصا و  حرش  نوچ 

گرزب رل  ناکباتا  هقبط 

هراشا

کچوک رل  مود  و  گرزب ، رل  ار  یکی  دـناهدرک ؛ مسقنم  مسق  ود  هب  ار  نآ  و  هداـتفا ، ضیرع  عیـسو و  تیاـغ  هب  ناتـسرل  تیـالو  هک  نادـب 
: دـندش مسق  ود  نیا  مکاح  ردارب  ود  يرجه  913 م ) ه /  300  ) هیام ثالث  هنـس  خیرات  هب  هک  دنتفای  نآ  هطـساو  هب  بقل  نیا  و  دـنناوخیم .
و دـندرک . هناگادـج  زور  نآ  زا  مسق  ودره  ماشحا  و  دـنناوخ . زاـب  کـچوک  ردارب  ماـن  هب  ار  مود  مسق  گرزب و  ردارب  ماـن  هب  ار  لوا  مسق 
رد يداینب  وا  و  دش . عقاو  لاله  نب  دمحم  نیدلا  ریـصن  تلود  ات  دندرکیم ، شاعم  ایاعر  اب  هنادخدک  ناشیا  دالوا  نطب  دـعب  انطب  نینچمه 

هدش فرصتم  نالوش  ار  ناتسرل  نیمز  فصن  وا  دادجا  ابآ و  يدوجویب  هطساو  هب  و  درک . زیمت  دب  زا  ار  کین  تلادع  هب  داهن و  تموکح 
. دندوب

هدرک وا  ناردـپ  ناتـسلوش  تموکح  نامز  نآ  ات  هرـساکا  دـهع  زا  هک  دوب  یناهبزور  ناـکاهم  نیدـلا  فیـس  وا  رـصاعم  نـالوش  ياوشیپ  و 
لسن زا  زورما  ات  ناتسلوش  ماکح  هک  داد  یمان  ربکا  نیدلا  مجن  هب  ناتسلوش  تموکح  تشکب و  ار  وا  دمحم  نیدلا  ریصن  دندوب .

39 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دناوا

ءایاعر لخاد  دـندمایب و  ماش  قامـسلا  لبج  زا  برع  راوناـخ  دـص  بیرق  1112 م ) - 1111 ه /  505  ) هیاـم سمخ  سمخ و  هنـس  رد  سپ 
مان يولـضف  نسحلا  وبا  سک  دص  نیا  ياوشیپ  دنتـسب . دوب ، دمحم  نیدلا  ریـصن  ریزو  هک  دیـشروخ  دمحم  لیخ  هب  ار  دوخ  هدـش  ناتـسرل 
نآ رب  تراـشا  لأـفت  هب  ینعم  نیا  : » هک تفر  وا  ناـبز  رب  دـندروایب . هتخپ  يواگرـس  نسحلا ] وبا   ] یناـمهم هب  نایدیـشروخ  يزور  تشاد .
نیا زا  دـعب  ماـن ، یلع  نسحلا ، وبا  رـسپ  دـندیجنرب . نایدیـشروخ  تفر ». دـهاوخ  ضیوـفت  نم  نادـنزرف  هب  هفیاـط  نیا  يرادرـس  هک  تسا 

، شردـپ نخـس  نآ  نیک  هب  دـندروخ و  زاب  وا  اـب  نایدیـشروخ  زا  یعمج  دـمآ . نوریب  راکـش  فوط و  مسا  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  یناـمهم 
هیاس رد  تسا  دوهعم  هچنانچ  ناـشیا  دـمآیم . ناـشیا  رثا  رب  وا  گـس  دـنتفرب . دـنتخادنیب و  يراـغ  رد  گرم  روصت  هب  هک  دـندزب  نادـنچ 

هک تسناد  نسحلا  وبا  دمآ . هناخ  هب  تخیرگب و  و  دنکب ، تسرد  ار  ناشیا  رادرس  نیتیـصخ  دیودورف و  گس  نآ  دندیتفخب . دنچ  یتخرد 
زا کلهتسم  حورجم و  ار  دوخ  رسپ  و  دیسر ، راغ  نادب  ات  داهنب  گس  نآ  یپ  رد  رس  یعمج  اب  تسارف  هب  و  تسه ، نآ  نمـض  رد  ياهعقاو 

. درمب دوب  هدرک  لعف  نآ  وا  اب  گس  هک  صخش  نآ  اما  تفای . تبحص  ات  درک  هجلاعم  و  دروآ ، هناخ  هب  اجنآ 
تقو دنچ  دوب  وا  رسپ  هک  یلع  نیا  درمب  نسحلا  وبا  هکنآ  زا  دعب  دندوب . هدش  یلوتسم  سراف  رب  نایرغلـس  هک  دوب  تقو  نآ  رد  هیـضق  نیا 

و دش . ردقلا  میظع  برقم و  تشاد  هک  یتاذ  دشر  هطساو  هب  تفر و  نایرغلـس  تمدخ  هب  مان  دمحم  وا ، رـسپ  درکیم . موق  یئاوشیپ  رگید 
دیناسر میدقت  هب  رایسب  ياهیگدنب  وکین  دمحم  نیا  تشاد  نایم  رد  تابراحم  تالتاقم و  هراکنابش  ماکح  هب  رقنـس  کباتا  هک  ینامز  رد 

وا منک ». تباجا  ات  هاوخب  يراد  هک  يدوصقم  ره  اهیراکتمدـخ  نیا  ضوع  رد  : » هک دومرف  نامرف  کـباتا  دـشیم . رتدـنلب  زونه  وا  هبترم  و 
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. تساوخب یکباتا  هلک  غاد  هصاخ و  شکرت  زا  ریت  کی 
رارکت ار  لوا  تیانع  نامه  رابرگید  و  دینادرگ ، خاتسگ  دوخ  ترـضح  هب  يزور  دنچ  تسا ، رـس  رد  رگید  ياوه  ار  وا  هک  تسناد  کباتا 

ار ناتـسرل  تکلمم  دشاب  يراگدنوادخ  تیانع  رگا  : » هک درک  تساوخرد  فاطلا  رذع  اعد و  زا  دعب  دـمآرد و  وناز  هب  دـمحم  سپ  درک .
وا داتـسرف . ناتـسرل  هب  داد و  تینک  رهاط  وبا  تشونب و  روشنم  سلجم  رد  مه  نویامه  طخ  تسد  هب  دمآ و  شوخ  ار  کباتا  منک ». یفاص 

نسح هب  رایتخا  رس  زا 
40 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هکناـنچ تقو  ره  تحلـصم  ياـضتقم  رب  بیکنت  بیرف و  دـیعو و  دـعو و  گـنج و  هب  هچ  حلـص و  هب  هچ  تشاد  هک  یتساـیک  یتیاـفک و 
رورغ لاود  دش  انهم  ایهم و  يراکماک  يرادراک و  نوچ  و  دروآ . ریخـست  هضبق  رد  ار  ناتـسرل  یتقو  كدنا  هب  و  دیناسر ، روهظ  هب  تسناد 

دینادرگ یفاص  ار  تکلمم  تلادع  تسایـس و  هب  هاگدنچکی  هکنآ  زا  دعب  داهنب . یکباتا  شلاب  راچ  رب  نکمت  تشپ  دزب و  نایـصع  لبط  رب 
. تشاذگ راگدای  نادنزرف  هب  ار  تکلمم  تشذگرد و  داد  لامشوگ  دزس  هکنانچ  ار  مشح  ره  ناریرش  و 

وا نیهب  نیهم و  رسپ  تیصو ، مکح  هب  سپ  لزق . و  دمحا ، نیدلا  ترـصن  و  ناولهپ ، نیدلا  دامع  و  نمهب ، و  فس ، رازه  تشاد : رـسپ  جنپ 
. دش ردپ  ماقممیاق  فس ] رازه  ]

[ فس رازه  ]

، دـش مرا  هنومن  تشهب و  کشر  هک  دـینادرگ  رومعم  نانچ  و  تخاس ، هنطلـسلا  راد  ار  ریما ] لام   ] لاـم مالـسالا  راد  دوخ  تلود  ماـیا  هب  و 
قامسلا لبج  زا  رامشیب  یمـشح  رایـسب و  یموق  هلمج  زا  دنتـشگ . کلامم  نآ  هجوتم  هلیبق  موق و  ره  لوحف  لوصا و  یئاج  ره  زا  هکنانچ 

فیاوط رگید  و  فانم ، دـبع  نب  مشاه  لسن  زا  یمـشاه ، یعمج  و  بلاـط ، یبا  نب  لـیقع  لـسن  زا  یلیقع  هورگ  لـثم  دـندوب ، هدـمایب  ماـش 
و یکار ، و  دـنوتوک ، و  یئالع ، و  يدـهاز ، ینادـنب و  و  يراـیتخب ، و  هیوکاـمم ، و  یکرتسآ ، هکناـنچ : تکلمم ، ره  ياـج و  ره  زا  هقرفتم 

میدرگ اهنیا  زا  کیره  حرـش  ضرعتم  رگا  هک  دـندمایب  کلذ  لاثما  و  یکلز ، و  ینـسامم ، و  یـشکنامک ، یئومم و  و  یتفزاه ، و  یکاـج ،
درک نوریب  ناتسرل  زا  ار  نالوش  ریشمش  برـض  هب  تفای  مامت  یتوق  دنلب و  فس  رازه  راک  هفیاط  نیا  لوصو  هطـساو  هب  نوچ  دبای . بانطا 

میـسقت لیابق  ماشحا و  هب  زگ  رد  زگ  دومن و  طبـض  دشاب ، گنـسرف  داتـشه  ضرع  هب  گنـسرف و  دـص  لوط  هب  هک  نیمزرـس  نآ  تمامت  و 
هدـمآ وا  عفد  هب  کباتا  هاپـس  ترک  دـنچ  دوب ]  ] يرغلـس هلکت  کباتا  ناـمز  هب  وا  ءـالیتسا  دـناشنب . یتیـالو  هب  کـیره  ار  ناردارب  و  درک .

فرصتم زین  روهام  تشخ و  تیالو  ات  سراف  فرط  زا  و  دینادرگ ، دوخ  تکلمم  لخاد  ار  ناهفصا  یگنسرف  راهچ  ات  و  تسکـشب ، دندوب ؛
ترامع تعارز و  هب  تسد  نآ  زا  دعب  دوب . جورع  رد  وا  راک  زور  هب  زور  و  دش .

41 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. درک ایحا  وا  تسا  ریاب  یضعب  عورزم و  یضعب  ناتسرل  تیالو  رد  نامز  نیا  هک  يرق  نآ  رثکا  و  داهن ،

[ هلکت کباتا  ]

روشنم و سامتلا  دوخ  تهج  هب  هفیلخ  ترـضح  زا  دـینادرگ . ماـقممیاق  ار  هلکت  دوخ  رـسپ  درک  تلحر  اـیند  زا  وکین  ماـن  هب  هکنآ  زا  دـعب 
هب تثاغتـسا  نالوش  درمب  فسرازه  هکنآ  زا  دعب  دندرک . باطخ  هلکت  کباتا  ار  هلکت  داتفا و  لوذـبم  وا  سمتلم  و  درک ، بقل  فیرـشت و 
هک ار  يابلال  رمع  نیدـلا  لامج  تشاد . نوخ  رپ  يرگج  نارل  ءالیتسا  زا  زین  دعـس  کباتا  دـندرب . يرغلـس  یگنز  نب  دعـس  کباتا  هاـگرد 
رد ناشیا  داتسرف . ناتـسرل  هب  نامکرت  لوش و  هدایپ  راوس و  رازه  هد  اب  دومرف و  نییعت  ناتـسرل  تموکح  هب  دوب ، روکذم  فسرازه  هدازمع 

و دندش . قرفتم  نالوش  و  درمب ، دروخ و  يریت  نیدـلا  لامج  هبراحم  ءانثا  رد  دـش ، عقاو  تخـس  یگنج  دندیـسر و  مهب  تشکنام  دودـح 
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کچوک رل  رادرـس  زا  هلکت  کـباتا  تدـم  نیا  رد  هک  دـنچره  دوب . ار  وا  رفظ  دـندمآ  وا  دـصق  هب  نایرغلـس  رکـشل  هک  تبون  هس  نینچمه 
تشگ نمیا  سراف  رکـشل  هغدغد  زا  هکنآ  زا  دعب  دشن . تفتلم  دیبلط ، ددم  دوب ، دیـشروخ  نیدلا  عاجـش  هدازرـسپ  هک  لیلخ  نیدلا  ماسح 

هک هفیلخ  ناگتشامگ  عیاقو  نیا  ءانثا  رد  تفرگ .]  ] فرصت هب  ار  کچوک  رل  تیالو  زا  یضعب  ریـشمش  برـض  هب  و  داهن ، وا  دصق  هب  يور 
، هلکت ردارب  رایسب  یبارخ  زا  دعب  هدمآ  ناتسرل  هب  نارگ  يرکـشل  اب  سنوی ، نیدلا  دامع  فساشرگ و  نیدلا  ءاهب  دندوب ، ناتـسزوخ  مکاح 

فساشرگ نیدلا  ءاهب  تشکب و  ار  سنوی  نیدلا  دامع  دیشک و  ناشیا  رس  هب  رکـشل  نآ  ماقتنا  هب  هلکت  کباتا  دندوب . هدرب  هتفرگ و  ار  لزق 
. درک هضواعم  لزق  هب  ات  تشاد  هاگن  و  درک ، ریسا  ار 

نوچ تسویپ . ودرا  هب  مامت  يرکـشل  اب  هناعیطم  هلکت  کباتا  دـش  دادـغب  هفالخلا  راد  صالختـسا  مزاع  ناـخ  وکـاله  هک  خـیرات  نآ  رد  و 
زا شیپ  هکنآ  هطـساو  هب  نارل  و  دندومنیم ، دج  یعـس و  تسا  ناشیا  هدـعاق  هچنانچ  هرـصاحم  رد  قارع  ناردـنزام و  ناسارخ و  ناکیزات 

، هلکت درک . شنزرـس  الم  رـس  رب  ار  هلکت  کباتا  نایوناقوبتیک  دـمآیمن ، ناـشیا  زا  یعـس  دـج و  نآ  دنتـشادن  هعلق  گـنج  رد  یفوقو  نیا 
زا تسا ، رل  تداع  هچنانچ 

42 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هب هتفرگ  ات  هک  داتـسرف  وا  رثا  رب  ار  نایوناقوبتیک  دادغب  حتف  زا  دعب  ناخ  وکاله  دمآ . ناتـسرل  هب  دیدرگزاب و  تصخریب  یبش  مین  لاعفنا ،

هلکت کباتا  هب  تشاد  هک  ینیبشیپ  تیاغ  زا  فسرازه  نوغرا  بلا  نیدـلا  سمـش  وا  ردارب  دـنامورف . ریحتم  هلکت  کباتا  دروایب . هاـگرد 
: تفگ هلکت  کباتا  دوش . عفترم  هغدـغد  نیا  منک و  یئوجاـضر  هک  دـشاب  اـت  یتسرف  هاـشداپ  شیپ  ارم  هک  تسا  نآ  رد  تحلـصم  تفگ :

. تسا نانچ  تحلصم 
هب هانپ  مهوت  تیاغ  زا  هلکت  دندش . ناتـسرل  مزاع  هدرک  دّیقم  ار  وا  دروخزاب . لوغم  رکـشل  هب  دحرـس  هرانک  رد  نیدـلا  سمـش  درک . نانچ 

ار دوخ  يرتشگنا  ناخ  وکالوه  هک  ینامز  ات  درکن  دامتعا  دندومن  هغلابم  دیعاوم  تلامتـسا و  رد  لوغم  ءارما  هک  دـنچره  درب . درکنام  هعلق 
نیا و  هدوب ، نایم  رد  ياهضوافم  هیفخ  رد  ار  وا  هک  دش  رهاظ  هاگان  دنتـشاد  وا  يوغرای  نوچ  تفر . زیربت  هب  هلکت  نآ  زا  دعب  داتـسرف . ودب 

. دیسر تسایس  هب  هلکت  کباتا  هانگ  نیا  توبث  زا  دعب  هدرک . نآ  هطساو  هب  فلخت 

[ نوغرا بلا  نیدلا  سمش  کباتا  ]

دمآ ناتسرل  هب  نیدلا  سمـش  نوچ  هدومرف . ضیوفت  فسرازه ]  ] نوغرا بلا  نیدلا  سمـش  کباتا  هب  ار  ناتـسرل  تموکح  ناخ  وکاله  و 
ترامع تعارز و  هب  ریبدت  نسح  هب  درک و  عمق  عطق  تاهج  جارخ و  زا  لاس  ود  کی  ات  دید ، هدـش  هراوآ  ار ]  ] ایاعر بارخ و  ار ]  ] تیالو

لوغم مسر  هب  نیدلا ]  ] سمش کباتا  هک  دش  نآ  تیالو  ینادابآ  ببس  کی  و  دمایب . لوا  رارق  هب  ناتسرل  عومجم  هرابرگید  دومن . لاغتـشا 
دورهدنز عبنم  هک  كدرز  هوک  هب  ناتـسبات  يدرک و  یـشیمالشیق  شوش  جدیا و  هب  ناتـسمز  هچنانچ  تفرگشیپ ، قالـشق  قالیی و  هدـعاق 

لاونم نیدـب  لاس  هدزناـپ  يدندیـشکن . سکاـن  سکره و  روج  تیعر  يدوبن و  وج  هب  جاـیتحا  ار  نایرکـشل  ياوراـهچ  اـت  يدـمایب ، تسا 
. تسویپ ّقح  تمحر  هب  1273 م ) - 1272 670 ه /  ) هیام ّتس  نیعبس  هنس  رد  درک و  تموکح 

[ هاش فسوی  کباتا  ]

روشنم اب  دوب  ناخ  اقابآ  هاگرد  مزالم  هک  هاش  فسوی  کباتا  شرسپ ] وا  زا  دعب  ]
43 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نآ رد  دوبیم . ودرا  مزالم  تاقوا  رثکا  تشاد  هک  یکین  تین  زا  تفرگ . رارق  ودب  تموکح ] دمآ و  ناتـسرل  هب  یکباتا  غیلری  و   ] تموکح
اب لیاه  یقیـضم  رد  دـنچ  یـصوصخم  اب  هاشداپ  هک  داتفا  نانچ  قافتا  ار  اضق  دـیدرگ  ناـملید  نـالیگ و  حـتف  هجوتم  ناـخ  اـقابا  هک  تقو 
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نایم رد  ار  دوخ  ریـشمش  برـض  هب  تسجورف و  بسا  زا  هاش  فسوی  کباتا  دوش . ریگتـسد  هک  دش  کیدزن  دـندروخ و  زاب  هبلغ  ینمـشد 
دـیدرگزاب و روصنم  رفظم و  ناخ  اقابا  هکنآ  زا  دـعب  تفر . درگ  هب  ناردـنزام  رادمتـسر و  ناخ  تفه  دومن ؛ یـششوک  دـنکفا و  ناـیملید 

هاش فسوی  کباتا  دومرف ، وا  لاغرویـس  ار  ناقدابرج  نازوریف و  قارع  زا  ار و  هیولیکهوک  ناتـسزوخ و  سراف ، زا  و  درک ، دـنلب  ار  وا  هبترم 
گنج دومن و  درمت  دوب ، نکمتم  هیولیکهوک  رد  هک  لوش  نیدلا  مجن  ردارب  دنک . فرصت  یلاغرویـس  تایالو  غیلری  مکح  هب  هک  تساوخ 

. دش هتشک  ات  درک ،
. دیبلط دوخ  ددم  هب  ار  هاش  فسوی  دـمحا ، داتفا ، تعزانم  ناخ  نوغرا  وا و  نایم  درک و  سولج  ناخ  دـمحا  نوچ  ناخ  اقابا  تافو  زا  دـعب 

بلط هب  ار  وا  تشاد و  روذعم  ار ]  ] هاش فسوی  نوغرا ، دش ، مزهنم  دمحا  نوچ  و  دـش . قحلم  هدایپ  راوس و  رازه  ود  اب  هاش  فسوی  کباتا 
هب رابجا  هارکا و  هب  و  دونشن ، کباتا  درک  تساوخرد  دومن و  هغلابم  هک  دنچره  دوب . مق  رد  بحاص  داتـسرف . نیدلا  سمـش  مظعا  بحاص 

. داتسرف ناتسرل  هب  مارملا  یضقم  دیدنسپب و  ار  وا  تمدخ  نآ  ناخ  نوغرا  دروآ . هاگرد 
685 ه/  ) هیاـم ّتس  نیناـمث و  سمخ و  هنـس  هب  تفرگ  رارق  هاوخلد  بسحرب  تموکح  راـک  تفاـی و  لوصو  يویند  تادارم  هکنآ  زا  دـعب 

. تشذگرد 1286 م )
روظنم ار  دوخ  هدیدنسپ  تمدخ  هب  بایسارفا  دربیم . رسب  ردپ  اب  هک  دمحا ، یکی  و  دوب ، ودرا  مزالم  هک  بایـسارفا  یکی  تشاد : رـسپ  ود 

. دومرفیم تافتلا  کناسکنج  دالوپ  همه  زا  شیب  و  دوب ، هدینادرگ  ارما  ياهلد  بوبحم  ناخ و  نوغرا  تیانع  رظن 

[ بایسارفا کباتا  ]

فّلکت تسد  سپ  دینادرگ . ودرا  مزالم  ار  دمحا  دوخ  ردارب  دش و  ناتسرل  مکاح  بایـسارفا  کباتا  غیلری  بجوم  هب  شردپ  تافو  زا  دعب 
و دش ، لامیاپ  ریما ] لام   ] لام ریطخ  هطخ  هچنانچ  درک ، زارد  تایالو  یلاها  تارداصم  تالاوح و  هب  لواطت  و 

44 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هب هانپ  روج  نآ  تبوعـص  زا  تیالو  نالومتم  زا  یعمج  دـیدرگ . روتف  ترفن و  لحم  دوب  نایملاع  ءاجلم  تیاغ  اـت  هک  مرک  نادـناخ  ناـنچ 

تافو ربخ  ناهفـصا  هب  وا  لوصو  نیح  رد  هاگان  داتـسرف . ناـشیا  بلط  هب  ار ، لزق  دوخ ، ردـپ  هدازمع  بایـسارفا  کـباتا  دـندرب . ناهفـصا 
. دنتفرگ فرصت  هب  رهش  دنتشکب و  دوب ، ناهفصا  هنحش  هک  ار  ودیاب  هتسناد  تمینغ  ار  تصرف  هاش  رغلس  اب  لزق  دیسرب . بقاعتم  نوغرا 

صلختـسم یلکلاب  لوغم  تسد  زا  ار  ناریا  تکلمم  هک  درک  رمخم  رطاخ  رد  تسناد و  دوخ  تلود  همدقم  ار  ینعم  نآ  بایـسارفا  کباتا 
ماشحا زا  یعمج  اب  ار  اضق  داتـسرف . دور  هوک  دنبرد  هب  یلوارق  هب  ار  نیّدلا  لالج  دوخ  رـسپ  دـش و  لوغـشم  رکـشل  هیهت  هب  دوخ  دـنادرگ .

. درک دوب  نکمم  هچنآ  تراغ  یبارخ و  زا  ناشیا  ياههناخ  رد  و  تسکـشب ، ار  ناشیا  درک و  تخات  ناـشیا  رـس  رب  ربخاـن  دروخزاـب . لوغم 
رل درم  هد  لوغم  نز  کی  هچنانچ  دـندروآرب ، تسد  روطاس  گنـس و  بوچ و  هب  درم  نز و  رابکی  هب  دـیبنجب و  یلوغم  تریغ  ار  نالوغم 

و درب ، ردـب  ناج  مخز  دـنچ  هب  نیدـلا  لالج  دـندرکیم . درخ  ندرگ  رـس و  ار  کیکی  غوجالا  غوریـس  مخز  هب  دوب و  هتخادـنا  شیپ  ار 
. دندیسر دوخ  يازس  هب  حورجم  لوتقم و  نارگید 

وا اب  زین  کچوک  رل  ماکح  هک  دومرف  ررقم  داتـسرف و  ناشیا  عفد  هب  ار  یجادوا  يادالود  ریما  ناـخ  وتاـخیک  دیـسر  ودرا  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ریما درب . درکنام  هعلق  هب  هانپ  تشاد  هک  يزجع  زا  دـیچورف و  طسب  طاسب  تفرب . غامد  زا  توخن  نآ  ار  بایـسارفا  کـباتا  دـننک . تقفاوم 

تاـیح نآ  زا  هب  ار  یماـکان  گرم  تشادرب و  ناـج  زا  لد  کـباتا  هک  درک  ناـنچ  دروآ و  گـنت  هب  ار  وا  هلتاـقم  هرـصاحم و  هب  يادـالود 
تبـسن رایـسب  تمدخ  قوقح  شردپ  نوچ  دروآ . ودرا  هاگرد  هب  هدینادرگ  سوبحم  ار  وا  يادالود  ریما  دمآ . نوریب  نفک  غیت و  اب  هتـسناد 

تزع مارتـحا و  تارم  تارک و  هب  هک  یناـمرک  نوتاـخ  هاـشداپ  نوتاـخ و  كورا  دوب  مرتـحم  ززعم و  یتـقو  همه  تشاد و  هرهاـق  ءاروت  هب 
تشذگرد و وا  هانگ  رـس  زا  ناخ  وتاخیک  ات  دندمآ  نایم  رد  دندوب ، هدرک  هدهاشم  نیعلا  يأر  هب  ودرا  ترـضح  رد  ار  هاش  فسوی  کباتا 
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. دومرف ضیوفت  ودب  ار  ناتسرل  تموکح  رارقرب 
مزالم هنب  چوک و  اب  دنتشاد  يرایتخا  هک  ار  ناتسرل  لوصا  زا  یعمج  ابرقا و  رثکا  هاش و  رغلس  لزق و  دمحا و  دوخ  ردارب  بایـسارفا  کباتا 

696 ه/  ) هیام ّتس  نیعست و  ّتس و  هنس  رد  هکنآ  زا  دعب  دش . لوغشم  تموکح  هب  دوخ  و  دینادرگ ، ودرا 
45 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تخاون و هب  تسویپ و  هاگرد  هب  نادـمه  رد  بایـسارفا  کباتا  دـش . دادـغب  هجوتم  ناـخ  نازاـغ  دومحم  ناطلـس  مالـسا  هاـشداپ  1297 م )
. دومن تعجارم  رایسب  شزاون 

رد دوب  هدرک  مولعم  هک  ار  وا  تفلاخم  و  دـینادرگ . زاب  ریگنانع  و  دروخ ، زاـب  وا  اـب  دوب  سراـف  هنحـش  هک  قادـقروه  ریما  هار  رد  ار  اـضق 
. تفای تسایس  لاس  نیا  رد  غیلری  مکح  هب  ات  دیناسر ، توبث  هب  هاشداپ  ترضح 

[ دمحا نیدلا  ترصن  کباتا  ]

قالخا هدیدنسپ و  تریـس  هطـساو  هب  تشاد . ینازرا  دمحا  نیدلا  ترـصن  شردارب  هب  ار  ناتـسرل  تیالو  تموکح  ناخ  نازاغ  نآ  زا  دعب 
هب هکنآ  زا  دعب  تشاد . مامت  يرایتخا  ارما  عومجم  جازم  رد  و  دوب . هتـشگ  دامتعا  لحم  هدـش و  نازاغ  ناطلـس  تیانع  صوصخم  هدـیمح ،
زا درب و  شیپ  تسایک  قیرط  دوب . هدمآ  شخب  کی  هب  لوا  شخب  رازه  زا  هک  دید  بارخ  نانچ  شردارب  روج  زا  ار  تکلمم  دمآ  ناتـسرل 

داد و نیدلا ] دامع  نب   ] نیدـلا بطق  کلم  هب  دوخ  ترازو  سپ  دـش . دوب  هچنآ  زا  رتهب  ینامز  كدـنا  هب  هک  درک  نانچ  تمحرم  لدـع و 
لد و ماک  هب  لاس  لهچ  تدـم  دوب . لضاف  لداع و  لقاع ، تیاـغ  هب  يدرم  درک . عوجر  نیدـلا  ماـسح  نب  هاـش  ورـسخ  هب  رکـشل  يرادرس 

. تسا ریما ] لام   ] لام عباوت  رد  شنفدم  درزاین . وا  زا  سفنتم  کی  رمع  همه  هب  و  درک ، تموکح  رطاخ  تغارف 

[ هاش فسوی  کباتا  ]

وا و نایم  دتـسب . هرـصب  هزیوح و  رتشوش و  ریـشمش  برـض  هب  و  داتفا ، رـس  رد  يریگناهج  سوه  ار  هاش  فسوی  کباتا  شرـسپ  وا  زا  دـعب 
نآ رـس  زا  دتـسن  توشر  هب  ار  نازوریپ  اـت  ددـنبب . ناهفـصا  زا  ار  دورهدـنز  عـبنم  هک  تساوـخ  يرل  جـل  زا  و  داـتفا ، عازن  ناهفـصا  ماـکح 

ار وا  قودنـص  تشگ . لصاو  قح  تمحر  هب  یعیبط  ضرم  هب  نآ  زا  دعب  درک . شاعم  مامت  رایتخا  هب  هام  هن  لاس و  جنپ  تدم  تشذگنرد .
. دندروآ ریما ] لام   ] لام هب  رتشوش  زا 

46 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ نیدلا ترصن  نب  بایسارفا  کباتا  ]

نـسحتسم شاعم  ادـخ  قلخ  اب  دوب  هدینـش  ردارب  زا  هدـید و  ردـپ  زا  هک  يروط  هب  دـش و  ماقم  مئاـق  بایـسارفا  کـباتا  شردارب  وا  زا  دـعب 
ار سراف  ءالضف  رثکا  کباتا  هیاس  رد  تسا  ملاع  ءالضف  مدقا  هک  نیدلا  دعـس  هجاوخ  و  درک ، ایحا  رایـسب  تاربم  تاریخ و  تفرگشیپ و 

تلود رود  زا  لاس  هدزای  هکنآ  زا  دعب  دندش . ظوظحم  وا  تاماعنا  هلـضف  زا  نمـشد  تسود و  کلامم  یلاها  و  دیناسر ؛ لمجت  لومت و  هب 
همه نآ  دوجو  اب  وجنا ]  ] هاش دوعـسم  تسا . عقاو  ریما ] لام   ] لام رد  ودره  هربقم  دنتفای . تافو  مه  مأوت  هب  تشذـگب  ریزو  نیا  کلم و  نآ 

. تفاییم هرهب  یکباتا  مرک  ساک  زا  تهج  ره  عون و  ره  هب  تشاد  هک  یتاذ  ءانغتسا 

[ بایسارفا نب  درولا  رون  کباتا  ]

دنچ نیازخ  تشاد و  مها  ترشع  شیع و  هقیرط  یمهم  همه  زا  تسشنب  تموکح  دنسم  هب  نوچ  بایسارفا  نب  درولا  رون  کباتا  وا  زا  دعب 
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يرادیرخ یجنگ  هب  ار  هفیطل  ره  تشاد و  شوخ  ار  نادعتسم  دوخ  تلود  دهع  هب  و  دینادرگ . فرص  تذل  بسک  رد  ار  دادجا  ابآ و  هلاس 
هبترم ریشع  رشع  هب  دیشوکیم  هک  نادنچ  دربیم و  دسح  وا  مرک  طارفا  رب  تشاد  هک  يدوج  نآ  دوجو  اب  وجنا  قحسا  وبا  خیش  ریما  درک .

. دیسریمن وا 
دارم لد و  ماک  هب  لاس  هن  یـس و  دیبرچیم . شرنه  همه  رب  تشاد  هک  یتاذ  یبسک و  تلیـضف  و  دـنامیمن ، شمرک  هیاپ  زا  زین  وا  تلادـع 

ظوظحم نآ  تاـفوقوم  زا  ار  اوه  غرم  اـت  اـیرد  یهاـم  زا  و  تخاـسب ، لـحارم  لزاـنم و  رد  تاـطابر  ریخ و  عاـقب  و  درک ، تموکح  رطاـخ 
. تشذگب تشاذگب و  راگدای  هب  ار  کین  مان  نآ  زا  دعب  دینادرگ .

[ دمحا کباتا  ]

رد وا  دادجا  ابآ و  هدیمح  موسر  هک  تفرگ  شیپ  دـنچ  یمـسر  و  دـش ، ماقممیاق  ردـپ  تیـصو  مکح  هب  دـمحا  کباتا  شرـسپ  وا  زا  دـعب 
همدقم تسخن  داتفارب . نآ  نمض 

47 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ردارب زا  تسخن  تسایـس  داینب  و  تسناد ، دامتعاان  نیاخ و  تروشم  رد  ار  ارما  تشادـن و  تسار  سکچـیه  هب  رطاخ  هک  دوب  نآ  وا  تبکن 

و دندش ، نادرگ  يور  هاش ، دوعسم  بایسارفا و  شرگید ، ناردارب  نآ  زا  دعب  تشکب . دوخ  تسد  هب  ار  گنـشوه  یبجومیب  و  درک ، دوخ 
هب دمحا  کباتا  و  دـندرک . زارد  رگیدـمه  رب  بلغت  تسد  ناشیا  دـیلقت  هب  تیعر  و  دـندرکن ، وا  تبغر  دوب  هاگرد  مزالم  هن  هچنآ  زین  ارما 

صلختسم ار  سراف  مود  ترک  هناهرب - هّللا  رانا  يزاغ - ناطلس  رکشل  هکنآ  زا  دعب  داتفا . فعـض  ضیـضح  هب  تمظع  جوا  زا  نآ  هطـساو 
عوـمجم درک ، بصن  کـلملا  راد  تموـکح  هب  ار  هدهـشم - هّللا  روـن  خیـش - رمع  هدازریما  دیهـش  دیعـس  هدازناطلـس  ترـضح  هدـینادرگ 

هجو هب  هک  ار  ناشیا  زا  یـضعب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  لوصو  زا  دـعب  دـندوب . هدـش  تخت  هجوتم  نیمز  ناریا  نانیـشنتخت  نارادجاـت و 
دمآیمن يراک  ناشیا  تسد  زا  هک  نادب  هچ  یتاذ و  محرت  هب  هچ  ار  یضعب  و  درک ، تسایـس  دنتـسشنیمن  ناناملـسم  و ]  ] کلم تحلـصم 

تهج هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  اما  دیدرگزاب ، ناعیطم  رگید  هرمز  رد  زین  دـمحا  کباتا  دـینادرگزاب . فولأم  ياهنطو  هب  مارملا  یـضقم 
هب هک  ار  يرگید  دوش  بلاغ  وا  رب  ّتیرل  رگا  هکنآ  رب  رظن  درب ، دنقرمـس  هب  اون  مسا  هب  ار ، هاش  دوعـسم  بایـسارفا و  وا ، نا ]  ] ردارب طایتحا 

. دهد لامشوگ  هدرک  زووالق  دنکیم ، تمزالم  دوخ  تکلمم  تموکح  دیما 
هب ناتـسرل  تکلمم  دـنراذگ  ودـب  ار  وا  لاس  کی  ات  رگا  هک  دـش  مولعم  يدـح  هب  ار  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  وا  يدوجویب  هکنآ  زا  دـعب 
هب و  دشاب . ار  بایـسارفا  رگد  یمین  ار و  دـمحا  گرزب  رل  یلاعا  مین  کی  هک  تسویپ  ذافن  هب  یلاع  غیلری  نآ  زا  دـعب  دـتفا ، يرگید  تسد 
زا و  دـنتفای ، هار  نایم  رد  تلود  داّسح  داتفا و  عازن  رگیدـمه  زا  ینمیاان  هطـساو  هب  ناردارب  هنایم  داتـسرف . ناتـسرل  هب  ار  وا  رایـسب  تاـیانع 

دوب و هدمآ  تموکح  هب  ودرا  ترـضح  زا  بایـسارفا  نوچ  دش . ناسکی  كاخ  اب  دوب ، ناریا  غارچ  مشچ و  هک  ناتـسرل  تکلمم  نآ  هجیتن 
رب لمح  وا  تفریم ، ماکحا  دمحا  تحیـصن  رد  هک  دنچره  دوب . هب  بایـسارفا  اب  دـمحا  زا  دـمحم  ریپ  هداز  ریما ]  ] تشاد لوغم  اب  یئانـشآ 

هدازریما دمایب . دنوشیم  رضاح  « 1  » ياتلرق رد  هک  یمسر  بجوم  هب  رابکی  درکیم . ضرغ 
______________________________

. تسا هدمآ  رگید  عبانم  رد  مه  باتک و  نیا  رد  مه  ياطلرق  ياتلیرق و  ياتلیروق ، ياتلروق ، ياهتروص : هب  هژاو  نیا  (. 1)
48 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هکنآ زا  دعب  دینادرگزاب . دوخ  ّزع  رقم  هب  دومرف و  وفع  هانگ  دنچ  توبث  زا  دعب  يزاغ  ناطلـس  داتـسرف . ودرا  هب  تفرگب و  ار  وا  دـمحم  ریپ 
تدم تشادزاب . زدنهق  هعلق  رد  تفرگب و  ار  دمحا  کباتا  دمحم ، ریپ  هدازریما  مود  لاس  تسویپ ، قح  تمحر  هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح 

. دوب دنب  لاس  راهچ 
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قالطا دنب  زا  ار  وا  تسـشنب  سراف  تخت  رب  ردنکـسا  هدازریما  هک  1406 م ) 811 ه /  ) هیامنامث رـشع و  يدحا و  هنـس  خیرات  هب  نآ  زا  دعب 
تموکح هب  ار ] وا  هداد  رارقا  تشاد  قلعت  یکلم  حـلاصم  هب  هک  دـنچ  یتیاکح  دـینادرگ و  زارفرـس  هناهاشداپ  تالمجت  عومجم  اب   ] درک و

: هک دنتفگ  تیالو  نآ  یلاها  درک  نوزفا  تشاد  هچنآ  زا  ار  متس  روج و  دومنن و  مایق  دندوب  هدومرف  هچنادب  دیسرب و  نوچ  داتسرف . ناتسرل 
میشاب دوخ  رـس  يادخدک  میدوب  هچنانچ  هک  هب  نامه  هدماین . دوخ  اب  لامـشوگ  همه  نیا  ترثک  زا  هدشن و  هبنتم  لالم  همه  نیا  دوجو  اب  »

یگدنبوکن یتهج و  کی  هب  هک ]  ] یضعب دنداهن . یئارحـص  هب  رـس  یهوک و  هب  يور  کیره  سپ  میوشن ». کیرـش  وا  اب  دوخ  نوخ  رد  و 
تـسناوت هک  یعون  هب  ار  کیکی  دنیب  جراخ  یتکرح  ناشیا  زا  هکنآیب  دمحا ، کباتا  دـنداتفیب و  دامتعا  زا  نآ  هطـساو  هب  دـندوب  مزالم 

هب ناـشیا  هدازرادرـس  هک  یکرتـسآ  مشح  زا  یعمج  دـندش . وا  عفد  هجوتم  تین  لد و  همه  هب  تسویپ و  قیقحت  هب  قلخ  مهو  سپ  تشکب .
زا نارل  دننکن . زواجت  بدا  دح  زا  هکنآ  روصت  تفر ، ناشیا  رـس  هب  كدنا  يدودعم  اب  دمحا  و  دندرک ، جورخ  دوب ، هدش  هتـشک  وا  تسد 

. دنتشکب دنتفرگب و  اباحمیب  ار  هراچیب  دنتشاد  هک  یملا 

[ دیعس وبا  کباتا  ]

تهج هب  وا  دروآ . ردنکسا  هدازریما  هب  تناعتسا  تشاذگب و  سبح  رد  ار  وا  دوب . هدرک  سوبحم  ار  بایـسارفا  دوخ  مع  دیعـس  وبا  وا  رـسپ 
كدنا يرایرهـش  زومر  يرادرـس و  تاکن  زا  هک  دـشاب  ات  دـینادرگ ، دوخ  مزالم  لاس  ود  کی  دوشن  شردـپ  راک  وچمه  زین  وا  راک  هکنآ 

. داتسرف ناتسرل  تموکح  هب  مارملا  یضقم  نآ  زا  دعب  دبایرد . يزیچ 
49 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناشیا لاوحا  عاضوا و  کچوک و  رل  بعش  رکذ 

هراشا

ياهلیبق ره  نآ  زا  دعب  دندش و  رایسب  عضوم  نآ  رد  موق  نیا  میاهدرک . دای  ار  نآ  تیفیک  يرل و  بقل  عوقو  ببس  تفر  رکذ  اقباس  هچنانچ 
، دش روهشم  نادب  هلیبق ] مان  دنتفرگ  رارق  هک  یعضوم  مسا  هب  یضعب  ردپ و  بقل  هب  یضعب  و  دنداهن ، یعضوم  هب  يور  راوخفلع  تهج  هب  ]
کل و یئورکنج و  يزولس و  دناموسوم و  ردپ  مان  هب  هک  یسابعلا  وبا  یکلملا و  دبع  یکزایا و  یسابع و  دواد  یلـضف و  یناهبزور و  لثم 
هب هک  یکدوج  یکاس و  یکلـس و  يزار و  ياهرکنام و  هنگنز و  دنوارب و  یکراوخز و  ینالا و  يدبونـس و  دنراک و  یکـشوک و  هتـسه و 

. دناهدوبن رل  لصا  رد  اما  دنراد  يرل  نابز  هچرگا  یکاس  موق  لثم  ماوقا  نیا  زا  یضعب  و  دناهدش . روهشم  دوخ  عضاوم  یماسا 
. لیبس نیمه  زین  دور  هیام  یلاها 

لام هفالخلا ، راد  ناوید  لامع  لاس  ره  و  دناهتـشادن . هدـح  یلع  یمکاح  زگره  1155 م ) ه /  550  ) هیام سمخ  نیسمخ و  هنـس  رخآ  ات  و 
دش و ناشیا  هنحش  دیشروخ  نیدلا  عاجش  تفر  رکذ  هکنانچ  هک  ینامز  ات  دناهدرکیم ، نالصحم  لیـصحت  هب  يررقم  بجوم  هب  ار  ناشیا 

. تفرگ فرصت  هب  ار  یحاون  نآ  ارادم  ریبدت و  هب 

[ دیشروخ نیدلا  عاجش  ]

نارل دروآرب . يدعت  روج و  تسد  تفای  ناشیا  رب  مامت  یئالیتسا  تسشنب و  نارل  رطاخ  رد  دیـشروخ  نیدلا  عاجـش  تموکح  هکنآ  زا  دعب 
، دوخ ردارب  و  دش ، نصحتم  هرکنام  هعلق  رد  درکن و  مکح  هب  شوگ  دشاب . لوزعم  وا  هک  دش  ذفان  مکح  ات  دندرب ، هفالخلا  راد  هب  تثاغتسا 
ات تشادزاب  دینادرگ و  دیقم  ار  دمحم  نیدلا  رون  دوش ، زجاع  شردارب  هکنآ  عمط  هب  هفیلخ ، داتـسرف . هفالخلا  راد  هب  ار ، دمحم  نیدلا  رون 
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. درمب سبح  رد 
ياهمان ناما  ات  درک  سامتلا  نارـصاحم  زا  تسین ، یـصالخ  دراپـسن  هعلق  ات  هک  تسناد  نیدلا  عاجـش  دش و  يدامتم  هرـصاحم  تدم  نوچ 

درک و عوجر  دوخ  نادمتعم  هب  ار  وا  عالق  رایتخا  هفیلخ  درپسب . هعلق  نآ  زا  دعب  دنروایب ، هفالخلا  راد  زا  دادش  ظالغ و  هب  دکؤم 
50 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دینادرگ ناتسرل  مکاح  رارقرب  مه  ار  وا 
تیالو مکاح  وا  رـصع  رد  دینادرگ . دهعیلو  ار ، دوخ  رـسپ  مان ، نیدلا  ردب  دوخ  تایح  نامز  رد  درک و  تموکح  رگید  لاس  یـس  تّدم 

هار ناـشیا  لاـح  هب  وا  رمم  زا  ماـمت  یجاـعزنا  و  دروآیم ، ناتـسرل  تاـیالو  رـس  هب  هناـکرت  تخاـت  هتـسویپ  و  دوـب ، كارتا  زا  یکی  تاـیب 
. تفاییم

هفاضا زین  تایب  تیالو  و  دروآ ، تیافک  ار  وا  ّرش  اعمق  ارهق و  ات  داتـسرف  كرت  نآ  عفد  هب  ار  نیدلا  ردب  دوخ  رـسپ  دیـشروخ  نیدلا  عاجش 
لوط زا  نیدلا  ردب  هک  دومن  نانچ  وا  اب  درک و  ردغ  دوب ، دیشروخ  نیدلا  عاجش  هدازردارب  هک  متسر  نیدلا  فیس  نآ  زا  دعب  دش . ناتـسرل 

. دنک عفد  ار  وا  هک  دهاوخیم  تسا و  لولم  وا  تایح  ثکم 
دوخ اب  متـسر  نیدـلا  فیـس  داد . لاثم  رـسپ  نتـشک  هب  درک و  رواب  ار  فوجم  نخـس  نآ  یفرخ  يریپ و  تیاغ  زا  دیـشروخ  نیدـلا  عاجش 
رسپ ماقتنا  تهج  هب  هنیآره  دیامن  راکنا  تسا  هداد  هک  یتصخر  زا  دوش و  نامیشپ  نیدلا  عاجـش  رگا  نیدلا  ردب  لتق  زا  دعب  هک : دیـشیدنا 

هاگدنچ زا  دعب  تشکب . ار  نیدلا  ردب  نآ  زا  دعب  دتـسب و  وا  نیرتشگنا  نایـسن ، هب  دوب  هک  ياهلیح  ره  هب  سپ  دـهد . اضر  زین  نم  دـصق  هب 
هتفای رمع  هک  لاس  دص  زا  دعب  دش و  يریپ  تلع  تفاضا  دنزرف  گرم  مغ  دندومن . زاب  ار  تیفیک  درک ، دوخ  رسپ  لاح  راسفتسا  دیـشروخ 

. تفرورف ةاجافم  هب  1214 م ) 611 ه /  ) هیام ّتس  نیرشع و  يدحا و  رد  دوب 

[ متسر نیدلا  فیس  ]

، تشاد مان  لیلخ  نیدلا  ماسح  هک  دیشروخ  نیدلا  عاجش  نب  نیدلا  ردب  رتگرزب  رسپ  تسشن . تموکح  هب  متـسر  نیدلا  فیـس  نآ  زا  دعب 
. تفر هفالخلا  راد  تمزالم  هب 

تلدعم هیاس  رد  ناتسرل  قلطم  هک  دینادرگ  نادابآ  نانچ  ار  تکلمم  دیشوکب و  تعارز  ترامع و  رد  دش و  یلوتـسم  متـسر  نیدلا  فیس 
. درک تساوخ  زاب  وا  زا  متـسر  نیدلا  فیـس  تخوس . یمه  شتآ  هب  وج  هشوخ  همیه ، ضوع  هب  ینز  وا  دـهع  رد  تشگ . نانج  کشر  وا 
هک دوب  ياهبترم  هب  متـسر  نیدلا  فیـس  دهع  رد  صخر  هک  دنیوگزاب  وت  زا  دـعب  هک  منکیم  تکرح  نیا  ینعم  نآ  هطـساو  هب  تفگ : نز 

رونت رد  همیه  ياج  هب  وج 
51 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

فیـس دوبن . ناشیا  عفد  هضرع  ار  سکچیه  هک  دندوب  هدش  یلوتـسم  قارع  لحارم  رب  قیرطلا  عاّطق  زا  یعمج  وا  دهع  رد  مه  دـنتخوسیم .
نابهلگ نابوچ و  سک  چیه  وا  تلود  دهع  رد  هک  دوب  يدح  هب  ات  وا  تلدعم  و  تشکب . دروآ و  تسدـب  ار  همه  نآ  لیح  نسح  هب  نیدـلا 

نم هد  زا  شیب  نم  دص  نآ  زا  وا  دشیم و  لصاح  نم  دص  دندرکیم  تعارز  هک  نم  کیره  و  دنتـسبیمن ، هناخ  ياهرد  بش  تشادـن و 
فیس دنتخیر . وا  رس  رب  هاگان  دوب  مامح  رد  هک  يزور  ات  دندش ، قفتم  نیدلا  فرش  شردارب  اب  دندمآ و  ریس  وا  تلادع  زا  نارل  دتسیمن .

ار نیدلا  فیس  پسا  تشاد ؛ قافتا  وا  نانمشد  اب  صخـش  نآ  درک . هوک  هب  يور  قیفر  کی  اب  دیود و  نوریب  هتـسشان  رـس  اب  متـسر  نیدلا 
ردپ صاصق  هب  ات  درپس ، نیدلا  ردب  نارسپ  هب  ار  نیدلا  فیس  نیدلا  فرش  درب . وا  رـس  هب  ار  رکب  وبا  نیدلا  فرـش  دیدرگزاب و  درک و  یپ 

. دندرک كاله 

[ رکب وبا  نیدلا  فرش  ]
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[ رکب وبا  نیدلا  فرش  ]

نیدلا فیس  اب  هک  نیدلا  ردب  نز  تسشنب  تموکح  ریرس  رب  مارملا  یضقم  نوچ  تفرگ . رارق  رکب  وبا  نیدلا  فرش  هب  ناتسرل  تموکح  و 
. داد ودب  مومسم  تبرش  هساک  تسا  هدرک  شرهوش  صاصق  نیدلا  فرش  هکنآ  هناهب  هب  تشاد ، یملاع  هیفخ  رد  متسر 

، دینادرگ كاله  ار  نیدلا  ردب  نب  یلع  ریما  تکلمم  عمط  هب  فساشرگ  نیدلا  زع  شردارب  دش : ضیرم  نآ  هطساو  هب  یتدم  نیدلا  فرش 
اب درک  مولعم  عماست  هب  رابخا  نیا  تیفیک  نوچ  لیلخ  نیدلا  ماسح  دشن . ضرعتم  دوب  هدیدرگ  عمطلا  عوطقم  رکب  وبا  نیدلا  فرش  نوچ  و 

دـسرب هار  درگ  زا  لیلخ  نیدلا  ماسح  نوچ  هک : داد  رارق  دوخ  ناکیدزن  اب  رکب  وبا  نیدلا  فرـش  دش . ناتـسرل  هجوتم  دادغب  زا  نانعمه  داب 
. دینک كاله  لاحلا  یف  ار  وا  مشکورف  دوخ  رس  هب  رداچ  نم  نوچ  دیروآ . نم  تدایع  هب  ار  وا 

نواهت وا  لتق  رد  تعامج  نآ  دیشک . رـس  رد  رداچ  نیدلا  فرـش  دمآ . تدایع  هب  قیفر  کی  اب  هناقفـشم  دیـسرب  نوچ  لیلخ  نیدلا  ماسح 
ياهداتفا كاله  یلاهن  رب  وت  ریما ، يا  دنتفگ : درک . تساوخزاب  ریـصقت  نآ  زا  ار  ناشیا  نیدلا  فرـش  دمآردب  لیلخ  هکنآ  زا  دعب  دندومن .

زیاج ار  ینعم  نیا  هنوگچ  تسین . وا  زا  رتراوازـس  تموکح  هب  سکچـیه  وت  زا  دـعب  یبای . صالخ  لـیاه  هطرو  نیا  زا  هک  میرادـن  دـیما  و 
تکاس نیدلا  فرش  میراد ؟

52 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رگید زور  هس  زا  دعب  رکب  وبا  نیدلا  فرـش  تخیرگ . دادغب  هب  تفایرد و  لیلخ  دهد . ودب  ار  دوخ  دروخ  مین  هک  تشگ  نآ  دصرتم  دش و 

. تفرورف ضرم  نامه  هب 

[ فساشرگ نیدلا  زع  ]

هاش نامیلـس  نیدلا  باهـش  رهاوخ  هک  ار  ردارب  نز  تفرگورف و  تسد  هب  ار  ناتـسرل  تموکح  فساشرگ  نیدـلا  زع  شردارب  نآ  زا  دـعب 
هار رس  نارگ  يرکشل  اب  نیدلا  زع  درک . ناتسرل  گنهآ  لیلخ  نیدلا  ماسح  رابرگید  دیسر  دادغب  هب  رابخا  نیا  نوچ  دروآ . هلابح  رد  دوب ،

نیدـلا زع  زا  راـبکی  هب  نارل  هاـگان  دیـسرن . یئاـج  هب  دـبای  تعجارم  تصخر  هـک  دـشاب  اـت  دز  حلـص  رد  هـک  دـنچره  لـیلخ  تـفرگب . وا 
. داهن تیرک  هعلق  هب  يور  تسکشب و  نیدلا  زع  دنتسویپ . لیلخ  نیدلا  ماسح  هب  هدش  نادرگيور 

[ لیلخ نیدلا  ماسح  ]

هکلم نیدـلا ، زع  نز  دـنارورف . بقاعتم  دوخ  و  دـنتفرگب ، وا  هار  رـس  ات  درک ، ناور  لـیجعت  هب  رگید  هار  زا  ار  یعمج  لـیلخ  نیدـلا  ماـسح 
. دوب تیرک  هعلق  رد  نوتاخ ،

نیدـلا ماسح  دومن . تعافـش  ار  دوخ  رهوش  تشونب و  عرـضت  عاونا  رب  لمتـشم  یتشاد  هضرع  درک  مولعم  دوخ ]  ] رهوش لاح  تیفیک  نوچ 
وا هکنآ  تهج  هب  لیلخ  نیدلا  ماسح  درک . میلست  هعلق  زین  نوتاخ  هکلم  دمایب و  نیدلا  زع  داد . ناما  ناج  هب  تشاد و  لوذبم  ار  وا  سمتلم 

لیلخ رب  نیدـلا  زع  هک  درک  شاعم  ياهقیرط  هب  لاس  کـی  تدـم  تخاـس و  دوخ  دـهع  یلو  ار  فساـشرگ  نیدـلا  زع  دـشاب  یناـنیمطا  ار 
ات درک  تراشا  درمـش . تمینغ  ار  تصرف  نآ  لیلخ  نیدلا  ماسح  دمآرد . نیدـلا  ماسح  تولخ  رد  مدـخ  مشحیب و  يزور  و  درک . دامتعا 

سامتلا و  داتسرف ، ياهویا  هاش  نامیلس  نیدلا  باهش  دوخ  ردارب  دزن  هب  ناهنپ  ار  دوخ  نارسپ  نوتاخ  هکلم  دندرک . هراپهراپ  سلجم  رد  مه 
همه رد  دش و  عقاو  رایـسب  ياهگنج  لیلخ  نیدلا  ماسح  هاش و  نامیلـس  نیدلا  باهـش  نایم  ترک  دنچ  دهاوخزاب . وا  رهوش  نوخ  هک  درک 

. دش لیلخ  نیدلا  ماسح  تکلمم  لخاد  زین  ناتسدرک  تیالو  زا  یضعب  و  تفای ، مازهنا  هاش  نامیلس  ترک 
53 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ماسح داهن . ناتـسرل  هب  يور  دتـسب و  ددم  هفالخلا  راد  زا  درم  رازه  تصـش  رایـسب  تالبقت  هب  هاش  نامیلـس  نیدلا  باهـش  هاگدنچ  زا  دعب 
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رازه هس  هب  و  ددرگنزاب ، هاگگنج  زا  هدـنز  هک  دروخب  قاتع  قالط و  هب  دـنگوس  قباس  تاـحوتف  رورغ  توخن و  تیاـغ  زا  لـیلخ  نیدـلا 
هاش نامیلس  نیدلا  باهش  بلق  رب  ار  دوخ  لیلخ  نیدلا ]  ] ماسح دندیـسر  مهاب  هکرعم  فوفـص  نوچ  دومن . لابقتـسا  هدایپ  رازه  هن  راوس و 

. دوبرب ياج  زا  دز و 
داهنیم هکره  هب  يور  دیـشوکیم و  نادـند  تسد و  هب  اـغوغ  همه  نآ  ناـیم  رد  هراـچیب  دـنداهن . ودـب  يور  ماـمت  هرـسیم  هنمیم و  رکـشل 

رثا شناوختـسا  تشوگ و  زا  هکنانچ  دندیچیپ  شریـشمش  هب  هظحل  رد  مه  دش . راتفرگ  دمآرد و  رـسب  پسا  زا  هاگان  دینادرگیم . رامورات 
. دنامن

[ دوعسم نیدلا  ردب  ]

بحاصم داهن و  ياـطخ  هاـگتخت  هب  يور  1207 م ) ه /  604  ) هیام ّتس  نیعبرا و  هنـس  خیرات  هب  دوعـسم  نیدلا  ردـب  شردارب  وا  زا  دـعب 
لها و تشکب و  ردارب  ماقتنا  هب  ار  وا  و  دروآ ، هاش  نامیلـس  رـس  هب  لوغم  رکـشل  دش  رـسیم  دادغب  حـتف  نوچ  دـمآ و  ناریا  هب  ناخ  وکالوه 

تمحرم تلادـع و  هب  تفرگ و  قلعت  دوعـسم  نیدـلا  ردـب  هب  ناتـسرل  تموـکح  غـیلری  مکح  هب  سپ  دادـب . ناـسک  نیرتـمک  هب  ار  وا  مرح 
یلع دـشیم  وا  راذـگ  شوگ  لاس  هد  زا  شیپ  هچنآ  هک  دوب  يدـح  هب  ات  وا  هظفاح  توق  دـینادرگ . رومعم  ار  ناتـسرل  کـلامم  هراـبرگید 
تایح تدـم  هب  زگره  تشاد . دای  یعفاش  ماما  بهذـم  رد  بیرغ  هلأسم  رازه  راهچ  بیرق  و  تفگیم . زاـب  فرح  هب  اـفرح  ناـسللا  فرط 

اب و  دروخن ، وا  هزوک  زا  بآ  دـننک  قـالطا  وا  رب  یـشیورد  ماـن  هک  یـسک  تشاد و  هقبط  هب  یلخب  اـما  دروـخن ، بارـش  درکن و  اـنز  دوـخ 
658 ه/  ) هیام ّتس  نیـسمخ و  نامث و  هنـس  رد  درک  تموکح  نانع  قالطا  هب  لاس  هدزناـش  هکنآ  زا  دـعب  دوب . دـب  عبطلاـب  هفوصتم  عومجم 

. تفرورف یعیبط  ضرم  هب  1260 م )

[ هاش نیدلا  جات  ]

عقاو رایسب  تعزانم  نامیلس  نادنزرف  لیلخ و  نیدلا  ماسح  دالوا  نایم  رد  وا  زا  دعب 
54 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نارسپ دش و  ریگياج  ناخ  اقابا  جازم  رد  لیلخ  نیدلا  ماسح  دالوا  تیامح  باحصا  نخس  تبقاع  ات  دندش ، یجتلم  ارما  تیامح  هب  دش و 
و تسشنب . تموکح  دنسم  رب  ناخ  اقابا  غیلری  مکح  هب  هاش ، نیدلا  جات  نیدلا ، ماسح  رـسپ  هعقاو  نیا  زا  دعب  دندیـسر . قاسای  هب  ن ]  ] امیلس
هد زا  دوب  هدرک  هدـعو  هچنآ  زا  و  تخاسیم ، ار  دوخ  راک  نآ  نمـض  رد  تفیرفیم و  نوگانوگ  ياههدـعو  هب  ار  لوغم  يارما  یتقو  همه 

دش و رایسب  وا  هوکش  نوچ  دیناسریم . میدقت  هب  لیبس  نیمه  رب  درکیم  ياهلماعم  ای  یـضرق  هکره  زا  دادیمن و  ناشیدب  رانید  کی  رانید 
ّتس نیعبـس و  عبـس و  هنـس  رد  ات  دندرک ، تشاد  هضرع  ناخ  اقابا  ترـضح  هب  هملکلا  قفتم  دننک  عفد  ار  وا  هک  دندش  نآ  تهج  کی  ارما 

. دیسر قاسای  هب  ودرا  رد  1278 م ) 677 ه /  ) هیام

[ نیسح نیّدلا  زع  نسح و  نیدلا  کلف  ]

هب دندرک . تمسق  دوخ  رب  ار  تیالو  سپ  تفرگ . قلعت  رکب  وبا  نیدلا  عاجش  نب  دوعـسم  نیدلا  ردب  دالوا  هب  ناتـسرل  تکلمم  يرادراک  و 
کی ناشیا  قافتا  جیاتن  هلمج  زا  و  دندیناسر . میدقت  هب  تعارز  ترامع و  ناناملسم و  یشیدنا  حالص  دوب  هک  نوچ  ره  لاس  هدزناپ  قافتا 
نامز نآ  رد  هک  یتماقتـسا  نما و  دمآ . دـیدپ  ناشیا  تکلمم  رد  مامت  یتعـسو  دـش و  ناتـسرل  لخاد  دـنواهن  رتشوش و  هک  دوب  نآ  هدـیاف 

رد یتعزانم  1293 م ) 692 ه /  ) هیام ّتس  نیعست و  ینثا و  هنس  رد  سپ  دهدن . ناشن  نآ  لثم  یخیرات  چیه  رد  یخروم  چیه  دوب  ار  ناتسرل 
. دندش هتشک  نآ  رس  رد  ردارب  هس  ود  ره  دمآ و  نایم 
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[ رضخ نیدلا  لامج  ]

سمش نب  کب  رمع  وا  تلود  نامز  رد  تفرگ . رارق  کلم  ءافو  نیدلا  جات  نب  رـضخ  نیدلا  لامج  هب  ناتـسرل  تموکح  راک  نآ  زا  دعب  و 
هب دیـسرن  یئاـج  هب  ناـشیا  راـک  بوشآ  گـنج و  هب  نوچ  و  دـندرک ؛ جورخ  وا  رب  دیـشروخ  نب  نتمهت  نب  یگنز  دیـشروخ و  نب  نیدـلا 

ماسح لسن  دنتـشکب . دندش و  یلوتـسم  رـضخ  نیدـلا  لامج  رب  ناشیا  ددـم  هب  هدرب  هانپ  دـندوب  میقم  یلاوح  نآ  رد  هک  نالوغم  زا  یعمج 
. دش عطقنم  یلکلاب  لیلخ  نیدلا 

55 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ رمع نیدلا  ماسح  ]

ار ناتسرل  تموکح  دوب  رـضخ  نیدلا  لامج  ءارما  زا  یکی  هک  رمع  نیدلا  ماسح  1294 م ) 693 ه /  ) هیام ّتس  نیعست و  ثالث و  هنس  رد  و 
یتوق رورم  هب  دنتساخرب و  تعزانم  هب  فساشرگ  نب  دمحم  و ]؟  ] نیدلا رون  نب  دومحم  نیدلا  ماصمص  ناگدازکلم  تفرگورف و  بلغت  هب 

اب نیدـلا  ماصمـص  دـشن . رـسیم  دوش ، یحالـصا  هک  دـنزاس  یعون  دـنیآ و  نایم  رد  احلـص  هک  تساوخ  رمع ]  ] نیدـلا ماسح  دـنتفای . مامت 
ات دنراذگب  دنرذگب و  وا  نوخ  رـس  زا  هک  دش  یـضار  نادب  رمع  نیدلا  ماسح  نآ  زا  دـعب  دـمآ . دابآمرخ  هب  ناتـسزوخ  زا  نارگ  يرکـشل 
جح زا  رمع  نیدلا  ماسح  هکنآ  زا  دعب  دش . ررقم  دومحم  نیدلا  ماصمـص  مان  هب  تموکح  راک  داتفا و  لوذبم  وا  سمتلم  دوش . جح  هجوتم 

. داهن دومحم  نیدلا  ماصمص  هب  يور  سایلا  نیدلا  باهش  ددم  هب  دش و  میاق  هنتف  هراب  رگید  دمایب 
زا دعب  تشکب . زین  ار  وا  لفط  رـسپ  دـش  رفظم  کب  رمع  نوچ  دـندز . مخز  راهچ  هاجنپ و  ار  دومحم  دـش و  عقاو  میظع  یگنج  ناشیا  نایم 

صاصق تفر و  نازاغ  هاگرد  هب  دوب ]  ] دومحم نیدلا  ماصمص  هلابح  رد  شرهاوخ  هک  یئوماک  نیدلاو  ۀلملا  نیز  راوگرزب  خیـش  هریبن  نآ 
نیدلا ماصمص  هک : دیـسرپ  کب  رمع  زا  تشاد و  وغرای  دوخ  كرابم  سفن  هب  مالـسا  هاشداپ  دش و  ذفان  کب  رمع  راضحا  هب  غیلری  دیبلط .
ماقتنا يزور  ات  هک : تفگ  وا  یتشک ؟ ارچ  ار  وا  لفط  هک : دیـسرپ  رابرگید  دشکن . ارم  وا  هکنآ  تهج  هب  تفگ : وا  یتشک ؟ ارچ  ار  دومحم 

صاـصق وا  نوخ  ضوع  هب  1296 م ) ه /  695  ) هیام ّتس  نیعـست و  سمخ و  هنـس  رد  ار  وا  ات  دومرفب  تفر و  رهق  هب  نازاغ  ناطلـس  دـنکن .
. دندرک

[ دومحم نیدلا  زع  ]

نیدلا عاجـش  نب  دوعـسم  نیدلا  ردـب  نب  نیـسح  نب  نیدـلا  لامج  نب   ] دومحم نیدـلا  زع  هب  ناتـسرل  تموکح  غیلری  مکح  هب  نآ  زا  دـعب 
کلف وا  هدازمع  دوبن . وا  نسح  هب  کیجات  كرت و  زا  سکچیه  وا  دهع  رد  هک  تشاد  یلامج  اما  دوب  درخ  زونه  وا  دـش . ررقم  دیـشروخ ]

قافتا هب  دش و  عزانم  دومحم  نیدلا  زع  هب  تموکح  تهج  هب  دوعسم  نیدلا 
56 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زع دننک و  بقل  یکباتا  هب  ار  وا  دشاب و  تایالو  مکاح  دوعـسم  نیدلا  کلف  هک  دومرف  نامرف  وتیاجلا  دمحم  ناطلـس  دنتـشگ . ودرا  هجوتم 
رظن زا  دومحم  نیدلا  زع  هظحل  کی  هک  تساوخیمن  ناطلس  هک  دوب  نآ  هطـساو  هب  ینعم  نیا  و  دشاب ، وجنا  كالما  مکاح  دومحم  نیدلا 

ار وا  یبوـخ  تیـالو  فارطا  طـخ  داوـس  هک  یتدـم  زا  دـعب  دـش . وا  تکلمم  لاوز  بجوـم  وا  نـسح  دوـهعم  فـالخرب  دـشاب ، بیاـغ  وا 
نآ یتدـم  و  داتـسرف . ناتـسرل  تموکح  هب  تشاد و  ینازرا  ودـب  ملق  کی  هب  وجنا  كالما  تایالو و  تموکح  دـمحم  ناطلـس  تفرگورف 

. دندوسایب وا  تلدعم  فنک  رد  تکلمم 

[ نوتاخ تلود  ]
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دهع و هکلم  هک  نوتاخ  تلود  شنز  وا  زا  دعب  درک . تقفاوم  زین  وا  تسویپ  قح  تمحر  راوج  هب  دـمحم  ناطلـس  هک  خـیرات  نآ  رد  مه  و 
ماوع صاوخ و  همه  زا  يور  تشاد و  هک  یتـفع  هطـساو  هب  اـما  تسـشن . تموکح  هب  دوـخ  رهوـش  ياـجهب  دوـب ، دوـخ  رـصع  راگدـناوخ 

. دنامن يروضح  زین  ار  تیعر  دندمایب و  یقاقساب  مسا  هب  لوغم  ماکح  و  دشن ، یشمتم  شراک  دیشوپیم 

[ نیسح نیدلا  زع  ]

نیدلا زع  درک . بصن  ناتسرل  تموکح  هب  دوب ، نوتاخ  تلود  ردارب  هک  ار  نیسح  نیدلا  زع  دیسر  دیعس  وبا  ناطلـس  هب  تلود  تبون  نوچ 
کی هقیرط  لاس  هدراهچ  تدم  و  دینادرگ ، هاتوک  فیعض  زا  ار  يوق  تسد  دروآ و  طبض  هب  ار  ناتسرل  تکلمم  رابرگید  رورم  هب  نیـسح 

، دندش هفرم  وا  تمحرم  تفأر و  فنک  رد  نامدرم  تخاس . دوخ  راثد  راعـش و  ار  تیعر  تیاعر  تکلمم و  یـشیدناحالص  ودرا و  یتهج 
لاس هدراهچ  تدم  و  درک . عوجر  يرغاچ  دمحم  هجاوخ  هب  ار  دوخ  ترازو  دیدرگ . قرغتسم  همر  هلگ و  رد  ارحـص  هوک و  نآ  تمامت  و 

. تفای تافو  نآ  زا  دعب  دومن . طبض  ملق  غیت و  هب  ار  ناتسرل  کلامم  رایتخا  لالقتسا و  هب 
57 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ دومحم نیدلا  عاجش  ]

دیعس وبا  ناطلس  تلود  رصاعم  تسشنب . دنـسم  رب  ردپ  ماقممیاق  دهع  تیالو  مکح  هب  تموکح  ریرـس  رب  دومحم ]  ] نیدلا عاجـش  شرـسپ 
هنیرق ناتـسرل  رد  هک  تساوخ  دوبیم . ودرا  مزالم  تاقوا  رثکا  تشاد و  هاگرد  نآ  اب  یتیـصوصخ  تاـیالو  ماـکح  رگید  تبـسن  هب  دوب و 

هب اهبـش  ار  يرگزرب  تالآ  ناعرازم  هک  درک  قاسای  دومن و  مایق  تسایـس  زیگنا  هب  تسخن  دـنک . عارتخا  دوخ  زا  یترـضح  دیعـسوب  تخت 
یبارخ نادنچ  دنشابن . هلگ  دنفـسوگ و  یپ  هب  نابهلگ  نابوچ و  دننکن و  نیتاسب  تاغاب و  تظفاحم  دندنبن و  ناکد  ياهرد  دنرواین و  هناخ 

نآ زا  دعب  تشکب . تفای  اهارحـص  رد  هک  ار  دنچ  ياهزجع  قیرطلا  عاطق  ضوع  هب  دـمآ و  زجاع  كرادـت  زا  هک  تفای  هار  تیالو  لاح  هب 
ود وهآ  نیا  ماقتنا  هب  ار  گس  نآ  تفرگب ؛ یئوهآ  تخیسگب و  سرم  یصخش  گس  هک : دیسر  ياهبترم  هب  وا  قلخ  یگنت  جازم و  یکیراب 
دش دودسم  صاوخ  ماوع و  رب  شاعم  قیرط  دندمآ و  هوتـس  هب  وا  زا  نامدرم  نوچ  دینادرگ . دیقم  هاگدنچ  ات  ار  گس  دنوادخ  درک و  هراپ 

سک ود  کـی  ار  بش  دروخب . کـیره  رجز  دـیق و  لـتق و  هب  میظع  ياهدـنگوس  درزاـیب و  ار  ناـمزالم  عومجم  تهج ، عقومیب و  يزور 
. دشن ضّرعتم  یهاوخنوخ  هب  سکچیه  و  دندرک . كاله  باوخ  هماج  رد  ار  وا  نابرقم  قافتا  نانابرد و  باوصتسا  هب  دندش و  قفتم 

[ دومحم نیدلا  عاجش  نب  نیدلا  زع  کلم  ]

هب ردپ  تموکح  ریرس  رب  1349 م ] 750 ه /  ] هیام عبس  نیسمخ و  هنـس  خیرات  هب  یگلاس  هدزاود  نس  رد  نیدلا  زع  کلم  شرـسپ  وا  زا  دعب 
. تسشنب دهع  تیالو  مکح 

تلود مایا  رد  و  درک ، عوجر  يرغاچ  دـمحم  نب  دومحم  هجاوخ  هب  ار  دوخ  ترازو  دوب . لقاع  لـضاف ، عبط ، فیطل  داـهن ، كراـبم  يدرم 
عالق و دالب و  یلاها  تایالو و  يایاعر  عومجم  دیناسر . لوا  هبترم  هب  ینامز  كدنا  هب  دش و  لوغشم  ناتـسرل  ياهیبارخ  حالـصا  هب  دوخ 

کی و  دنتـشون ، هّبحم  هوخا و  ار  دوخ  ناـجیبرذآ  سراـف و  ماـکح  نیطالـس و  و  دـندش . لاـح  هدوسآ  هفرم و  لـیابق ] و   ] ماـشحا ناـنکاس 
سیوا نب  دمحا  ار  شرتخد 

58 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
دوبیم و حوتفم  تابتاکم  تالسارم و  باوبا  ناشیا  وا و  نایم  یتقو  همه  دتـسب . رفظم  نب  دمحم  نب  عاجـش  ار  شرگید  رتخد  تساوخب و 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


- هناهرب هّللا  رانا  يزاغ - ناطلس  ترضح  1388 م ) 790 ه /  ) هیام عبس  نیعـست و  هنـس  زا  دعب  دندیناسریم . میدقت  هب  ّتبحم  داحتا و  عاونا 
و درب ، دنقرمـس  هب  هدرک  ریگتـسد  نادـنزرف  ریاس  اب  ار  وا  درک و  هرـصاحم  تسا ، عقاو  درجورو  یگنـسرف  مین  هب  هک  نایمور  هعلق  رد  ار  وا 

لاس هس  نوچ  دینادرگ ، قّرفتم  ناتسلوغم  ناتسکرت و  ياهدحرس  رد  ار  وا  باّجح  باّون و  و  داتسرف ، ناکدنا  هب  ار  دمحا  يدیـس  شرـسپ 
هب دوـمرف و  قـالطا  شرـسپ  اـب  ار  وا  رایـسب  تاـماعنا  تالاغرویـس و  هب  نآ  زا  دـعب  دـندرب ، رـسب  رـسا ، هب  هچ  دـیق و  هب  هچ  تبرغ ، نآ  رد 
دـش صلختـسم  یلکب  سیوا  رفظم و  دالوا  تسد  زا  ناجیبرذآ  سراـف و  قارع و  مود  ترک  هکنآ  زا  دـعب  اـما  داتـسرف . ناتـسرل  تموکح 

ماشحا زا  لاس  ره  هک  دش  نیدلا  زع  کلم  هدـهع  هب  یناوید  لام  دـندش و  فرـصتم  ياطاغج  ناقاقـساب  ار  دابآمرخ  دابآدـسا و  دـنواهن و 
و نایادخدک ]  ] زا یعمج  اب  دوب  هدیـشک  نجـس ]  ] ملا دنب و  تدش  نوچ  دـمحا  يدیـس  شرـسپ  دـیوگ . باوج  باّون  هب  هدرک  صلختـسم 

انایحا دربیم ؛ رسب  یئاج  هب  بش  ره  یلزنم و  هب  زور  ره  مکحم  ياههرد  اههوک و  رد  لاس  هدزیـس  تدم  دومن و  قافتا  رل  ناگدازادخدک 
. دندومنیم تبقارم  تیاعر و  دیسریم  هک  یمشح  ره  هب 

قفتم دمحا  يدیـس  شرـسپ  اب  ماشحا  زا  یعمج  هکنآ  هطـساو  هب  هاگان  دوب . نویامه  رکـسعم  مزالم  ماش  شروی  تقو  رد  نیدـلا  زع  کلم 
رب یبشمین  دمحا ]  ] يدیس درکیم . نیدلا  زع  کلم  اب  یتمرحیب  دومنیم و  ددشت  لصحم  دندرکیم ، للعت  ناوید  لام  ندیناسر  رد  هدش 

، درک راک  رد  یلوغم  هّیق  دـش و  راوس  لصحم  هکنآ  درجم  هب  دـهد . یلامـشوگ  ار  وا  ردـپ  ماقتنا  هب  هک  تساوخ  دـنار و  لصحم  همیخ  رس 
سک دنچ  لصحم  درک . فوطعم  دوب  هدمآ  هک  هار  نآ  فرط  هب  تمیزه  نانع  تسناد و  مها  ردپ  صالخ  رب  ار  دوخ  تاجن  دمحا  يدیس 

درک تسایس  ار  نیدلا ] زع   ] کلم لاحلا  یف  دوب  هدش  ّطلسم  وا  جازم  رب  هک  یجل  زا  دینادرگ و  رامورات  ار  همتت  تفرگ و  ریـشمش  هب  ار  وا 
دمحا يدیـس  دنتـشاذگ . هتخیوآ  نانچمه  هتفه ] کی  ات  و  . ] دندرب هیناطلـس  ترـضح  هب  هدینادرگ  هاک  رپ  دندنکب و  شتـسوپ  ات  دومرفب  و 

. دوب لاـس  راـهچ  هاـجنپ و  نیدـلا  زع  کـلم  تموکح  تدـم  دـیدرگیم . ناتـسرل  ناتـسهوک  رد  لاحدـب  و  يراوتم ] و   ] كولفم ناـنچمه 
. تشذگ برط  شیع و  هب  وا  تاقوا  عومجم 

59 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ دمحا يدیس  ]

سمخ و هنس  ات  دیسر و  دمحا ] يدیـس   ] شرـسپ هب  ناتـسرل  تموکح  تسویپ  قح  تمحر  راوج  هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  هکنآ  زا  دعب 
دامتعا تفرن و  وا ]  ] شیپ زا  راک  چیه  تشاد  هک  یلقعیب  يدوجویب و  هطساو  هب  اما  درک ، تموکح  1412 م ) 815 ه /  ) هیامنامث رشع و 

هّللاو تفرن  رارکت  ببـس  نآ  زا  دمآ  دهاوخ  خیـش  رمع  هدازریما  دالوا  رابخا  نمـض  رد  وا  عاضوا  لاوحا و  نوچ  درکن . هاشداپ  چیه  رب  زین 
. مکحا ملعا و 

60 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناشیا لاوحا  عاضوا و  ناخ و  یجوج  دالوا  هقبط   6

هراشا

ردپ ماقممیاق  وتاب ، ناخ ، یجوج  رتگرزب  رسپ  هک  داد ]  ] لاثم ناخ  زکنیج  تفای  تافو  ضرم  نادب  تفر ، رکذ  هچنانچ  ناخ ، یجوج  نوچ 
وتاب و  دـش . سایکنن  کلامم  هجوتم  دـیدرگزاب و  شروی  نآ  زا  ناخ  زکنیج  و  دـننک . وا  تعواطم  تعباتم و  « 1  » ینیا اـقآ و  هلمج  دوش و 

هکنآ زا  دـعب  دومنیم و  دـج  یعـس و  تسا  سولوا  نیا  ياضتقم  هچناـنچ  درکیم و  لامـش  عبر  دحرـس  کـلامم  تظفاـحم  غیلری  رارقرب 
نطب رب  نطب  ياتقوت  سولج  نامز  ات  ناـشیا  رادـمان  غوروا  نینچمه  و  تشگ . ماـقممیاق  هدروا  وا  ردارب  دـش  یلیخ  وا  رمع  تلهم  تدـم و 
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. دندرکیم تنطلس 
موسوم هدروا  كوک  ناق و  مرا  هب  ار  دوخ  ناشیا  زا  موق  دـندش و  هورگ  ود  دالوا  درک  تلحر  یناـف  ياـیند  زا  زین  ياـتقوت ] ياـقت -[  نوچ 

تسد هب  ار  يارـسقآ  ناخرت و  یجاح  ياتبل و  درغـشاب و  ککوا و  رجام و  رالوب و  یـشحم و  سآ و  زکرج و  سوروا و  کلامم  هتخاس 
دنتخاس موسوم  هدروا  قآ  لوقلوس و  هب  ار  دوخ  دندروآ و  فرـصت  رد  ار  قانغـس  دنکجراب و  دنج و  کلامم  رگید  یموق  و  دنتفرگورف ،

. دوب هتفای  رارمتسا  هدعاق  نیا  کب  یناج  نب  کب  يدرب  نامز  ات  و 
رب هدروآ  هدروا  كوک  هب  دوب  هدروا  قآ  موق  زا  هک  ار  نزریا  سولوا  ءارما  درک  عطقنم  ار  هدروا  كوک  نیطالـس  لـسن  کـب  يدرب  نوـچ 

هریکاج نامز  نیا  ات  تفرگورف و  تسد  هب  ار  سولا  ودره  هدروا  قآ  نیطالس  لسن  روتـسد  نامه  رب  انموی  یلا  و  دندناشنب ، تنطلـس  ریرس 
. دش دهاوخ  تبث  لودج  نیا  رد  ناشیا  رکذ  لیصفت  هب  هچنانچ  تسا  طوبرم  كولسم و  هدعاق  نیا  تسا . هدروآ  فرـصت  تحت  رد  نالغا 

. باوصلاب مکحا  ملعا و  هّللاو 
______________________________

. تسا کچوک  ینعم  هب  ینیا  گرزب و  ینعم  هب  اقآ  (. 1)
61 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

وتاب سولج  رکذ  لودج 1 ] ]

وا داقنم  عیطم و  شناردارب  تسـشن و  یناخ  ریرـس  رب  ردـپ  ماقممیاق  شیوخ  سولا  رد  وتاب  وا  مود  رـسپ  تفاـی  تاـفو  ناـخ  یجوج  نوچ 
هب هتـشگ  عمج  وا  شیپ  هلمج  دینادرگ و  یلامـش  تایالو  حتف  دزمان  ناگدازهاش  رگید  ناردارب و  اب  ار  وا  نآاق  ياتکوا  دهع  رد  و  دـندش .

ناردارب اب  ناـخ  كویک  نآاـق و  وکنم  ناـگدازهاش  تعجارم  زا  دـعب  و  دـندینادرگ . صلختـسم  ار  کـلامم  نآ  رثکا  دنتـسشن و  رب  قاـفتا 
. دش لوغشم  تیالو  نآ  يایاقب  صالختسا  هب  شیوخ 

هـضراع نس  ربک  هطـساو  هب  ار  وتاب  تفای  تافو  نآاق  ياـتکوا  هک  1240 م ) - 1239 ه /  637  ) هیاـم تس  نیثلث و  عست و  هنـس  لـیاوا  رد  و 
هس برق  دوب ، نانگمه  ياقآ  هک  وا  تبیغ  تهج  دومن . دعاقت  رذع  نادب  دنتـشاد  بلط  ياتلیروق  هب  ار  وا  نوچ  و  دوب ، هدش  يراط  اخرتسا 

فارطا هـب  اـهللخ  تدـم  نآ  رد  و  درکیم ، مـکح  نوتاـخ ، « 1  » هنیکاروت نآاـق ، ياـتکوا  نیتاوخ  نیهم  تشگن و  نّیعم  ینااـق  راـک  لاـس 
: دنتفگ دندادن و  اضر  ارما  زا  یـضعب  نوتاخ و  هنکاروت  دوب . هدینادرگ  دـهعلا  یلو  ار  نوماریـش  دوخ ، هدازرـسپ  نااق  و  تفای . هار  کلامم 

تکرح رد  مهوتم  ایاضق  قباوس  زا  دوب . هدـیجنر  ناشیا  زا  دـنچره  دنتـشاد ، بلط  ار  وتاب  زاب  وا  سالجا  تهج  تسا و  رتهم  ناـخ  كویگ 
. دندرک ررقم  كویک  رب  ینااق  شیوخ  دادبتسا  هب  ینیا  اقآ و  روضح  وا و  لوصو  زا  شیپ  ناشیا  تفریم . یگتسهآ  هب  دمآ و 

يرکـشل اب  تسا  رتراگزاس  ارم  هداد  مردـپ  هک  میدـق  تروی  ياوه  بآ و  هکنآ  هناهب  هب  دوب  التبم  نمزم  یـضرم  هب  نوچ  ناـخ  كویگ  و 
دهع زا  هک  یتسود  هدعاق  ربانب  یکیب  ینتقوقرویس  دش و  مهوتم  دیـسر  اجنآ  کیدزن  نوچ  وتاب  و  تشگ . نیجوق  لمیا  دودح  هجوتم  مامت 

نادـب ناخ  كویگ  ندـمآ  هک  داتـسرف  ماغیپ  هیفخ  هب  دوب ، دـکؤم  دـهمم و  نیبناج  قوروا  ناخ و  يولوت  یجوج و  نایم  زاـب  ناـخ  زکنیج 
وا دندوبیم . ناخ  كویگ  لوصو  رظتنم  طایتحا  مزح و  رـس  زا  تشگ و  تدایز  وتاب  مهوت  ببـس  نادـب  تسین . یلاخ  یتعیدـخ  زا  یلاوح 

ات اجنآ  هک  یعضوم  هب  دیسر ، دنقرمس  دودح  هب  نوچ 
______________________________

. تسا هدمآ  مه  هنکاروت  تروص  هب  دیایب  دعب  هچنانچ  (. 1)
62 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

(. 1242 م 640 ه /  ) هیام ّتس  نیعبرا و  هنس  رد  تفای ، تافو  تشاد  هک  یضرم  هب  تسا  هار  ياهتفه  قیلاب  شیب 
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. درکیم مکح  نوتاخ  هنکاروت  هرابرگید  دنام و  یلاخ  هاشداپ  زا  تخت  یتدم  زاب  و 
وا لوصو  هب  وتاب  داتسرف . وا  شیپ  تدایع  مسا  هب  ار  نآاق  اککنم  شیوخ  رسپ  دوب  هدش  رشتنم  وتاب  يرامیب  هزاوآ  نوچ  یکیب  ینتقوقرویس 

نیهم رـسپ  نآاق  اککنم  هک : دومرف  دوب ، هدـیجنر  نآاق  ياتکوا  نادـنزرف  زا  درک و  هدـهاشم  يو  رد  یگرزب  راـثآ  نوچ  و  دـش ، لدـشوخ 
هب دوش ، نآاق  يرگید  هنوگچ  وا  دوجو  اـب  دعتـسم ، دـنمرنه و  لـقاع و  تیاـغ  هب  رـسپ  نیا  و  وا ، قح  هناـخ  یلـصا و  تروی  تسا . يولوت 

دـندرک و زواـجت  میدـق  نوسوی  اـسای و  زا  دـندرکن و  نیکمت  ار  نوماریـش  هدرک  ردـپ  نخـس  فـالخ  ياـتکوا  نادـنزرف  نوچ  صیـصخت 
هاـنگیب هدرک ، ناـجاسرواج  وا  بقل  تشادیم و  رتتسود  نادـنزرف  همه  زا  هک  ار  ناـخ  زکنیج  رتـکچوک  رتـخد  ینیا  اـقآ و  جاـکنکیب 

ردارب و  دینادرگ ؛ وا  عباطم  عیطم و  ار  دوخ  يارما  درک و  موسوم  ینااق  هب  ار  نااق  اککنم  و  دسریمن . ناشیا  هب  ینااق  بابسا  نیدب  دنتشک ؟
هک نارولک  ننوا و  عضوم  رد  ار  وا  ات  داتـسرفب  وا  بحاصم  رکـشل  ناموت  هس  اب  دوب ، دهعلا  یلو  هک  قاترـس  شیوخ  رـسپ  هکرب و  شیوخ 

. دندناشن ینابناهج  دنسم  ینااق و  ریرس  رب  دوب ، ناخ  زکنیج  یلصا  تروی 
مّیـس ردارب  نآاق  اککنم  هک  دوب  وتاب  تایح  رد  مه  و  دندرک . یفالت  كرادـت و  دـندوب  هدیـشیدنا  رذـع  هک  ار  ياتکوا  نادـنزرف  دـیاکم  و 

اب هدرک  نیعم  ود  هد  اهرکـشل  زا  هدازهاـش  ره  بناوج  زا  هک  دومرف  هدرک  نیمز  ناریا  دزماـن  رارج  ياهرکـشل  اـب  ار ، ناـخ  وکـالوه  دوخ ،
رـسپ راتوت  نابیـش و  رـسپ  ناقالاب  وتاب  و  مزراوخ ، هار  زا  داتـسرفب  رکـشل  ناموت  کی  اب  ار  یلوق  شیوخ ، رـسپ  هدروا ، دنورب . مهب  وکالوه 

. داتسرفب دنبرد  هار  زا  ار  ردقکنم 
وککنم دوب و  لاس  تشه  لهچ و  شرمع  تدـم  تفای . تافو  لـتیا  بآ  راـنک  هب  1252 م ) ه /  650  ) هیام ّتس  نیـسمخ و  هنـس  رد  وتاب  و 

. دـنامن زین  وا  هار  رد  هداد  فارـصنا  تزاـجا  و  دومرف . ررقم  يو  رب  تکلمم  تخت و  دومن و  یقلت  زازعا  هب  ار  قاترـس  شرـسپ  دروم  نآاـق 
ردـپ کلم  تخت و  ار  وتاب  رـسپ  یچغالوا  درک و  وا  ناردارب  نارـسپ و  نیتاوخ و  فاطعتـسا  تلامتـسا و  داتـسرف و  نایچلیا  نآاـق  وککنم 

. تفای تافو  ینامز  كدنا  هب  زین  یچغالوا  و  دینادرگ . صوصخم  یشیماغرویس  عاونا  هب  ار  هلمج  تشاد و  ینازرا 
63 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ياکرب سولج  رکذ 

دایقنا صالخا و  هقیرط  هدـعاق  رب  ناخ  يولوت  قوروا  اـب  دـش و  هاـشداپ  1254 م ) ه /  652  ) هیام ّتس  نیـسمخ و  نینثا و  هنـس  رد  ياـکرب 
هب دیشیدنا و  رکم  ردغ و  وکالوه  اب  کلم  نیا  رد  هک  ناقالاب  1256 م ) 654 ه /  ) هیام ّتس  نیسمخ و  عبرا و  هنس  رد  تشادیم و  كولس 

مرجم هک : داتـسرف  وکالوه  شیپ  زاب  ياکرب  داتـسرف . ياکرب  شیپ  قاجنوس  ریما  اب  ار  وا ]  ] ناخ وکالوه  هدـش  فرتعم  هدـمآ  نوریب  قاـفتا 
. یناد وت  ار  نآ  تسا ،

نادـب دـنداد و  وراد  دـصق ، هب  ار  ناشیا  هک  دـنداهن  تمهت  دـنتفای . تافو  زین  یلوق  راتوت و  الو  نآ  رد  و  دـیناسر . قاسای  هب  ار  وا  وکـالوه 
. دش یغای  ناخ  وکالوه  اب  اکرب  دمآ و  نایم  رد  یگدناملد  هطساو 

رتشیب دـندوب  هدـمآ  کلم  نیدـب  راتوت  یلوق و  اب  هک ]  ] اهرکـشل دـنداد و  فاصم  1262 م ) ه /  660  ) هیاـم ّتس  نیتـس و  هنـس  لاوش  رد  و 
دنتفرگورف و تسا  ناتـسودنه  دحرـس  هک  رواهل  ات  ناتلوم  واک و  ینیب  هنزغ و  ياههوک  دنتفر و  نوریب  ناسارخ  هار  هب  یـضعب  دـنتخیرگب .

ناـیم هنتف  نآ  و  دنتـسویپ . شیوخ  ياـههناخ  هب  دـنبرد  هار  زا  رگید  یـضعب  و  هبچوکتوا . ردوکن و  دـندوب  ناـشیا  مدـقم  هک  ءارما  رتگرزب 
. زرابم رداهب و  تیاغ  هب  هدازهاش  كووت ، رسپ  راتات  رسپ  دوب  ياقون  هکرب ، شکرکشل  و  دوب . یقاب  رمعلا  تدم  هکرب  ناخ و  وکالوه 

هب ناخ  اقابا  شرسپ ] و  تفای ، تافو  وتاغج  قالشیق  هب  ( ] 1265 م 663 ه /  ) هیام ّتس  نیتس و  ثالث و  هنس  روهـش  رد  ناخ  وکالوه  نوچ  و 
دودـح رد  اکرب  1267 م ) ه /  665  ) هیام ّتس  نیتس و  سمخ و  هنـس  خـیرات  رد  دـش ، میدـق  ياکرب  وا و  نایم  توادـع  تسـشن و  وا  ياج 

665 ه/  ) هیام ّتس  نیّتس و  سمخ و  هنـس  روهـش  رد  كرت ، دنبرد ، بآ  کیدزن  هتـشذگ  دـنبرد  زا  تشگرب و  ناخ  اقابا  گنج  زا  ناورش 
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. دنامن 1267 م )

رومیت اککنوم  سولج  رکذ 

اقابا و  دنداد ، فاصم  تبون  دنچ  دـیزرو و  تفلاخم  ناخ  اقابا  اب  یتدـم  زین  وا  تسـشنب . وا  ياج  هب  رومیت  اککنوم  تفای  تافو  اکرب  نوچ 
. دومن اهدربتسد  ناشیا  اب  ناخ 

دهع رد  ات  دندرک  تعزانم  كرت  تقو  نآ  زا  دندرک و  تحلاصم  ناشیا  رمالا  تبقاع 
64 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

اتقوتامت و ناشیا  مدقم  دمایب ، ناشیا  نآ  زا  نارگ  يرکشل  زاب  1288 م ) 687 ه /  ) هیام ّتس  نینامث و  عبس و  هنس  ناضمر  رد ]  ] ناخ نوغرا 
فاصم ات  داتـسرف  رکـشل  درک . تعجارم  دونـش  ناشیا  لوصو  ربخ  نوچ  دوب . هدروآ  قالیای  هب  يور  ناّرا  قالـشق  زا  ناخ  نوغرا  و  اـقون ،

دندیدرگن و تعزانم  درگزاب  تقو  نآ  زا  و  دنتشگزاب . مزهنم  نایقاب  دنتشکب و  يرایـسب  اب  ار  ياترولوت  ناشیا  رکـشل  نامدقم  زا  و  دنداد .
. دنتسرفیم ایاده  فحت و  اب  لاوحا  مالعا  هب  ار  نایچلیا  تقو  ره  هب  دننکیم و  یتسود  يوعد  ارهاظ 

اککنوم ادوت  سولج  رکذ 

، تفای تافو  1282 م ) 681 ه /  ) هیام ّتس  نینامث و  يدحا و  هنـس  خیرات  رد  درک  یهاشداپ  لاس  هدزناش  هکنآ  زا  دعب  رومیت  اککنوم  نوچ 
لیرغط و وغلا و  رومیت  وککنم  نا ]  ] رسپ نآ  زا  دعب  دوب . هاشداپ  یتدم  تسشنب و  تخت  رب  خیرات  نامه  هب  ناقوت ، مّویس  رـسپ  وککنم ، ادوت 
دـندرک و لوزعم  یهاشداپ  زا  تسا  هناوید  هکنآ  تلع  هب  ار  وککنم  اکوب ، کجنک  اـقوباقوت و  دوب ،) ناـقوت   ) نیهم رـسپ  هک  وبراد  نارـسپ 

شیپ هانپ  تخیرگب و  ناشیا  زا  دـندرک . دـصق  ار  رومیت  وککنم  رـسپ  اتقوت  دـندرک و  یهاـشداپ  لاـس  جـنپ  تدـم  تکراـشم  هب  نتـشیوخ 
تسد ات  مرآیم  وت  هب  اجتلا  یئاقآ ، وت  و  دننکیم ؛ نم  نوخ  دصق  ناگدازمع  هک : داتسرف  ماغیپ  ياقون  دزن  درب و  راجاکرب  رـسپ  یجخیلیب ،

دوب هدرک  حتف  دوخ  هک  برهک  خال و  سورا و  تیالو  زا  درک و  رثا  وا  رد  تریغ  دش  فقاو  نوچ  ياقون  ینک . هاتوک  نم  زا  ناشیا  لواطت 
. دش ناور  هدرک  ضرامت  راهظا  هتخاس  تروی  و 

: تفگیم دادیم و  تلامتسا  ار  ناشیا  دیسریم  هک  ریما  و ]  ] هرازه ره  هب  تشذگب و  يزوا  بآ  زا  و 
ناخ نیاص  زا  ارم  نکیل  مرادن ، رازراک  هشیدنا  راتفگ و  رـس  هدـیرفآ  چـیه  اب  ماهدرک و  لدـج  هنتف و  دانع و  كرت  دـیآیم . رد  يریپ  هاگ 

رگیدمه اب  ار  ناشیا  ياهلد  هدیسرپ  ار  نخس  نآ  دراد  ناشیرپ  ار  سولوا  دنک و  یهاریب  یسک  رگا  وا  سولا  قوروا و  رد  هک  تسا  غیلری 
. میهد تقفاوم 

. دنتشگ وا  عیطم  تمامت  دندیدیم  دوخ  قح  رد  یقافشا  وا  زا  دندینشیم و  حیاصن  نیا  نوچ  نایرکشل  اهرازه و 
65 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دزن ماغیپ  هیفخ  رد  و  درکیم . در  ولگ  زا  یقب  دـیماشآیم و  هزات  نوخ  هتخاـس  راـمیب  ار  دوخ  دندیـسر ، روکذـم  نارـسپ  کـیدزن  نوچ  و 
ياقون یعمطمک  یتسد و  هاتوک  هزاوآ  اقوباقوت  ردام  ییایب . دهد  تسد  هک  يرکشل  اب  یشاب و  دعتسم  هک  دیابیم  هک  دوب  هداتسرف  ياتقوت 
ریصقت نواهت و  رگا  هک  دیبایرد  فیعـض  ریپ  نیا  تبحـص  رتدوز  هچره  هک : درک  مازلا  ار  نارـسپ  دزادنایمرب ، ولگ  زا  نوخ  هکنآ  دینش و 

قیرط هب  وا  دـندمآ . ياقون  شیپ  تدایع  مسر  هب  ردام  نخـس  هب  طایتحا  مزحیب و  نارـسپ  دـشاب . مارح  امـش  رب  ناردام  ریـش  دـیراد  زیاـج 
: تفگ ناشیا  اب  تحیصن 

نم ضرغیب  نخـس  ار  امـش  يور  نیا  زا  هدینادرگ . تباث  قوقح  عاونا  اثیدـح  امیدـق و  ماهدرک و  تمدـخ  ار  امـش  ناردـپ  نادـنزرف ، يا 
. مهد حلص  ار  امش  ات  دیزاس  ياتلیروق  تسا . حلص  رد  امش  حالص  منادرگ . لدبم  تقفاوم  هب  ار  امش  تفلاخم  ات  تسا  یندینش 
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ياهرازه اب  اتقوت  هاگان  ات  تشادیم  لفاغ  ار  نارسپ  ینخس  برچ  نادب  هدرک  مالعا  ار  اتقوت  تخادنایمرب و  ولگ  زا  هدرسف  نوخ  مدهبمد  و 
هب يور  هتـشذگ  لتیا  بآ  زا  تشگزاب و  نامز  رد  مه  ياقون  و  درک . كاله  لاحلا  یف  تفرگورف و  ار  ناگدازهاش  نآ  دیـسر و  رد  دـنچ 

. داهن دوخ  فولأم  تروی 

اتقوت سولج  رکذ 

ياقون یپ  رب  تارک  هب  دش و  نکمتم  لالقتـسا  هب  تخت  رب  تشکب و  ار  روکذـم  ناگدازهاش  ياقون  تنواعم  ددـم و  هب  هکنآ  زا  دـعب  اتقوت 
زا ناکروگ  يادیجل  اس ] ، ] ياتقوت نز  ردپ  و  دومنن . تباجا  ياقون  درک ، اعدتـسا  هدـینادرگ  رهظتـسم  بوخ  دـیعاوم  هب  داتـسرف و  نایچلیا 

. درک تباجا  ياقون  تساوخ . دوب ، هدروآ  هروکذـم  نوتاخ  زا  هک  مان  قالیاب  شیوخ ، رـسپ  تهج  ار ، مان  قاـنق  ياـقون ، رتخد  تارغنق  موق 
ناشیا نایم  تخاسیمن و  دوب - روغیوا  لیا - تهج  قالیاب  اب  دـش . ناملـسم  نوتاـخ  قاـنق  هاگدـنچ  زا  دـعب  دیـسر  ماـمتا  هب  فاـفز  نوچ 
ياتقوت شیپ  یچلیا  دیجنرب و  تیاغ  هب  ياقون  درک . مالعا  ار  ناردارب  ردام و  ردپ و  وا  دنتشادیم . راوخ  ار  قانق  ناشیا  تساخ و  تعزانم 

: هک داد  ماغیپ  داتسرف و 
ار دوخ  مدیشک و  تمحز  تقشم و  هچ  نم  هک  تسا  نایملاع  مولعم 

66 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
وجارق يادیجلاس  تخت  نآ  رب  نامز  نیا  مدـینادرگ . صلختـسم  ارت  ناخ  نیاص  تخت  تلیح  هب  ات  مدرک  بوسنم  يدـهعدب  یئافویب و  هب 

کیدزن هک  دتسرفزاب  دوخ  تروی  هب  ار  يادیجلاس  دشاب  دهمم  يدنزرف  ردپ  هدعاق  ام  نایم  هک  دهاوخیم  اتقوت  دنزرف  رگا  دنکیم . مکح 
. تسا مزراوخ 

تـسد هب  ار  وا  هنوگچ  تسا . ردـپ  نوچ  ارم  وا  تفگ : ياتقوت  يادـیجلاس . ياعدتـسا  هب  داتـسرف  نایچلیا  ياقون  زاب  درکن . تباجا  ياـتقوت 
. دادن و  مهد ؟ نمشد 

و هکوج ، رتهم  تشاد : رـسپ  هس  و  يدرک . دّدرت  ياتقوت  شیپ  وا  تلاسر  هب  و  مان . یناج  هّیفاـک ، هلقاـع و  تیاـغب  دوب  ینوتاـخ  ار  ياـقون  و 
تیالو رب  مّجهت  رّوهت و  تسد  دـندینارذگب و  لتیا  زا  هدرک  لـیا  دوخ  اـب  دـنتفیرفب و  ياـتقوت  نآ  زا  دـنچ  ياهرازه  ناـشیا  يروت . و  هکت ،

ار ناشیا  یتقو  تفگ : دومنن و  تباجا  زین  ياقون  تشاد . بلط  ار  اـهرازه  دـیجنرب و  ياـتقوت  درکیم . قلطم  مکح  دـندرک و  زارد  ياـتقوت 
ياتقوت دش و  لعتشم  نیبناج  زا  توادع  هنتف و  هریان  ببس  نادب  دتسرف . نم  شیپ  ار  اتقوتامت  قالیاب و  ش ]  ] رـسپ يادیجلاس و  هک  متـسرف 

بآ ناتسمز  نآ  نوچ  و  داد . ضرع  رکشل  ناموت  یس  بیرق  يزوا  بآ  رانک  هب  هیام  ّتس  نیعست و  نامث و  هنـس  رد  درک و  درگ  اهرکـشل 
. درک یشیمقالیی  نتبآ  رانک  هب  تشگزاب و  راهب  اتقوت  درکن و  تکرح  دوخ  عضوم  زا  ياقون  و  تشذگ . تسناوتن  تفرگن  خی  يزوا 

و منک . افص  امـش  اب  ات  مراد  ياتلیروق  مزع  تفگیم : داهن و  زاغآ  گنرین  زاب  تشذگب و  نیتاوخ  نارـسپ و  اب  نتبآ  زا  ياقون  لاس  رگید 
تفای و ربخ  وا  لوصو  زا  اتقوت  دور . وا  رـس  رب  هاگان  ات  دنارب  لیجعت  هب  كدـنا ، يددـع  وا  اب  دـناقّرفتم و  ياتقوت  رکـشل  هک  تسناد  نوچ 

فارصنا يارس  ات  مزهنم  تسکـشب و  ياتقوت  دنداد . فاصم  و  دندیـسر ، مههب  نتبآ  رانک  هب  يرامـسخب ، عضوم  رد  درک . درگ ]  ] رکـشل
ات دـیدم  یتّدـم  هک  هغلب  رـسپ  ار  ياتقوتامت  اتقوت ، دـنداهن و  اتقوت  هب  يور  هتـشگرب  ياقون  زا  يوغناـس  ناـتوس و  یجاـم و  ریما ، هس  دومن .

. دروآ اقون  گنج  هب  يور  دناشنرب و  نارگ  يرکشل  زاب  تشاد و  بلط  دوب ، دنبرد  یماح  و  سراح ]؟  ] سراج
يور اجنآ  یلاها  دندربب . رایسب  هدرب  دندرک و  تراغ  ار  مرق  رهش  تشذگب و  يزوا  بآ  زا  تفاترب و  يور  تشادن . تمواقم  تقاط  ياقون 

دب ياقون  اب  لد  رابکی  نایرکشل  دننک . ّدر  ار  ناریسا  هک  دومرف  ياقون  دندرک . ناریسا  ّدر  سامتلا  دنداهن و  ياقون  هاگرد  هب 
67 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نآ زا  ياقون  نارسپ  میراپسب . هتفرگ  ار  ياقون  دنک  وفع  هاشداپ  رگا  میاناخلیا . لیا  میاهدنب و  ام  هک : دنداتـسرف  ماغیپ  ياتقوت  دزن  دندرک و 
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هدرک وت  تهج  جاکنک  مههب  ام  هک : دنداتـسرف  سک  ياـقون  مّود  رـسپ  هکت  دزن  هرازه  ءارما  دـندرک . اـهرازه  دـصق  دنتـشگ . هاـگآ  ماـغیپ 
. میهد وت  هب  یهاشداپ  یئامن  تردابم  ام  شیپ  رگا  میدوب ،

اهرازه داد . فاصم  گرزب  ياهرازه  اب  درک و  عمج  رکـشل  دوب ، رتهم  ردارب  هک  هکج  دندرک . سبح  ار  وا  روفرب  تفر و  ناشیا  شیپ  هکت 
وا اب  هدوب  وا  لّکوم  درم  دصیس  و  دندوب ، هتفرگ  ار  هکت  هک  داتسرف  رگید  ياهرازه  دزن  شرس  داتفا . يو  تسدب  هرازه  يریما  دنتـسکشب و 

يزوا بآ  زا  رکـشل  ناموت  تصـش  اب  دینـش  رکـشل  ناشیا و  تفلاخم  نوچ  دنتفر . نارـسپ  ياقون و  شیپ  دنتخیرگب و  بش  رد  هدـش  یکی 
دمآ و دورف  بآ  رانک  هب  دیـسرب و  هبارع  ناموت  یـس  اب  ياقون  بناج  نآ  زا  دمآورف و  دوب  ياقون  تروی  هک  وکرت  بآ  رانک  هب  تشذـگب ؛

: هک داد  ماغیپ  داتسرف و  نایچلیا  ياتقوت  دزن  تفخب و  هبارع  رد  ضرامت  هار  زا  هرابرگید 
همه فیعـض  ریپ و  يدرم  هدنب  تسا و  ناخلیا  ناگدنب  نآ  زا  رکـشل  کلم و  دسریم . یکرابم  هب  دوخ  سفن  هب  هاشداپ  هک  تسنادن  هدـنب 
وفع ار  هانگ  نآ  هک  تسا  نآ  هاشداپ  مرک  هب  عقوت  دوب . نارـسپ  هانگ  دش  رداص  ياهدرخ  رگا  دوب . هدرب  رـسب  امـش  ناردپ  تمدـخ  رد  رمع 

. دیامرف
ار یـسوساج  اتقوت ، نالوارق  دـنز . وا  رکـشل  اتقوت و  رب  درذـگب و  وکرت  بآ  رب  الاب  زا  ات  دوب  هداتـسرف  مامت  يرکـشل  اب  ار  هکج  هیفخ  رد  و 

. درک ریرقت  لاح  تروص  دنتفرگب و 
دنتسکشب و ار  نارسپ  ياقون و  دنتسویپ و  رد  گنج  نیبناج  زا  دنتسشنرب . هتشگ  دعتـسم  اهرکـشل  ات  دومرف  دش  هاگآ  وا  رکم  زا  نوچ  اتقوت 
اب ياقون  دنداهن و  درغـشاب  رالک و  بناج  هب  يور  دندرک و  تمیزه  راوس  رازه  اب  ياقون  نارـسپ  دمآ و  لتق  هب  فاصم  نآ  رد  هوبنا  یقلخ 

ناخ هک  رب  اتقوت  شیپ  ارم  مااقون . نم  هک : تفگ  ياقون  دندز . یمخز  ار  وا  ياتقوت  نایرکـشل  زا  سوروا  يراوس  تخیرگیم . راوس  هدفه 
. دادب ناج  هار  رد  دربیم ، ياتقوت  شیپ  هتفرگ  نانع  ار  وا  سوروا  تسا .

راگزور زا  نوچ  دـندرکیم و  هدـیافیب  يددرت  ياقون  نارـسپ  و  دومن . تعجارم  تسا ، ناشیا  هاگتخت  هک  وتاـب  يارـس  هب  رفظم  اـتقوت  و 
كرت هک  تسا  نآ  رد  حالص  دنتفگ : هکج  اب  يروت  ردام  قالیئاب  شردام و  ینوج  هکت و  دندیدیمن ، یلصاح  دوخ 

68 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نادرگرـس عابتا  یعمج  اب  دوخ  درک و  كاله  ردارب  نز  ردارب و  دیـسرتب و  ینعم  نآ  زا  هکج  میور . اـتقوت  شیپ  مینک و  داـنع  تفلاـخم و 

. دوب گنت  نالیخب  لد  نوچ  کیراب و  طارص  نوچ  نآ  هار  هک  هدرب  ياهعلق  هب ]  ] هانپ دیدرگیم و 
سلوت و دودح  ات  لاتارق  جاغای و  ریکنیـس  غات و  غولوا  دودـح  ینعی  پچ  تسد  هک  یعمج  و  دـندش . قیرف  ود  یجوج  سولا  نآ  زا  دـعب 

دودـح هک  تسار  تسد  رگید  و  دـندش ؛ بقلم  هدروا  قآ  نیطالـس  هب  تفرگرارق و  ياقون  دـالوا  هب  دراد  قلعت  دـنکچراب  دـنج و  یحاون 
هب ار  ناشیا  دـندرک و  بوسنم  اتقوت  دالوا  هب  دراد  قلعت  هکرب  يارـس  درغـشاب و  راغلب و  رجاـم و  کـکوا و  اـقبل و  سور و  ریبیـس و  ریبیا و 

. میدرک دای  بیترت  هب  ار  هبعش  ود  نیا  زا  کیره  زین  ام  هدینادرگ  بقلم  هدروا  كوک  نیطالس 

هدروا كوک  نیطالس  هبعش ]  ] رکذ

. دندرک تنطلس  لاس  تشه  تصش و  دنارفن و  راهچ 

اتقوت نب  لرغط  سولج  رکذ 

ایحا نسحتـسم  ياهتنـس  داهنب و  کین  موسر  دومنیم . مایق  تدابع  توالت و  هب  یتقو  همه  دوب . ناملـسم  لقاع  لداع  یهاشداپ  تیاغ  هب 
هنومن نیرب و  تشهب  کشر  وا  دوجو  دوج  رمم  زا  دودـح  نآ  دـندوسایب و  وا  تمحرم  تفأر و  هیاس  رد  هکرب  تشد  سولا  عومجم  درک .

. دیدرگ نیچ  هناخراگن 
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یبانطا نآ  زا  کیره  حرش  هچنانچ  تسا ، هدیسر  میدقت  هب  نیبناجلا  نیب  تابتاکم  داحتا  عاونا  هب  هدوب و  دیعس  وبا  دیهـش  ناطلـس  رـصاعم 
737 ه/  ) هیام عبـس  نیثالث و  عبـس و  هنـس  رد  نآ  زا  دعب  تشاد . هاگن  رومعم  دوخ  تلدـعم  هیاس  رد  ار  سولا  نآ  لاس  هدـفه  تدـم  دراد .

. تفای تافو  یعیبط  ضرم  هب  1337 م ) - 1336

[ ناخ لیرغط  نب   ] ناخ کبزوا  سولج  رکذ 

شرـسیم هچنآ  دومنیم و  عبتت  ار  يوبن  ياهتنـس  رثـکا  هک  تشاد  یعرو  دـهز و  دوـب . داـهن  میرک  راعـش ، تلدـعم  تیاـغ  هب  یهاـشداپ 
نابز هب  الم  الخ و  رد  دشیمن 

69 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دیناسریم قاقحتسا  بابرا  هب  رایسب  تاقدص  تاریخ و  ریصقت ، نآ  یهاوخرذع  هب  درکیم و  رایسب  هیرگ  دناریم و 

تادابع عضاوم  ریخ و  عاقب  تشگ و  ياهدابعلا  راد  هدوب  هقـسفم  قاغلب و  عضوم  هقدنز و  رفک و  لحم  هشیمه  هک  قاچبق  تشد  وا  دهع  رد 
قح تمحر  هب  یعیبط  ضرم  هب  1366 م ) 767 ه /  ) هیام عبس  نیّتس و  عبس و  هنس  رد  درب و  رسب  شهد  داد و  هب  لاس  یـس  تدم  تفای . ایحا 

. دش لصاو 

ناخ کبزوا  نب  ناخ  کیب  یناج  سولج  رکذ 

دجاسم و و  تخادنارب ، ار  اههناختب  تمامت  و  دروآرد ، مالسا  هب  ار  کبزوا  سولا  عومجم  دناهداهن . ناورشونا  تلدعم  هنیرق  ار  وا  تلادع 
فارطا زا  رایسب  ياملع  الضف و  دینادرگ . فورصم  مالسا  لها  تیهافر  رب  ار  دوخ  تمه  یگمه  و  دومن . بیترت  ودروا  رد  رایسب  سرادم 
کیره هدرک  مولع  لیصحت  تالامک و  بسک  هب  لیم  وا  رصع  رد  تشد  ناگدازریما  دنداهن و  وا  هاگرد  هب  يور  مالسا  کلامم  فانکا  و 
یمسر ره  تسا و  نانگمه  لفاحم  سلاجم و  لقن  زورما  ات  ناشیا  رطاوخ  حیارق  راکفا و  جیاتن  هچنانچ  دندش ، دوخ  رـصع  هناگی  ناشیا  زا 

. هدومرف ایحا  وا  تکلمم  نآ  رد  تشاد  مالسا  دالب  یلاها  موسر  اب  تهباشم  کلامم  نآ  رد  هک 
دش ناجیبرذآ  هجوتم ]  ] نارگ ياهرکشل  اب  ناخ  کب  یناج - تفای  راشتنا  ناریا  کلامم  رب  فرشا  يالیتسا  نابوچ و  دالوا  ملظ  ربخ  نوچ 

عوط و هب  قارع  سراف و  رکبراید و  هریزج و  ماش و  مور و  کلامم  نارادرس  تشکب . رایسب  هرداصم  زا  دعب  دروآ و  تسد  هب  ار  فرـشا  و 
دندناشنب تخت  هب  ناجیبرذآ  رد  دوب ، وا  نارسپ  نیرتگرزب  هک  ار  کیب  يدرب  ات  دنتـساوخرد  هملکلا  قفتم  دنداهن و  هاگرد  هب  يور  تبغر 

. دومن تعجارم  دوخ  و 
تلود ناکرا  زا  یکی  هک  يابولغط  دش . يراط  یضرم   ] ار کیب  یناج  هاگان  تشذگب  کیب  يدرب  سولج  زا  هام  شش  تدم  هکنآ  زا  دعب 
يدرب دشاب . ار  وا  تنطلـس  دورورف  شردپ  رگا  هک  درک  بلط  ار ] کیب  يدرب  درک و  ناجیابرذآ  هناور  مامت  لیجعت  هب  ار  یـصخش  دوب  وا 
هجوتم دـنبرد  هار  زا  مامت  لیجعت  هب  تشاذـگب و  حرط  هب  ار  ناـجیابرذآ ] ناـجیبرذآ -[  تشاد  هکرب  تشد  تخت  هب  هک  یفعـش  زا  کـیب 

هدش رتهب  ناخ  کب  یناج  ار  اضق  درک . لوزن  يابولغط  هناخ  رد  یبشمین  مزالم  رفن  هد  هب  دیدرگ و  ودرا 
70 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دهد فیرشت  زاب  ناوید  هب  رگید  زور  هک  تساوخیم  هتشادرب  ضرم  نیلاب  زا  رس  دوب و 
. دیناسر ضرع  هب  ار  نآ  تیفیک  دوب  هتفای  فوقو  کیب  يدرب  لوصو  هب  هک  نادمتعم  زا  یکی 

. درک تروشم  باب  نآ  رد  نوتاخ  ولغط  ياغط  اب  دش و  مهوتم  ناخ  کب  یناج 
يداب هکنآ  زا  لفاغ  دناوخب و  تولخ  هب  ار  يابولغط  ناخ ، کب  یناج  دومن . هغلابم  نخس  نآ  بیذکت  رد  دنزرف  تبحم  هطـساو  هب  نوتاخ 

هب دوب  قفتم  هک  یعمج  اب  لاحلا  یف  دـمآ و  نوریب  صحفت  هناـهب  هب  تفـشآرب و  ياـبولغط  داـهن . ناـیم  رد  وا  اـب  ّرـس  نیا  تسا  وا  هنتف  نیا 
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. درک دیهش  شارف  رس  رب  مه  ار  ناخ  کیب  یناج  دمآ و  نوردنا 

[ کیب یناج  نب   ] ناخ کیب  يدرب  سولج  رکذ 

درکن تعاـطا  هکره  دـناشنب و  ار  وا  دوب  هتـشک  ار  شردـپ  هک  شارف  نآ  رد  درواـیب و  ار  کـیب  يدرب  ناـمز  رد  مه  ياـبولغط  نآ  زا  دـعب 
یفیفخت زین  ار  دوـخ  غورا  زا  یعمج  زین  نـم  يدرک  عـفد  ار  وــجارق  « 1  » ناـثقم وـت  نوـچ  هک : تفگ  دـیبلطب و  ار  وا  کـیب  يدرب  تشکب .

اهنآ هلمج  زا  درک . جرخ  ار  همه  هعفد  کی  هب  درک و  رـضاح  ار  ناگدازهاش  عومجم  دیدنـسپب و  ار  وا  نخـس  نآ  ياـبولغط  دومن . مهاوخ 
هانگیب لـفط  نآ  نوخ  رـس  زا  هک  دومن  تساوخرد  درواـیب و  هتـشادرب  نوتاـخ  ولودـیات  دوب  ههاـم  تشه  هک  هک  ار  وا  دازمه  ردارب  کـی 

. تشکب دز و  نیمز  رب  دتسب و  وا  تسد  زا  کیب  يدرب  درذگرد .
رب هدروا  كوک  نیطالس  نادهمخت  زا  سک  چیه  و  دش . لقتنم  توبات  هتخت  هب  تخت  زا  تبقاع  درک و  تنطلس  لالقتـسا  هب  لاس  هس  تّدم 

. دنامن ياج 
روما ات  دندناشنب  تنطلس  ریرـس  رب  ارما  تسا  ناخ  کیب  یناج  نب  کیب  يدلگ  هکنآ  هناهب  هب  ار  لوهجم  یـصخش  هدومن  قافتا  نآ  زا  دعب 

درکیم مازلا  دیبلطیم و  هیفخ  رد  ار  ناشیا  زا  کیره  هتسناد  ارما  مدع  نمض  رد  ار  دوخ  تایح  صخش  نآ  دلـسگن . مه  زا  کلم  حلاصم 
نب يابلغب  نآ  زا  دعب  دنتفر . جرخ  هب  هنتف  نآ  رد  يادغکنان  ریما  دـمحا و  ریما  اقوب و  لوغم  ریما  لثم  و  دـندومن ، مایق  رگیدـمه  دـصق  هب  ات 

نکر هک  يابلقن 
______________________________

. دشاب حیحص  هک  دسریم  رظن  هب  نادسفم  ترابع ، هنیرق  هب  انب  تسا . ینعمیب  هملک  تروص  ودره  هب  ناسقم : اضیا  (. 1)
71 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تسـشنب و تنطلـس  ریرـس  رب  يابلغب  قافتا  هب  زین  رگید  یـصخش  نآ  زا  دعب  تشکب . ار  وا  دروآ و  تسد  هب  یتصرف  دندوب  وا  تلود  مظعا 
. دش هتشک  زین  وا  زور  مّیس 

[ کیب  ] يدلگ سولج  رکذ 

هلیح و هب  رورم  هب  صخـش  نآ  دندناشن . تنطلـس  هب  هدرک  مان  کیب  يدلگ  ار  بسن  لوهجم  یـصخش  ارما ، تشذگرد  کیب  يدریب  نوچ 
. دنتشک زین  ار  وا  تبقاع  ات  تشکب  ار  ارما  عومجم  ریبدت 

خیش هدروا  رکذ 

. دش هتشک  زین  وا  یتصرف  كدنا  هب  دنتخاس . هاشداپ  ار  وا  کیب  يدلگ  زا  دعب  دوب . نزریا  دالوا  زا 

رضخ سولج  رکذ 

نکیل دراد و  مرکم  ززعم و  ار  هدروا  قآ  مدرم  هک  تساوـخیم  درک و  داـینب  وـکین  شاـعم  وا  دـندوب . هدرک  نـییعت  هدروا  قآ  زا  مـه  ار  وا 
. درکن تدعاسم  تصرف 

افلوخ سولج  رکذ 

. دنتشک زین  ار  هراچیب  دشن . یشمتم  يراک  چیه  درک  یعس  کنادنچ  دش . هاشداپ  وا  زا  دعب 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


هجاوخ رومیت  سولج  رکذ 

. تفرگ رارق  هجاوخ  رومیت  رب  تنطلس  رایـسب  یبارخ  زا  دعب  دمآرب . مهب  سولا  دنتخپ . یئانمت  دندش و  یفرط  هب  یهورگ  ره  افلوخ ، زا  دعب 
. دندروآ لتقب  دندمآ و  وا  رس  رب  دندرکن . وا  یهاشداپ  لّمحت  دندوب  هتخومآ  يرسدوخ  هب  سولا  نامدرم  نوچ 

دیرم سولج  رکذ 

. دنتشک زین  ار  وا  یتدم  كدنا  زا  دعب  دش . هاشداپ  دیرم  هجاوخ ، رومیت  زا  دعب 
72 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زیزع رکذ 

. درمب یعیبط  ضرم  هب  درک و  داهتجا  تنطلس  راک  رد  هاگدنچ  تسناد و  ار  سولا  دش و  هاشداپ  دیرم ، زا  دعب 

یجاح سولج  رکذ 

. دنتشکب ار ] وا   ] تبقاع ات  درکیم ، تموکح  ارادم  اساوم و  هب  دش و  هاشداپ  زیزع ، زا  دعب 

سکرج سولج  رکذ 

. تشذگرد 1376 م ) 778 ه /  ) هیام عبس  نیعبس و  نامث و  هنس  روهش  رد  درک . یهاشداپ  لاس  کی  تدم  دش و  هاشداپ  یجاح ، زا  دعب 

شیمت قوت  سولج  رکذ 

. درک یهاشداپ  لاس  هدزون  دروآ ، دوخ  فرـصت  تحت  رد  مامت  هب  ار  کلامم  نآ  تخادـنارب و  ار  لوق  لوس  لوق و  کنوا  هدـعاق  مسر  وا 
. دمآ دهاوخ  رکذ  هناهرب - هّللا  رانا  يزاغ - نارقبحاص  ناطلس  ترضح  رابخا  هصق و  رد  وا  لاوحا  رتشیب 

ناطلس نیدلا  لالج  رکذ 

. دش هتشک  1412 م ) 815 ه /  ) هیام نامث  رشع و  سمخ و  هنس  رد  تسناد و  ار  سولا  یمامت  درک و  تنطلس  لاس  ود  تدم 

يدریب رابج  رکذ 

ریاس هرمز  رد  هناطلس - هکلم و  هّللا  دلخ  يراعش - تنطلـس  یهانپتفالخ ، ترـضح  یگدنب  تعفر  ناویک  ناتـسآ  تمزالم  رد  تقو  دنچ 
عناق سفن و  وکین  یناوج  نوچ  داتـسرف . وا  تیالو  هب  هدرک  یـشیماغرویس  ار  وا  ترـضح  یگدنب  دوب . طرخنم  ترـضح  یگدـنب  نامزالم 

. ملعا هّللا  و  ددرگیم . یقازاق  تروص  رد  یحاون  نآ  رد  الاح  دماینرب و  وا  تسد  زا  يراک  دوب 
73 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ اتقوت نب  لرغط  رکذ   ] هدروا قآ  نیطالس  هبعش  رکذ 
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تعاطا هقیرط  رارقرب  دوب و  هدروا  قآ  سولا  مکاح  ياقون  نب  اقوب  یساس  وا  رـصاعم  درک ، سولج  اتقوت  نب  لرغط  هاشداپ  هک  تقو  نآ  رد 
. تشادیم یعرم  دایقنا  و 

نیغیی و چیه  زا  دومنن و  زواجت  ناخ  کبزوا  ناخ و  لرغط  تمدخ  هداج  زا  الـصا  اعطق و  تدم  نیا  رد  درک و  تموکح  لاس  یـس  تدم 
وا دـقرم  درمب . یعیبط  گرم  هب  1320 م ) 720 ه /  ) هیام عبـس  نیرـشع و  خـیرات  هب  یتهج  کی  نیع  رد  نانچمه  و  درکن . فلخت  ياتلیروق 

. تسا عقاو  نارواص  هسورحم  رد 

( اقوب یساس  نب   ) نزریا سولج  رکذ 

یتصرف كدنا  هب  درک و  ادیپ  مامت  يدوجو  شناد ، تسایک و  لقع و  تیافک  تیاغ  زا  دش و  ماقممیاق  ناخ  کبزوا  مکح  هب  ردپ  زا  دـعب 
، لضاف لداع ] ، ] لقاع تیاغ  هب  یهاشداپ  دومنیم . دایقنا  تعاطا و  نانچمه  اما  دـیدرگ ، ناخ  کـبزوا  « 1  » تمظع هنیرق  وا  تبتر  هـجرد 

هدرک ایحا  تسا  عقاو  دـنکچراب  دـنج و  نارواص و  رارتا و  رد  هک  ریخ  عاـقب  ریاـس  دـجاسم و  قناوخ و  سرادـم و  رثکا  دوب . سرت  يادـخ 
. تسوا

دنمهرهب ماع  ماعنا  زا  ار  دوخ  غوروا  رفن  دـصتفه  بیرق  دـینادرگ و  نیرب  دـلخ  هنومن  دوخ  تمحرم  لدـع و  نمی  هب  ار  ناتـسکرت  عومجم 
هگرج نیرواس و  ماقم و  تروی و  هب  هار  سکهمه  هکنانچ  دوب ، هدـینادرگ  ایهم  بترم و  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  هبوس  یبوق و  و  تشادیم ؛

. داهنیمن دوخ  زا  رتگرزب  رظن  رد  یبدایب  مدق  یکچوک  چیه  و  درکیمن ، بلغت  دوخ  زا  رتکچوک  رب  یگرزب  چیه  اعطق  و  دـندربیم . دوخ 
رد درک و  شاعم  لاونم  نیا  رب  لاس  جنپ  تسیب و  تّدم  دیدن . باوخ  هب  وا  زا  دعب  تشاد  وا  تلود  ناوا  رد  سولا  نآ  هک  یتماقتسا  نما و 

. تسا عقاو  قانغس  هنیدم  رد  شدقرم  دش . یفوتم  یعیبط  ضرم  هب  1344 م ) 745 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و  سمخ و 
______________________________

. تومظع نتم : (. 1)
74 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ هجاوخ كرابم  رکذ  ]

. تسا روهـشم  قاچبق  تشد  رد  قاغلب  نآ  خـیرات  زورما  ات  داهن و  داینب  ياهنتف  گرزب  هچمت  عمط و  هب  هجاوخ  كراـبم  شرـسپ  وا  زا  دـعب 
هام شـش  زا  دعب  دیـسرن . یئاج  هب  وا  هنتف  نآ  دندوب ، هتـشگ  داتعم  لاب  تغارف  هب  دوب و  هتـسشن  جازم  رد  تماقتـسا  نما و  ار  نامدرم  نوچ 
 ]- زیغرق یحاون  فارطا و  رد  ناموناخیب  رگید  هام  شـش  لاس و  ود  تّدم  و  دناوخورف . ناتـسکرت  يارـستنج  ياضف  يانف  رب  انف  ریبکت 

. تفرورف اجنآ  رد  مه  و  دیدرگیم ، هراوآ  ياتلا  و  زیقرق ]

[ يابمیج رکذ  ]

و درک ، تموکح  مامت  رایتخا  هب  لاس  هدفه  تدم  ات  دش و  سولا  نآ  مکاح  ناخ  کب  یناج  مکح  هب  دوب  وا  ردارب  هک  يابمیج  وا  زا  دـعب 
کیب يدلک  هنتف  هدوب و  وا  نامز  رد  کب  يدرب  هنتف  دینادرگ . تسرد  دوب  تقو  تحلصم  ياضتقم  هچنانچ  ار  ردارب  نامز  ياهیگتـسکش 

درکن و تبغر  وا  دندومن . توعد  دوخ  تنطلس  هب  ار  وا  تالسارم  تابتاکم و  هب  هدروا  كوک  يارما  نآ  زا  دعب  هدوب . وا  نامز  رد  مه  زین 
. داتسرف فرط  نادب  نانالغا  زا  یعمج  اب  ار  خیش  هدروا - دوخ  ردارب 

: هک تفگ ]  ] تیلهاـج تیمح  زا  لوهجم ، ناشیدـناهاتوک  زا  یکی  نآ  زا  دـعب  دنتـشاد . قاـفتا  خیـش  هدروا  تنطلـس  رب  لاـس  کـی  اـت  ارما 
. تخاسب وا  راک  دراک  هفطع  کی  هب  ربخان  یبشمین  دـنوش ؟ طلـسم  هدروا  كوک  ناـهاشداپ  تخت  رب  هدروا  قآ - نیطالـس  غوروا  هنوگچ 
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. دندیناسر قاسای  هب  هتخاس  مهتم  ار  هانگیب  دنچ  وا  بذک  مد  هب  دندش  علطم  لاح  نآ  رب  ارما  هک  حابصلا  یلع 

[ نالغا رضخ  رکذ  ]

. دش هتشک  درک  تموکح  لاس  کی  هکنآ  زا  دعب  زین  وا  و  تسشن ، تخت  رب  اقوب  یساس  نب  نالغا  رضخ  زور ، رد  مه  و 
75 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ یساس نب  افلوخ  رکذ  ]

. دش هتشک  زین  وا  درک  تموکح  هام  هن  نوچ  دندناشن ؛ تخت  رب  ار  « 1  » اقوب یساس  نب  افلوخ  وا  زا  دعب 

[ هجاوخ رومیت  رکذ  ]

دنتشاد هک  ياهبترم  ردق و  روخارف  ار  همه  تفرگ و  شیپ  هدیدنسپ  قیرط  وا  دندرک . سالجا  ار  خیـش  هدروا  نب  هجاوخ  رومیت  وا  زا  دعب  و 
زا یکی  هناـخ  هب  یبـش  دـندرک . لـمحت  ار  وا  روج  دوب  هک  عون  ره  هب  لاـس  ود  اـت  تشاد . قسف  اـنز و  هب  ماـمت  یعلو  اـما  دومنیم ، مارتـحا 
هب رادبآ  نآ  دروآرب و  داـیرف  رگید  ياهناـگیب  روـصت  هـب  نز  هداـهن ، وا  نز  رب  تـسد  دـشاب  ياهمدــقم  هـکنآیب  دوـب و  هـتفر  نارادبآ 

. تشکب دز و  وا  رب  يدراک  تخانشان 

[ خیش هدروا  نب  دیرم  رکذ  ]

رد کبزوا  سولا  ءارمالا  ریما  درک . تموکح  مامت  رایتخا  هب  لاس  هس  ات  زین  وا  دندناشنب ؛ یناخ  ریرـس  رب  ار  خیـش  هدروا  نب  دیرم  وا  زا  دعب 
ار شردـپ  هک  تساوخیم  دوب و  مامت  يرظن  وا  اب  ار  ناخ  دـیرم  تشاد . لامج  بحاص  تیاغ  هب  يرـسپ  و  دوب ، لوغم  نب  سایلا  وا  رـصع 

یتیاکح هکنآ  روصت  هب  یـشیدناهاتوک  تیاغ  زا  نز  داهن . نایم  رد  دوخ  نز  اب  ار  زار  نآ  يزور  دـناشنب . شردـپ  ياـج  هب  ار  وا  دـشکب و 
لـصاح ياهجرف  دبای  تسد  وا  رب  هکنآ  زا  شیپ  سایلا  درک . ماغیپ  سایلا  ریما  هب  ار  هاشداپ  دصق  تیفیک  دوب  دـهاوخ  نآ  نمـض  رد  رگید 

. دوب لاس  هس  وا  تنطلس  تدم  تشکب ؛ ار  ناخ  دیرم  درک و 
______________________________

. یساس نب  يافلخ  نتم : (. 1)
76 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ هجاوخ رومیت  نب  ناخ  زیزع  رکذ  ]

، يوسیلا دمحم  دیس  نیفراعلا  ناطلس  دالوا  زا  یکی  دروآ . نایم  رد  دب  موسر  تسشنب و  تنطلـس  هب  هجاوخ  رومیت  نب  ناخ  زیزع  وا  زا  دعب 
رتخد دش و  بیات  دیس  نآ  تسد  هب  دومن و  لوبق  ناخ  زیزع  درک . عنم  همیمذ  لاعفا  نآ  زا  ار  وا  دیسر و  وا  تقو  رس  هب  اتا ، دّیس  هب  بقلملا 

. دش هتشک  نآ  رس  رد  تفر و  لوا  لاصخ  رس  هب  رابرگید  درک  تموکح  لاس  هس  نوچ  داد . ودب  دوخ 

[ ناخ یجاح  رکذ  ]

اـضق هتفرگ . لد  رد  کین  ياهتین  دوب و  هدرک  رمخم  دوخ  اب  نیا  يانمت  دیدم  یتدم  تسـشن و  تخت  هب  نزریا  نب  ناخ  یجاح  وا  زا  دعب 
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و درک ]  ] اساوم راب  رگید  دیـسرتب و  دندمآ  گنت  هب  نانگمه  نوچ  داهن . ملظ  رب  ار  دوخ  راک  داینب  دیدرگب و  تین  نآ  زا  سولج ، زا  دعب  ار 
یئاج هب  وا  اب  هک  دنتـسناد  ارما  درک . رارکت  ار  لوا  لاـصخ  تفاـی  تماقتـسا  تکلمم  تسـشنورف و  هنتف  هکنآ  زا  دـعب  تفرگشیپ . ارادـم 

ياهتنا ات  1350 م ) 751 ه /  ) هیام عبس  نیسمخ و  يدحا و  يادتبا  زا  دنتشکب . باوخ  هماج  رد  مه  ار  وا  یبش  مین  قافتا  هب  دیـسر . دهاوخن 
. تفر جرخ  هب  هاشداپ  تشه  دشاب ، لاس  هدزاود  تدم  هک  1364 م ) 765 ه /  ) هیام عبس  نیّتس و  سمخ و 

يابمیج نب  ناخ  سروا  سولج  رکذ 

يدرک بیغرت  نادب  ار  دوخ  ردپ  یتقو  همه  تسشنب . یناخ  ریرـس  رب  ردپ  تافو  زا  دعب  دوب . تکوش ، وذ  راهق ، جوجل ، تیاغ  هب  یهاشداپ 
[ رد  ] مه درک  سوـلج  نوـچ  ناـخ  « 1  » سروا تشادیمن . عومـسم  ياـبمیج  دروآرد ، فرـصت  تحت  هـب  زین  ار  هدروا  كوـک  سوـلا  هـک 
. دندیشوک وا  بیغرت  جییهت و  رد  هدش  قفتم  عومجم  داهن . نایم  رد  ترضح  نایعا  تلود و  ناکرا  هب  ار  دوخ  ریمضلا  یف  ام  لوا  ياتلیروق 

______________________________

. سورا نتم : (. 1)
77 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هلمج زا  درک . فوطعم  هیحان  نآ  فرطهب  تمیزع  نانع  هتـشاد  ینازرا  سکره  هرابرد  رخاـف  تاـماعنا  نیگنـس و  ياـهيوط  يزور  دـنچ 
ودرا ترـضح  زا  تّرک  ود  کـی  شیماـتقوت  وا  رـسپ  دیـسر . قاـسای  هب  درک و  فلخت  دوب ، قالـشقکنام  مکاـح  هک  نـالغا  هجاوـخ  يوـت 

. دنتشادیم روذعم  دوب  هدیسرن  غولب  دح  هب  زونه  نوچ  دشیم . هجوتم  رگید  راب  تخیرگیم و 
ترـضح هب  تخیرگب و  شیماتقوت  دش  یلوتـسم  کلامم  نآ  عومجم  رب  تفرگورف و  تسد  هب  ار  کبزوا  تخت  ناخ  سروا  هکنآ  زا  دـعب 

سروا تلود  رود  زا  لاس  هن  هکنآ  زا  دعب  دـش . دـهاوخ  روکذـم  نآ  حرـش  كرابم  هصق  نآ  لیذ  رد  هچنانچ  دـش ، یجتلم  يزاغ  ناطلس 
. درمب درک و  تموکح  هام  ود  زین  ایقاتقوت  شرسپ  وا  زا  دعب  تفای . تافو  یعیبط  ضرم  هب  تشذگب  ناخ 

[ ناخ دمحم  نب   ] ناخ کیب  رومیت  سولج  رکذ 

تسم تاقوا  رثکا  هک  دومنیم  هغلابم  تموادم  رد  يدح  ات  دوب و  معنتم  تسود و  شیع  تیاغ  هب  دش . ملسم  وا  رب  تنطلس  ایقاتقوت  زا  دعب 
صاوخ و لاح  هب  مامت  لالتخا  للخ و  هک  دیـسر  یئاج  هب  ات  دـنامیم ، لطعم  لـمهم و  یکلم  تاـیلک  نآ  هطـساو  هب  و  دوبیم . لـقعیال  و 

. دش كورتم  دودسم و  هیلکلاب  هرهاق  هاروت  دعاوق  تفای و  هار  ماوع 
هب درک  مولعم  وا  لوصو  ربخ  نوچ  ناخ  کیب  رومیت  داتسرف . قانغس  رارتا و  نارواس و  تموکح  هب  ار ]  ] شیماتقوت يزاغ ، ناطلس  ترضح 

هتفای مامت  یترفن  دندوب  وا  نواعم  دمم و  هک  یعمج  دش . لوغـشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دـنارب و  یحاون  نآ ]  ] زا ار  شیماتقوت  دیـشوکب و  عفد 
يزاغ ناطلـس  ترـضح  هاگرد  هب  تخیرگب و  دوب  ودرا  نآ  ریهاشم  زا  هک  رومیت  کبزوا  دـندرکیم . شیماتقوت  شهاوخ  ـالم  ـالخ و  رد 

. دیناسر ضرع  هب  ار  سولا  یناماسیب  تیفیک  هدش  یجتلم 
هب هدینادرگ  شیماتقوت  بحاصم  ار  یکیب  هجاوخ و  یتخب  کبزوا و  رومیت  ناموت  ناخرت و  نیدلا  ثایغ  هرابرگید  يزاغ  ناطلس  ترضح 

ناتسمز نآ  دندناشنب . یناخ  ریرس  رب  هدوهعم  هدعاق  رب  ار  شیماتقوت  ات  داتسرف  رارتا  ناروص و  قانغس و 
78 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نآ زا  دعب  تشگ . قحلم  شیماتقوت  هب  هدش  فلختم  وا  زا  ریهاشم  زا  یعمج  اب  دوب ، ناخ  کب  رومیت  تلود  مظعا  نکر  هک  رداهب  یچنازاق 
سمخ قباطم  هک  لاس  نآ  هاگراهب  دنتـسویپ . وا  اب  مامت  هبلغ  یتصرف  كدنا  هب  ات  دنداهن  وا  هاگرد  هب  يور  قوج  قوج  فدارت  رتاوت و  هب 
موسوم لاتارق  هب  هک  یعضوم  رد  دش و  ناخ  کب  رومیت  دصق  هجوتم  رتمامت  هچره  هبلغ  هب  دشاب ، 1383 م ) 785 ه /  ) هیام عبس  نینامث و  و 
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. دینادرگ مزهنم  ار  وا  داد و  فاصم  تسا 
هب تسا  بوسنم  هدروا  قآ  اب  هک  ار  لوقلوس  تاناموت  تموکح  دـش  ملـسم  ناخ  کب  رومیت  رب  کـبزوا  سولا  تنطلـس  هک  تقو  نآ  رد 
وا تیوقت  هب  هرابرگد  درک  تروشم  تسویپ و  نالغا  دـمحم  هب  راسکنا  نیا  تلاح  زا  دـعب  دوب . هدرک  عوجر  نالغا  دـمحم   ] دوخ مع  نبا 
هک یتین  نآ  زا  ار  نالغا  کب  رومیت  دناشیماتقوت ، لیام  عبطلاب  سولا  هک  دوب  هدش  مولعم  ار  نالغا  دمحم  درآ .] شیماتقوت  رـس  هب  رکـشل 

. درک عنم  تشاد 
هکره هک : دروخ  دنگوس  تشکب و  سلجم  رد  مه  تسه  صالخا  شیماتقوت  اب  زین  ار  وا  هکنآ  روصت  هب  هصغ  رهق و  تیاغ  زا  کیب  رومیت 

. دیسر قاسای  هب  دیدرگ و  راتفرگ  لوا  همدص  رد  مه  هلتاقم  نیح  رد  ار  اضق  دش . مزاع  روفلاب  و  منک . تسایس  دنک  عنم  هجوت  نیا  زا  ارم 
تـشاد مامت  یترهـش  وا  یلد  وکین  داـقتعا و  نسح  نوچ  دـندروآ . شیماـتقوت  هاـگرد  رد  رـسا  دـیق  رد  دوب  ارمـالا  ریما  هک  ار  قاـچ  یتلاـب 

کلم و رایتخا  نانع  منکن و  تشاذگورف  وت  مارتحا  زازعا و  يوم  رس  کی  یسانشب  دوخ  هاشداپ  وچمه  ارم  رگا  هک : تفگ  وا  اب  شیماتقوت 
نآ داب  روک  یتفگ . وت  باوج  يدوبن  هتسب  نم  تسد  رگا  هک : داد  باوج  دیزرلب و  دوخ  رب  قاچ  یتلاب  مراپـس . وت  مامتها  تسد  هب  ار  لام 
رس يالاب  رب  ار  هاشداپ  رـس  دننک و  تسایـس  زین  ارم  هک  يامرف  نامرف  يراد  یمکح  ذافن  رگا  دید . دناوت  دوخ  هاشداپ  ياج  هب  ارت  هک  هدید 

لوذـبم ار  وا  سمتلم  شیماتقوت  موش . كاخ  هب  وا  زا  رتشیپ  يراـب  مدرمن  وا  زا  شیپ  نوچ  اـت  دـنهنب  نم  دـسج  رـس  رب  ار  وا  دـسج  نم و 
. تشاد

. دش وا  فرصت  رد  کبزوا  تکلمم  نآ  زا  دعب 

[ نالغا هجاوخ  يوت  نب   ] شیماتقوت سولج  رکذ 

، تکوش وذ  دعتسم ، یهاشداپ  هدوب . تارغکنوق  لسن  زا  کجنوک  نتوک  شردام 
79 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هانپناهج هاگرد  هب  تبـسن  هک  ینارفک  ببـس  هب  اما  دراد ، ماـمت  یترهـش  وا  قلخنسح  تلادـع و  دوب . لاـمج  بحاـص  ترواـحم ، شوخ 
. دنامب لمهم  عیاض و  وا  هدیدنسپ  تافص  هدیمح و  قالخا  همه  نآ  درک ، رهاظ  يزاغ  ناطلس  ترضح 

زا داهن و  نایم  رد  وا  اـب  ار  یکلم  یفخ  یبخ  زومر  تشاد  وا  هراـبرد  هک  یقافـشا  هطـساو  هب  يزاـغ  ناطلـس  ترـضح  هک  دوب  ناـنچنآ  و 
لئاسم نامه  هب  هک  تساوخ  دـشن و  نآ  لـمحتم  وا  تسپ  برـشم  دومرف . بارـشا  دـنچ  ياهمـش  یناـبناهج  يریگناـهج و  رارـسا  ریاـمض 

نیا رد  دش  دهاوخ  هتفگ  حورشم  يزاغ  ناطلس  ترضح  رابخا  لیذ  رد  تیاکح  نآ  حرش  نوچ  دشن . رـسیم  دنک ، دوخ  داتـسا  رب  ضارتعا 
. میدشن ضرعتم  لحم 

شترـضح داتـسرف . يزاغ  ناطلـس  ترـضح  هب  قلمت  عاونا  رب  لمتـشم  ياهمانحـتف  دـیدرگ ، بلاغ  تلود  يداعا  رب  شیماتقوت  نوچ  هصقلا 
دـینادرگ و هبنتم  تاـیوزج  تاـیلک و  داـسف  حالـص و  زا  تشونب و  باوج  رد  دراد  يرواد  یئاراد و  هب  قلعت  هک  هناقفـشم  دـنچ  یحیاـصن 

ناشیا زا  دروایب و  ات  تفیرفب  ار  تسد  رود  ياهدحرـس  ماکح  ریتاسد ، نآ  بجوم  هب  شیماتقوت  دومرف . لاسرا  رامـشیب  يایاده  فحت و 
هب دندوبن  وا  تحلصم  قفاوم  هچنآ  دینادرگزاب و  تخانـش  اهدحرـس  نآ  تظفاحم  قیال  ار  هکره  تشادزاب و  دید  تمزالم  لباق  ار  هک  ره 
راد ار  هکرب  ناطلـس  يارـس  دومن و  طبـض  هفک  دودح  ات  تسا ، لامـش  هرومعم  تیاهن  هک  اقبل  دـح  زا  ار  سولا  مامت  رایتخا  و  درک . جرخ 

. تخاس هنطلسلا 
هدیدرگ لصأتـسم  کلهتـسم و  يزاغ  ناطلـس  تمعن  نارفک  نایغط و  هطـساو  هب  نآ  زا  دعب  دوب . نکمتم  یناخ  ریرـس  رب  لاس  هدفه  تّدم 

دعب دش . هتشک  وکدیا  تسد  هب  1405 م ) - 1404 807 ه /  ) هیام نامث  عبـس و  هنـس  خیرات  رد  سلوت  دودح  هب  تبقاع  ات  دش ، ناموناخیب 
و دوب ، هدـش  یجتلم  تلود  هاگرد  هب  هک ]  ] ناخ کیب  رومیت  نب  غلتق  رومیت  دومن و  تعجارم  يزاـغ  ناطلـس  ترـضح  نوچ  وا  راـسکنا  زا 
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ناگتخیرگ نالغا ، کتنیج  ناشیا  لوصو  زا  شیپ  دنتشگزاب ، کبزوا  سولا  هچمت  هب  هدیدرگ  فلختم  ترـضح  زا  قاج  یتلاب  نب  وکدیا 
نـالغا غلتق ]  ] رومیت لوصو  ربـخ  نوچ  درک . رومخم  دوخ  غاـمد  رد  یهاـشداپ  هچمت  کـبزوا ، سوـلا  داوـس  هب  هدرک  عـمج  ار  اـهقامیوا 

. دش ملسم  وکدیا  رب  تراما  غلتق و  رومیت  رب  تنطلس  و  تخیرگب ، دوخ  ناصوصخم  اب  کتنیج  دندرک  فلخت  داینب  اهلیا  تمامت  دیسرب و 
80 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ دمحم نب   ] ناخ کب  رومیت  نب  ناخ  غلتق  رومیت  سولج  رکذ 

دمآ غلتق  رومیت  عفد  هب  هرابرگید  تیحان  نآ  زا  رایسب  يرکشل  اب  دوب . هدرک  مازهنا  اقبل  فرط  هب  شیماتقوت  تسشنب  تنطلس  ریرس  رب  نوچ 
. دندمآ لتق  هب  کبزوا  تسد  رب  سور  رکـشل  رثکا  دش و  مزهنم  شیماتقوت  رایـسب  هبراحم  زا  دعب  دـنداد . فاصم  لتیا  هناخدور  رانک  رد  و 

تـسد زا  تکلمم  ینامز  كدنا  رد  دنتفرگ و  شیپ  قافتا  قیرط  تقو  تحلـصم  تهج  هب  یکلم  روما  رد  وکدیا  اب  غلتق  رومیت  نآ  زا  دـعب 
. دندروآ ماظن  هب  ار  هتفر 

، دوب هتفخ  تسم  تموادـم  ترثک  زا  يزور  دـمآ ، لوا  هدـعاق  هب  مامت  یکلم  روما  تشذـگب و  وا  تلود  رود  زا  لاـس  شـش  تدـم  نوچ 
«2  » زکنیج رادمان  « 1  » غورا بلاط  دوخ  هدـعاق  رب  کبزوا  سولا  دـمآرب و  مهب  تکلمم  راـبرگید  وا  زا  دـعب  دـش . رخآ  تفرورف و  شمد 

. دناشنب تخت  رب  دوب  ناگدازهاش  نیرتروهشم  تیافک  دشر و  هب  هک  ار  نالغا  کب  يداش  ترورض ، هب  وکدیا  دندش . ناخ 

[ ناخ  ] کیب يداش  سولج  رکذ 

وا رب  ار  کب  يداش  تریصب ، ربخ و  لها  عومجم  تسا ، روهـشم  يادغکنان  ریما  هثج  تماخـض  تفـص  هکنآ  دوجو  اب  کبزوا  کلامم  رد 
نوچ هدرب . رـسب  تیهاـفر  رد  هدـینارذگ و  ترـشع  شیع و  هب  ار  دوخ  رمع  همه  هدوـب ، هاوختیفاـع  يوجتمالـس ، یهاـشداپ  دناهتـشاد .

تـساوخ هیفخ  رد  کیب  يداش  دندمآیم ، گنت  هب  وا  لاقکنت  زا  نامدرم  دوب و  هداهن  داینب  گرزب  ياهقاسای  کیراب و  ياهاروت  وکدـیا 
. دنک عفد  ار  وا  هک 

عوقو زا  شیپ  هک  تساوخ  دش و  علطم  وا  ریمضلا  یف  ام  رب  وکدیا  رکف  نیا  يانثا  رد 
______________________________

. قورا هژاو : نیا  رگید  تروص  (. 1)
خیراوتلا عماج  یمیدـق  خـسن  طبـض  ربارب  ریخا  تروص  هک  تسا  هدـمآ  ناخ  زیگگنج  ناخ ، زیگنچ  ناخ ، زکنج  تروص  هب  مسا  نیا  (. 2)

. تسا رتحیحص 
81 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

خیش ریما  هب  دینادرگ و  فوطعم  هیوکاب  دنبرد  فرط  هب  مازهنا  نانع  تنطلس ، ریرـس  رـس  زا  تفایرد و  کیب  يداش  دنک . وا  راک  هراچ  هنتف 
. تشگ یفوتم  اجنآ  مه  و  دش ، یجتلم  يدنبرد  میهاربا 

[ کیب رومیت  نب  غلتق  رومیت  نب   ] ناطلس رومیت  سولج  رکذ 

ترورض هب  نآ  زا  دعب  درکن . وکدیا  نامرف  لاثتما  میهاربا  خیش  داتـسرف  وا  بلط  هب  نایچلیا  وکدیا ، هک  دنچره  کیب ، يداش  مازهنا  زا  دعب 
تماقتـسا میقـس  تکلمم  هرابرگید  دناشنب و  تنطلـس  ریرـس  رب  ار  وا  تشاد  وا  ردپ  اب  هک  يداحتا  هطـساو  هب  ار  ناطلـس  رومیت  زین  وکدـیا 

هک هاگدنچ  زا  دعب  دوش . گنت  يوگوتفگ  هصرع  ار  ناسفندب  يدنواشیوخ ، هطـساو  هب  ات  داد  ودب  دوخ  رتخد  وکدـیا  نآ  زا  دـعب  تفای .
. دنک عفد  ار  وکدیا  هک  دش  نآ  تهج  کی  دمآرد  مدرم  رظن  رد  مامت  ناطلس  رومیت  تشذگب و  نآ  رب 
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تلود روهظ  هیعاد  هشیمه  ار  کبزوا  هکنآ  هطـساو  هب  دـندرک . فاصم  ترک  ود  کی  هکنانچ  دـش  عقاو  ترودـک  تشحو و  ناشیا  نایم 
ترورـض بسح  هب  وکدـیا  دـش . يوق  وا  دـنداهن و  ناطلـس  رومیت  هاگرد  هب  يور  میظعت  هب  هچ  دـیلقت و  هب  هچ  دوبیم  ناخ  زکنیج  دـالوا 

ناشیا نایم  ترک  دـنچ  درک . هرـصاحم  دـمایب و  ناطلـس  رومیت  دیـشک . مزراوخ  هب  مازهنا  ناـنع  هدـناوخ  دوخ  تکلمم  ياـنف  رب  اـنف  ریبکت 
. دش عقاو  تخس  ي ]  ] اهفاصم

نامز رد  هک  یعمج  دنتخادنا . سولا  نادب  ار  دوخ  ربخان  دمحم ، نیسح و  ناطلس  ناطلس و  نیدلا  لالج  شیماتقوت ، نارـسپ  هجرف ، نآ  رد 
. دندش یجتلم  دیلقت  مکح  هب  زین  رگید  یعمج  دندمآ و  تمدخ  هب  دندوب  هدید  رایسب  تیهافر  ناشیا  ردپ  تنطلس 

دالوا هب  هدـش  نادرگيور  يو  زا  سولا  دیـسرن و  یئاـج  هب  دـش . ناـشیا  عفد  هجوتم  مزراوخ  هرـصاحم  زا  ناطلـس  رومیت  رارقتـسا  زا  دـعب 
. تفر ورف  تکالف  نامه  رد  و  تفرگشیپ . مازهنا  هار  درپسب و  رارطضا  تسد  هب  ار  رایتخا  نانع  هراچیب  دنتسویپ . شیماتقوت 

82 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ شیماتقوت نب   ] ناطلس نیدلا  لالج  سولج  رکذ 

قیرط یتاذ ، تدالج  تیاهن  سفن و  تمالـس  تیاغ  زا  یتسـشنب . نادعتـسم  اب  تاقوا  رثکا  و  دوب ، حیـصف  حیلم ، هیجو ، دعتـسم ، یهاشداپ 
عقاو رایسب  للخ  ینامز  كدنا  رد  نآ  هطـساو  هب  درک . اهر  تعیبط  هب  ار  یکلم  یئاغ  تلع  تشاذگورف و  لمهم  یلکلاب  ار  طایتحا  مزح و 

دـندمآ و گنت  هب  لوغم  يارما  دوب ، مامت  يرایتخا  وا  صاخ  سلجم  رد  ار  کـیزات  نوچ  دـیماجنا . داـسف  هب  هتفریذـپ  حالـص  روما  دـش و 
هکنآ زا  دعب  دروآرد . هب  هنتف  نابیرگ  زا  رس  ارما ، ياوغا  هب  دش و  رمخم  تنطلس  لایخ  وا  هلیختم  رد  ات  دنتفیرفب  ار  دمحم  ناطلس  شردارب 

. تشکب اباحمیب  تفرگورف و  هاگباوخ  دنسم  رس  رب  ار  وا  ربخان  یبش  مین  دوب  هدرک  تنطلس  لاس  کی  شردارب 
رد هاگدنچ  شترضح  تافو  زا  دعب  و  دوب ، هدرب  رسب  يزاغ  ناطلس  ترضح  نویامه  يودرا  رد  دیدم  یتدم  هک  نالغا  هریکاج  نآ  زا  دعب 

ار دوخ  رخآ  هعفد  هتخیگنا  گرزب  ياههنتف  اقوب  يراس  نب  نیدلا  رون  خیش  تیامح  لظ  رد  رگید  تدم  دنچ  نیسح و  نب  داد  يادخ  هیاس 
شیپ دش . هجوتم  هناتافتلایب  داتفا و  رس  رد  ناخ  کبزوا  سولا  هچمت  هیعاد  ار  وا  ناطلـس  نیدلا  لالج  لتق  زا  دعب  دوب ، هدنکفا  مزراوخ  هب 

تـشاد هک  یـشاوح  عباوت و  عومجم  اب  ار  وا  لوا  همدص  رد  مه  دـش و  بکترم  وا  عفد  هب  دوب ، هدـش  لقتـسم  دـمحم  ناطلـس  وا  لوصو  زا 
رد ناموناخیب  ناماسیب و  لوا  هدعاق  رب  نالغا  هریکاج  و  دوب . وا  فرـصت  رد  عیـسو  ضیرع  تکلمم  نآ  هاگدـنچ  و  دـینادرگ ، رامورات 

. ملعا هّللا  و  دربیم . رسب  یحاون  نآ 

نالغا هریکاج  رکذ 

هاشداپ نامز  نیا  و  دندروآ . طبـض  رد  دـنتفرگ و  ورف  ار  سولا  قافتا  هب  دـش . قحلم  وا  اب  هریکاج  هاگان  دوب ، نوصحم  مزراوخ  رد  وکدـیا 
شیماـتقوت نب  يدرب  راـبج  هب  قازاـق  شاـبوا و  مدرم و  زا  یعمج  هک  دـنیوگیم  تسا . وکدـیا  راـیتخا  هب  مکاـح  سوـلا  ریما  و  ه ]  ] ریکاـج

. ملعا هّللا  و  تسا . هدرک  ادیپ  یتوق  زین  وا  دناهتسویپ و 
83 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ياطقج غورا  هقبط  7

هراشا

دیسر ریت  نایماب  راصح  رد  ار  ناکوتاوم  وا  رتگرزب  رسپ  و  هدوب ] لاس  کی  تصش و  دص و  ناشیا  تنطلـس  تدم  و   ] دنارفن راهچ  تسیب و 
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ار نایماب  و  دنتـشکب ، دندروآ و  نوریب  نیمز  زا  ار  ناشوم  دنتـشک و  ار  یحاون  نآ  رویط  شوحو و  هچنانچ  تفر ، ماعلتق  نآ  هطـساو  هب  و 
. دندرک ماندب  رهش  ینعی  ناغروقوام ،

. دنامب وا  دالوا  رد  تنطلس  يرید  ات  لیصفت  لیبس  رب  نینچمه  دندرک و  وا  دهعیلو  ار  وکالهارق  ناخ ، زکنج  تیصو  مکح  هب  و 
جورخ وا  رب  « 2  » ناغازق ریما  د ،]  ] رک لمع  تنـس  نیمه  رب  زین  ناطلـس  نازق  وا  زا  دعب  و  تشکب ، ار  ناگدازهاشداپ  عومجم  نازوب  نوچ  و 

ار یلوق  نایب  و  تشکب ، تسا  ياـطغج  لـسن  زا  هکنآ  هناـهب  هب  و  دوب ، نآاـق  يادـکوا  غورا  زا  تخاـس . هاـشداپ  ار  « 3  » هجنمـشناد درک و 
. تشکب هّللا  دبع  وا  رسپ  زین  ار  وا  و  تخاس ، هاشداپ 

رهنلا ءاروام  هب  رومت  قلغت  هاش  د ]  ] اپ هچرگا  درکن . تنطلـس  لالقتـسا  هب  رهنلا  ءاروام  رد  ياطغج  لسن  زا  یـسک  ناـخ  یلوق  ناـیب  زا  دـعب 
رومت قلغت  هاشداپ  لاوحا  تیفیک  دش . لدبم  تراما  هب  تنطلـس  دنتفاین و  یلالقتـسا  اّماف  تشاذگ ، اجنآ  رد  ار  نالغا  هجاوخ  سایلا  دمآ و 

یئاـمیا لاـمجا  لـیبس  رب  دـناهدرک  تموـکح  ناتـسلوغم  رد  ياـطغج  لـسن  زا  هک  یعمج  تـفر . دـهاوخ  رکذ  رهنلا  ءارواـم  ءارما  رکذ  رد 
. دوریم

______________________________

. تسا هدمآ  زین  ياتغج  ياطغج ، تروص : هب  مسا  نیا  (. 1)
. تسا نغزق  و  نغازق ، هژاو : نیا  رگید  طبض  (. 2)

. هجدنمشناد رگید : تروص  (. 3)
84 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ياطغج نب  وکاله  ارق  سولج  رکذ  لودج 2 ] ]

نز هک  ار  « 2  » نوتاخ هنغروا  دروآیم . ياجهب  رادـمان  غورا  همه  زا  شیب  هرهاق  « 1  » هاروت تیاعر  و  دوب ، هتـسناد  لقاع  تیاغ  هب  یهاشداپ 
ملـسم نایون  راجارق  هب  ار  دوخ  هناخ  رد  تراما  درک و  ضیوفت  جاوالی  کـب  دوعـسم  هب  ترازو  و  تساوخب . دوب ، ياـطغج  نب  ناـکوتاوم 

. تشاد
1244 - 1243 641 ه /  ) هیام ّتس  نیعبرا و  يدحا و  خیرات  رد  نآ  زا  دعب  دوب . نکمتم  یناخ  ریرس  رب  رایتخا  لالقتـسا و  هب  لاس  ود  تدم 

. تسا نوفدم  غیلاملا  رد  و  تفای ، تافو  یعیبط  ضرم  هب  م )

ناخ ياطغج  نب  رادیاب  نب  يوغلا  سولج  رکذ 

دیدم یتدم  تفرگورف . تسد  هب  ار  ياطغج  سولا  رایتخا  هکنانچ  دـش ، دوجو  بحاص  نآ  هطـساو  هب  تساوخب و  ار  نوتاخ  هنغروا  زین  وا 
ره زا  دـمآرب و  مهب  تکلمم  دومن  تلحر  رورغ  يارـس  زا  نوتاخ  هک ]  ] نآ زا  دـعب  درکب . مامت  یتموکح  نوتاخ  هنغروا  تیاـفک  نسح  هب 

دعب نانچ  دندومنیم ، برـش  لکا و  هساک  کی  ناوخ و  کی  رد  اهتدـم  هب  ياطغج  ناگدازهاش  عومجم  هچنانچ  دزرب . رـس  ياهنتف  فرط 
. دنتشگن زین  ماغیپ  مالس و  ضرعتم  هک  دش  عقاو  ناشیا  نایم  رد  نیقرشملا 

______________________________

. ءاروت ياروت ، اضیا : (. 1)
. نوتاخ هنغ  هروا  نتم : (. 2)

85 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ود تسیب و  تدم  دندش . قرفتم  هداهن  يولوت  دالوا  کلامم  هب  يور  يزیچ  کبزوا و  سولا  هب  اجتلا  یخرب  ياطخ و  تخت  هب  هانپ  یعمج 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


هب لیئوقاقت  قباطم  1266 م ) 664 ه /  ) هیام ّتس  نیّتس و  عبرا و  هنس  خیرات  رد  تبقاع  درک و  تنطلـس  رارطـضا  هب  هچ  رایتخا و  هب  هچ  لاس 
. تسا غیلاملا  رد  شنفدم  و  تفای ]  ] تافو یعیبط  ضرم 

[ وکاله ارق  نب   ] هاشکرابم سولج  رکذ 

تـساوخب ینامرک  بجاح  قارب  غورا  زا  ینز  هاگان  دوب . ریبدت  بیاص  يار و  بحاص  سّیک و  تیاغ  هب  دوب . هدش  دلوتم  نوتاخ  هنغروا  زا 
یتبرش دشاب  ار  نانز  هک  یتریغ  هطساو  هب  نز  نآ  دیدرگ . بلاغ  لوغم  نانز  هب  مه  تیسنج  هطساو  هب  وا  رطاخ  لیم  فافز  تلاح  زا  دعب  و 
یتیاـغ اـت  و  دـینادرگ . نز  نآ  هجوتم  ار  دوخ  رطاـخ  یگمه  داـتفا و  نوریب  یلکلاـب  لـقع  هریاد  زا  هچناـنچ  داد ، رهوش  دروـخ  هب  فورعم 

هب هاشکرابم  هدـیدرگ ، یلوتـسم  ياـطغج  سولا  رب  تسد  برـض  هب  تفیرفب و  ار  وا  ءارما  عومجم  ناـکوتاوم  نب  قارب  هک  دـش  راـیتخایب 
. درمب راز  يراز  هب  يراوخ  نآ  رد  ات  تشادب  ینابزوی 

ناکوتاوم نب  قارب  سولج  رکذ 

. دـناهداهن یناخ  زکنیج  ياهقاسای  هنیرق  ار  وا  قاسای  لوغم  ناخروم  هچنانچ  هدوب ، دوجو  بحاص  و ]  ] لاتحم ربدـم ، تیاـغ  هب  یهاـشداپ 
ار اضق  هتـشذگیم ، تسا  ناروت  کلامم  عومجم  نیرتریـسدرس  تسا و  موسوم  یـشابمالق  هب  هک  یعـضوم  زا  ریرهمز  هلچ  رد  هک  دـنیوگ 

دوخ هدزامرـس  ياپرب  دوخ  تسد  هب  بوچ  داتفه  دمآ  دوخ  هب  هکنآ  زا  دعب  داتفیب . پسا  زا  تساوخیب  درک و  رثا  وا  ياپ  رد  امرـس  تدش 
. هدرک للعت  امرس  هطساو  هب  هدومن ، فلخت  قاسای  زا  ارچ  هکنآ  هناهب  هب  دزب 

زین ناخ  اقابا  اب  دش و  یغای  نآاق  يالیبوق  اب  ماخ  يانمت  نیا  هطساو  هب  درکیم . ياطخ  تخت  هچمت  دوبیم و  ناریا  ریرس  بلاط  یتقو  همه 
يور تسخن  دیدرگ . فلاخم 

86 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رسکنم داد و  فاصم  ناخ  اقابا  اب  تسا  موسوم  باغرم  هب  هک  یعـضوم  رد  درک و  روبع  نوحیج  زا  هداهن  قارع  ناسارخ و  کلامم  حتف  هب 

. دش ياطغج  هجوتم  نارگ  يرکشل  اب  دید و  دوخ  تلود  بجوم  ار  وا  راسکنا  نآاق  يالیبوق  دش . مزهنم  رساخ  و 
دنجزوا هگلج  رد  وا  هربقم  و  تفرورف ، ةأجف  هب  1272 م ) - 1271 670 ه /  ) هیام ّتس  نیعبس و  هنـس  رد  بش  کی  هب  نآاق  لوصو  زا  شیپ 

. تسا عقاو 

قارب نب  رومیت  اقوت  سولج  رکذ 

رد زور  تفه  ات  دـش و  فسأتم  رایـسب  دـیدرگ . نامیـشپ  دوخ  هجوت  زا  دینـشب و  قارب  تافو  ربخ  دیـسر  قارب  يودرا  رانک  هب  نآاـق  نوچ 
تینهت يوط  هک  رگید  زور  و  دومرف . سالجا  شردپ  ياجهب  درب  قارب  دالوا  دشرا  هک  ار  رومیت  اقوت  نآ  زا  دـعب  تفرگ . تیزعت  وا  يودرا 

. درک تعجارم  هدومن  چوک  بش  رد  مه  دوشیم  عقاو  وا  ثکم  هطساو  هب  دنچ  یفالتا  هکنآ  رب  رظن  تشگ  رخآ 
ار یفرع  یـسایس و  روما  هدرک  ایحا  هرابرگید  ار  وتاب  تیاف  ءاروت  دـیناسر و  میدـقت  هب  دوب  تنطلـس  هدـعاق  هچنانچ  لاس  هدزای  رومیت  اقوت 

دنجزوا هگلج  رد  یعیبـط  ضرم  هـب  1288 م ) ه /  687  ) هیام ّتس  نیثامث و  عبـس و  هنـس  خـیرات  رد  نآ  زا  دـعب  داهن . ياجهب  دوب  هچناـنچ 
. دندرک نفد  اجنآ  رد  مه  تفرورف و 

نجیسودیاق نب  ناخ  اود  سولج  رکذ 

ار وا  ریبدـت  لقع و  هب  ناوخا  نارقا و  عومجم  زا  هکنانچ  هدوب ، ردـق  گرزب  يار ، بحاص  تکوش ، وذ  لضاف ، لقاع ، تیاـغ  هب  یهاـشداپ 
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يرایسب و  دش ، یلوتسم  دادجا  ابآ و  ياهسولا  تمامت  رب  دادن و  تشپ  ياهکرعم  چیه  رد  هچنانچ  تشاد  گرزب  تلود  دناهتخانش . زاتمم 
ناتـسکرت و رد  و  دـینادرگ . دوخ  تافرـصت  لخاد  زین  ار  ناسارخ  رثکا  نیمز  ناریا  زا  و  دروآ ، تسد  هب  زین  ياـطخ  کـلامم  تاـفاضم  زا 

دنچ هناغرف 
87 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ماـمت ياهبلغ  يزوـح  کـلامم  عوـمجم  زا ]  ] هطخ نآ  رد  هک  تسا  ناکدـنا  مالـسالا  ۀـّبق  هّطخ  یکی  هلمج  نآ  زا  درک . اـیحا  گرزب  رهش 
. دراد رثآم  زین  دنقرمس  هطخ  رد  تسا و  بوسنم  صوصخم و  یموق  هب  رهش  نآ  رد  هلحم  ره  زورما  ات  و  دروایب ،

ار وا  و  تفرورف ؛ یعیبط  ضرم  هب  1306 م ) - 1305 705 ه /  ) هیام عبس  سمخ و  هنس  رد  درک و  تموکح  لالقتـسا  هب  لاس  هدزناش  تدم 
. دندرک نفد  دنجزوا  هگلج  رد 

ناخ اود  نب  اقوب  نسیا  سولج  رکذ 

تـسایر تسایک و  نسح  نوچ  دـش ، ملـسم  ناخ  کبک - وا  ردارب  رب  تنطلـس  نآ  تهج  هب  دوب ، نآاـق  تمزـالم  رد  ردـپ  تاـفو  تقو  هب 
. دـیدرگ یلوتـسم  ياتغج  کلامم  عومجم  رب  ینامز  كدـنا  هب  و  دـندش ، وا  داقنم  عیطم و  فیاوط  روهمج  دوب  نشور  نانگمه  رب  کـبک 

تیاغ زا  ناخ  کبک  دمایب . کبک  کیدزن  هب  هتشاد  ناعیطم  رگید  هرمز  رد  ار  دوخ  اقوب  نسیا  درک  تنطلـس  مین  لاس و  کی  هکنآ  زا  دعب 
دومرفب نآ  ضوع  رد  اقوب  نسیا  داتسیاب . دایقنا  تعاطا و  هگرج  هب  دوخ  دومن و  میلـست  دوخ  گرزب  ردارب  هب  ار  تنطلـس  تخت  یلد  وکین 
دننکیم کبک  يرگوجنا  هب  ترخافم  زورما  ات ]  ] هک یعمج  درک و  نانچمه  کبک  دـنیزگب . دوخ  تهج  هب  ار  نالومتم  سولا  یلک  زا  اـت 

. دناناشیا لسن  زا 
هب هدرک  ياطغج  تکلمم  هچمت  نآاـق  مکح  هب  نـالغا  روسی  تسـشنب . تنطلـس  هب  لقتـسم  لاـس  هس  درک . سولج  اـقوب  نسیا  نآ  زا  دـعب 

کی زا  ناشیا  روبع  رکـشل ، ترثک  هطـساو  هب  نوچ  دندش . وا  عفد  هجوتم  نارگ  ياهرکـشل  اب  کبک  اقوب و  نسیا  دمایب . هجاوخارق  دحرس 
ناـنکتراغ دوب  رمم  رد  هک  ار  لزاـنم  اـقوب  نسیا  رکـشل  دـندش . ناور  غیلاـملا  هار  زا  کـبک  رغـشاک و  هار  زا  اـقوب  نسیا  دوب ، رذـعتم  هار 

رگا و  دریذپ ؛ ترامع  رورم  هب  نمشد  عمق  رهق و  زا  دعب  دنشاب ، هتـشاد  یتوق  دننک  هلباقم  نمـشد  اب  هچنانچ  رگا  هکنآ  روصت  هب  دنتفریم ،
. دشابن نآ  زا  یعتمت  ار  نمشد  دوش  عقاو  یتسکش 

يور یتسکـش  رگا  و  دنوش ، رهظتـسم  زین  هناگیب  کلامم  یلاها  وا  تلادـع  هزاوآ  هب  ددرگ ، طلـسم  نمـشد  رب  رگا  هکنآ  رب  رظن  کبک  اما 
وا ناهاوخ  بلاط و  تیعر  دیامن 

88 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دینادرگ عورزم  رومعم و  دوب  عقاو  رمم  رد  هک  ار  تایالو  عومجم  روبع  تقو  هب  دنشاب ،

اقوب نسیا  رکـشل  هب  مامت  یتسکـش  هداد  تشپ  هاگبلق  زا  دوب ، اـقوب  نسیا  يارمـالا  ریما  هک  « 1  » قاجرکنیا دـنداد  فاصم  روسیی  اب  نوچ 
هب و  تشادب ، میاق  ار  هتفر  ياج  زا  ياپ  رکـشل  هک  دومن  یعـس  نادنچ  هدربورف  لمحت  بل  رب  لکوت  نادند  درـشفیب و  ياپ  کبک  تفایهار .

. تخیسگب مه  زا  ار  روسی  لاسای  هلسلس  هنادرم  هلمح  کی  هب  كزان  یلحم 
نانع تخیرب و  میاق  هب  اترورـض  ار  هدرب  يزاب  دنک . يرادیاپ  نآ  زا  شیب  هک  تسناوتن  کبک  دندوب  هدـش  مزهنم  رکـشل  گناد  جـنپ  نوچ 
یئاج هب  ات  دنتفاییمن ؛ چیه  تمادـن  رب  زج  هب  دوخ  لمع  هتـشک  زا  دندیـسریم  هک  اجره  هب  اقوب  نسیا  رکـشل   ] تعجارم تقو  رد  تفاترب .

هدوـسآ هفرم و  کـنالاغرج  شیع و  رد  زور  همه  تـعجارم  ماـگنه  هـب  کـبک  رکـشل  اـما ] دـندروخب . ماـمت  ار  ناـیاپراهچ  هـک  دندیـسر 
نسیا هب  كربت  فحت و  مسا  هب  تانوسوس  هبرشا و  همعطا و  رگید  ریاس  بوبح و  رامث و  عاونا  دندیـسریم  هک  یلزنم  ره  زا  و  دندمآیم ،

. دش بقلم  یناچیس  هب  ناخ  کبک - تکرح  کی  نیمه  هطساو  هب  دنداتسرفیم . اقوب 
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دوهعم تداع  رب  هک  تساوخ  قاجریکنا  يوط  يانثا  رد  دندش  لوغشم  کنالاغرج  هب  ار  تمالس  هنارکـش  دندرک و  لوزن  ّزع  رقم  هب  نوچ 
وا يردام  ردـص  رد  هک  ار  شنز  دندیـشک و  نوریب  هگرج  زا  يراوخ  يراز و  هب  ار  وا  ات  درک  تراشا  ناخ  کبک  دتـسیاب . ارما  تسد  الاب 
نز نآ  نآ ، زا  دعب  دننک . یـشیمالری  گرزب  يوغلیا  اب  ار  دوخ  رهوش  يدرمان  تیفیک  هک  دندومن  فیلکت  دنتـشادزاب ، تلذم  لحم  هب  دوب 

درک و رهوش  فرط  هب  يور  نز  دـنداد . قاـجریکنا  دروـخ  هب  هدرک  نآ  رد  بارـش  هدیـشک  ياـپ  زا  ار  شاهزوـم  دـندنکفاورف و  يو  رب  ار 
زا قاجریکنا  يدربب »! دوخ  لایع  لـها و  يور  زا  بآ  يدرماـن  هب  هک  يدرمن  يدرم  درد  هب  لـحم  ناـمه  رد  ارچ  تداعـسیب ؛ يا  : » تفگ

709 ه/  ) هیام عبـس  عست و  هنـس  هب  زین  اقوب  نسیا  هام  کی  هب  نآ  زا  دـعب  درمب . دز و  دوخ  رب  دیـشکب و  نایم  زا  يدراک  تکرح  نآ  هنباـغم 
. تسا نوفدم  بشخن  رد  و  تفرورف ، 1310 م ) - 1309

______________________________

. قاجریکنا نینچمه : (. 1)
89 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ ناخ  ] اود نب  ناخ  کبک  سولج  رکذ 

هجوتم دندومن ، بیغرت  روسی  گنج  هب  ار  وا  سولج  زا  دعب  ارما  عومجم  درک  ياتلیروق  نوچ  تسـشن و  تخت  رب  رگید  يراب  ردارب  زا  دعب 
وبا ناطلس  هک  ینامز  رد  دیشک و  ناریا  کلامم  فرط  هب  تمیزع  نانع  نامرح ، زا  دعب  روسی  دیدرگ . طلـسم  وا  رب  فاصم  کی  هب  و  دش ،

. درک تاقالم  ناطلس  اب  زیربت  رد  دوب  هدش  طلسم  نابوچ  رب   ] دیعس
دنچ یکیلیب  تقو  تحلصم  رب  روسی  دیبلط . تروشم  وا  زا  دومن  يور  كزان  ياهراک  هک  لحم  دنچ  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دیعـس ] وبا 

. دوش وا  نز  هک  درک  ماغیپ  رسپ  تحلصم  تهج  هب  دیعس  وبا  ردام  دندش و  ریحتم  وا  یگتسناد  رد  ارما  عومجم  هک  تفگب 
هک دنتـساوخن  دـش ، لوغم  کچوک  گرزب و  داقتعا  لحم  روسی  هک  دـندید  نوچ  کیزات  ریهاشم  زا  یعمج  اب  ریزو  دـمحم  نیدـلا  ثایغ 

دندرک وا  دصق  دزمان  ار  یئادف  داتسا  داهن . هکم  هب  يور  جح  ترایز  هناهب  هب  درک و  مولعم  روسی  دنتـساخرب . وا  عفد  زیگنا  هب  دوش و  میقم 
کبک کلامم  فاـضم  زین  روسی  سولا  دـش  رـشتنم  وا  تاـفو  ربخ  نوچ  دـنتخاس . دیهـش  ار  وا  دراـک  برـض  کـی  هب  فاوط  نیح  رد  اـت 

. دیدرگ
: هک تفگ  ناکیدزن  اب  دید . یمدآ  رس  ناوختسا  هار  هرانک  رب  دش و  راوس  راکش  مسا  هب  يزور  هک  تسا  نآ  یکی  کبک  تلادع  هلمج  زا 

هلماعم نیا  تساوخزاب  هک  دـنکیم  بجاو  دـهاوخیم . یحاون  نیا  نانطوتم  زا  دوخ  نوخ  دـنکیم و  ملظت  نم  اب  لاـح  ناـبز  هب  رـس  نیا  »
. دینارذگیم دوخ  رظن  زا  ار  کیکی  دندرک و  بلط  دنتشاد  تروی  یحاون  نآ  رد  هک  ار  یعمج  دمآ و  دورف  اجنآ  مه  سپ  منکب ».

ببس فطل  هب  ترک  دنچ  دیبلط و  دوخ  شیپ  دادیم . یهاوگ  وا  ترارش  رب  کبک  لد  هک  داتفا  یـصخش  رب  شمـشچ  هاگان  هبلغ  نایم  رد 
تنوشخ زا  دـعب  دندیـشک . هجنکـش  هب  ار  وا  ات  درک  نامرف  نآ  زا  دـعب  دیـسرن . یئاج  هب  درک ، راسفتـسا  وا  زا  لحم  نآ  رد  رـس  نآ  نداتفا 

.« تسا ار  هاشداپ  نامرف  یقاب  میدرک . وا  دصق  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  ناطیش  دیسرب و  دحرس  نیا  هب  یلومتم  یناگرزاب  : » هک دش  رقم  رایـسب 
دلوم و قیقحت  زا  دعب  کبک 

90 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
شتآ هب  ار  وا  و  دادب ، هنیزخ  زا  يزیچ  صخش و  نآ  زا  يزیچ  دش  تابثا  هچنآ  وا  تید  هدرک  ادیپ  ار  وا  ناثراو  لوتقم ، صخـش  نآ  ءاشنم 

. تخوسب
درک و تنطلس  لاس  هدزاود  تسا . لثملا  برـض  ناتـسلوغم  رد  زورما  ات  وا  ياهکیلیب  رثکا  و  هدوب ، نادرایـسب  و ]  ] یفاک لقاع ، تیاغ ، هب 

. تفرورف یعیبط  ضرم  هب  1321 م ) 721 ه /  ) هیام عبس  نیرشع و  يدحا و  هنس  رد 
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ناخ يریشمرت  سولج  رکذ 

دینادرگ و دودسم  ار  تسایس  باوبا  هدیشک  دوخ  شایق  غوروا و  یماسا  مقر  رب  قاسای  ملق  اما  دش  نکمتم  تنطلـس  ریرـس  رب  ردارب  زا  دعب 
عبـس و هنـس  هب  درک  تموکح  لاس  هس  نوچ  دروآرب . رـس  یبلغتم  ياهشوگ  ره  هب  تفاـی و  هار  هرهاـق  ءاروت  رد  ماـمت  لـلخ  نآ  هطـساو  هب 

. تفر ورف  ةأجف  هب  بشخن  رد  1327 م ) 727 ه /  ) هیام عبس  نیرشع و 

ناخ اود  نب  یچرود  سولج  رکذ 

. دوش بطاخم  تمایق  زور  يدز  نادند  رگا  هکنآ  رب  رظن  يدزن ، وا  رب  نادند  يدروخب  ماعط  رگا  هک  یثیح  هب  تشاد  تمالـس  قیرط  زین  وا 
1329 م) ه /  721  ) هیام عبـس  نیرـشع و  عست و  هنـس  رد  درک و  تموکح  لاس  کـی  دـندناوخ . هناوید  ار  وا  نـالوغم  ینعم  نیا  هطـساو  هب 

. تفرورف

اود نب  یشکنج  سولج  رکذ 

هکناـنچ تشاد ، ماـمت  یلیم  تیـصعم  رفک و  رد  درک و  سوـلج  یناـخ  تـخت  رب  1329 م ) ه /  729  ) هیام عبـس  نیرـشع و  عست و  هنـس  رد 
باوصتسا هب  و  دومنیم ، نایشخب  اب  تروشم  يوزج  یلک و  روما  عیمج  رد  و  دوب ، هدرک  بترم  ودرا  رد  ناور  ياههناختب 

91 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
تبغر راکـش  جنرطـش و  هب  یهـالم  بعـالم و  زا  ندرک . دومرف  ریوصت  ناتـسروغیا  ناتـسکرت و  رهنلا و  ءارواـم  دـجاسم  عیمج  رد  ناـشیا 

. درکن مولعم  ار  وا  لتاق  سک  دـش و  هتـشک  تنطلـس  دنـسم  رـس  رب  یبش  درک ، یهاشداپ  ماـمت  لالقتـسا  هب  لاـس  ود  هکنآ  زا  دـعب  تشاد .
. تسا بشخن  رد  شنفدم 

اود نب  نازوب  سولج  رکذ 

غورا عومجم  درک و  دسح  دنامب  وا  ناردارب  هب  تنطلـس  وا  زا  دعب  هکنآ  روصت  هب  تشاد ، مامت  ینونج  دوب ، هدش  دلوتم  نوتاخ  جنکروا  زا 
وا قاغلب  نآ  لاس  هس  تّدم  دـندرک . بقل  هبلیت  نازوب  ار  وا  تکرح  نیا  هطـساو  هب  هدوب  ناخ  کب  يدرب  رـصاعم  تشکب . مامت  هب  ار  دوخ 

عبـس نیثالث و  تس و  هنـس  هب  دننک . تیاکح  لثملا  برـض  هب  و  دنناد ، یخیرات  يادـتبا  نالوغم  ار  رـصع  نآ  زورما  هکنانچ  دـش ، يدامتم 
. هدوب رازخ  هبصق  رد  وا  نفدم  و  دش . هتشک  ارما  تسد  هب  1336 م ) - 1335 736 ه /  ) هیام

یشکنج نب  ناطلس  نازق  سولج  رکذ 

تـشاد هک  یتسایـس  زا  و  دوب ، بغار  فورعم  يارما  عمق و  میدـق و  ياهنادـناخ  بهن  هب  هتـسویپ  دوب . روهتم  راـهق ، تیاـغ  هب  یهاـشداپ 
وناز وا  دزن  هب  یئوغراـی  یمهم  هب  سک  ود  هچناـنچ  رگا  دـنکب . وا  اـب  نآ  عفر  هک  دوبن  نآ  هضرع  ار  یـسک  دـشیم  عقاو  ياهیبعت  دـنچره 

. دندشیم هتشک  ودره  هکلب  ودنآ  زا  یکی  هتبلا  دنزیم 
رـس دش و  فقاو  نغازق  ریما  دـننک . جرخ  هب  ارما  رگید  بقاعتم  زین  ار  ناخ  نغازق  ریما  هک  تساوخ  لاصیتسا  الیتسا و  زا  دـعب  رمالا  تبقاع 
اما دـش . راکیب  وا  مشچ  کی  دـمآ و  نغازق  مشچ  رب  يریت  دـش  عقاو  ناشیا  نایم  هک  لوا  گنج  رد  دروآ . رد  هب  نایغط  ناـبیرگ  زا  جورخ 

. تسا عقاو  یلاس  يارس  رد  شنفدم  و  دوب ، هدفه  وا  تنطلس  تدم  تشکب . ار  ناطلس  نازق  دیدرگ و  رفظم  نغازق  مود  گنج  رد 
92 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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یشکنج نب  ناخ  « 1  » هجدنمشناد سولج  رکذ 

یکلم روما  تشذگب و  وا  سولج  زا  لاس  کی  نوچ  دینادرگ . هاشداپ  ار  وا  تقو  تحلـصم  تهج  هب  نغازق  ریما  ناطلـس ، نازق  لتق  زا  دعب 
ءاروام کلامم  رایتخا  مامت  لالقتسا  هب  و  درک ، دیهش  تسا  ياطغج  لسن  زا  هن  هکنآ  تمهت  هب  ار  هراچیب  تفای ، ماکحتسا  وا  رطاخ  ماک  هب 

. دش لدبم  تراما  رابتعا  هب  تنطلس  رایتخا  و  تفرگورف ، تسدب  رغشاک  دحرس  ات  ناسارخ  دودح  زا  ار  ناتسکرت  رهنلا و 

نالغا روسی  نب  ناخ  یلق  نایب  سولج  رکذ 

، هدوب مدق  كرابم  لداع ، لقاع ، تیاغ  هب  یهاشداپ  دوب . ار  وا  رایتخا  اما  دناشن ، یناخ  ریرـس  رب  ار  وا  نغازق  ریما  هجدنمـشناد ، لتق  زا  دـعب 
و دنامن ، راگزور  تیاکـش  یتهج  چیه  زا  ار  سکچیه  دنتـشگ و  هدوسآ  هفرم و  فیاوط  فانـصا ، عومجم  وا  تلود  رود  ناوا  رد  هکنانچ 

. دیسر تعفر  جوا  هب  تلود  نید و  روما 
زا و  درک . دیهش  یبجومیب  ار  یلق  نایب  هاشداپ  هّللا  دبع  هدازریما  وا  رـسپ  دش ، هتـشک  تفر ، دهاوخ  رکذ  هچنانچ  نغازق ، ریما  هکنآ  زا  دعب 

زودلـس نایب  ریما  هعقاو  نیا  زا  مود  لاـس  دنتـساخرب . یئاـنمت  هب  هشوگ  ره  رد  سکره  دـش و  میاـق  گرزب  ياـههنتف  تکرح  نیا  تماـئش 
رد وا  نفدم  دـش . دـهاوخ  روکذـم  دوخ  لحم  رد  نآ  تیفیک  هچنانچ  تشکب  نغازق  ریما  دالوا  رثکا  اب  ار  هّللا  دـبع  هدازریما  درک و  جورخ 

. تسا عقاو  نایناغچ 

هجاوخ سایلا  سولج ]  ] رکذ

رـس هب  يریما  ره  دندش و  فیاوط  لوغم  سولا  تشکب و  ردغ  هب  ار  هراچیب  نیدلا  رمق  تفرگورف . تسد  هب  ار  ياطغج  سولوا  ردپ  زا  دعب 
. دندش دوخ 

______________________________

. هجنمشناد البق : (. 1)
93 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناطلس لداع  سولج ] رکذ  ]

ناطلس لداع  رخآ  رد  و  تشکب . درک و  هاشداپ  ار  هبح  و  تشکب ، درک و  هاشداپ  ار  هاشلباک  دتـسب  لوغم  زا  رهنلا  ءاروام  نوچ  نیـسح  ریما 
. تشکب مههب  نیسح  ریم  ا ]  ] اب زین  ار  ناطلس  لداع  تفرگب ، ار  تکلمم  يزاغ  ناطلس  نوچ  درک . هاشداپ  ار 

شیمتغرویس سولج ] رکذ  ]

رتخد دومرف و  تیبرت  ار  دومحم  ناطلس  وا  رـسپ  دوب . هاشداپ  وا  دیدم  تدم  و  دناشن ، هاشداپ  ار  وا  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  جورخ  لوا  رد 
. داد ودب  ار ، یکیب  ناطلس  خیش ، رمع  هدازریما 

دومحم ناطلس  سولج ] رکذ  ]

ناطلـس تسد  هب  هکرعم  رد  دارم  نب  دیزیاب  مردلی  دومن  حـتف  ار  مور  کلامم  يزاغ ، ناطلـس  هک  تقو  نآ  رد  و  دـش . هاشداپ  ردـپ  زا  دـعب 
. دندرمب خیرات  نآ  رد  ودره  دش و  راتفرگ  دومحم 
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هجاوخ رضخ  سولج ] رکذ  ]

يزاغ ناطلـس  درک . يزرو  صالخا  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  هب  دوب  هاشداپ  وا  هک  تدم  نیا  رد  و  درک . تیبرت  ار  وا  ینز  شردـپ ، زا  دـعب 
. دشن رداص  وا  زا  یتفلاخم  زگره  و  تشاد ، ضوفم  ودب  ار  ناتسلوغم  و  درک ، نز  ار  اغآ  لاکوت  وا ، رتخد 

ناهج عمش  سولج ] رکذ  ]

خیش نیسح و  نب  داد  يادخ  ياوغا  هب  ترک  ود  کی  دش و  هاشداپ  ردپ  زا  دعب 
94 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. درک عفد  ار  وا  رداهب  خرهاش  هدازریما  ترضح  درک و  رهنلا  ءاروام  عمط  نیدلا  رون 
. درک تلحر  انف  راد  نیا  زا  زین  وا  تبقاع 

دمحم سولج  رکذ 

«. 1  » دزیم يزرو  صالخا  مد  يزاغ  ناطلس  دالوا  هب  دوب و  ضوفم  ودب  لوغم  تنطلس  تسشنب و  یناخ  ریرس  رب  ردارب  زا  دعب 

هجاوخ رضخ ]  ] نب ناخ  دمحم  سولج ]  ] رکذ

صالخا و راهظا  رد  صیـصخت  هب  دیزرو ؛ صالخا  هقیرط  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  نادناخ  اب  تسـشنب و  یناخ  ریرـس  رب  شردارب  زا  دـعب 
ایندـلا و نیعم  مجعلا ، برعلا و  كّرتلا و  كولم  یلوم  مظعا ، ناطلـس  يراعـش ، تنطلـس  یهانپ ، تفالخ  ترـضح  یگدـنب  یهاوختلود 

. دومن هغلابم  هناطلس - هکلم و  هّللا  دلخ  رداهب - خرهاش  نیدلا 
. تشذگرد یعیبط  ضرم  هب  تبقاع 

ناخ ناهج  زغن  سولج ]  ] رکذ

ناخ دـمحم  فاعـضا  هب  زین  وا  تفرگ . رارق  وا  رب  داديادـخ  یعـس  هب  رخآ  دـش . عقاو  یناخ  باب  رد  رایـسب  تالاقم  ناخ ، دـمحم  زا  دـعب 
ملاع و هدازناطلس  ترـضح  هب  وا  نادمتعم  هزور  ره  و  دزرویم ، یئاشگروشک  یهانپ  تفالخ  ترـضح  هب  یهاوختلود  صالخا و  هقیرط 
یهاوـختلود و راـهظا  دـنیآ و  يرگیچلیا  مسر  هب  تسا ، نکمتم  نـیمز  ناروـت  تـخت  رد  هـک  رداـهب  کـیب  غـلا  نیدـلا  ثاـیغ  ناـیملاع ،

. ملعا هّللاو  دندرگزاب . هتشگ  صتخم  هناورسخ  تیانع  عاونا  هب  هدیناسر  ضرع  هب  وا  یتهجکی 
______________________________

. تسا یکی  هجاوخ  رضخ  نب  ناخ  دمحم  اب  تسا و  يرارکت  ارهاظ  (. 1)
95 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یشکنج نب  ناطلس  نازق  سولج  رکذ 

زا دعب  رم ]  ] الا تبقاع  نتفگ ، وا  اب  تسناوتیمن  سک  دـشیم  عقاو  هک  ياهیـضق  ره  تشاد  هک  یتسایـس  زا  دوب و  راهق  تیاغ  هب  یهاشداپ 
نغازق مشچ  رب  ریت  دـش  عقاو  ناشیا  ناـیم  هک  لوا  گـنج  رد  درک . جورخ  دـش و  فقاو  نغازق  دـشکب . زین  ار  نغازق  هک  تساوخ  ـالیتسا ،

وا ربق  و  دوب ، لاس  هدفه  وا  یهاشداپ  و  تشکب . ار  ناطلس  نازق  و  دیدرگ . رفظم  نغازق  مود  گنج  رد  اما  دش . راکیب  وا  مشچ  کی  دمآ و 
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. تسا عقاو  یلاس  يارس  رد 

ناخ یشکنج  نب  هجدنمشناد  سولج  رکذ 

هب تشکب و  تسا  ياطغج  لسن  زا  هن  هکنآ  تمهت  هب  ار  هراچیب  تشذگب  لاس  کی  نوچ  دـینادرگ . هاشداپ  ار  وا  نغازق  نازق ، لتق  زا  دـعب 
. دش لدبم  تراما  رابتعا  هب  تنطلس  رایتخا  تفرگورف . تسد  هب  رغشاک  دحرس  ات  رهنلا  ءاروام  عیمج  لالقتسا 

نالغا روسی  نب  یلق  نایب  سولج  رکذ 

. دوب ار  وا  رایتخا ، اما  دناشن ، یهاشداپ  هب  ار  وا  نغازق  هجدنمشناد ، لتق  زا  دعب 
یبجومیب ار ]  ] یلق نایب  هّللا ، دـبع  هدازریما  وا  رـسپ  دـش ، هتـشک  تفر ، دـهاوخ  رکذ  هچناـنچ  نغازق ، هکنآ  زا  دـعب  دوب . لداـع  یهاـشداپ 

هّللا دـبع  هدازریما  و  درک ]  ] جورخ زودلـس  نایب  ریما  هعقاو ، نیا  زا  مود  لاس  دـش . میاق  گرزب  ياههنتف  تکرح  نیا  تمائـش  زا  و  تشکب .
. دش دهاوخ  روکذم  دوخ  لحم  رد  نآ ]  ] تیفیک تشکب . نغازق  دالوا  رثکا  اب  ار ] ]

______________________________

يریرحت مود  هخسن  یترابع  هب  دایز و  هخسن  ود  نایم  فالتخا  ثحبم  نیا  رد  نوچ  هتـسج ، دوس  هخـسن  ود  زا  حیحـصت  رد  نبوا  ناژ  (. 1)
. دیامنیم يرارکت  ارهاظ  هک  تسا  هدناسر  پاچ  هب  انیع  زین  ار  مود  هخسن  بلاطم  ورنیا  زا  دوب ، لوا  هخسن  زا  ددجم 

96 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تسا عقاو  نایناغچ  رد  وا  ربق  و 

ناخ رومیت  قلغت  سولج  رکذ 

طبـض هب  يور  نارگ  ياهرکـشل  اب  ناتـسلوغم  زا  ناخ  رومیت  قلغت  دـش  قلعتم  تراما  هب  تنطلـس  زا  رهنلا  ءاروام  کلامم  يرادراـک  نوچ 
نایب ریما  نایناغج  راصح  رد  و  مارهب ، ریـش  نالتخ  رد  هچنانچ  دـندوب ، هدـش  فیاوط  كولم  رهنلا  ءاروام  يارما  ار  اضق  داـهن . رهنلا  ءارواـم 

دنقرمـس رد  و  سالرب ، یجاح  ریما  بشخن  شکرد و  و  تالرا ، یجنیلت  يوخدنا  رد  و  نامیان ، هجاوخ  دیمح  ریما  ناقربش  رد ]  ] و زودـلس ،
رضخ و ریما  دیسرب  رومیت  قلغت  نوچ  دندوب . هدش  يرادرس  دوخ  رـس  هب  سکره  نینچمه  ریالج ، دیزیاب  دنجخ  رد  و  يروسی ، رـضخ  ریما 

رطاخ هب  وا  دـصق  هیعاد  ار  هاشداپ  هک  تفای  ربخ  هاگان  فیاخ  هجوت  زا  سالرب  یجاح  ریما  اما  دـن ،]  ] دـش هجوتم  سوبتـسد  هب  دـیزیاب  ریما 
. دش ناسارخ  هجوتم  هدرک  نطو  يالج  تسا . هدیدرگ 

تسد هب  کشیب  یثوروم  سولوا  مینک  نطو  يالج  ودره  ام  رگا  هک : تفگ  وا  اب  يزاغ  ن ]  ] اطلـس ترـضح  درک  روبع  نوحیج  زا  نوچ 
. داد تعجارم  تصخر  درک و  لوبق  ار  وا  هدیدنسپ  رکف  یجاح  ریما  مدرگزاب . هاشداپ  تمزالم  هب  هدنب  دیئامرف  حالص  رگا  دتفا . ناگناگیب 

تمیزع تیفیک  دیسرب و  ناشیدب  يزاغ  ناطلس  نوچ  دندمآیم . یـشیماکت  هب  دیزیاب  ریما  کجکیب و  ریما  گرزب و  رومیتقوت  ریما  ار  اضق 
يزاغ ناطلس  ترضح  هب  تبسن  دیمح  ریما  لوصو ، ماگنه  هب  دنتشگزاب . هدرمـش  تمینغ  ناشیا  دومنزاب  ناسارخ  بوص  هب  ار  یجاح  ریما 

. تشاد ملسم  ترضح  هب  ار  شکهرازه  هاشداپ ، دیناسر . هاشداپ  ضرع  هب  ار  شترضح  تشاد ؛ مامت  یبناج 
نوچ دینادرگ . هناور  زودلـس  نایب  ریما  عفد  هب  کیجکیب  و ]  ] کچوک رومیتقوت  گرزب و  رومیتقوت  اب  هدینادرگ  رکـشل  يزوالق  نآ  زا  دعب 

تکرح نآ  زا  يزاغ  ناطلـس  دـندیناسر . قاسای  هب  ار  هراچیب  درک ؛ تاقالم  دـمآ . زجاع  هلباـقم  زا  ناـیب  ریما  دندیـسر  کـچکج  گـنت  هب 
کچوک رومیتقوت  کیجیکیب و  ریما  دـناشنب و  رهنلا  ءاروام  رد  ار  نـالغا  هجاوخ  ساـیلا  رومیت ، قلغت  دـندومن  تعجارم  نوچ  دـش . مهوتم 

دوخ رسپ  اب  ار  ناطلس 
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97 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
يزاغ ناطلس  ترضح  درک ، زارد  تایالو  یلاها  رب  بلغت  تسد  کیجیکیب  وا  تعجارم  زا  دعب  دیدرگزاب . ناتـسلوغم  هب  دوخ  تشاذگب و 

. تفر راهدنق  هب  و  دیزگب ، تبرغ  ترورضلاب 
ریش قافتا  هب  كورپوک  شات  رد  دنتشگزاب . قافتا  هب  دندیشک  رایسب  تبرغ  نوچ  دیـسر و  وا  هب  اجنآ  رد  نغازق  نب  امـسم  نب  نیـسح  ریما 
دش زور  نوچ  و  دمآ . دورف  كورپوک  رگید  فرط  رد  دومن و  لابقتـسا  مامت  يرکـشل  اب  نالغا  هجاوخ  سایلا  دندرک . عمج  ياهبلغ  مارهب 
زا دیدرگرد و  بآ  بیشن  زا  گنسرف  ود  بیرق  راوس  دصناپ  اب  دوخ  تشاذگب و  لپ  رس  رب  رکـشل  اب  نیـسح  ریما  يزاغ  ناطلـس  ترـضح 

زونه دـندنارب . اهبکرم  دـندز و  هیق  دـنتخورفارب و  يدـنلب  رـس  رب  گرزب  یـشتآ  ات  دومرفب  دیـسر  گـنتاگنت  هکنآ  زا  دـعب  تشذـگب . بآ 
. دنتخیرگ یفرط  هب  سکره  هتخیر  مه  زا  رابکی  هب  هدیسران 

سایلا دمآرد . نارداهب  فرـصت  رد  ناشیا  لمجت  همه  نآ  دنتفرگ . شیپ  زیرگ  هار  جوف  جوف  یغای  رکـشل  هک  داتـسیاب  دـنچ  يزاغ  ناطلس 
. داهن ناتسلوغم  هب ]  ] يور رارق  نامه  رب  نالغا  هجاوخ 

ماقتنا دیـسرب  رومیت  قلغت ]  ] هب هجاوخ  سایلا  ربخ  نوچ  دـندش . یلوتـسم  رهنلا  ءارواـم  تکلمم  رب  راـبرگید  نیـسح  ریما  اـب  يزاـغ  ناـطلس 
رارفلا  » رگید دوب . رذعتم  تمواقم  دندوب  هدرکن  عمج  کیدزن  رود و  رکـشل  زونه  ارما  نوچ  داد . تکرح  رهنلا  ءاروام  هب  علق  رهق و  تایار 

. دندینادرگ قرفتم  ار  نامزالم  رثکا  دنداهن . اراخب  هزافم  فرطهب  يور  هتشاد  راک  هب  ار  قاطی » امم ال 
هارمه دـنچ  یـسافن  هکنآ  عمط  هب  دوب ، هویخ  تاک و  تیالو  مکاـح  هک  لاـکوت  تفاـی  راـشتنا  بناوج  فارطا و  هب  ارما ، لزلزت  ربخ  نوچ 

رفن دـص  هب  دـندوب  ریما  ودره  مزـالم  هک  یعباوـت  یـشاوح و  تفرگب . ناـشیا  رب  هار  رـس  هداـیپ  راوـس و  زا  ماـمت  ياهـبلغ  اـب  دنـشاب  هتـشاد 
. دندش لوغشم  گنج  هیهت  هب  تلق  نآ  دوجو  اب  دیسریمن .

زور و نآ  دش . وحم  نآ  بنج  رد  مارهب  نوخیبش  متـسر و  ناوخ  هک  دومنب  دـنچ  يرنه  زور  نآ  راوس  رفن  یـس  اب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح 
هب تبـسن  دنفـسوگ  هبلغ  هک  تسناد  لاکوت  دیآ . زجاع  نآ  ریرحت  زا  ریرقت  تبـساحم  هک  دمآ  لتقب  سک  نادنچ  ارحـص  نآ  رد  بش  نآ 

يور دیـشکزاب و  نامرح  تسد  هب  ار  سأـی  ناـنع  دـسرن . یللخ  یترـضم و  ار  هزرـش  ریـش  روم ، ترثک  زا  درادـن و  هدـیاف  هنـسرگ  گرگ 
هداهن تمادن  هار  هب  ینامیشپ 

98 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دومن تعجارم  رساخ  فیاخ و 

باوـخ دـندمآ . دورف  هماـخر  هماـخ  هاـنپ  رد  ماـگنه  بش  هدرب  ردـب  لـیاه  کـلاه  هطرو  نآ  زا  ناـج  مزـالم  رفن  هد  بـیرق  اـب  ریما  ودره 
تفای و هار  رطاخ  هب  دب  لایخ  مزالم  هد  نآ  هلمج  زا  ار  سک  جنپ  ساپ ، کی  زا  دعب  هاگان  دش . یلوتسم  ناشیا  حورجم  نت  رب  یگدنامورف 

قفا زا  اـغوغ  زور  دز و  هلعـش  « 1  » رـسواگ هبیع  نماد  زا  رهم  كرت  رجنخ  ناـملیوچ  دـندش . فلختم  هتـشادرب  ار  هدوجوم  بکارم  روفلاـب 
. دندنامورف ریحتم  پسا . هن  دوب و  رکون  هن  دنتشادربرس  نوچ  ارما  درک  عولط  بوشآ 

رب تسد  تسا  نانز  اب  هک  یلقع  صقن  تیاغ  زا  تشاد  هلابح  رد  يزاغ  ناطلس  ترضح  دوب و  نیـسح  ریما  رهاوخ  هک  اغآ  ناکرت  ياجلوا 
تبکن لامک  هب  تلود  لامک  زا  ار  لقاع  تسا و  یهاش  تیادب  همدقم  مغ  تیاهن  تفگ : دومرف و  عانتما  يزاغ  ناطلـس  تفرگ . ندز  يور 

: دمآ هتفگ  هچنانچ  قدصم ، ینعم  نیا  نادصقم  رب  ًارُْسی » ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف   » هیآ و  تسا . شیپ  يداش 
تیب

گنرد درادن  ودره  مغ  و ]  ] يداشگنت رید  نیا  رد  هک  منآ  رب  داش 
ترورض زور  تهج  هب  هک  دیراورم  هناد  هد  لعل و  هعطق  کی  نآ  زا  دعب  تس  یمرخ  ببس  مغ  ندماکتسا  یمغ  نم  لد  هک  منآ  رب  داش 

هب ار  یکی  دیرخب ، پسا  ود  غلبم  همه  نآ  داهن و  ناشیدب  يور  دـندوب ؛ میقم  دـنچ  ینامکرت  یلاوح  نآ  رد  و  دروآ . نوریب  تشاد  دوخ  اب 
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. داهن هار  هب  يور  دزورف و  تلود  رمک  رب  تمه  نماد  ناقیفر  رگید  اب  هداد  نیسح  ریما  هب  ار  يرگید  اغآ و  ناکرت ] ياجلوا  ]
رادربخ ناشیا  مودـق  لوصو  زا  دوب ، نابرق  ینواج  سولا  مکاـح  کـیب  یجاـح  دندیـسر . ناـخام  هبـصق  هب  رگید  زور  هس  زا  دـعب  ار  اـضق 

دوبن رمم  وا  هچیرد  هجرف  رد  ار  اوه  کیپ  تشادن و  هار  نآ  هنزور  رد  زور  رون  هک  ياهناخ  رد  هدینادرگ  دیقم  ار  ودره  لاحلا  یف  دیدرگ .
باوج دوب  تاره  مکاح  هک  ترک  نیـسح  کلم  هلمج  زا  تشون . فارطا  هب  تابتاکم  لاـح  نآ  تیفیک  زا  ناـمز  رد  مه  و  درک . سوبحم 

. دراد هناور  سوبحم  نانچمه  ار  ناشیا  هک  تشون 
تداعس ماهلا  هب  دوب ، کیب  یجاح  ردارب  هک  کیب  دمحم  وا  لوسر  لوصو  زا  شیپ  و 

______________________________

. ریسواگ نتم : (. 1)
99 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نسحتسم ندرک  يراوخ  هداتفا  تلذم  تسد  ناگرزب  اب  تسا و  رود  تورم  زا  ناگداتفا  رب  روز  تفگ : تشاد و  ردارب  ربارب  رد  عنم  تسد 
زا دـعب  رادـب . نامولظم  نیا  زا  تسد  هدرک  عفد  لوحـال  هب  ار  میجر  وه  ناطیـش  ياوغا  هدـم و  سیلبا  سیبلت  تسد  هب  رکفت  ناـنع  تسین .

. دنتفای صالخ  کیب  دمحم  نخس  هب  دندوب  سوبحم  قیضم  نآ  رد  زور  کی  تصش و  تدم  ودره  هکنآ 
. درب دوخ  هناخ  هب  ار  ناشیا  داهن و  ریما  ودره  ترضح  هب  يور  تلود  ماهلا  هب  هدوب ، ناخام  همکارت  نالومتم  زا  هک  یصخش  مان ، هاشکرابم 
، تمدخ کی  نیا  رمم  زا  و  درک ؛ هار  هب  يور  مارتحا  زازعا و  عاونا  هب  دروآ و  شیپ  دقن  یغلبم  هماج و  یتسد  پسا و  ود  سکره  ددـع  هب 
. دیـسرب نیـسح  ریما  لوسر  دندوب  هتفرردـب  ناخام  زا  ارما  هک  مود  زور  دـنامرتحم . هفرم و  تلود  نامدود  نیا  رد  زورما  ات  وا  لسن  رب  لسن 

. تشگزاب سویأم  تفاین  ار  ناشیا  نوچ 
دندوب هتـشگ  هدـنکارپ  ناشیا  بلط  هب  هک  راوس  دـصتفه  بیرق  دندیـسر  اجنادـب  هک  یتقو  ات  دـندش و  راهدـنق  ریـسمرگ  هجوتم  رگید  ارما 
نامرف طخ  رب  تعاط  رس  ریاشع  براقا و  زا  یعمج  دوب و  هتـسشن  تکلمم  تخت  رب  بیرق  نع  یناتـسیس  نیدلا  بطق  کلم  دندش . یجتلم 

بلط هب  ار  ارما  هک  دـید  نآ  رد  دوخ  حالـص  رارطـضا ، زا  دـعب  دـننک . جارخا  وا  تسد  زا  تکلمم  هک  دیـسر  ياج  هب  راک  ات  دـنداهنیمن ،
هب ار  نادرمتم  زور ، هد  رـس  رد  دندمایب و  ارما  داتـسرف . ناشیا  راضحا  هب  ار  نایچلیا  رایـسب ، قیثاوم  دـیعاوم و  هب  دـننک . بلط  ددـم  هب  دوخ 
هب دارم  مامز  نیدـلا ، بطق  کلم  نوچ  دـندینادرگ . هاتوک  ناتـسیس  تکلمم  نماد  زا  ار  ناشیا  بلغت  تسد  هدرک  عیطم  لامـشوگ  رجز و 

ناشیا تساوخ  یکین  نیا  يازا  رد  درواین و  ياج  هب  هتفگ  دیعاوم  هدرک و  قیثاوم  کی  چیه  دـش  قوثوم  دوصقم  لوصو  هب  دروآ و  تسد 
. دریگب ار 

رس گنت  لحم  دنچ  رد  نایناتسیس  دنداهن . دندوب  هدمآ  هک ]  ] یهار هب  يور  هدیدرگ  راوس  ربخان  دندش  فقاو  وا  ریمـضلا  یف  ام  نوچ  ارما 
دنچ دمآ و  يزاغ  ناطلس  كرابم  تسد  رب  يریت  اما  دنتشگزاب ، بیاخ  رساخ و  تبقاع  دش . عقاو  تخس  ياهفاصم  دنتفرگ و  ناشیا  رب  هار 

يزاغ ناطلس  نیسح ، ریما  دوب  رذعتم  لحم  نیا  رد  تماقا  نوچ  دش . عمطلا  عوطقم  یضعب  رّوصت  هب  هچنانچ  تخیـسگب . ار  یلـصا  بصع 
. دش نالتق  هجوتم  دوخ  تشاذگب و  تاریسمرگ  عباوت  زا  ياهیرق  رد  ار ] ]

100 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دـیآ دـیدپ  فرط  چـیه  زا  یعزانم  ار  وا  هک  تشادـن  روصت  دوب . هتـسشن  نکمتم  رهنلا  ءاروام  ریرـس  رب  نالغا  هجاوخ  سایلا  نیح  نیا  رد 
زا رفن  رازه  ود  بیرق  دندش و  قحلم  وا  اب  ینالتق  ورسخیک  نایب و  دمحم  خیش  مارهب و  ریش  دیسر ، نالقب  زدنق  یحاون  هب  نیسح  ریما  نوچ 
داب اب  ار  يدمتعم  تفریمن ، شیپ  زا  راک  چیه  دوبن  بحاصم  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  کنآ ، هطـساو  هب  اما  تسویپ ، ودـب  ثایغارق  رکـشل 

. دومنب رایسب  هغلابم  شترضح  راضحا  رد  دیناود و  ترضح  هب  نانعمه 
دوخ اب  هدرک  هیکت  يراوید  هیاس  رد  يزور  دوب . هدـنام  سویأم  حورجم و  هیرق  نیا  رد  اقفر ، تقرافم  زا  دـعب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  اـما 
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نامه دعب  نم  دماین ، ام  تیافک  فک  هب  يدارم  چیه  تفر و  جرخ  هب  بلط  رس  رد  ششوک  و ]  ] یعـس ياپ  تسد و  نوچ  درکیم : هشیدنا 
. مناهرب شخرف  شکب و  زا  ار  دوخ  شکورف ، شکتعانق ، ياهشوگ ، هب  هک  هب 

دشیم هجوتم  هرابرگید  داتفایم و  هار  همین  زا  دومنیم  یعس  هک  هعفد  دنچ  هب  درک و  راوید  نتفر  الاب  گنهآ  فیعض  يروم  نآ  يانثا  رد 
. تفر الاب  هب  تبقاع  ات 

بجوم و  تشگ . رهظتـسم  گرزب  تلود  دـیما  هب  دومرف و  هدـهاشم  دوخ  لاوحا  هنیرق  ار  فیعـض  روم  نآ  لاـح  يزاـغ  ناطلـس  ترـضح 
. دش وا  كراشم  ندب  تحص 

یف هتخانش  نوزفازور  لابقا  همدقم  ار  تراشب  نآ  دیناسر ، شاهعلاطم  فرش  هب  دوب  هدروآ  هک ]  ] یبوتکم دیسرب و  نیسح  ریما  لوسر  نوچ 
رـسب کنالاغرج  هب  زور  نآ  دش . قحلم  راوس  دصناپ  اب  شترـضح ، نادنواشیوخ  زا  یکی  مان ، قیدص  تاقالم  نیح  رد  دش . هجوتم  لاحلا 

. دیدنخب راگزور  يرورپرهم  تقفش و  رس  زا  رهپـس  هیاد  دومن و  يور  تداعـس  حبـص  قرـشم  زا  تلود ، زور  هراتـس  حابـصلا  یلع  دندرب .
. دندینادرگ فوطعم  وتعروس  هبصق  فرطهب  تمیزع  نانع  راوس  رازه  هس  بیرق  اب  ریما  ودره 

شش بیرق  رگید  زور  هس  ضرع  رد  هکنانچ  دندیـسریم  عطقنیال  دندوب ، هدومن  هجوت  فرط  ره  زا  نویامه  لوصو  هزاوآ  هب  مامت  یعمج 
. دوب هدش  عمج  راوس  رازه 

هب ارما  نویامه  بکوم  نوچ  دوب . هدـینادرگ  ناشیا  عفد  دزمان  راوس  رازه  جـنپ  اب  نیراـب ، موق  زا  يریما  ماـن  ردـیح  نـالغا ، هجاوخ  ساـیلا 
مامت لیجعت  هب  دینشب  وا  تمیزه  ربخ  نوچ  همدقم  رد  يزاغ  ناطلـس  تفاترب . تمیزه  يور  هقلهق  دنب  زا  مه  ردیح  دیـسر  نوحیج  لحاس 

تفایرد و ار  یعمج  گنلادکج  هگلج  دح  رد  دومرف و  یشیماکیت 
101 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

خیش رومیتقا و  سابع و  يزاغ ، ناطلس  تسا . هدش  یلوتسم  لوغم  رب  ناشیا  لوصو  زا  مامت  یمهو  هک  درک  مولعم  ناشیا  زا  هدرک  ریگتـسد 
هاگرد هب  هدروآ  نوریب  ار  یحاون  نآ  هدایپ  راوس و  رکشل  رثکا  زور  رد  مه  ات  داتـسرف  شک  ءارـضخلا  ۀبق  رب  راوس  دصیـس  اب  ار  رداهب  یلع 

. دنتسویپ
وا « 1  » يالقنم اب  يزاغ  ناطلس  ترـضح  هک  دوب  هدمآ  دورف  طابر  لزق  قالبرالـس  هگلج  نوماریپ  رد  نارگ  رکـشل  اب  نالغا  هجاوخ  سایلا 

هکنآ زا  دـعب  دیـسرب . زین  نیـسح  ریما  ات  تشاد  هدیـشک  نانع  تلق  هطـساو  هب  اما  دربب ، ياـج  زا  زین  يـالقنم  دـنارب و  ار  نـالوارق  دیـسرب و 
تسد و هب  هک  دوب ]  ] هتفای هار  نالوغم  لد  رب  ياطغج  رکـشل  تلوص  نادنچ  هن  دندمآ  يور  هب  يور  نالواره  دش و  مظتنم  هکرعم  فوفص 

دوب هجاوخ  سایلا  راغکناوج  لبنق  هک  کچوک  رومیتقوت  هلمح  ود  کی  رتاوت  زا  دعب  تشاد . يدنتسناوت  ياجرب  هلداجم  ياپ  تمواقم  ياپ 
هتـسسگ لوغ  طسو  ات  دـندوب  راغکناوج  تاتق  هک ]  ] تانوشق رگید  ریاس  وا  دـیلقت  هب  تفاـترب و  ناـنع  يزاـغ  ناطلـس  نا ]  ] رداـهب شیپ  زا 

. دنتشگ
رومیتقوت دـیمح و  ردـیح و  لثم  لوغم ، يارما  رثکا  تفرگشیپ . زیرگ  هار  دـنکفیب و  يرابج  رـس  زا  يرادرـس  رتچ  نـالغا  هجاوخ  ساـیلا 

. دندیدرگ قاسای  غیت  فده  هدش  لامک  هب  لامیاپ  هتج  تمامت  دنتشگ و  راتفرگ 

رومت قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  سایلا  سولج  رکذ 

یعیبط ضرم  هب  1363 م ) 764 ه /  ) هیام عبس  نیّتس و  عبرا و  خیرات  هب  ناخ  رومت  قلغت  تفای  هار  هجاوخ  سایلا  لاح  هب  هک  راسکنا  زا  شیپ 
ریما منوت و  ریما  یجاح و  ریما  نوماریـش و  ریما  دیـسر  نالغا  هجاوخ  سایلا  نوچ  هدنام . دـنوادخیب  گرزب  قوروا  دوب و  هدـش  راقکنوش 

هطساو هب  نوچ  دندناشنب . یناخ  ریرـس  رب  ار  نالغا  هجاوخ  سایلا  هدرک  عامجا  لوغم  يارما  رگید  ریاس  نیدلا و  سمـش  ریما  نیدلا و  رمق 
هب ات  تشادب  لمهم  یّلکلاب  ار  تایوزج  دش و  لفاغ  یکلم  تایلک  زا  يواجت  كدنا  نس و  رغص 
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______________________________

. يالقکنوم يالقکنم ، رگید : ياهطبض  (. 1)
102 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تفای هار  هرهاق  ءاروت  رد  مامت  لیدبت  رییغت و  ینامز  كدنا 
هب اما  دـندوبیم  مهوتم  فیاخ و  رگیدـمه  زا  همه  داتفا و  بلغتم  يارما  تسد  هب  سولا  راـیتخا  تشذـگب ، وا  سولج  زا  لاـس  کـی  نوچ 
هنس روهش  زا  يزور  مین  نیدلا  رمق  ریما  دیدرگیمن ، رطاخ  رد  وجارق  دایقنا  تبغر  ار  سکچیه  ناخ  زیکنج  غوروا  دوجو  اب  هکنآ  هطساو 
نآ زا  دعب  تشکب . تفرگورف و  هلولیق  هاگباوخ  رد  ار  هجاوخ  سایلا  دنار و  ورف  ودرا  رس  رب  1364 م ) 765 ه /  ) هیام عبس  نیّتس و  سمخ و 
. داهن رهنلا  ءاروام  هب  يور  ارما  رگید  قافتا  هب  و  دینادرگ ، مدقم  دوخ  رب  دوب ، ارمالا  ریما  هک  ار  نیدلا  سمش  ریما  یغلوااقا  تزع ، هار  زا 

هناخدور یلاوح  رد  هداهن  ناشیا  عفد  هب  يور  مامت  ياهرکشل  اب  دیسرب  نیسح  ریما  هب  يزاغ و  ناطلـس  ترـضح  هب  ناشیا  هجوت  ربخ  نوچ 
. دندرک هلباقم  لوغم  اب  ریح 

ات و  دـش . يراج  ارحـص  نآ  رد  بآ  ياهایرد  هک  دـیرابورف  ناراـب  ياهباـثم  هب  تساـخرب و  میظع  يربا  دنـسر  مهب  هکنآ  نیح  رد  ار  اـضق 
راغکنارب لوغ  دوب ، هدومرف  یـشیمالشاب  ار  راغکناوج  لوغ  هک  يزاغ  ناطلـس  لوا  زور  دـننک . تیاکح  يـال  گـنج  هب  ار  هعقاو  نآ  زورما 

هناگیب انـشآ و  نایم  رد  قرف  یگدنراب ، ترثک  هطـساو  هب  دوبرب . ياج  زا  ار  نیـسح  ریما  راغکنارب  زین  یغای  راغکناوج  اما  تشکب ، ار  یغای 
تعاّسلا ۀلزلز   » زا ار  هنامز  ناراوس  نآارـس  دعر  شنیرغ  ریـشمش و  هقعاص  دیرابیم و  نافوط  ناراب  زیت و  گرگت  هک  بش  ات  دوب  رّذـعتم 

بـش نآ  ات  تشاد  تسد  رـس  هب  ناج  ناـنع و  رب  تسد  دوب  هداتـسیا  هک  لزنم  ره  هب  سکره  دادیم . داـی  تعاـس  هب  تعاـس  میظع » ءیش 
. درک عولط  رابرگید  اغوغ  زور  دمآ و  رسب  روجید 

تیمح لقع  تلق  لاعفنا و  ترثک  زا  نیـسح  ریما  دـندیناسر ، ماغیپ  نوچ  ناگداتـسرف  دومرف . تراشا  نیـسح  ریما  راضحا  هب  يزاغ  ناطلس 
، مراد وا  یمامتهایب  رمم  زا  تسکـش  همه  نیا  زورما  نم  هک : دروآ  نابز  هب  هدومن  فلخت  باوص  يار  نآ  زا  تشاد و  راک  هب  ار  تیلهاج 

غیت دیشک ؛ تغارف  نیتسآ  رد  یعس  تسد  يزاغ  ناطلس  تفگزاب . دوب  هدینش  هچنآ  دمایب و  سکنآ  دوش . هتـساوخ  رذع  دشاب  تایح  رگا 
. تفاترب گنج  زا  نانع  داهن و  لامها  ماین  رد  ششوک 

ریما و  دندش . غیردیب  غیت  همعط  زور  نآ  رد  ياطقج  ناراوس  رثکا  نارادرس و  بلغا 
103 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رهش هب  نوچ  زین  يزاغ  ناطلـس  درب . نالقب  هب  ور  دعب ] و  ، ] دندرب یلاس ] يارـس  هب   ] هانپ درک و  روبع  نوحیج  زا  تعجارم  نامه  رب  نیـسح 
رب بیرخت  بهن و  هب  تسد  حتف ، زا  دـعب  نالوغم  تفرگ . رارق  خـلب  یحاون  رد  هدـینارذگ  نوحیج  زا  ار  دوخ  یـشاوح  عباوت و  دیـسر  زبس 

دیـسر ناشیا  ناپـسا  هب  مامت  تفآ  دندومن و  دوخ  تیـصاخ  نامولظم  ياعد  هجیتن  دـندش . لوغـشم  داسف  لتق و  هب  هدرک  زارد  مالـسا  دالب 
. دنامن بحاصم  یکی  ار  پسا  دص  بحاص  هکنانچ 

هنیاـعم دوب و  هدـنامزاب  راـیتخا  زا  راـک  تسد  لوغم  يـالیتسا  زا  ار  ماوع  دـندش . دنقرمـس  هجوـتم  راوـس  رازه  هد  رکـشل  همه  نآ  هلمج  زا 
هب يور  تفر و  ربنم  هب  هدرک  لیامح  يریـشمش  یملع  بلاط  یناوج  دـندش  رـضاح  عماج  هب  هک  هعمج  زور  دنتـسنادیم . ار  دوخ  كـاله 

هکنیا زا  هّیلب  زورما  دراد . مکح  نامه  زین  راـفک  تیذا  عفد  تسا  ضرف  ةوکز  جـح و  هزور و  زاـمن و  هچناـنچ  تفگ : درک و  رهـش  ناـیعا 
. داهن شیپ  داهج  ياپ  داهتجا  نسح  هب  و  دوش ؟ گرزب  رما  نیا  عفد  نمضتم  هک  تسیک  دندش ، ماوع  صاخ و  لاح  صوصخم 

امـش دوش  گرزب  لغـش  نآ  لفکتم  هچنانچ  رگا  هک : تفگ  وا  نآ  زا  دـعب  دـن .]  ] درک دوخ  تمذ  زا  ار  نآ  هملکلا  قفتم  رـضاح ، ناـگرزب 
نآ بسانم  غیلب  حیـصف  ياهبطخ  هدازگرزب  نآ  دـنداهن . هنیـس  رب  تسد  قاـفتا  هب  صاوخ  و  ماوع ]  ] عومجم هن »؟ اـی  دـینک  یم ]  ] تعاـطا

. دندرک تعیب  وا  اب  لمکم  حلسم  ناوج  رازه  هد  بیرق  سلجم  نامه  رد  دندرک . اشنا  ههیدب  رب  لحم 
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شیپ زا  راوید  ار  اهدـنب  هچوک  عومجم  ات  تفاین  مارآ  و  تفرن ، باوخ  هب  تفرگن و  مارآ  بش  هس  زور و  هس  اـت  دـمآردب  دجـسم  زا  نوچ 
هب هماندهع  قیالخ  روهمج  زا  نآ  زا  دـعب  درپس . فیاوط  لوصا  هب  ار  تالحم  عومجم  تشاذـگب و  دوب  ماع  رمم  هک  یعیاش  کی  تسبب و 

دوخ لحم  زا  هدیرفآ  چیه  هک  داد  رارق  نآ  زا  دعب  دنوش . وا  یهاون  رماوا و  رومأم  دننکن و  زواجت  وا  هدومرف  زا  هک  دتسب  فحـصم  قلاط و 
. دنشاب وا  قاسای  راج و  دصرتم  زور  بش و  دننابنجن و  عفد  هب  تسد  دنسرن  راوید  ياپ  هب  ناراوس  ات  دنوشن و  سکچیه  رش  ریخ و  ضرعتم 

رـس رگید  رفن  رازه  اب  دوخ  تشادب و  کمک ] كاموک -[  لیبس  رب  لحم  راهچ  هب  دیزگب و  ار  ریلد  ورهدایپ  رادنامک  رفن  رازه  نآ  زا  دـعب 
. تسبب هار 

تاغاب یلاوح  رد  غرم  ریفص  گس و  ههیش  يادص  دیسرب و  لوغم  همدقم  نوچ 
104 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نارادنامک هدز  لهد  هب  تسد  ات  دومرفب  ملع  بلاط  نآ  دنتـشذگ  هاگنیمک  زا  نوچ  دـندنارب . غاب  هچوک  رد  زیرنانع  لابلا  غراف  دونـشن ،
لوغم راوس  رازه  ود  بیرق  و  تفر . درگ  هب  نآ  بنج  رد  رهمید  گرگت  ریت و  ناراب  هک  دندرک  ینارابریت  دنداشگب و  نیمک  زادـناکیراب 
برض کی  نامه  درجم  هب  و  دندومن ، تمیزه  بیاخ  رـساخ و  هتـشگ  حورجم  بلغا  لوتقم و  رثکا  دندوب  هدش  هدنکارپ  اههطوحم  رد  هک 

مورحم سویأـم و  ناـنچمه  اـت  دیـسرن  یئاـج  هب  دـندومن  شکـشیپ  نیرواـس و  اعدتـسا  هک  دـنچره  دـنامن و  ناـشتمواقم  ياـپ  و ]  ] تـسد
. دنتشگزاب

قافتا هب  دیبلطب و  زاوآ  نآ  زا  ار  نیسح  ریما  شترضح  ات  درک  تشاد  هضرع  يزاغ  ناطلس  ترـضح  هب  ار  حتف  نیا  تراشب  ربخ  هدازانالوم 
شنادناعم عیمج  اب  ار  وا  نیـسح  ریما  تاقالم ، نیح  رد  درک . لابقتـسا  یـشاوح  و ]  ] عباوت اب  هدازانالوم  لوزن  زور  رد  دـندمآ . دنقرمـس  هب 

ریشمش همعط  نارگید  درک ، دازآ  دیرخزاب و  هطرو  نآ  زا  ار  هدازانالوم  لیح  عاونا  هب  يزاغ  ناطلس  شترضح  داد . لاثم  لتق  هب  تفرگب و 
. دندش تسایس 

یشکنج نب  ناخ  هاشلباک  سولج  رکذ 

دروآ و نوریب  رقف  لها  هرمز  زا  ار  وا  نیسح  ریما  دراد . مامت  یترهش  زورما  ات  وا  راعشا  دوب و  فیطل  حیلم ، جازم ، ردنلق  داهن ، لادبا  يدرم 
یئاـج هب  دوـمنیم و  عاـنتما  ظـعاوم  حـیاصن و  هب  ـالم  ـالخ و  رد  درکیمن و  وا  يّدـعت  لـمحت  هاـشلباک  جازم  دـناشنب . تنطلـس  دنـسم  هب 

. تشکب یبجومیب  درک و  ردغ  وا  اب  نیـسح  ریما  هک  دندرک  نانچ  هتفای  هار  داّسح  دوبن  ریذپجالع  جازم  ود  نیا  تیدض  نوچ  دیـسریمن .
. هدوب هام  راهچ  لاس و  کی  وا  تنطلس  تدم 

[ ناطلس لداع  سولج  رکذ  ]

لتق هطساو  هب  نیـسح  ریما  نوچ  دنک . جرخب  ار  نیـسح  ریما  هکنآ  دّصرتم  هتـسویپ  دوب و  لاتحم  تیاغ  هب  یهاشداپ  ناطلـس  لداع  شرـسپ 
دوب هدش  ماندب  هاشلباک 

105 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
شحوم ياهریبدت  شحاف و  ياههزیگنا  حیرص  هرباکم و  هک  ترک  دنچ  دیشوکیم و  لمحت  رد  هشیمه  دشکب . زین  ار  وا  هک  تساوخیمن 
ترـضح هک ]  ] ینامز ات  دربیم  رـسب  وا  اب  طمن  نیا  رب  لاس  جنپ  تدم  دـشن . ضرعتم  درک  هدـهاشم  و ]  ] هنیاعم دوخ  دـصق  هب  تبـسن  ار  وا 

. تشکب زین  ار  ناطلس  لداع  دش ، یلوتسم  نیسح  ریما  رب  تفر ، دهاوخ  رکذ  هچنانچ  يزاغ ، ناطلس 

ناخ هجدنمشناد  نب  ناخ  شمتغرویس  سولج  رکذ 
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تّدم دـناشنب . یهاشداپ  هب  ار  وا  1371 م ) - 1370 ه /  772  ) هیام عبس  نیعبـس و  ینثا و  خیرات  رد  جورخ  لوا  رد  يزاغ  ناطلـس  ترـضح 
ات و  دـش . یفوتم  یعیبط  ضرم  هب  اجنآ  رد  1384 م ) 786 ه /  ) هیام عبس  نینامث و  ّتس و  هنـس  خیرات  رد  ات  دوب  هاشداپ  نانچمه  لاس  هدفه 

. دومرفیم رکذ  هکس  هبطخ و  رد  رارقرب  ار  وا  مان  صالخا ، قباوس  قوقح و  تیاعر  تهج  هب  يزاغ  ناطلس  ترضح  رگید  لاس  هس 

ناخ شیمت ]  ] وغرویس نب  دومحم  ناطلس  سولج  رکذ 

یناخ ریرـس  رب  ردپ  ياج  هب  دروآ و  وا  هلابح  رد  ار  دوخ  ناگدازدنزرف  زا  یکی  شردـپ  قوقح  تیاعر  تهج  هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح 
هدفه تّدم  درپسیم . يراکتمدخ  قیرط  نادنزرف  رگید  هگرج  رد  دیناسریم و  میدقت  هب  د ]  ] وب صالخا  هفیظو  هچنآ  یتقو  همه  دـناشنب .

سمخ و هنـس  خـیرات  هب  شکرابم  تعجارم  زا  شیپ  دـینادرگ  صلختـسم  ار  مور  کلامم  يزاغ  ناطلـس  هکنآ  زا  دـعب  دوب . هاـشداپ  لاـس 
يرـسپ مان  دیعـس  وبا  نونکا  و  دوب . غیلری  رد  رارقرب  وا  مان  لاس  کـی  اـت  و  تفرورف . یعیبط  ضرم  هب  1403 م ) - 1402 ه /  805  ) هیامنامث

. تسا تایح  دیق  رد  تیاغ  ات  و  دراد ،
106 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناخ قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رضخ  سولج  رکذ 

دوخ فنک  رد  ار  هجاوخ  رـضخ  تفگ ، مهاوخ  حورـشم  دوـخ  لـحم  رد  وا  بقاـنم  رکذ  هک  اـقآ  كریم  وا  کـباتا  شردارب ، لـتق  زا  دـعب 
دوخ تماقتـسا  تهج  هب  دش و  نمیا  تارتف  زا  لوغم  سولا  نوچ  دبای . هار  وا  لاح  رد  يداعا  بلغت  تسد  هک  تشاذـگن  تشاد و  نوصم 

هب نانچمه  روما  قسن  طبـض و  تموکح و  رایتخا  اما  دـناشنب ، یناـخ  ریرـس  رب  ار  وا  اـقآ  كریم  دـندش ، لوغـشم  هاـشداپ  بلط  هب  سکره 
مه سرت  تیاغ  زا  يدوب  نایم  رد  نوخ  هلماعم  رازه  ار  هیلع  یعدم  یعدم و  رگا  هک  دوب  يدـح  هب  ات  وا  تسایـس  و  تشاد . د ]  ] وخ تسد 

. يدندرکن وا  هاگرد  هب  هلماعم  عفر  هدرک  حلص  نوریب  زا 
ات دـندز و  مرچ  رب  هکـس  هرقن ، الط و  ضوع  هب  ات  دومرفب  تعامج  نآ  جـل  زا  وا  دنتـشون ، یتشاد  هضرع  وا  اـب  هچقا  راـیع  ببـس  هب  يزور 

. يدرک هکرعم  فوفص  دنب  شکرت  یتسشن و  ملاظم  ناوید  رب  شوپ  هعنقم  دنامب . هدعاق  نآ  یتدم 
نالغا رضخ  بحاصم  خیش  نامرف  داد و  يادخ  وا  نادنزرف  دروآ ، رغشاک  رارتا و  هب  ار  وا  خیـش  رمع  هدازریما  لداع  هدازهاش  هکنآ  زا  دعب 

. دنتخیرگب نایارک  نایم  رد 
رـضخ دومن ، تعجارم  هدینادرگ  رامورات  ار  وا  سولا  لیا و  تسکـشب و  جاغی  رکنـس  رد  ار ]  ] نیدلا رمق  ریما  يزاغ ، ناطلـس  هکنآ  زا  دـعب 

كارتـف رب  ار  دوخ  تعاـطا  قیرط  زا  داتـسرف و  هاـگرد  هب  ناـیچلیا  هتفرگورف  تسد  هب  لوغم  سوـلا  راـیتخا  تفاـی و  هجرف  نـالغا  هجاوـخ 
تعاط هب  ار  نادرمتم  داشگب و  سولا  روهمج  رب  لواطت  تسد  دیدرگ  نمیا  هروصنم  رکاسع  ضرعت  زا  نوچ  تسب . يزاغ  ناطلس  تمدخ 

. دروآ
ار وت  هکنآ  دنیشنب و  قاقلب  زا  سولا  هک  دنتساوخیم  هشیمه  دندوب ، هشیب  نآ  ناگنلپ  هگلج و  نآ  ناگرگ  هک  هاش  فسوی  هاش و  رضخ  اما 

نابلغتم بلغت  زا  دودح  نآ  خیـش  رمع  ه ]  ] دازریما لداع  هدازهاش  ترـضح  ياشگناهج  ریـشمش  برـض  هب  نوچ  لیبس ، نیمه  زین  سروا  و 
نمـض رد  هجاوخ  رـضخ  داقتعا  نسح  نآ  زا  دعب  دنتـشگ . ملاع  فانکا  فارطا و  هراوآ  دندنام  نوصم  ریـسا  لتق و  زا  هچنآ  دـش و  یفاص 
هاگرد تمزـالم  هب  زین  ار  نـالغا  دـمحم  تبقاـع  اـت  دنتـشگ ، ددرتم  نیبناـجلا  نیب  ناـیچلیا  رتاوت  هب  دـش و  نشور  هبیاـشیب  تامدـقم  نیا 

یهاشداپ دوخ  کین  شاعم  رد  لاس  یس  تدم  داتسرف . هانپملاع 
107 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. درمب یعیبط  ضرم  هب  1397 م ) 799 ه /  ) هیام عبس  نیعست و  عست و  خیرات  هب  درک و 
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نالغا هجاوخ  رضخ  نب  ناهج  عمش  سولج  رکذ 

، تساوخزاب تاجرازه  تاناموت و  ناضراع  زا  رکـشل  ناس  درک  سولج  نوچ  دش . لوغم  سولا  هاشداپ  داد  يادخ  تنواعم  هب  ردپ  زا  دـعب 
. دمآ ملق  رد  ناموت  دون  يزاوم 

رد مور  دالب  ماش و  کلامم  حتف  لیم  لک  تامهم  ار  ناطلس  ترـضح  دزیگنا . هنتف  هک  تساوخ  دش و  طبخم  رکـشل  نآ  ترثک  زا  وا  غامد 
ات دومرف  درک . دزمان  دحرس  نآ  رکشل  تظفاحم  هب  ار ] - ] هناطلس هکلم و  هّللا  دلخ  ردنکسا - هدازریما  يزاغ ]  ] ناطلـس ترـضح  دوب . شیپ 

کی هب  تفگ  میهاوخ  حورـشم  نویامه  رابخا  لیذ  رد  هچنانچ  دروآرب و  راید  نآ  زا  رامد  راکماک  يوزاـب  راوخنوخ و  ریـشمش  برـض  هب 
. دومرف صالختسا  ار  غابوقیوق  وسقآ و  نتخ و  ناماپ و  جوا  لثم  نیبم  نوصح  نیصح و  عالق  دنچ  هعفد 

مین درب و  رد  هب  هغرمق  نآ  زا  ناج  هلیح  رازه  اب  ناهج  عمـش  دـینادرگ . رامورات  ار  کیـس  غولوا  مرات و  نسوک و  تولغکنم و  تاـجرازه 
رضخ نب  ناهج  عمـش  سولج  رکذ  نتم 107  ینیعم  خیراوتلا  بختنم  دیـشک . ياتلآ  دـح  ات  دوب  هتـشاد  نوصم  رارف  فنک  رد  هک  ار  یقمر 

107 ص :  نالغا .....  هجاوخ 
ضرم هب  1400 م ) - 1399 ه /  803  ) هیامنامث ینثا و  خـیرات  رد  نآ  زا  دـعب  هدـینادرگ  راگزور  دارفنا  هب  هچ  لالقتـسا  هب  هچ  لاس  هس  ت 

. تسا عقاو  شردپ  بنج  رد  شیتریا  رب  وا  هربقم  تفرورف . یعیبط 

ناخ رومیت  قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رضخ  نب  نالغا  دّمحم  سولج  رکذ 

درک و تکرح  رهنلا  ءاروام  تکلمم  عمط  هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  تافو  زا  دعب  ترک  ود  کی  تسـشنب و  یناخ  ریرـس  رب  ردارب  زا  دعب 
هب هناطلس -]  ] هکلم و هّللا  دّلخ  ناطلـس - ترـضح  تفطاع  دیما  هب  نونکا  دیـشک . لّمحت  نماد  رد  تعانق  ياپ  دشن ، یـشمتم  شراک  نوچ 

. دش دهاوخ  روکذم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  دزرویم ، یتهج  کی  صالخا و  هقیرط  رداهب  دمحا  هدازناطلس 
108 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناشیا رابخا  عاضوا و  لاوحا و  ناخ و  وکالوه  هقبط  8

هراشا

اقآ و زا  درک  مکح  داتسرف و  نیمزناریا  کلامم  هب  ار  ناخ  وکالوه  دوخ  ردارب  تسشنب  ینآاق  ریرس  رب  « 1  » ياطخ رد  نآاق  اککنوم  نوچ 
. دش نیمزناریا  هجوتم  نآاق ، اکنوم  غیلری  بجوم  هب  ناخ  وکالوه  دنورب . وا  اب  لاغـسوت  مسا  هب  درم  رازه  داتفه  سولا  لیا و  ارما و  ینیا و 

هدـحالم دوب و  ناـسارخ  رد  ناـیون  نوغاـمروج  درک . روبع  نوحیج  زا  لاـس  نآ  راـهب  هدرک  یـشیمالشق  ياـطغج  سوـلا  رد  ناتـسمز  نآ 
نیرخآ هک  هاشروخ  هدرک ، حـتف  ار  توملا  لاس  نآ  ناخ  وکالوه  تسویپ . ناخ  وکالوه  تمدـخ  هب  دوب . هدرک  دوبان  تسین و  ار  ناتـسهق 

نآاق اکنوم  غیلری  مکح و  دـندیناسر  نوحیج  راـنک  هب  نوچ  داتـسرف . نآاـق  يودرا  هب  هدرک  دـیقم  تفرگب و  دوب ، حابـص  نسح  نادـنزرف 
لاس و  دـش . عطقنم  هدـحالم  لسن  دـندیناسر و  قاسای  هب  نآاق  غیلری  بجوم  هب  دـنادرگ . عطقنم  هدـحالم  غوروا  ناخ  وکـالوه  هک  دیـسر 

و تشکب . ار  یسابع  مصعتسم  1258 م ) 656 ه /  ) هیام ّتس  نیسمخ و  ّتس و  هنس  رفص  متفه  هبنـش  راهچ  رد  داهن و  دادغب  هب  يور  رگید 
. تسا بوسنم  ودب  یناخ  جیز  تسبب و  ار  هغارم  دصر  و  درک . حتف  ار  مور  ماش و  نانچمه 

______________________________

. ياتخ اضیا : (. 1)
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109 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناخ زکنج  نب  ناخ  يولوت  نب  ناخ  وکالوه  یهاشداپ  رکذ  لودج 3 ] ]

اجنآ یتدم  و  دومن ، رایـسب  مارکا  زازعا و  جاوالی  دوعـسم  دیـسر  رهنلا  ءاروام  هب  نوچ  دمآ . نیمزناریا  هب  نآاق  اککنوم  شردارب  مکح  هب 
رد دش و  دادغب  هجوتم  نآ  زا  دعب  هدرک  رایسب  لتق  ناتسدرک  رد  رگید  و  درک . حتف  ار  هدحالم  عالق  دش و  ناسارخ  هجوتم  نآ  زا  دعب  دوب .
زور ود  زا  دعب  دندروآ و  ناخ  وکالوه  شیپ  ار  مصعتـسم  هفیلخ  و  دوب . هدمآ  لتقب  درم  رازه  دـصتفه  دـنیوگ  درک ؛ رایـسب  لتق  زین  دادـغب 

لوغم ناوید  دوب ؛ ـالط  رپ  جـنپ  رد  جـنپ  یـضوح  میاـنغ  هلمج  زا  دـمآ . لوـغم  ناوـید  فرـصت  هب  هفیلخ  تکلمم  تفاـی و  تداهـش  هجرد 
. دنتفرگ

وکنم تافو  ربخ  قشمد  رد  درک . حـتف  تفر و  ماش  هب  دـش و  لوغـشم  رکبراید  ناتـسزوخ و  برع و  دالب  رگید  صالختـسا  هب  نآ  زا  دـعب 
دمآ و وا  گنج  هب  زقود  ناطلس  رـصم  زا  و  تشاذگب . ماش  رد  رـصم  صالختـسا  هب  دوخ  يارما  زا  یکی  درک و  تعجارم  دیـسر  ودب  نآاق 
و تشذگرد . هغارم  دودح  رد  1265 م ) 663 ه /  ) هیام ّتس  نیّتس و  ثلث و  هنس  رد  هصقلا  دندش . مزهنم  لوغم  رکشل  تشکب و  ار  ریما  نآ 

. تسا هدرک  فینصت  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یناخ  جیز  وا  راثآ  زا 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  اقابا  یهاشداپ  رکذ 

ات داهن و  داینب  یلاع  تارامع  درک و  طبـض  ار  تکلمم  دـمآ و  ناجیابرذآ  هب  شردـپ  تافو  زا  دـعب  دوب . ناساروخ  مکاـح  ردـپ  ناـمز  رد 
. درک صلختسم  اراخب  دودح 

قاچبق تشد  هب  دندش و  مزهنم  کبزوا  رکشل  هبراحم  زا  دعب  داتسرف . ناریا  هب  نارگ  يرکشل  اب  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  ناخ  « 1  » ياکرب
 ]- سلفت فرط  هب  يور  دوبن  روبع  لاجم  نوچ  دیسرب . رک  دور  رانک  هب  دش و  ناریا  مزاع  دوخ  ناخ  هکرب  نآ  زا  دعب  دنتفر .

______________________________

. ناخ هکرب  اضیا : (. 1)
110 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تشذگرد جنلوق  تمحز  هب  دادن و  لاجم  لجا  درذگب . رسج  زا  هک  داهن  سیلفت ]
هک يوط  نایم  رد  زین  « 1  » نآاق اقبا  هاگدنچ  زا  دعب  و  داد . سکره  هب  یمالغ  هب  ار  ناشیا  دندش . ریگتـسد  یـضعب  دندش و  مزهنم  شهاپس 

. درک تافو  غروق  عضوم  هب  نادمه  رد  هدرک  ناوید  بحاص  نیدلا  سمش  هجاوخ  شریزو 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  دمحا  یهاشداپ  رکذ 

اب تنطلـس  راک  رد  دـیبلط . ودرا  هب  ازع  هناهب  هب  ار  نوغرا  هلیح  رکم و  هب  دوب  مزهنم  « 2  » ناخ اقابا  رـسپ  نوغرا  اما  دش  هاشداپ  ردارب  زا  دعب 
عوجر تشادن . ربخ  تفای ، تافو  دادـغب  رد  نامز  نآ  رد  دوب و  موق  نآ  دـشرا  هک  رومت  وکنم  شردارب  گرم  زا  نوغرا  درک . تروشم  وا 

. ملیکو وا  لبق  زا  نم  تفگ : تفرگ . دوخ  هدهع  هب  ار  وا  دمحا  درک . ودب 
ردارب هناهب  نیدـب  دـمحا  دـندش . قفتم  نوغرا  اب  دـمحا  تفلاخم  رد  ارما  ناکرا و  ریاس  زا  یعمج  دـش و  یغای  دـمح  ا ]  ] اب نوغرا  نآربانب 
رایـسب تابراحم  زا  دـعب  داتـسرف و  نوغرا  گـنج  هب  ناـگدازهاش  اـب  دوب  وا  داـماد  هک  قاـنیلا  ریما  و  دروآ . لـتقب  ار  ارما  زا  یعمج  دوخ و 

هک ارما  زا  یـضعب  درک . سوبحم  دینـشن و  دـندرک . ضیرحت  نوـغرا  لـتق  رب  ار  دـمحا  لـقاع  مدرم  یعمج  داـتفا . دـمحا  تسد  هب  نوـغرا 
تمهت هب  هک  يابرقنق  دمحا  ردارب  ناثراو  هب  تفرگب و  ار  دمحا  نوغرا  تشگ و  بولغم  بلاغ  دندش و  قفتم  وا  اب  دندوب  نوغرا  هاوخاوه 
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. دنتشکب يراوخ  هب  ات  دادزاب ، دوب ، هتشک  نوغرا  قافتا  یهاوخاوه و 

نآاقاقبا نب  ناخ  نوغرا  یهاشداپ  رکذ 

لاس هن  تسیب و  هک  ناوید  بحاص  نیدلا  سمش  تسشن و  یهاشداپ  هب  مع  زا  دعب 
______________________________

. نآاقابآ ای  ناخ و  اقابا  تشذگ : هک  نانچ  (. 1)
. ناخ اغابا  نتم : (. 2)

111 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. درک دیهش  تسا  هداد  رهز  ار  اقابا  کنآ  تمهت  هب  دوب  هدرک  شمع  ردپ و  دج و  ترازو 

ناشیا گنج  هب  ار  ارما  یعمج  نوغرا  دندمآ . ناریا  گنج  هب  نارگ  یهاپس  رزخ  تشد  زا  دش . یفاص  رکبراید  ریازج و  دالب  وا ، نامز  رد 
نابوچ گنج  لوا  نیا  و  دندینادرگ . مزهنم  ار  رکـشل  نآ  دومن و  اهیدرم  اجنآ  نابوچ  دینادرگ . هناور  ناشیا  بقع  رد  ار  نابوچ  داتـسرف و 

. دیشک زارد  وا  تمحز  دش و  روجنر  نوغرا  نآ  زا  دعب  دوب . مان  ءادتبا  و 
هب یـضعب  تسا ، فالتخا  شنفدم  رد  تشذـگرد . وا  دـندوب  هدـش  لوتقم  یـضعب  دوب و  هدـش  ادـیپ  اههنتف  ارزو  ارما و  نایم  کنآ  زا  دـعب 

. ساجس هوک  هب  یضعب  دنیوگیم و  نوغرا  غیروق 

ناخ اقابا  نب  وتاخیک  یهاشداپ  رکذ 

هاشداپ و درکیمن و  قرف  مارح  لالح و  دومنیم و  طارفا  ترـشابم  رد  صیـصخت  هب  قسف ، عاونا  رد  نوچ  اماف  دـش ، هاـشداپ  ردارب  زا  دـعب 
، اطخ مسر  هب  ناریا  رد  هک  دنتـساوخ  درکیمن . افو  ناشیا  لذب  هب  کلامم  لاوما  لوصحم و  دندوب ، هدیناسر  طارفا  هب  ار  مرک  هدـعاق  ریزو 

تلود ناکرا  ارما و  یعمج  دـش . یغاـی  وا  اـب  ودـیاب  نیا  ياـنثا  رد  تشگ و  هنتف  بجوم  داـتفین و  باوص  اـطخ  ریبدـت  دـننک و  ناور  واـچ 
. دنتشکب ودیاب )؟(  ناموت  هار  نایم  رد  دش . مزهنم  وتاخیک 

وکالوه نب  ياقرط  نب  ودیاب  یهاشداپ  رکذ 

قفتم ناخ  نازاغ  اب  ودیاب  يارما  نیدـلا  ردـص  هجاوخ  زورون و  ریما  یعـس  هب  درکن . تعباتم  وا  اب  ناخ  نازاغ  دـش . هاشداپ  هدازمع  زا  دـعب 
نارا ناجیابرذآ و  رکبراید و  برع و  قارع  کلامم  هک  دش  ررقم  نآ  رب  رخآ  دش . عقاو  تخـس  هبراحم  ودیاب  ناخ و  نازاغ  نایم  دـندش .

دوهع و بجوم  نیارب  دـشاب . ار  ناخ  نازاغ  دودـح  نیا  ناسارخ و  سراـف و  مجع و  قارع  دـشاب و  ار  ودـیاب  بناوج  نآ  مور و  نمرا و  و 
مکحتسم طورش 

112 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تفایرد ناخ  نازاغ  دنک . ناخ  نازاغ  دصق  هک  تساوخ  تسکشب و  ار  دهع  ودیاب  دش .

تبحص رد  هدرک  بیترت  رکشل  اجنآ  زا  و  دندش . فّرشم  مالسا  فرش  هب  لوغم  رثکا  دش و  ناملسم  زورون  ریما  یعس  هب  دمآ و  ناسارخ  هب 
ناخ نازاغ  رکـشل  فرط  هب  راچاغط  داتـسرف . زورون  ریما  لباقم  رد  یعمج  اـب  ار  راـچاغط  زین  ودـیاب  داتـسرف . ودـیاب  گـنج  هب  زورون  ریما 

رد دوب ، هدرک  ناوجخن  گنهآ  ودیاب  دیسر . رد  دش و  هناور  یپ  زا  ناخ  نازاغ  تخیرگب . ترورضلاب  دیـسر  ودیاب  هب  ربخ  نوچ  تشگرب .
. دنتشکب زیربت  رد  و  دنتفرگب ، ار  وا  هار 
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ناخ نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  یهاشداپ  رکذ 

يذ رد  درک . ناخ  دومحم  نازاغ  ناشیا ، زا  یناملـسم  داـینب  اـماف  دـندوب  شاـعم  وکین  عومجم  دـندوب  نیمز  ناریا  رد  هک  لوغم  ناـهاشداپ 
ناـمدود غارچ  مشچ و  وا  داد و  تباـین  ار  زوروـن  ریما  تسـشن و  یهاـشداپ  هب  1295 م ) ه /  694  ) هیام ّتس  نیعـست و  عبرا و  هنـس  هجحلا 

. دیشوک ناکمالا  تیاغلا و  یـصقا  هب  مالـسا  نید  تیوقت  رد  دشاب . هدوب  وا  ناخ  زکنیج  روهظ  زا  دوصقم  هک  تفگ  ناوت  دوب . ناخ  زکنج 
تمامت وا  تلود  رف و  هب  داهن و  داینب  ریخ  عاقب  تاطابر و  قناوخ و  سرادم و  دـجاسم و  نآ  ياج  هب  درک و  بارخ  ار  اهاسیلک  اههناختب و 

. تشگ نابات  وا  داهتجا  یعس و  هب  يدمحم  نید  باتفآ  دنتفای . مالسا  تلود  دندوب  نیمزناریا  رد  هک  لوغم 
ررقم ملاظم  ناوید  عماج  دجسم  رد  تبون  ود  هتفه  رد  دیناسر و  میدقت  هب  هرهطم  تعیرـش  بجوم  هب  ار  يوزج  یلک و  يایاضق  عومجم  و 

، دندیـسرپیم نیکاسم  هزجع و  يایاضق  هدینادرگ  رـضاح  ار  مالـسا  یـضاق  هدش ، عومجم  ارزو  ارما و  وا ، نادـنزرف  زا  یکی  هک  دوب  هدرک 
دوش عقاو  بلغت  تروص  ناشیا  تیامح  هب  دزرو و  تیامح  هقیرط  وا  عباوت  یشاوح و  زا  یسک  یعرـش  يایاضق  رد  هک  ادابم  کنآ  رب  رظن 

هب ناـمزالم  كرت و  سنج  زا  یـسک  رگا  هک  دوب  هدرک  ررقم  تیوقت  عاونا  هب  زین  ار  کـلامم  تاـضق  دـبای و  هار  یعرـش  روما  رد  لـلخ  و 
مکح رـس  ره  دـسرپ و  سکنآ  هلماعم  دنتـسیاب  رـضاح  تعامج  نآ  هک  مادام  ات  دـیآ  اضقلا  راد  هب  یکی  يراکددـم  هب  ای  یـسک  تیامح 

یکلم و دوب  هدرک 
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یکلم هک  سکره  درخن و  یـسک  صاوخ  ارما و  زا  سکچـیه  دـشاب  یبـلغت  لـحم  دـشاب و  ناـیم  رد  یعرـش  يوـعد  تروـص  هک  یبابـسا 
ات و  دننک ، تبث  ات  درب  اضقلا  راد  رد  ار  دیدج  تجح  نومـضم  دیوشب و  لدع  ساط  رد  هدروآ  اضقلا  راد  هب  ار  هنهک  ياهتجح  دـشورفب 

دنربب و شتـسد  دسیون  رگید  یـسک  رگا  دنـسیونن و  تجح  رگید  ياج  چیه  اضقلا  راد  زا  ریغ  هب  دباینهار و  نآ  اب  لدـبت  ریغت و  مویلا  دـعب 
يدـعت و هدـیرفآ  چـیه  هک  دوبن  نکمم  وا  نامز  رد  دنـسرپن و  ار  نآ  تشذـگ  نآ  رب  لاس  یـس  هک  ياهلماعم  هک  دوب  هدومرف  ناـنچ  یلوق 

. داهن داینب  یهاشداپ  رد  وکین  دعاوق  موسر و  درک و  دناوت  یملظ 
هفرم و ایاعر  دشاب و  قفو  رب  ترازو  تنطلـس و  راک  هک  دنتـساوخیم  يدـلاخ  دـمحا  نیدـلا  ردـص  هجاوخ  ریزو  هاشداپ و  نوچ  هلمج  زا 
زا هک  دوب  هدیسر  ياهبترم  هب  راک  دندوب و  تمحز  رد  تیاغ  هب  ناشیا  بلغت  نایچلیا و  نتفرگ  غالوا  هطساو  هب  مدرم  هماع  دنـشاب ، هدوسآ 
رد دوبن ، نکمم  تکلمم  راک  رد  یچلیا  ددرت  عطق  نوچ  دـندوب . هدـنامزاب  بناوج  فارطا و  نامدرم  درک و  دنتـسناوتن  ددرت  نایچلیا  سرت 

يررقم هفولع  مای و  غالوا  زا  ریغ  هب  نایچلیا  ات  دنتـشادیم  بترم  لام  زا  هدرک  نییعت  ناشیا  هفولع  دـندینادرگ و  ررقم  مای  لزانم  عضاوم و 
. دش قیالخ  روهمج  تیهافر  بجوم  ینعم  نیا  دنوشن و  ایاعر  محازم 

هعمج زاـمن  نیوزق  رد  هک  هدیـسر  یتـیثیح  هب  دـناهدرک و  نطو  يـالج  مدرم  روـجبق ، تهج  زا  هک  دـندیناسر  نازاـغ  ناطلـس  ضرع  هب  و 
لام تشگ و  طوبـضم  کلامم  راک  بوخ  ریبدت  نیا  هطـساو  هب  دـننک . ررقم  راغت  دـننک و  عفد  کلامم  زا  روجبق  هک  دومرف  دـنرازگیمن .

. تشگ رومعم  تکلمم  نمیا و  اههار  دشیم و  لصاح  فعاضم 
قح تدارا  هطساو  هب  نآ  زا  دعب  دیـسر . تداهـش  هجرد  هب  دندرک و  دصق  ار  دمحا  نیدلا  ردص  نارامع  تسین ، افو  یئایند  هدعاق  نوچ  و 

. دنداد هدقرم - باط  نیدلا - دیشر  هجاوخ  دعتسم  لضاف  هجاوخ  هب  ترازو  دنشاب  روکشم  قیالخ  رومعم و  ناهج  هک  دوب  هدش  رداص  هک 
نازاغ ناطلـس  ریخ  راثآ  نسحتـسم و  دـعاوق  موسر و  هدیدنـسپ و  لاصخ  هدـیمح و  فاصوا  و  تفرگ . تنیز  ناشیا  بیاص  يار  زا  ناهج 

زا رصتخم  نیا  میوش  لوغشم  نآ  لیصفت  هب  رگا  تسا . هداد  حرـش  هقح  وهامک  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  موحرم  بحاص  هچنانچ  تسا  رایـسب 
. تفر یئامیا  كدنا  نآربانب  دتفیب ؛ زاجیا 

تفر و دوخ  هب  لوا  تبون  و  دیشک ، رصم  هب  رکشل  تبون  هس  ناخ  نازاغ  هصقلا 
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مّیس تبون  دشن . عقاو  تدایز  یگنج  دمایب و  یسک  رـصم  زا  دنتفر ؛ قشمد  ات  داتـسرف ؛ ار  ارما  زا  یعمج  مود  تبون  و  درک . تعجارم  رفظم 
دج و نایم  نآ  رد  نابوچ  دینادرگزاب . روهقم  دروآ و  ناشیا  گنج  هب  ار  رکشل  ربخان  رصم  ناطلـس  داتـسرف . ارما  اب  نارگ  رکـشل  نانچمه 

تشگ ضیرم  دش و  یلوتسم  وا  رب  جنر  هودنا و  دندیسر  ناخ  شیپ  نوچ  دروآ . نوریب  تمالس  هب  تمامت  هب  ار  رکشل  ات  درک  رایـسب  دهج 
. تسویپ قح  تمحر  هب  نیوزق  دودح  رد  1303 م ) 703 ه /  ) هیام عبس  ثالث و  هنس  لاوش  رشاع  رد  و 

نفدم دقرم و  ار  مادکچیه  ناخ  وکالوه  لسن  زا  تیاغ  نآ  ات  و  تسا . موسوم  نازاغ  ماش  هب  هک  یلاع  ترامع  رد  تسا  زیربت  رد  شنفدم 
رد 1301 م ) 701 ه /  ) هیام عبـس  يدحا و  هنـس  بجر  ردنا  دناهدرک  غورفم  نادب  تابـساحم  ناریا  رد  هک  یناخ  خیرات  و  دوب . هدشن  رهاظ 

. ملعا هّللا  و  دناهدرک . عضو  وا  نامز 

نوغرا نب  دمحم  هدنبادخ  ناطلس  وتیاجلا  یهاشداپ  رکذ 

هب تشکب و  تفلاخم  هطـساو  هب  دوب ، ناـسارخ  يارما  نیرتگرزب  هک  قادـغرا  ریما  کـنرفالا و  دینـش  ردارب  تاـفو  ربخ  ناـسارخ  رد  نوچ 
نآ ناهاشداپ  نیرتنارماـک  و  دوب . هلاـس  هس  تسیب و  دـش  نکمتم  تنطلـس  ریرـس  رب  هک  خـیرات  نآ  رد  و  تسـشن ، تخت  رب  تفر و  زیربت 
نید تیوقت  دش . دیدزاب  وا  نامز  رد  دنیوگزاب  نیمزناریا  رد  تیاغ  ات  هک  ناسحا  لدع و  هدیدنسپ و  دعاوق  عاونا  نییآ و  هدوب و  نامدود 

. هدوب یقرت  رد  زورهبزور  وا  تلود  داهن و  وا  يراصن  دوهی و  رب  هیزج  دومنیم . لامک  جرادم  یلعا  هب  مالسا 
رخـسم دومرف و  تانالیگ  تمیزع  و  دـندزیم . یهاوخ  تلود  مد  دـندش و  لیا  وا  اب  ماش  رـصم و  يارما  ياـطغج و  سولا  ناـگدازهاش  زا 

تلود ناکرا  دوب  لـیام  يرومعم  هب  نوچ  و  درک . ررقم  ناـشیا  رب  مشیربا  جارخ  داد و  ناـما  ناـج  هب  ار  اـجنآ  يارما  ماـکح و  دـینادرگ و 
مامتا هب  دندرک و  انب  هیناطلس  نوچ  يرهش  ینامز  كدنا  هب  دندومن و  یعس 
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يانثا رد  و  دندرک . انب  زین  دابآوتیاجلا  يرهش  ایرد  رانک  رد  « 1  » ناغوم رد  و  لامجمیج ، دابآناطلس  رهش  نوتسیب  هوک  ياپ  رد  دندیناسر و 
هجرد هب  ار  نیدـلا  دعـس  هجاوخ  نآ  زا  دـعب  دـش و  تعزانم  یجواس  دـمحم  نیدـلا  دعـس  هجاوخ  نیدـلا و  دیـشر  هجاوخ  نایم  لاح  نیا 
دیـشر هجاوخ  باوصتـسا  ریبدت و  يار و  زا  هکنآ  رب  طورـشم  دنداد ، لخدم  ترازو  رد  ار  ینالیج  هاش  یلع  هجاوخ  دندیناسر و  تداهش 

. دشاب نیدلا  دیشر  هجاوخ  تیافک  فک  رد  يوزج  یلک و  رایتخا  مامز  دنکن و  زواجت  نیدلا 
رب ياتغج  روسی  کبک و  وا  بقع  رد  دومن . تعجارم  درک و  رخـسم  رایـسب  تمحز  زا  دعب  ار  هبحر  هعلق  درک و  ماش  تمیزع  زین  وتیاجلا  و 
رد داتـسرف . رهنلا  ءاروام  هب  ناریا  زا  يرکـشل  دش  هاگآ  وتیاجلا  نوچ  دنتـشگزاب . هدرک  نیقباج  ار  عضاوم  یـضعب  دندرک . نتخات  ناسارخ 

ریما داتسرف و  ناسارخ  یهاشداپ  هب  ار  دیعس  وبا  ناطلس  وتیاجلا  دندمآ . هاگرد  هب  رفظم  دندرک و  رایسب  یبارخ  رهنلا  ءاروام  یحاون  ذمرت و 
يردارب ای  يرسپ  یکیره  یلغاویا  ریاس  تلود و  ناکرا  ارما و  دینادرگ . هناور  وا  مزالم  هدرک  نییعت  وا  یئارمالا  ریما  یکباتا و  هب  ار  جنوس 

. دندینادرگ هناور  دیعس  وبا  ناطلس  تمزالم  رد 
نماد رود  ات  هک  تسارایب  نانچ  ار  ناهج  دوخ  تلود  رد  اّماف  درکیم . كولـس  نادب  تفرگ و  هعیـش  بهذـم  وتیاجلا  رخآ  رد  هک  دـنیوگ 

رد درک و  تلحر  رورس  يارـس  هب  رورغ  راد  زا  1327 م ) 727 ه /  ) هیام عبس  رشع و  عبـس و  هنـس  لاوش  هرغ  رد  و  دنیوگزاب . نآ  زا  تمایق 
. مکحا ملعا و  هّللا  و  دوب . هدیسر  لهچ  هب  شرمع  تسا . نوفدم  دوب  هدومرف  انب  دوخ  هک  یترامع  رد  هیناطلس 

ناخ رداهب  دیعس  وبا  یهاشداپ  رکذ 

وا نامز  رد  تشادیم . مرکم  ززعم و  تیاغ  هب  ار  رنه  بابرا  لضف و  باحصا  دوب و  هدرک  بسک  دادعتسا  عون  همه  دوب . دعتـسم  یهاشداپ 
دیسر ناسارخ  هب  شردپ  تافو  ربخ  نوچ  دوب . هدیسر  یلعا  هجرد  هب  قنور  جاور و  ار  تالامک  اهرنه و  عومجم 
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. ناغم اضیا : (. 1)
116 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هطساو هب  دوب . هلاس  هدزاود  خیرات  نآ  رد  تسشنب . یهاشداپ  هب  ردپ  تیصو  مکح و  بجوم  هب  ات  دندرب  زیربت  هب  مامت  لیجعت  هب  ار  وا  ارما 
نیدـلا و دیـشر  هجاوخ  نایم  دوبن . شیب  یمان  هاشداپ  رب  هچنانچ  داهن ، نابوچ  ریما  تیافک  فک  رد  اـیاضق  يوزج  یلک و  ناـمز  نس  رغص 

دیشر هجاوخ  ضارغا ، بحاص  یعمج  یعس  هب  تبقاع  ات  دنتفرگ  هاش  یلع  هجاوخ  بناج  باحـصا  ارما و  داتفا ؛ تعزانم  هاش  یلع  هجاوخ 
. دش دیهش  نیدلا 

درب و هاشداپ  هب  هانپ  هتفای  تمیزه  ناشیا  زا  نابوچ  دـندش و  نابوچ  ریما  ضراعم  عابتا ، هبلغ  اب  گرزب  يارما  زا  یکی  رایـسب  عیاقو  زا  دـعب 
هک تفایرد  ینابر  ماهلا  نمی  هب  هاشداپ  دراپس . ناشیدب  ار  نابوچ  دریگ و  بناج  هیضق  نآ  رد  دیعس  وبا  ناطلس  هک  دنتشاد  روصت  نافلاخم 

دیفم دنروآرد . هاشداپ  تعواطم  هب  ار  ناشیا  هک  دنتساوخ  یعمج  دندیسر . مهب  دور  هناجنز  رد  دومن ، هبراحم  مزع  دنراد . رکف  هچ  ناشیا 
. داتفین

مهب ار  نانمشد  دندش و  لديوق  تأرج  نآ  زا  تلود  ناکرا  ارما و  دمآرد . نادیم  رد  هناعاجش  هدومن  تدالج  نس  رغـص  دوجو  اب  هاشداپ 
قباطم زین  ترـضح  یگدـنب  كراـبم  مسا  هک  دنتـشاد  هضرع  ارزو  ارما و  هدوب ، هدومن  فاـصم  نآ  رد  هک  يروـالد  هطـساو  هب  دنتـسکش .

. دندرک هفاضا  دیعس  وبا  ناطلس  مسا  رب  ناخ  رداهب  خیرات  نآ  رد  و  دشاب ، تأرج 
قـشمد هب  قلعت  عومجم  ترازو  تراما و  رمالا  رخآ  ات  دوب ، لتخم  ترازو  هیـضق  یتدـم  تشذـگرد و  زین  هاـش  یلع  هجاوخ  نآ  زا  دـعب  و 

ار نابوچ  ریما  هک  دنتخادنارد  هزاوآ  ارما  ریبدت  هب  ات  دیبلطیم  یتصرف  وا  راک  رد  هاشداپ  دش . رایتخا  بحاص  تیاغ  هب  وا  تفرگ و  هجاوخ 
هب ناتسدرک  قیرط  عاطق  نادزد و  نآ  زا  دنچ  يرـس  اقافتا  دنروآیم . شرـس  دناهدیناسر و  قاسای  هب  هاشداپ  نامرف  مکح و  هب  ناسارخ  رد 

هظحل نامه  و  دندروآ . ناسارخ  زا  هک  تسا  وا  ناسک  نابوچ و  ریما  رـس  هک  دنتفـشآرب  مدرم  دـش ؛ قفاوم  ریدـقت  ریبدـت و  دـندروآ . ودرا 
. دنتخیوآرد هیناطلس  هعلق  زا  شرس  و  دنتشکب ، دنتفرگب و  ار  وا  دش  زور  نوچ  دندرک و  راصح  هجاوخ  قشمد  ریما  رب  هناخ 

ناسارخ يارما  زا  یضعب  دنشکب . اجنآ  ار  نابوچ  هک  دنتشون  دندوب  هتفر  ناسارخ  هب  نابوچ  بحاصم  هک  هاشداپ  يارما  هب  غیلری  مکح و  و 
دنابحاصم اجنیا  هک  ناطلس  يارما  هک : درک  ریبدت  نابوچ  رسپ  نسح  دندرک . هیناطلس  تمیزع  دندش و  قفتم  وا  اب 
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، دیآ وت  فرـصت  هضبق  رد  زین  سراف  نامرک و  جیردت  هب  ات  رادهاگن  ار  کلم  نیا  تسرفب و  ودرا  هب  ار  ناشیا  ياهرـس  شکب و  ار  عومجم 
. هاوخزاب رـسپ  نیک  راگزور ، هب  و  دنوش ، وت  نواعم  دـمم و  ات  زاسمکحتـسم  یهاوخلد  يراکتمدـخ و  هقیرط  ياتغج  سولا  ناهاشداپ  اب  و 
هب نابوچ  نیوزق و  تیالو  هب  هاشداپ  نوچ  دمآ . نوریب  هدرک  عمج  رکشل  زین  هاشداپ  دش . هیناطلس  مزاع  نانچمه  دینشن و  وا  نخـس  نابوچ 

. دنتسناد هاشداپ  یتمعن  یلو  قح  ارما  دش  كدنا  تفاسم  ناشیا  نایم  دندیسر و  ير  دودح 
. دـش مهوتم  تکرح  نیا  زا  نابوچ  دـندش . هاشداپ  هاگرد  هجوتم  دـنتخیرگب و  نابوچ  شیپ  زا  دندرمـش و  نیع  ضرف  رمالا  ولوا  تعواطم 

هدفه اب  وا  دندنامیم . زاب  يزیچ  یلزنم  ره  هب  زین  نیتاوخ  تخیرگب و  دوب  رتکبس  هچنآ  عابتا و  نیتاوخ و  اب  تشاذگب و  نیازخ  اهرکشل و 
ردغ رخآ  دنکن . وا  دصق  هک  درک  دکوم  دنگوس  دهع و  وا  اب  کلم  درب . ترک  نیدلا  ثایغ  کلم  هب  هانپ  دمآ . تاره  هب  نابایب  هار  زا  درم 

. داتسرف ودرا  هب  ناشرس  و  تشکب ، ناصوصخم  باون و  زا  یضعب  و  دوب ، ناطلس  وتیاجلا  هداون  هک  مان  ناخ  ولج  رسپ ، کی  اب  ار  وا  درک .
تخیرگب و مور  زا  دش . مهوتم  ناطلس  بضغ  مهو و  زا  نابوچ ، رـسپ  شاترومت ، دنتـشاد  نابوچ  نادنزرف  کلامم  رثکا  تموکح  نوچ  و 

. دندش فلت  عومجم  دنتشاد  یمان  نابوچ  نادنزرف  زا  هچنآ  و  دش . لوتقم  اجنآ  رد  تفر و  رصم  هب 
نیدلا ثایغ  هجاوخ  دیعس  هدازبحاص  هب  دوبن ، يرایتخا  یلخدم و  نآ  رد  ار  سکچیه  هچنانچ  لالقتـسا ، اب  ترازو  راک  ناشیا  زا  دعب  و 
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فاعـضا نآ  ضوع  دوب  هدرک  یبارخ  عاونا  ناشیا  نادناخ  اب  هکره  شنمگرزب  قالخا  وکین  هدازگرزب  نآ  و  دش . عوجر  دیـشر  دـمحم 
فاطلا یگرزب و  عون  هچ  هک  تسناد  ناوت  دنـشاب  هدوب  هدرک  یهاوخاوه  يراداوه و  هک  یعمج  اـب  صیـصخت  هب  دروآیم . ياـجب  تیبرت 

. دشاب هدرک 
. ملعا هّللا  و  دش . مومسم  هک  دنیوگ  ار  ناطلس  و 

ناخ اپرا  رکذ 

تفر و دادغب  نسح  خیش  ریما  دمآرب . مهب  تکلمم  تشکب و  ار  دیشر  دمحم  نیدلا  ثایغ  دنتخاس . هاشداپ  ار  وا  دیعـس  وبا  ناطلـس  زا  دعب 
فرشا اب  کچوک  نسح  خیش 

118 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یتسم رد  شنز  دوبن ، تلهم  ار  کچوک  نسح  خیـش  نوچ  دـندینادرگ . هاـشداپ  ار  ناـخ  نامیلـس  دـنتفرگب و  ار  ناـجیابرذآ  هدرک  قاـفتا 

یلع و  تشکب ؛ ار  وا  و  درک ]  ] مهو وا  زا  دوـخ  مه  دـناشنب و  ار  ناـخ  یـسوم  فرـشا  نآ  زا  دـعب  درک . رخآ  هصق  تـسا  روهـشم  کـنانچ 
و داتسرف . سراف  هب  نیـسح ، ریپ  ار ، دوخ  هدازردارب  دز و  تنطلـس  مد  دوخ  و  تشکب ؛ زور  دنچ  نآ  رد  زین  ار  وا  درک و  سالجا  ار  هاشداپ 

. درک هروت  يایحا  داینب  درک و  جورخ  ناسارخ  رد  ناخ  رومیت  ياغت  نآ  زا  دعب  تفرگب . ار  ودره  قارع  ناجیابرذآ و  دوخ 
. باوّصلاب ملعا  هّللا  تسا و  نوفدم  ناردنزام  رد  تشکب . ار  وا  درک ؛ جورخ  راوزبس  زا  رادبرس  دوعسم  هجاوخ  تبقاع 

ناخ زیکنج  نب  ناخ  يولوت  نب  ناخ  وکالوه  سولج  رکذ 

رهنلا ءاروام  رد  لاس  نآ  ناتـسمز  داهن  ناریا  کـلامم  هب  يور  1254 م ) ه /  652  ) هیام ّتس  نیـسمخ و  ینثا و  هنـس  خیرات  رد  هک  تسخن 
ار ناتـسهق  نایون  وغامروج  وا  لوصو  زا  شیپ  دش . لوغـشم  هدـحالم  عمق  رهق و  هب  دومن . روبع  نوحیج  زا  راهب  لوا  رب  درک . یـشیمالشیق 

دـش مالـسلا  راد  هجوـتم  هک  ترک  ود  کـی  دادـغب  رکـشل  ترثـک  هطـساو  هـب  اـما  هدرک ، ماـعلتق  ناهفـصا  رد  دوـب و  هدوـمن  صالختـسا 
. تشگزاب يدوصقمیب 

ناخ وکاله  لوصو  ربخ  نوچ  دندوب . لوغشم  يزوخ  کلامم  یئاراد  هب  فنع  هب  هچ  فطل و  هب  هچ  اقآ  نوغرا  اقوبتک و  لثم  لوغم  يارما 
تناصح دامتعا  هب  دوب  حابـص  نسح  نامدود  هیقب  هک  هاش  روخ  اما  دنتـسویپ  هاگرد  هب  کلامم  رگید  ماکح  اب  ناـشیا  عومجم  دـش  رتاوتم 

رد تسا  لوغم  هدـعاق  هک  یفیوخت  داتـسرف و  وا  راضحا  هب  نایچلیا  ناخ  وکاله  درکن . تبغر  ودرا  تمزـالم  هب  تشاد  هک  نیـصح  عـالق 
هکنآ زا  دـعب  داتـسرفیم . شیپ  عطقنیال  ار  ناربتعم  تشونیم و  هاگرد  هب  اهرذـع  دوخ  فلخت  زا  رتاوتم  هاش  روخ  دومن . راکذـت  تابتاکم 

زا ار  عالق  عومجم  زا  کیکی  ناخ  وکاله  سپ  درک . لابقتـسا  زین  دوخ  ترورـض  هب  تشذـگب  دـنوامد  دودـح  زا  راعـش  ترـصن  تایار 
رایتخا
______________________________

، تسین يرارکت  هک  دوشیم  هدروآ  مود  هخسن  بلطم  ینامز  نیاربانب  هتشاد ، فالتخا  یطخ  هخـسن  ود  رد  نوچ  تمـسق  نیا  بلاطم  (. 1)
. تسا يرگید  ریرحت  هکلب 

119 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
قیلاملا هب  نوچ  و  داتسرف . نآاق  هاگرد  هب  نایچلیا  بحاصم  ار  وا  درک  عفد  ناناملسم  رس  زا  یلکلاب  ار  هفیاط  نآ  رش  نوچ  دروآرد و  هب  وا 

. دندیناسر قاسای  هب  هار  رد  مه  هک  دمایب  غیلری  دیسرب 
ات دومن ، درمت  دـندوب  ریزو  هک  یمقلع  نبا  یتاود و  هاش  نامیلـس  ياوغا  هب  هّللاـب  مصعتـسم  دـش . دادـغب  هجوتم  ناـخ  وکـالوه  نآ  زا  دـعب 
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هب زین  مور  دالب  ماکح  تشگ و  یفاص  یلکلاب  ناریا  کلامم  دیسر . تسایس  هب  مصعتـسم  دش و  اربج  اهرک و  دادغب  تسا  روهـشم  هچنانچ 
باوصتسا هب  دوخ  تلود  مایا  رد  دوب . ار  وا  رفظ  اما  دش  بعص  ياهگنج  ياکرب  وتاب و  ناخ و  وکالوه  نایم  ترک  دنچ  دندمآ . تعاطا 

رفاک هچرگا  دنتشون . وا  مان  هب  تسا  ملاع  هفاک  ناجرختسم  دنس  زورما  هک  یناخ  جیز  تسبب و  دصر  یسوطلا  دمحم  نیدلا  ریـصن  هجاوخ 
ناکراوخ هید  رد  1265 م ) 663 ه /  ) هیام ّتس  نیّتس و  ثالث و  هنس  خیرات  هب  درک  تنطلس  لاس  هد  هکنآ  زا  دعب  تشاد . مامت  یتلادع  دوب 

. دوب یچکتیب  نیدلا  سمش  وا  ریزو  تشاد . رمع  لاس  تشه  لهچ و  تفرورف . هتکس  هب 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  اقابا  سولج  رکذ 

هب ترازو  رارقرب  دـش و  هاشداپ  یماقم  میاق  هب  ناجیابرذآ  رد  وا  تافو  زا  دـعب  دوب . بوصنم  ناـسارخ  تموکح  هب  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد 
. تسا وا  راثآ  زا  تسا  عقاو  قامرب  شیب  قالیای  تیاهن  رد  هک  يارس  اقابا  تشاد . ملسم  نیدلا  سمش  مظعا  بحاص 

تدم دوبن . هفیاط  چیه  ترـضم  دـنبرد  عون  چـیه  هب  تشاد و  هقبط  هب  یتلادـع  هدیـسر . ماش  تیاهن  ات  اراخب  يادـتبا  زا  شتکلمم  تعـسو 
وا نفدم  تفرورف . بارش  تموادم  طارفا  زا  1281 م ) 680 ه /  ) هیام ّتس  نینامث و  هنس  رد  درک . تنطلس  رایتخا  لالقتـسا و  هب  لاس  هدفه 

. تسا عقاو  روکذم  يارساقابا  رد 

ناخ وکالوه  نب  ردوکت  سولج  رکذ 

دوخ دننک  وا  تنطلس  تبغر  مالسا  یلاها  هکنآ  تهج  هب  دش و  هاشداپ  ردارب  زا  دعب 
120 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هک ار  اقوبقا  دمحا ، دش . ناجیابرذآ  هجوتم  تشاذگب و  حرط  هب  ار  ناسارخ  دیـسر  ناخ  نوغرا  هب  ردپ  تافو  ربخ  نوچ  درک . مان  دمحا  ار 
هارمه هک  یعمج  تکوش  هطساو  هب  اقوبقا  دنک . جرخ  هب  ار  نوغرا  هار  رد  مه  دورب و  هک  دینادرگ  نآ  دزمان  دوب ، لوغم  تلود  مظعا  نکر 
دالوا راگزور  هب  نیطالـس  لتق  تماخو  دیـشیدنا : دوخ  اب  دنک . وا  عفد  دصق  بش  هب  هک  تشادزاب  همیخ  رد  تفرگب و  ار  نوغرا  دندوب  وا 

مه هدروآ  نوریب  دنب  زا  ار  نوغرا  دینادرگب و  دمحا  غیلری  زا  نانع  دندرگ . نوعلم  نوعطم و  صخـش  نآ  غوروا  رب  غوروا  دـسرب و  نالتاق 
ءاکاحم هبراحم و  زا  دـعب  داهن . دـمحا  عفد  هب  يور  رکـشل  نامه  تنواعم  هب  تخادـنا و  رب  ار  نادرمتم  تخاونب و  ار  ناـعیطم  بش  نآ  رد 

. دش لوتقم  نوغرا  مکح  هب  دمحا  رایسب 

ناخ وکالوه  نب  ناخ  اقابا  نب  ناخ  نوغرا  سولج  رکذ 

هدش تلع  ددم  هک  ار  یعمج  تسشن ، تنطلس  ریرس  رب  مع  لتق  زا  دعب  1284 م ) 683 ه /  ) هیام ّتس  نینامث و  ثالث و  هنس  روهش  رد  نوچ 
. دوشگب رکبراید  ریازج و  دش و  لوغشم  دالب  رگید  حتف  هب  نآ  زا  دعب  دیناسر . قاسای  هب  دمحا  بقاعتم  دندوب 

بحاص نیدـلا  سمـش  هب  ترازو  عوجر  تشکب و  دوب ، هدرک  تباث  وا  رب  قوقح  همه  نآ  هک  ار  اقوبقا  تفای  رارقتـسا  تکلمم  راـک  نوچ 
قیدصت نیـسحت و  نایوگدـمآشوخ  زا  یعمج  دـهن . داینب  واچ  هدـعاق  « 1  » ياـتخا مسر  هب  هـک  دـیدرگ  وا  لاـیخ  رد  يزور  درک . ناوـید 

یبارخ ضرع  هضرع  ار  سکچیه  هک  تشاد  هلماعم  نآ  مامتا  رد  مامت  مامتها  نوچ  دش . دودسم  هیلکلاب  تاعیابم  هام  کی  تدم  دـندومن .
راذگ فوط ، يانثا  رد  يزور  مامت  لالقتسا  زا  دعب  يدیسر . تسایس  هب  یتفگ  نخس  باب  نآ  رد  وا  دنزرف  رگا  هک  يدح  ات  دوبن  تکلمم 

دـمآ و هار  رـس  هب  رجات  یـصخش  هاگان  تفگن . چـیه  سکچـیه  دیـسرپ . تیفیک  دـید و  هتـسب  ار  نیکاکد  عومجم  هداتفا  رهـش  رازاب  هب  وا 
رهش نیا  زا  ذغاک  هچخب  الط  يراورخ  ضوع  رد  هک  دشاب  اور  تفگ : داهن و  نیمز  رب  واچ  ذغاک  زا  ياهچخب 

______________________________
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. تسا نیچ  ياتخ ، زا  دارم  ياطخا . نتم : (. 1)
121 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

فرط هب  هک  ياهچغاب  و  دنتـشاد . راک  هب  ار  اهبرـضلا  راد  میدـق  رارقرب  ات  دومرف  درک و  مولعم  تکلمم  یبارخ  بجوم  تفرب و  نوغرا  مرب .
. تسوا راثآ  زا  تسا ، عورزم  رومعم و  هطوحم  نآ  رد  هید  تفه  یس و  دناهتخاس و  وا  تهج  هب  زیربت  یقرش 

هب بیکرت  دنچ  ياهیودا  بامیـس  اب  ناروغیا  دـش . رامیب  1291 م ) ه /  690  ) هیام ّتس  نیعـست و  هنـس  رد  تشاد و  رمع  لاـس  تشه  یس و 
. تسا عقاو  وا  رهش  یلاوح  رد  وا  هربقم  و  درمب . داتفین و  دیفم  دنداد  وا  دروخ 

ناخ اقابا  نب  ناخ  وتاخیک  سولج  رکذ 

هطساو هب  نوغرا  زا  دعب  تشاد ؛ مامت  یئافـص  فوصت  لها  اب  يدومن و  برقت  ناشیورد  تبحـص  هب  هتـسویپ  دوب . نوتاخ  قادقوت  وا  ردام 
رب دـنامب  ودـب  تنطلـس  هکنآ  دـیما  هب  ار  نیازخ  نیافد و  عومجم  دـش و  یلوتـسم  تنطلـس  تخت  رب  وتاخیک  دوب  ناسارخ  رد  نازاـغ  هکنآ 

زورون و تنواعم  هب  رمالا  تبقاع  دش ، یضار  دایقنا  تعاطا و  هب  تقو  تحلصم  ياضتقم  رب  دیسرب  نازاغ  نوچ  اما  درک ، فرـص  نانگمه 
تس نیعـست و  عبرا و  هنـس  رد  دوب  هدرک  تموکح  لاس  راهچ  هکنآ  زا  دعب  دش ؛ لقتنم  نازاغ  هب  وتاخیک  زا  تنطلـس  دیـشر ، ریبدت  نسح 

. دوب ضوفم  یناجنز  نیدلا  ردص  هب  ترازو  وا  دهع  رد  دش . هتشک  ناّرا  هگلج  رد  1295 م ] 694 ه /  ] هیام

ناخ نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  دومحم  ناطلس  سولج  رکذ 

هب نانچمه  تفرگ و  رارق  وا  رب  تکلمم  دروآ  تسد  هب  هدوب  تکلمم  گرزب  نمشد  هک  ار  ودیاب  درک و  عمج  رطاخ  وتاخیک  راک  زا  نوچ 
دیشکیمن و ناثوا  تدابع  هب  شکرابم  رطاخ  لیم  یهجو  چیه  هب  نس  رغص  زا  تشاد . ملسم  نیدلا  ردص  هب  ترازو  بصنم  قباس  روتـسد 

قراوخ رابخا  تیالو و  راـثآ  يومحلا  کـلملا  دـبع  نیدـلا  ییحم  مظعا  هدازخیـش  ددرگب . دـیحوت  هملک  هب  هک  دوب  نآ  ناـهاوخ  هتـسویپ 
مامت یترهش  وا  تداع 

122 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
دـندوب و رـضاح  نازاغ  تبحـص  رد  روغیا  نایـشخب  زا  یعمج  تاقالم  نیح  رد  داـهن . نویاـمه  يودرا  هب  يور  تخت  تینهت  مسا  هب  دراد 

. تفریم تاداقتعا  رد  دنچ  یثحب 
. دشیم دیاع  نازاغ  رب  نآ  لاعفنا  دندرکیم و  هبلغ  فرخزم  تالیوأت  هب  ناروغیوا 

هب ناشیا  راوطا  زا  مه  هدازخیـش  ترـضح  دنداهن . حرط  هب  ار  ثحبم  هحفاصم  طیارـش  زا  دـعب  داد ، فیرـشت  کلملا  دـبع  هدازخیـش  نوچ 
دومرفب درک و  لوبق  دیحوت  هملک  لاح  نآ  تذل  تیاغ  زا  ناخ  نازاغ  دنامن . باوج  لاجم  ار  ناشیا  زا  کیچـیه  کنانچ  درک  هبلغ  ناشیا 

. دندومن تقفاوم  ارما  عومجم  دندیشک . نوریب  رازيراز  هب  ار  نایشخب  ات 
. دیسرپب ار  کیره  داهتجا  تقیقح  دیبلطب و  ار  مالسا  قرف  بهاذم  ياملع  نآ  زا  دعب 

تسا نآ  بهذم  دناهدرک . عضو  ار  ت ]  ] اهّرت نیا  دوخ  تحلـصم  ياضتقم  رب  وجارق  زا  هک : تفگب  درکن و  لوبق  اهنآ  زا  کیچیه  هرطاخ 
زا تشاد ، هک  هدیقع  نیا  رایع  دش . فجن  كربتم  دهـشم  هجوتم  درکب و  هیرـشع  انثا  بهذم  دیلقت  نآ  زا  دعب  دنراد . دـمحم  نادـنزرف  هک 

- نیسح ترضح  نوخ  ماقتنا  تهج  هب  تسخن  هک  تساوخ  دش و  كوکسم  یتهجکی  هکس  هب  هفیرش  هعقب  نآ  نارواجم  تبحـص  فرش 
فرـشم هموصعم  همئا  تبقنم  هب  یّلکلاب  ار  ناریا  کلامم  هبطخ  هکـس و  نآ  زا  دـعب  دزاس و  اهلفاس  اـهیلاع و  ماـش  کـلامم  مالـسلا - هیلع 

، دشیمن یـشمتم  دـیدرگیم و  رطاخ  رد  ار  فلـس  نیطالـس  عومجم  هک  یئانمت  لاس  دصتـشه  تّدـم  رد  هک  یلاعت  هّللا  دـمحب  دـنادرگ .
هب ار  قح  دناشنب و  يرفعج  تسرد  ههبج  رب  هیرـشع  ینثا  هکـس  دیناسر و  میدـقت  هب  هناطلـس - هکلم و  هّللا  دـّلخ  يزاغ - ناطلـس  ترـضح 
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. داد رارق  دوخ  زکرم 
هب تسخن  دـبای ، لاقتنا  لوغم  نامدود  زا  تلود  تساوخیم  یناجنز  نیدـلا  ردـص  دوب و  زورون  تسد  هب  لوغم  سولا  رایتخا  نوچ  هصقلا 

درب و رصم  هب  زورون  كالیب  لیبس  رب  ار  نیا  هک  داتـسرف  یناگرزاب  دزن  شامق  زوقت  دنچ  اب  ار  لوهجم  یـصخش  دش و  لوغـشم  زورون  عفد 
نآ ناـیم  رد  تشونب و  تیاـفک ، وت  ناـسآ  اـت  وش ]  ] هجوتم يدوز  هب  زین  وـت  درک ، مهاوـخ  عـفد  ار  نازاـغ  نم  هکنآ : رب  لمتـشم  یبوـتکم 

. تخاس ناهنپ  توخر 
رگید یبوتکم  درکیم  وا  رب  رد  یفیرـشت  هماج  هکنآ  تقو  رد  دیبلط و  هناخ  هب  دوب ، ودرا  مزالم  هک  زورون  ردارب  رگید  زور  دـنچ  زا  دـعب 

. داهن وا  ياغرتبق  رهم  رد  رس  دوخ و  هتفگ  زا  ات  راهنیز  دش  مهاوخ  هجوتم  راجلب  رارق  رب  نم  هک  دوب  هتشون  زورون  هب  مکاح  زا  هک 
ناخ نازاغ  تولخ  رد  هب  ماگنهیب  يزور  تشذگب ، تکرح  نیا  زا  زور  هد  تدم  نوچ 

123 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نآ تفاـیزاب  هکنآ  زا  دـعب  مناـسر . ضرع  هب  اـت  مهاوـخیم  گرزب  هنتف  عوـقو  زا  شیپ  تسا . عـقاو  كزاـن  یمهم  هک  دـیبلط  زاـب  دـمآ و 

اب ار  وا  ریازج  دالب  زا  ات  درک  ناور  لیجعت  هب  ناگرزب  نآ  راضحا  هب  ناـیچلیا  نازاـغ ، تفگب ، دوب  لوبق  لـباق  هک  یتراـبع  هب  ار  تامدـقم 
لثم هک  هنیآره  تفگ : نیدلا  ردص  دـمآ . تسدـب  بوتکم  شامق  هچخب  نآ  صحفت ، نآ  يانثا  رد  ار  اضق  دـندروایب . تشاد  هک  یئاهراب 

. دشاب هدمآ  زورون  هب  زین  رصم  زا  نیا 
تولخ هب  هک  دوب  هداتـسیا  لفاغ  هراچیب  دوش . قورفم  لطاب  زا  قح  اـت  دـیامن  صحفت  دراد  هک  اـغرتبق  بیج  هسیک و  رد  هتفرگ  ار  وا  ردارب 

داد لاثم  لاحلا  یف  دنامن و  لمحت  لاجم  ار  ناخ  نازاغ  دندتسب . تشاد  اغرتبق  هک  رهم  هب  رس  بوتکم  نآ  دندیواکب و  وا  ياپاترس  هدروآ 
هگلج رد  وا  دـنداهن . زورون  تروی  هب  يور  لیجعت  هب  تخات و  هب  هک  درک  نییعت  ار  ارما  زا  یعمج  نآ  زا  دـعب  دنتـشکب . ار  هانگیب  نآ  اـت 

ات داد  رما  کتهت  تیاغ  زا  زورون  دنتخیررد . لمکم  ناشوپهبج  بناوج  فارطا و  زا  هک  دوب  هتسشن  غراف  لفاغ و  دوخ  سولا  لیا و  اب  نارا 
. دندرک ریت  هب  تسد  دندوب  رضاح  هک  شنامالغ  زا  یعمج 

دنچ زا  دعب  دـش . اهلفاس  اهیلاع ، زا  مظعا  نکر  تکرح ، نیا  تمائـش  زا  نامه . ندرک  هراپهراپ  دوب و  نامه  نتفرگ  ار  هراچیب  دادـن . هدـیاف 
دیـشر هجاوخ  مظعا  بحاص  دوبن . قطن  يارای  ار  سکچیه  اما  دـندرک  لصاح  یفوقو  كدـنا  ردـقنآ  زا  ناپوچ  هاش و  غلتق  لثم  ارما  زور 

ردـص درک . مولعم  لیح  نسح  هب  ار  نآ  هدـنناسر  تابوتکم و  نآ  بتاک  هک  یتقو  ات  دوبیم  صحفتم  هیفخ  رد  ّببطتملا  هّللا  لضف  نیدـلا 
وا دیـشر  هک  درک  ریرقت  نانچ  هاش  غلتق  اب  دومن و  مادقا  وا  دصق  رد  دتفا  راک  يور  رب  هیخب  دیـشر ، رمم  زا  ادابم  هک  سرت  نآ  زا  مه  نیدلا 

هطـساو هب  هاشداپ  دیناسر . هاشداپ  هب  هاش  غلتق  زا  زیگناداب  زیمآضرغ  دـنچ  ینخـس  نآ  زا  دـعب  دـنکیم و  شهوکن  هاشداپ  ترـضح  رد  ار 
. درک نآ  رکذ  يزور  زین  هاش  غلتق  رب  تشادن . يدامتعا  لوغم  يارما  هب  دوب  هدینش  زورون  زا  هک  یتکرح 

نیح رد  يزور  دوب . هدینـش  نیدـلا  ردـص  هک  درک  نخـس  نآ  رب  لـمح  دـید ، ریغتم  ار  هاـشداپ  جازم  سلجم  ود  کـی  رد  هاـش  غلتق  نوـچ 
تایاکح ار  ینعم  هچ  هدوبن . یگدـنام  رطاخ  عاونا  زا  یعون  چـیه  وت  ام و  نایم  زورما  ات  هک : تفگ  وا  اـب  دروخزاـب و  دیـشر  اـب  یـشیماقوت 

جاکنک سلجم  رد  ودره  هک  يزور  ات  تفگن  چیه  هدوب . هچ  هصقنـش  نیا  ءادـبم  هک  تسناد  دیـشر  یناسریم »؟ ضرع  هب  نم  زا  شحوم 
. دندش رضاح  هاشداپ 

نیا نطاب  رهاظ و  فقاو  مالسا  هاشداپ  هک : درک  یشیمیجوا  هدمآرد  وناز  هب  دیشر 
124 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. درک دای  دادـش  ظالغ و  هب  دـنگوس  هاشداپ  تسا . هدینـش  ینخـس  هدـنب  نیا  زا  هاـش  غلتق  ریما  ریفکت  هب  تبـسن  یتقو  چـیه  تسا و  صلخم 
هب زورون  لتق  زا  ار  هاشداپ  دنیشنب . املاغ  املاس  ترازو  دنـسم  رب  نیدلا  ردص  دبـسخب و  هانگیب  زورون  نوچ  هک  دشابن  اور  : » تفگ دیـشر 
نآ ات  درک  تراـشا  دـیناسر و  ضرع  هب  تشاد  مولعم  هچنآ  دیـشر  درک . راسفتـسا  دیـشر  زا  ار  همدـقم  نیا  تیفیک  دوب . ینامیـشپ  تیاـغ 
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هاشداپ سلجم  رد  ار  سک  ودنآ  نوچ  نیدلا  ردص  دیبلط . نوردنا  هنامز  نیدلا  ردص  هاشداپ  دندرک . رـضاح  كالیب  هدنناسر  اب  ار  بتاک 
. درک یشیمرادیم  لوا  لاؤس  رد  درمورف و  ياپ  تسد و  هب  دیدب 

. درک قالطا  دوب  دـنبرد  هک  ار  زورون  رـسپ  نآ  زا  دـعب  دز . مین  ود  هب  نایم  زا  دوخ  تسد  هب  ار  وا  هاش  غلتق  رابرد  رب  مه  ات  داد  لاثم  هاشداپ 
لسن زا  نابرق  ینواج  موق  داتسرف . ناسارخ  هوک  تالک  هب  وا  بحاصم  هدرک ، یـشیمانلاس  ار  سک  هس  هدص  ره  زا  تساوخب و  رایـسب  رذع 

. دناناشیا
يرگدراک تعنص  زا  دربیم و  رـسب  تدابع  توالت و  هب  بش  رثکا  هک  دیـسر  ياهباثم  هب  نازاغ  هاشداپ  عرو  يوقت و  تلادع و  نآ  زا  دعب 

دـنداهنب و ریخ  عاقب  ترامع  هجو  رد  ار  نیازخ  هدـمآ  درگ  هوجو  عومجم  اـت  درک  ناـمرف  نآ  زا  دـعب  دومرفیم . دوخ  صاـخ  هدوزم  هیهت 
ترامع نآ  تافوقوم  تهج  هب  هک  یتاربم  تاریخ و  دـندش . لوغـشم  ّربلا  باوبا  مش و  یلاـع  داـینب  بیترت  هدرک  یـشیمشیلا  ار  اـهراکرس 

. میدرکن رارکت  رصتخم  نیا  رد  نآ  تهج  هب  تسا ؛ فورعم  روهشم و  هدش  نییعت  یلاع 
هب ناّرا  قالـشیق  رد  اوه  رثا  زا  1303 م ) ه /  703  ) هیام عبس  ثالث و  هنـس  رد  و  تفای . رمع  لاس  هس  یـس و  درک و  تنطلـس  لاس  هن  تّدم 

. تسویپ قح  راوج 
. تسا اجنآ  رد  زورما  وا  هاگباوخ  دندرک و  لقن  زیربت  هب  ار  شکرابم  قودنص 

ناخ نوغرا  نب  هدنبادخ  وتیاجلوا  دمحم  ناطلس  سولج  رکذ 

یتقو همه  دـشن . بکترم  ملظ  روجف و  قسف و  هب  رمعلا  تدـم  هچناـنچ  دوب ، تمه  گرزب  تکوش ، وذ  میلـس ، میلح ، تیاـغ  هب  یهاـشداپ 
بیغرت ینعم  نیدب  زین  ار  دوخ  تلود  ناکرا  ارما و  یتشاد و  ارقف  اهقف و  فارشا و  تاداس و  اب  تبحص 

125 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. درک اشنا  ار  هیناطلس  ریذپلد  داوس  حرط  گنالآرغنق ] گنلارقکنوق -[  هگلج  رد  گرزب  تلود  راگدای  کین و  مان  دولخ  تهج  هب  يدرک .

عاقب و  گنـس ، چـگ و  زا  هناخ  رازه  و  يزاوم ، هدیـشارت و  ماخر  گنـس و  زا  هطوحم  نآ  اب  ار  یلاع  دـبنگ  نآ  حرط  هاگباوخ ، تهج  هب  و 
هکنانچ هدومرف ، انب  نآ  نوماریپ  رد  عماج  دجسم  هاقناخ و  هسردم و  هدایـسلا و  راد  هفایـضلا و  راد  ثیدحلا و  راد  افـشلا و  راد  لثم  هب  ریخ 

. دنهدیمن ناشن  ار  یلاع  ترامع  نآ  هنیرق  ینیمزرس  چیه  رد  ملاع  رحب  رب و  نارفاسم 
دودح ات  هیردنکـسا  دح  زا  ار  ناریا  کلامم  لاس  هدزناش  تدم  تشاد . مامت  هغلابم  مهیلع - هّللا  تاولـص  تیب - لها  بهذم  بصعت  رد  و 
ضرم هب  یگلاس  لهچ  رد  1317 م ) 717 ه /  ) هیام عبس  رشع و  عبس و  هنس  هب  تشاد و  رومعم  دوخ  تمحرم  لدع و  هلابح  رد  رهنلا  ءاروام 

. تسا عقاو  یلاع  دبنگ  نآ  رد  شکرابم  هاگباوخ  تفای . تافو  یعیبط 

ناخ نوغرا  نب  وتیاجلوا  نب  دیعس  وبا  ناطلس  سولج  رکذ 

شترضح رب  دوب  ارمالا  ریما  هک  ناپوچ  دومرف و  سولج  نس  رغص  رد  هکنآ  هطـساو  هب  دوب . لقاع  لضاف ، فیطل ، حیلم ، دعتـسم ، یهاشداپ 
هب يور  تخورفارب و  رتچ  راوس  رازه  هدـفه  اب  دیعـس  وبا  هاشداپ  تساـخرب . تخت  هچمت  هب  هدـش  نخـس  کـی  ارما  عومجم  هب  درک و  یغب 

شیپ زا  زیرنانع  دیعـس  وبا  رتچ  هعلاـطم  درجم  رکـشل  روهمج  ارما و  عومجم  داد ، تسد  تاـقالم  ناـجوا  هگلج  رد  نوچ  داـهن . وا  هلباـقم 
. تخیرگ ناسارخ  فرط  هب  ناپوچ  دندروآ . هاشداپ  رتچ  هیاس  هب  هانپ  هدش  فلختم  ناپوچ 

هکره زین  وا  دالوا  زا  و  دـیناسر ، قاسای  هب  ات  درپسب  هتفرگ  ار  وا  یلاع  لاثم  لاثتما  رب  تاره  نیدـلا  ثایغ  کلم  دیـسرب . وا  بقاـعتم  یچلیا 
. تفای تسایس  دمآ  تسدب 

هیاس هب  تنطلـس  ریرـس  دینادرگ و  هاتوک  تکلمم  نماد  زا  ار  نادرمتم  نابلغتم و  تسد  دـش  یلوتـسم  تکلمم  رب  دیعـس  وبا  ناطلـس  نوچ 
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هدیدنسپ و ياهچوک  عاونا  دیـشر  نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  مظعا  هدازبحاص  وا ، تیلوفط  ناوا  رد  نوچ  دش . زارفارـس  وا  تمحرم  لدع و 
دوجو هب  ترازو  رایتخا  دوب  هدیناسر  میدقت  هب  هقیال  تامدخ 

126 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
وا رثآم  کنانچ  داد ، لیعمسا  دوخ  ردارب  تسد  هب  دادغب  رایتخا  دناهدش . لقتسم  هرابرگید  نایدیـشر  هچنانچ  دیدرگ . ضوفم  شراوگرزب 

. تسا رهاظ  راید  نآ  رد  زونه  هاقناخ  هسردم و  رازاب و  زا 
هب تسد  دیناسر و  مامتا  هب  ار  همه  نآ  دمحم  نیدلا  ثایغ  دوب  هدنام  مامتان  وا  تارامع  رثکا  دیشر ، هجاوخ  هثداح  عوقو  هطـساو  هب  نوچ 

دومرف و نییعت  کی  ره  روخارف  شاعتنا  شاعم و  هجو  ار  نف  ره  نادعتـسم  دالب ، روهمج  ياـصقا  رد  کـنانچ  دروآرب ، لـضف  لـها  تیبرت 
داینب وا  زا  دعب  رگم  هک  انامه  دینادرگ . ظوحلم  ظوفحم و  دوخ  ناسحا  ماعنا و  زا  ترک  دنچ  لاس  ره  دندوب  رصاعم  هک  ار  الـضف  عومجم 
عورش کین و  مان  بسک  هب  ار  هاشداپ  هتسویپ  دیدن . دوخ  هب  رایتخا  لالقتـسا و  نآ  يریزو  چیه  نآ  زا  دعب  داتفارب و  کیزات  همخت  زا  مرک 

. درک اشنا  دیعس  وب  هاگباوخ  تهج  هب  تسا  ملاع  ياهترامع  غارچ  مشچ و  هک  كزای  رهش  درکیم . ینومنهر  ریخ  ياهراک 
لهچ و تسویپ . قح  تمحر  هب  ناطلـس  1336 م ) 736 ه /  ) هیام عبـس  نیثلث و  تس و  هنـس  رد  دوش ، مامت  یلاع  ترامع  نآ  هکنآ  زا  شیپ 

رهش رد  ار  شکرابم  قودنص  تافو ، زا  دعب  هدش . مومـسم  هک  تسا  نآ  یفوتـسم  معز  درک . تنطلـس  لاس  هدفه  تشاد و  رمع  لاس  کی 
. دندرب دمحم  ناطلس  يولهپ  هب  ات  دومرفب  هاشناریما  هدازریما  1400 م ) 802 ه /  ) هیامنامث ینثا و  هنس  خیرات  هب  دندوب . هدرک  نفد  كزای 

باکشوج نب  ناخ  اپرا  سولج  رکذ 

زا هبترم  دنچ  هب  ترازو  قباس  رارقرب  دش و  هاشداپ  ارما  روهمج  قافتا  هب  سولا  لیا و  قسن  مظن و  تهج  هب  دیعس  وبا  ناطلـس  تافو  زا  دعب 
زا زین  اپرا  يدروآرب ، وا  نامدود  زا  دود  زور  کی  هب  یتساوخ  رگا  هچنانچ  وا ، ناگتـشامگ  فرـصت  هب  دالب  رثکا  دوب و  رترب  هاشداپ  دوجو 

نسح خیش  لثم  ارما  یعمج  تشکب . ار  ریزو  ربخان  دوب ، هتشذگب  وا  سولج  زا  هام  شش  هکنآ  زا  دعب  دیـشوکن . ریزو  دصق  هب  هغدغد  نیا 
هورگ ود  یلکلاب  تکلمم  لها  دنتفـشآرب و  تکرح  نیا  زا  ارما  رگید  ریاس  فرـشا و  ناـپوچ و  نب  نسح  خیـش  یخاـمک و  نیـسح  ریما  و 

و تفرگ ، الاب  هنتف  شتآ  هچنانچ  دندش ،
127 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نایـصع هکروک  ارما  دوب ، هداهن  هلولیق  نیلاب  هب  تلفغ  رـس  اپرا  هک  زورمین  دنامن . دّدرت  لاجم  ودرا  رد  ار  یـسک  نشور  زور  هک  دش  نانچ 
ار التبا  نافوط  الب و  لیـس  نآ  هک  تساوخ  اپرا  دـمآرد . شوج  هب  رکـشل  ياـهایرد  یبناـج  ره  زا  دـندروآ و  هلزلز  رد  ناـیغط  لاود  هب  ار 
قاقلب و هب  هدیمرآ  تکلمم  دنتفرگ و  غیت  هب  ار  هراچیب  دندوب  وا  دامتعا  لحم  هک  یعمج  شناکیدزن  زا  مه  دـشن . رـسیم  دـنک ، يدـنبشیپ 

. درک میهاوخ  حرش  دوخ  لحم  رد  ار  نآ  تیفیک  هچنانچ  داهن ، يور  یشیمکروب 

ودیاب نب  یلع  نب  ناخ  یسوم  سولج  رکذ 

فرشا کچوک و  نسح  خیش  دشیمن ، رـسیم  دشاب  ناخ  زیکنج  غوروا  زا  هک  ياهدازهاشداپیب  تکلمم  تماقتـسا  نوچ  اپرا ، لتق  زا  دعب 
نـسح خیـش  ردام  شیوخ  هک ]  ] نانامکرت دوب . نسح  خیـش  تسد  هب  مامت  رایتخا  اما  دندناشن ، تنطلـس  هب  ار  ناخ  یـسوم  دندرک ، یقافتا 
جاتحم يرانید  هب  نالومتم  دنامن و  دوخ  نز  هب  رایتخا  ار  درم  چیه  هکنانچ  دـندروآ ، ناج  هب  ار  زیربت  یلاها  قاطیالام  تافیلکت  هب  دنـشاب ؛

همزال هک  یکشر  هطساو  هب  نسح  خیش  نوتاخ  یبش  ات  دیسریمن ، یئاج  هب  درکیم  هغلابم  روما  طبـض  رد  هک  دنچره  ناخ  یـسوم  دندش .
. داتفا فرشا  تسد  هب  تراما  رایتخا  وا  زا  دعب  درمب . هک  دراشفب  نادنچ  تفرگب و  یتسم  نیح  رد  ار  دوخ  رهوش  نیتیصخ  تسا  نانز 
تامهم مها  ار  وا  عفد  دوش ، ناخ  یـسوم  تنطلـس  هب  لـیام  تیـصاخ ، بسح  هب  ناـمدرم  عاـبط  اداـبم  هک  درک  رکف  دوب  هلیـسو  لوا  نوچ 
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. درک دیهش  ار  هراچیب  1339 م ) 739 ه /  ) هیام عبس  نیثلث و  عست و  هنس  رد  تسناد و 
ناخ زیکنج  نادـناخ  رد  لوغا  هک : دـندرک  ینومنهار  یعمج  تشذـگب ، هعقاو  نآ  زا  لاـس  ود  نوچ  و  دـناشنب . ار  هاـشداپ  یلع  وا  زا  دـعب 
تلم کلم و  رایتخا  رادبآ  ریشمش  برـض  هب  يزاس و  بقلم  فرـشا  بقل  هب  یـضام  كولم  تریـس  رب  ار  دوخ  هک  هب  نامه  تسا ، هدنامن 

. تفرگورف تسد  هب  تکلمم  رایتخا  تشکب و  ار  هاشداپ  یلع  دومن و  قفاوم  ار  وا  نخس  نیا  یناتسب .
______________________________

. لوغا نیتس  ناخ  یسوم  سولج  رکذ  نتم : (. 1)
128 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناخ رومیتاغط  سولج  رکذ  نایرومیتاغط ]  ] 9

هراشا

ار تکلمم  درک و  جورخ  ناتـسربط  شموق و  ناردـنزام و  نارادرـس  راوزبس و  لادبرـس  قاـفتا  هب  تسا ، هدوب  ياـغالق  مسوم  وا  غوروا  زا 
. دروآرد دوخ  نامرف  تحت 

. دش لوغشم  لادبرس  رثا  علق  هب  تسخن  دوشگب و  دوخ  نانواعم  نادناعم و  رب  بلغت  تسد  تفای ، ماظتنا  ماظن و  تکلمم  روما  هکنآ  زا  دعب 
تموکح لاس  تفه  تشاد و  رمع  لاـس  کـی  هاـجنپ و  تشگ . لوتقم  ناـشیا  تسد  هب  ربخاـن  تشگن و  رـسیم  دوبن ، دـعاسم  تلود  نوچ 

. درک

ناخ رومیتاغط  نب  هاشداپ  نامقل  سولج  رکذ 

ناسفندب زا  یعمج  رمالا  تبقاع  دوب ، هتسشننورف  لادبرس  بوشآ  زونه  اما  تسـشن ، تخت  رب  دابارتسا  رد  یلو ، ریما  تنواعم  هب  ردپ  زا  دعب 
هاگرد هب  تخاس و  فوطعم  رهنلا  ءاروام  فرط  هب  رارف  نانع  داتفا و  تقو  هب  هاـشداپ  ناـمقل  دریگب . ار  وا  هک  دنتـشاد  نآ  رب  ار  یلو  ریما ] ]

ترـضح تافتلا  نمی  زا  رمالا  رخآ  درب  رـسب  تبرغ  هب  دودح  نآ  رد  هک  لاس  دنچ  زا  دعب  هدـش ، یجتلم  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  هانپملاع 
ات دناشنب و  دابارتسا  رد  ار  شترـضح  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  دش ، صلختـسم  یلو  ریما ]  ] تسد زا  ناردـنزام  هکنآ  زا  دـعب  يزاغ  ناطلس 

. درب رسب  تموکح  رد  يرید 
129 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ هاشداپ كریپ  ]

تیالو مکاح  دـناشنب و  شردـپ  ياج  هب  ار  هاـشداپ  كریپ  وا  رـسپ  يزاـغ  ناطلـس  ترـضح  تفاـی ، تاـفو  یعیبط  ضرم  هب  هکنآ  زا  دـعب 
رس رد  يریگناهج  يانمت  ار  وا  تسویپ ، قح  راوج  هب  يزاغ  ناطلس  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  اما  دوب . وا  فرـصت  رد  دیدم  تدم  و  دینادرگ ،
رس هب  رکـشل  روبع  تقو  رد  دومنن و  تافتلا  زین  « 1  » هظفحم نیرواس  هب  ناسارخ  فرط  هب  هاشناریم  هدازریما  هجوت  تقو  رد  هکناـنچ  داـتفا ،

هکنآ زا  دعب  دش . مزهنم  داد و  فاصم  خرهاش  هدازریما  رکـشل  اب  لادبرـس  نادرمتم  قافتا  هب  رگید  ترک  ود  درکب . زین  گنج  دروآ و  هار 
. دش یجتلم  ودب  راسکنا  زا  دعب  دومن ، نایغط  ناسارخ  زا  رداهب  یلع  خیش  نب  هجاوخ  دیس 

زا یلکلاب  نآ  زا  دـعب  هک  تخیرب  مه  زا  نانچ  داد و  فاصم  دابارتسا  رهاظ  رد  دیـسرب  بقاعتم  نارگ  ياهرکـشل  اب  خرهاش  هدازریما  نوچ 
زا وا  دـش ، هتـسکش  درب و  ناسارخ  هب  رکـشل  داـبارتسا  زا  هاـشناریم  هدازریما  نب  رمع  هکنآ  زا  دـعب  تفر . مزراوخ  هب  داـتفیب و  دوجو  ددـص 
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نامه رد  دومن و  رایتخا  رارق  رب  رارف  ناسارخ  رکـشل  درجم  هب  تشادـن  یتوق  نوچ  تشگ . یلوتـسم  دابارتسا  رب  رابرگید  دـمایب و  مزراوخ 
. تفرورف یماکان 

. تسا میقم  تاناورش  رد  وا  رسپ  زورما 
______________________________

. سایق هب  حیحصت  طقف . نتم : (. 1)
130 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دناهدوب سراف  قارع و  ناجیابرذآ و  رد  هک  نابوچ  دالوا  هقبط   10

هراشا

نیسح ریما  رـسپ  هک  گرزب  نسح  خیـش  ریما  تشکب . ار  دیـشر  نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  مظعا  بحاص  ناخ  اپرا  دیعـس ، وب  ناطلـس  زا  دعب 
داشلد تفر و  دادغب  هب  نسح  خیـش  ریما  دش . هتـشک  اپرا  درک و  جورخ  هدـش ، دـلوتم  ناخ  نوغرا  تنب  ناطلـس  ياتاجلوا  زا  دوب ، یخامک 

خیـش دـنتفرگورف . تسد  هب  ار  زیربت  هدرک  جورخ  دوخ  نسح ، خیـش  فرـشا و  نابوچ ، نب  شاـترومیت  نارـسپ  هاـگان  درک . نز  ار  نوتاـخ 
تسناوتن دروآ و  قارع  هب  رکشل  هدرک  طبض  ار  زیربت  فرشا ، و  داتسرف . زاریش  هب  دوب ، وا  ردارب  هک  ار  نیسح  ریپ  تسشن و  زیربت  رد  نسح 

درخ قحسا  وبا  خیش  ریما  دنتفر . سراف  رـس  رب  قافتا  هب  دمآ و  فرـشا  شیپ  هدش  هتـسکش  وجنیا  هاش  دومحم  زا  نیـسح  ریپ  اما  دریگب . هک 
ناجیابرذآ هب  فرـشا  نوچ  دنتـسکشب . ار  فرـشا  نایـسراف  قافتا  هب  درک و  صالخ  لیح  هب  مظعا  اـنالوم  تفرگب . فرـشا  ار  وا  دوب ، « 1»

. درک تدواعم  قاچبق  تشد  سولا  هب  دوخ  دناشن و  زیربت  رد  ار  کیب  يدرب  تشکب و  ار  وا  هدمآ  کبزوا  زا  ناخ  کیبیناج  تفر 

کچوک نسح  خیش  تموکح  رکذ 

. تسا ياجرب  زونه  درک و  انب  زیربت  رد  ریخ  تارامع  تفای . الیتسا  ناجیابرذآ  رب 
تبقاع دنیوگزاب . ناجیابرذآ  رد  زونه  وا  دب  لاعفا  زا  تشاد و  سفن  رد  مامت  یملظ  اماف 

______________________________

. دروخ نتم : (. 1)
131 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تسا موقرم  زین  تافو  لومج  رد  هدش و  هتشون  ردص  رد  نآ  تیفیک  دیسر و  نآ  رفیک  هب 

نابوچ نب  شات  رومیت  نب  فرشا  کلم  رکذ 

. دروآ نوریب  ناشیا  ياهربق  زا  رایسب  تالآ  رهاوج و  داشگب و  ار  نیطالس  روبق  هچنانچ  مامت ، یصرح  تشاد و  تخس  قاسای 

نیسح ریپ  رکذ 

رایـسب بتک  دـیاصق و  ینامرک  يوجاوخ  بیبط و  نیدـلا  لالج  انالوم  وا  لیاضف  باب  رد  دوب و  رومعم  تیاغ  هب  سراـف  وا  تلود  ناوا  رد 
. دشاب وا  هناخباتک  زا  دتفا  تسد  هب  سراف  رد  هک  بیرغ  هخسن  ره  نونکا  ات  و  دنراد ؛

ینابوچ فرشا  کلم  سولج  رکذ  نابوچ  دالوا  هقبط  رکذ 
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هک تسخن  دتسب . هدوب  رخدم  تارفح  نآ  رد  هچنآ  نفک و  ات  داشگب و  ار  لوغم  نیطالس  همخد  هچنانچ  دوب ، رابج  راهق  تیاغ  هب  یصخش 
زا دعب  دینادرگ . دزمان  قارع  سراف و  تموکح  هب  ار  دومحم  خیش  نب  نیسح  ریپ  دوخ  هدازردارب  هدینادرگ  مظتنم  هاوخلد  هب  تکلمم  روما 

یلاها دیـسر  ناهفـصا  هب  هک  تسخن  دش . کلامم  نیا  صالختـسا  هجوتم  فرـشا  دیدرگزاب ، سراف  زا  بیاخ  رـصاخ و  نیـسح  ریپ  هکنآ 
زا دشن . رـسیم  نتـشذگ  لاجم  زین  غاب  هچوک  زا  دزادنارد . گنج  هک  تساوخ  تفرن . شیپ  زا  دنک . حتف  ردـغ  قیرط  زا  ات  تفیرفب  ار  اجنآ 

رایـسب هلمح  گنج و  زا  دعب  دومن . هرـصاحم  تسا ، عقاو  دورهدـنز  رانکرب  هک  ار  نامترک  داهن و  یحاون  بیرخت  هب  يور  نایناهفـصا  جـل 
رکـشل رثکا  دـندروآ . نوخیبش  رهـش  شابوا  دونر و  يزورمین  دـمآ . دورف  دابآدوعـسم  غاب  رد  هداهن  سراـف  هب  يور  دـیدرگزاب و  سویأـم 

. دوب هتشگ  قرفتم  نالات  تخات و  هب  فرشا 
کی هب  درک  دنناوت  یتمواقم  هکنآیب  زورفاشتآ  ریشمش  هلعش  زودلد و  ریت  همدص  زا 

132 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
کیب یناج  ار  اضق  دنتفرگ . شیپ  ناجیابرذآ  هار  هتـشاذگ  ياجرب  دندوب  هدروآ  هک  لمجت  لومت و  نآ  همه  دـنتفرگ و  شیپ  زیرگ  هار  راب 

[ اذـک  ] غدـغد رکـشل  تسد  رب  دـنک  هلباقم  ای  دـهد  فاصم  هکنآیب  فرـشا  دوب ، هدـمآ  ناجیابرذآ  هب  نارگ  يرکـشل  اب  قاچبق  تشد  زا 
. تشگ لوتقم  1344 م ) 745 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و  سمخ و  هنس  رد  دش و  راتفرگ 

نابوچ نب  دومحم  خیش  نب  نیسح  ریپ  تریس  رکذ 

درک تموکح  لاس  کی  تدم  هکنآ  زا  دعب  تسـشن ، سراف  تخت  رب  دوخ  هدرک  عوجر  رفظم  دـمحم  تسد  هب  ار  نامرک  تموکح  نوچ 
خیش ریما  ردام  نوتاخ ، یشات  هک  تساوخیم  داهن و  زیربت  هب  يور  ّمع  تنواعم  ددم و  تهج  هب  وا  داد . تسد  کیب  یناج  فرشا و  هیضق 
لاح نادب  ار  وا  نوچ  لذارا  زا  یکی  تشذگیم . ناتـسدروم  هلحم  زا  هدش  راوس  رابرپ  يرتسا  رـس  رب  نوتاخ  دربب . دوخ  اب  اون  تهج  هب  ار 

رد ار  دوخ  هاـشداپ  هدـلاو  هک  تسامـش  زا  تسین ، نم  زا  یـسومانیب  تفگ : نوتاـخ  تسیرگب . دز و  دوـخ  يور  رب  تسد  هنباـغم  زا  دـید 
گنس و هب  تسد  دمآ و  شوج  هب  تریغ  زا  نوخ  ار  نایناتسدروم  نخـس ، نیا  زا  دیرامـشیم . درم  ار  دوخ  دیرادیم و  اور  نمـشد  تسد 

نوتاـخ یـشات  و  دـیدرگ ، فلت  ماوع  ياـپوتسد  ریز  نیـسح  ریپ  قورغا  رثـکا  دـندینادرگ و  راـمورات  ار  نالـصحم  هدرب  خولک  بوـچ و 
دیقم شیوخ  ناکیدزن  هار ، رد  مه  ار  هراچیب  دـشن . تفتلم  تشاد  شیپ  رد  نآ  زا  مها  یمهم  هکنآ  هطـساو  هب  نیـسح  ریپ  تفاـی . صـالخ 

. داتفا رب  هیلکلاب  نایناپوچ  همخت  دندرب و  کیب  یناج  هاگرد  هب  هدرک 
133 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

گرزب نسح  خیش  ریما  دالوا  هقبط 

هراشا

وا زا  نسح  خیـش  ریما  دنداد ، یخامک  نیـسح  ریما  هب  دوب ، هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  رهاوخ  هک  ار  ناخ  نوغرا  تنب  نوتاخ  ياتاجلا  نوچ 
رد و  دش . دادغب  هجوتم  دروآ و  لتقب  درک و  جورخ  اپرا  رب  وا  تسـشن  تخت  رب  ناخ  اپرا  نوچ  دیعـس  وبا  ناطلـس  تافو  زا  دعب  دش . دلوتم 

خیـش نارـسپ : مان  دـمآ . دوجوب  رتخد  راهچ  رـسپ و  هس  وا  زا  و  درک ، نز  تسا  ناـبوچ  هجاوخ  قشمد  رتخد  هک  ار  نوتاـخ  داـشلد  دادـغب ،
. سیوا و  مساق ، و  دهاز ،

درک حتف  ار  زیربت  تفرب و  سراف  زا  رفظم  دمحم  دش . مکاح  قوج  یخا  نآ  زا  دـعب  تفرب ، تشاذـگ و  حرط  هب  ار  زیربت  کیب  يدرب  نوچ 
هدش یلوتـسم  ناجیابرذآ  تخت  رب  دنارب و  ار  وا  دمایب و  دادغب  زا  سیوا  تفرگورف . قوج  یخا  زاب  نآ  زا  دعب  دیدرگزاب . هدرکان  طبـض  و 
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تاقبط زا  سکچیه  هک  میتساوخ  نوچ  تسا . موقرم  لودـج  رد  هچنانچ  دوب  وا  نادـناخ  رد  تنطلـس  هاگدـنچ  داد و  رارقتـسا  ار  تکلمم 
. دوریم رکذ  ياهمش  لامجا  لیبس  رب  میدشن  لوغشم  لیصفت  لیوطت و  هب  تهج  نیا  زا  دنامن و  جراخ  رصتخم  نیا  زا  ماکح 

گرزب نسح  خیش  ریما  رکذ  لودج 5 ] ]

زا شکـشیپ  درجم  هب  دوش و  وا  محازم  تسناوتن  زین  ناخ  کیب  یناج  دوب و  نوصم  فرـشا  قاغلب  زا  درک و  تموکح  دادـغب  رد  رمع  همه 
ضرم هب  تبقاع  دش . عناق  وا 

134 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تشذگرد یعیبط 

سیوا ناطلس  تنطلس  رکذ 

رد صاوخ  ماوع و  روهمج  دیـسر و  لامک  هجرد  هب  تـالامک  عومجم  وا  ناـمز  رد  دوب . لداـع  بلقلا ، میلـس  لدمیحر ، هاـشداپ  تیاـغ  هب 
. دراد رایسب  دیاصق  یجواس  ناملس  وا  تالامک  لیاضف و  رد  دندوب و  لاحلا  هفرم  هدوسآ و  وا  نامز 

سیوا نب  نیسح  تنطلس  رکذ 

تسیرگنیم و هنیئآ  هب  درکیم و  دوخ  رـس  رد  هعنقم  تولخ ، رد  دـیزرویم . قشع  دوخ  لامج  اب  هتـسویپ  دوب و  لامج  بحاص  تیاـغ  هب 
. تشکب ار  وا  نامکرت  دمحا  ارق  ددم  هب  درک و  جورخ  وا  رب  دمحا  شردارب  تسیرگیم . رازراز 

سیوا نب  دمحا  ناطلس  یهاشداپ  رکذ 

تمیزه و رد  تاقوا  رثکا  دـش و  مزهنم  نآ  زا  دـعب  اما  و  لالقتـسا ، هب  درک  تموکح  ناجیابرذآ  هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  هجوت  ناوا  ات 
دش زیربت  هجوتم  درک و  عمج  رکشل  نآ  زا  دعب  درک . طبض  وکین  دیشک و  وراب  ار  دادغب  يزاغ  ناطلـس  تافو  زا  دعب  و  دربیم . رـسب  تبرغ 

. دش هتشک  نامکرت  فسوی  ارق  تسد  هب  دمآ و  زیربت  هب  و 

دمحا نب  رهاط  رکذ 

. دش قرغ  قیمع  يرهن  رد  ردپ  گنج  رد  مه  تفرگورف و  تسد  هب  ار  دادغب  هام  هن  ات  درک و  جورخ  ردپ  رب 
135 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دمحا نب  هلوّدلا  ءالع  رکذ 

. دش هتشک  نامکرت  تسد  رد  زین  وا  شردپ  لتق  زا  دعب  درک و  جورخ  ردپ  رب 

دلو نب  دومحم  رکذ 

. تشاد هاگن  ار  دادغب  لاس  ود  تدم  دوب . دادغب  رد  وا  دمحا  ناطلس  لتق  زا  دعب 
. دنارب تکلمم  زا  ار  هراچیب  نآ  درک و  جورخ  شردارب  ات  دوبیم  اجنآ  رد  درب و  ناتسزوخ  هب  هانپ  دش  يدامتم  هرصاحم  یتدم  نوچ 
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دلو هاش  نب  سیوا  رکذ 

. مالّسلاو تسا . نیسح  ناطلس  رتخد  هک  تسا  هدلاو  شتکلمم  یبرم  تسا و  ناتسزوخ  رد  نامز  نیا  هک 

یخامک نیسح  ریما  دالوا  رکذ  رد  هقبط 

. تسا لاس  داتشه  زورما  ات  ناشیا  تموکح  تدم  دنارفن و  هن 
گرزب نسح  خیش  ریما  وا  زا  هک  دوب  هداد  یخامک  نیـسح  ریما  هب  ار  وا  هک  مان  نوتاخ  ياتاجلوا  دوب ، يرهاوخ  ار  هدنبادخ  دمحم  ناطلس 

، درک نز  هدوب ، دیعس  وب - نز  تسا و  نابوچ  رتخد  هک  ار  نوتاخ  داشلد  گرزب ، نسح  خیش  ریما  دش  هتـشک  اپرا  هکنآ  زا  دعب  هدش . دلوتم 
هکنآ زا  دعب  تشگ . دلوتم  مان  ناطلس  يدند  يرتخد ، و  مساق ؛ و  دهاز ، و  سیوا ، دش : رسپ  هس  نوتاخ  داشلد  زا  ار  وا  دش . دادغب  هّجوتم  و 
يدرب نوچ  دناشنب ، زیربت  رد  ار  کیب  يدرب  درک و  صالختسا  نابوچ  دالوا  تسد  زا  ار  ناجیابرذآ  تشکب و  ار  فرشا  ناخ ، کیب  یناج 

هب ار  زیربت  تفای و  هجرف  قوج  یخا  دش  قاچبق  تشد  هجوتم  تشاذگب و  حرط  هب  ار  زیربت  تسا  هتفر  رکذ  اقباس  هک  یبجوم  هب  کیب 
136 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دش یلوتسم  دیشک و  ناجیابرذآ  هب  سراپ  زا  رکشل  زین  رفظم  دمحم  تفرگورف و  تسد 
زارد عیـسو  تکلمم  نآ  رد  عمط  نادـند  تسد و  لحم  رازه  زا  هک  دوب  هدـش  طوبـضمان  ناـنچ  ناـجیابرذآ  هلماـعم  تارتف  نیا  ناوا  رد  و 

. درک تکرح  ناجیابرذآ  فرط  هب  دادغب  زا  نسح  خیش  نب  سیوا  لاح  نآ  ءانثا  رد  دندرک .

گرزب نسح  خیش  ریما  تریس  رکذ 

، رمع تدـم  همه  رد  هچناـنچ  دوب ، تفتلم  اـیاعر  تیهاـفر  یناداـبآ و  هب  شرطاـخ  لـیم  یتـقو  همه  دوب . تریـس  وـکین  جازم  كرت  يدرم 
دوخ درک و  لاسرا  قیال  ياهشکشیپ  ناجیابرذآ  هب  ناخ  کیب  یناج  يالیتسا  زا  دعب  تشادیم . نوصم  بوشآ  یئوجهنتف و  زا  ار  شیوخ 
عبـس نیّتس و  هنـس  رد  درک و  تموکح  لاس  راهچ  تسیب و  تشاد و  رمع  لاس  جـنپ  لهچ و  دـینادرگ . طرخنم  نامزالم  رگید  هرمز  رد  ار 

. دش یفوتم  یعیبط  ضرم  هب  1359 م ) 760 ه /  ) هیام

گرزب نسح  خیش  نب  سیوا  رکذ 

وا تموکح  ناوا  رد  کنانچ  دوبیم  فیاوط  روهمج  تیهافر  دنبرد  یتقو  همه  دوب . تریس  لداع  سفن ، میلـس  لدمیحر ، تیاغ  هب  يدرم 
دیحو دـهع و  دـیرف  دوخ  نف  رد  هدیـشوک  لامک  بسک  هب  سکهمه  دنتـشاد  هک  یتغارف  رثا  زا  دوب و  تشهب  کـشر  ناـجیابرذآ  عومجم 

لیبس نیا  رب  یتعنـص  ره  زا  و  میحرلا ، دبع  ریگدنب و  یجاح  نابتاک  زا  یّحلا و  دبع  ناروصم  زا  ناملـس و  ارعـش  زا  هکنانچ  دـندش ، رـصع 
. دنتشگ لاثملا  میدع 

: هک دندومن  وا  اب  دیسر  ناغماد  هب  نوچ  دشک ، ناسارخ  هب  رکشل  هک  تساوخ  رابکی 
دیآیم گنت  هب  رکـشل  میرادیم  یعرم  تلادع  هفیظو  هچنانچ  رگا  دوشیم . عقاو  ناناملـسم  تکلمم  رد  یبارخ  نارگ ، رکـشل  هطـساو  هب 

يانمت رگا  درک ، ناوتیم  هیاغلا  یصقا  هب  زین  يزوح  کلامم  رد  تنطلس  رگا  تفگ : درک و  رکفت  یتعاس  سیوا  ناطلس  دشاب ؟ هچ  هفیظو 
ناوتن رسب  لیوط  لما  يوریپ  رد  ار  هاتوک  رمع  دوش  ریگنماد  يریگناهج 

137 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
تعجارم زا  دعب  دش . یـصاع  دوب ، دادغب  مکاح  تشاد و  یکباتا  هار  وا  هب  تبـسن  هک  اقآ  ناجرم  شروی  نیا  يانثا  رد  دیدرگزاب و  و  درب ،
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. تشادزاب زاغ ] زاق -[  ندینارچ  هب  زور  هس  تشذگب و  وا  همیرج  رس  زا  گرزب  هانگ  نآ  دوجو  اب  دروآ  تسدب  ار  وا  نوچ 
زیربت رد  هک  هناختلود  دـندوب و  وا  تیبرت  يابرم  يدیـشر  يایرکز  ریما  یجیجک و  خیـش  هجاوخ  خیـش و  ّصاق  کیزات ، نادوجو  بحاص 
ماهلا زا  دـش  يرپس  شنینزان  رمع  تدـم  نوچ  درک . تموکح  لاس  هدـفه  تشاد و  رمع  لاس  راـهچ  یـس و  و  تسوا . راـثآ  زا  تسا  عقاو 

1375 777 ه /  ) هیام عبس  نیعبس  عبس و  هنـس  رد  تخاس و  بترم  زیربت  ناجیجک  رد  ار  دوخ  هربقم  هتفه  کی  زا  شیپ  دیدرگ و  مهلم  بیغ 
. دش یفوتم  یعیبط  ضرم  هب  م )

نسح خیش  نب  سیوا  خیش  نب  نیسح  ناطلس  رکذ 

دوخ اـب  قشع  یتدـم  دوب و  فوعـشم  دوخ  تروص  رب  تشاد  هک  یجازم  تفخ  تیاـغ  زا  دوـب . بلقلا  میلـس  لاـمج و  بحاـص  تیاـغ  هب 
تفه هکنآ  زا  دعب  تسیرگیم . رازراز  دومنیم و  هدهاشم  ار  دوخ  لاثمت  هنیئآ  رد  درکیم و  رس  رب  هعنقم  اهتولخ  رد  هکنانچ  تخابیم ،
تسیب تشکب . دیدرگ و  طلسم  يو  اب  نامکرت  دمحا  ارق  تنواعم  هب  درک و  جورخ  وا  رب  دمحا  شردارب  درب ، رسب  تمحرم  لدع و  هب  لاس 
. دندرک نفد  شردپ  يولهپ  رد  دوب . 1382 م ) 784 ه /  ) هیام عبس  نینامث و  عبرا و  هنس  رد  وا  لتق  هیضق  و  تشاد ، رمع  لاس  تشه  و 

سیوا خیش  نب  دمحا  تریس  رکذ 

هب باوبالا  باب  دـنبرد  تیاـهن  اـت  هفیرـش  هکم  دودـح  زا  تسـشن و  تخت  رب  ردارب  زا  دـعب  دوب . تمه  گرزب  لـقاع ، دـنمرنه ، یهاـشداپ 
. دمآ زیربت  هب  رابرگید  تشکب و  ار  یجیجک  هجاوخ  ات  تخیگنارب  دنچ  اذک ]  ] يراطنز تفر  دادغب  هب  نوچ  تفرگ . فّرصت 

شیماتقوت دمآ . دادغب  هب  دوخ  دناشنب و  زیربت  رد  ار  یلو  ریما ]  ] مامت میظعت  زا  دعب  تسویپ . وا  هب  ناجوا  رد  یناردـنزام  یلو  ریما ]  ] ار اضق 
یلو ریما ] . ] داتسرف زیربت  هب  نارکشل 

138 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
لاس نآ  راهب  رد  دندومن . تعجارم  هدرک  جارات  بهن و  لامیاپ  تسا  روهـشم  هچنانچ  ات  داد  تسدـب  ار  هزرابت  درک و  یکی  نابز  ناشیا  هب 
دوب هچنآ  کی  دص  هب  زونه  دش . لوغشم  حالـصا  كرادت و  هب  تفاین . يرومعم  چیه  همیدق  ترامع  زا  ریغ  درک . تدواعم  زیربت  هب  دمحا 

. داهن دادغب  هب  يور  هدمآرب  روضح  زا  لکلاب  دیسرب و  يزاغ  ناطلس  ترضح  رارج  رکشل  راغلیا  هزاوآ  هک  دوب  هدیناسرن 
،- دـیدرگیم مور  رد  هراوآ  هاـگ  رـصم ، رد  هراوآ  هاـگ  دزن . شوخ  مد  زور  کـی  هک  تفاـیهار  وا  لاـح  هب  لـالتخا  نادـنچ  نآ  زا  دـعب  و 

ترضح هانپ  تلود  هاگرد  هب  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  تافو  زا  دعب  تبقاع  ات  دمآ -، دهاوخ  دوخ  لحم  رد  اهنآ  زا  کیره  حرـش  هچنانچ 
نامکرت تسد  زا  ار  ناـجیابرذآ  تخت  هک  تسناد  مزـال  دوخ  میمع  مرک  رب  زین  ناطلـس  ترـضح  دـش . یجتلم  هکلم - هّللا  دـّلخ  ناـطلس -

813  ) هیامنامث رـشع و  ثالث  هنـس  خیرات  هب  نامکرت  فسوی  تسد  هب  زیربت  رد  دومن و  لیجعت  تشاد  هک  یکّتهت  زا  وا  دهد . صالختـسا 
. درک تموکح  لاس  راهچ  یس و  تشاد و  رمع  لاس  تصش و ...  دش . هتشک  1410 م ) ه /

سیوا نب  دمحا  نب  رهاط  تریس  رکذ 

، هاشناریما هدازریما  درب . رـسب  نیـصح  نصح  نآ  رد  لاس  هدزای  تدـم  هتـشاذگ  قجنلا  هعلق  رد  یمالغ  ماـن  نوطنا  بحاـصم  ار  وا  شردـپ 
نآ زا  ار  وا  دـمایب و  دوب ، یکـش  هگلج  رد  هک  یلع  دیـس  دوب . هدـینادرگ  وا  هرـصاحم  دزمان  یعمج  اـب  ار  نیدـلا  فیـس  یجاـح  نب  رجنس 

. تفر دادغب  هب  اجنآ  زا  درب و  رسب  ناتسجرگ  رد  تقو  دنچ  دیناهرزاب . هرصاحم 
، دب تین  نآ  تمائـش  زا  درک و  ردپ  دصق  نادسفم  زا  یعمج  ياوغا  هب  دوب  هدش  عبطلا  یـشحو  تشاد  ردـپ  زا  هک  يدـعب  هطـساو  هب  نوچ 

چیه اما  تشاد  رمع  لاـس  تفه  تسیب و  درمب . دـیدرگ و  قرغ  داـتفا و  بآ  رد  هاـگان  تشذـگیم ، يرـسج  زا  لـمکم  هحلـسا  اـب  يزور 
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. درکن تموکح 

سیوا نب  دمحا  نب  ۀلوّدلا  ءالع  تریس  رکذ 

رد لاس  ود  درب . دنقرمس  هب  تراشا  هب  ار  وا  يزاغ  ناطلس  ترضح  نس  رغص  رد 
139 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هدرک نایغط  هاشناریما  نب  ناطلس  لیلخ  هدازریما  دزن  زا  قارع  نارادرس  زا  یعمج  قافتا  هب  يزاغ  ناطلس  ترـضح  تافو  زا  دعب  دوب . اجنآ 
. داهن دوخ  فولأم  نطو  هب  يور 

رد زین  ار  وا  تشکب . ار  شردپ  نامکرت  نآ  زا  دعب  تفرگشیپ  دوخ  ردپ  اب  نایـصع  هار  گرزب  ردارب  تنـس  رب  دـش و  قحلم  ردـپ  اب  نوچ 
. تفای تایح  لاس  جنپ  تسیب و  دینادرگ . كاله  سبح  نآ  رد  مه  ار  هلودلا  ءالع  نادسفم  زا  یعمج  اب  دـندوب ، هتـشادزاب  سوبحم  یئاج 

. تسا عقاو  ردپ  يولهپ  رد  شنفدم 

سیوا خیش  هدازهاش  نب  دلو  نب  دومحم  تریس  رکذ 

نز درب . رتشوش  هب  هانپ  ناردارب  اب  دمآ و  گنت  هب  رمالا  تبقاع  تشاد . نوصم  نامکرت  بهن  زا  ار  دادغب  لاس  ود  تدم  دـمحا  لتق  زا  دـعب 
شردارب دـینادرگ ؛ كـاله  مس  هب  ار  وا  درک و  رذـع  دوب  قوقرب  هلاـبح  رد  تقو  دـنچ  هک  سیوا  نب  نیـسح  تنب  ناطلـس  يدـند  شردـپ 

تـسد هب  تکلمم  رایتخا  نس  رغـص  هطـساو  هب  اما  دناشن ، تموکح  دنـسم  رب  ار  سیوا  دوخ  رـسپ  ناطلـس  يدند  تفرگب و  دمحم  ناطلس 
رد ار  ناشیا  ناطلس  ترضح  زورما  ات  همدقم  نآ  رب  ینبم  دوب ، هدروآ  هانپناهج  هاگرد  هب  تناعتـسا  تایح  نامز  رد  دمحا  نوچ  و  تسوا .

. تسا هتشاذگ  ناشیدب  ار  ناتسزوخ  هدینادرگ  نمیا  ملاس و  دوخ  تمحرم  فنک 
140 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

وجنیا هاش  دومحم  دالوا  هقبط   11

هراشا

لصا و  دوب . ودرا  رد  هاش  دومحم  دیعس  وبا  ناطلس  تافو  تقو  رد  دوب . ضوفم  ناشیدب  سراف  تموکح  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  نامز  رد 
تفر ودرا  هب  نوچ  تسا . تاره  رد  شکرابم  دقرم  هک  تسا  يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ  نیققحملا  ناطلس  نادنزرف  زا  تسا ، ناسارخ  زا  وا 

لوتقم « 1  » هبرا نامز  رد  و  دروآ . دوخ  دقع  رد  ار ]  ] دیـشر دمحم  نیدـلا  ثایغ  ریما  رتخد  و  تشاذـگب ، ماقممیاق  ار  ورـسخیک  دوخ  رـسپ 
. دندروآ زاریش  هب  وا  ناوختسا  دش و 

رابرگید دنارب  زاریش  زا  ار  نیسح  ریپ  نوچ  تخیرگب ، هاش  دوعسم  درک . گنج  هاش  دوعسم  اب  ناتسلوش  رد  دمآ  زاریش  هب  نیـسح  ریپ  نوچ 
هب فرـشا  هک  لاس  کی  نآ  زا  دـعب  داتـسرف . نامرک  هب  ار  رفظم  دـمحم  ناهفـصا و  هب  ار  قحـسا  وبا  خیـش  دـینادرگ ، صلختـسم  ار  زاریش 

ياهفیطل مظعا  يانالوم  تفرگب . ار  قحسا  وبا  خیش  دابآدوعسم  غاب  رد  و  دمآ ، زاریش  هب  تسویپ و  فرشا  هب  قحسا  وبا  خیش  دمآ  ناهفصا 
. دندنارب ار  فرشا  هدرک  قافتا  رهش  لذارا  هب  و  درک ، صالخ  ار  وا  تخیگنا و 

______________________________

هب وا  ياجهب  ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  تیـصو  هب  انب  هک  ناخ  یلوت  هداون  نوئاـگ  ياـپرا  حیحـص  طبـض  ناـخ ،...  اـپرآ  اـی  هیرآ  اـی  هبرا  (. 1)
. دوب دمحم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  وا  ریزو  تسشن . تنطلس 
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ناپوچ ریما  حاکن  رد  اقباس  هک  ار  ویتاجلا  رتخد  کیب ، یتاس  درک و  كاله  دیعـس  وبا  هب  نداد  رهز  تمهت  هب  ار  نوتاخ  دادـغب  ناخ ، اپرآ 
تبقاع دش و  هجاوم  نافلاخم  نایغط  اب  تنطلـس  ودـب  زا  هک  لمجت  فلکت و  زا  يراع  دوب و  هداس  یهاشداپ  ناخ  اپرآ  تفرگ . ینز  هب  دوب 
هتـشک نآ  بقاعتم  راتفرگ و  گنج  نیا  رد  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  وا  ریزو  دروخ . تسکـش  ودـیاب  هداون  ناخ  یـسوم  هاشداپ و  یلع  ریما  زا 

. تسویپ شریزو  هب  لاوش 736 ه )  ) رد دعب  يدنچ  زین  ناخ  اپرآ  و  ناضمر 736 ه )  ) دش
141 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هاش و دوعسم  نایم  دندمایب . تسا  زاریش  رد  فرشا  کنآ  روصت  هب  هدرک  قافتا  هزیوح  هب  یتساب  یغای  اب  و  دوب ؛ ناتسزوخ  رد  هاش  دوعسم 
هب زور  نآ  رد  مه  قحـسا  وبا  خیـش  دـش . اغوغ  زاریـش  رد  دنتـشکب و  ار  هاش  دوعـسم  تره  اب  یتساب  یغای  نارکون  داتفا ، عازن  یتساب  یغای 
رد تشکب و  ار  یتساب  یغای  تبقاـع  دـندرکیم . گـنج  هدـش  هورگ  ود  سکهمه  ناـیم  رد  هاـم  کـی  هکناـنچ  درک  بوشآ  ردارب  ماـقتنا 

ملعا هّللا  و  دش . هاشداپ  سراف  رد  هاش  دومحم  نب  قحسا  وبا  خیـش  ریما  1343 م ) 743 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و  ثالث و  هنس  نابعـش  مهدزون 
. باوّصلاب مکحا  و 

وجنیا هاش  دومحم  تموکح  رکذ 

نانچ رد  هک  دید  هاشداپ  دوب . رضاح  سایرک  رد  رب  وا  دوب ، تخـس  یگدنراب  يزور  دومن ، مایق  ودرا  تمزالم  هب  دمایب و  ناسارخ  زا  نوچ 
تهج نآ  زا  دناوخ ، دوخ  يوجنیا  ار  وا  دومرف . ینازرا  وا  هرابرد  تیبرت  عاونا  و  دمآشوخ ، تیاغ  هب  هداتسیا ، تمدخ  تمزالم و  هب  زور 

. دش هتشک  ناخ  اپرا  قاغلب  رد  نآ  زا  دعب  دش . بقلم  وجنا  هب 

وجنیا ورسخیک  تموکح  رکذ 

هدرک سبح  ار  وا  غیلری  مکح  هب  شردارب  درک و  فالخ  اما  درک ، سراف  تموکح  دیسر و  هبترم  نادب  وا  ردارب ، يدرم  تأرج و  هجیتن  زا 
. تشذگرد سبح  رد  دوب .

وجنیا هاش  دوعسم  رکذ 

جارخا کلامم  زا  ار  نابوچ  دالوا  تشکب و  ار  یتساب  یغای  قحسا ، وبا  خیـش  ریما  وا  نوخ  هب  دنتـشک و  ینابوچ  یتساب  یغای  نارکون  ار  وا 
. درک

142 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

قحسا وبا  خیش  رکذ 

ار زاریش  هرصاحم  زا  دعب  دروآ و  زاریش  هب  رکشل  درک و  جورخ  نامرک  زا  رفظم  دمحم  درک . تسدب  یهاشداپ  نیئآ  دش و  لقتـسم  هاشداپ 
. دش هتشک  زاریش  رد  دندروآ . زاریش  هب  هتفرگ  ناهفصا  زا  تفر . ناهفصا  هب  هتخیرگ  قحسا  وبا  خیش  و  درک ، حتف 

. تسا « 1 « » لوتقم قحسا  وبا   » وا 755 ه تافو  خیرات 

وجنیا هاش  دومحم  هقبط  رد  رکذ 

. دوب لاس  راهچ  یس و  دنتشاد  لالقتسا  هچنآ  دندرک و  تموکح  نت  راهچ 
زاریـش قسن  طبـض و  تهج  هب  دوخ  لـبق  زا  ار  یکی  لاـس  دـنچره  هب  تفرگ  قلعت  هاـش  دومحم  هب  سراـف  یقاقـساب ، غیلری  مکح  هب  نوـچ 
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زین وا  دش  هتـشک  ناخ ]  ] اپرا هک  نیح  نآ  رد  و  تسیزب . لاونم  نیدب  لاس  هس  یـس و  تدم  دوبیم . ودرا  مزالم  هشیمه  دوخ  داتـسرفیم و 
عقاو يزاریـشلا  فیفخلا  نب  دمحم  هّللا  دبع  خیـش  راوج  رد  شاهربقم  دـندروآ . زاریـش  هب  ار  شقودنـص  مین  لاس و  ود  زا  دـعب  دـمآ . لتقب 

. تسا

وجنیا هاش  دومحم  نب  هاش  دوعسم  رکذ 

دوخ ردارب  دش و  قارع  سراف و  تموکح  يدـصتم  مامت ، لالقتـسا  رـس  زا  ( 1336 - 1335 ه /  726  ) هیام عبس  نیرـشع و  تس و  هنـس  رد 
ودب ینز  هب  ار  دوخ  رتخد  ریزو ، نیدلا  ثایغ  ریما  تشگ . دیعس  وبا  ناطلس  يارما  زا  تفر و  ودرا  هب  دوخ  دناشنب و  زاریش  رد  ار  ورـسخیک 
درم و  داتـسرف . مور  هب  نایون  نسح  خیـش  ریما  تباین  هب  ار  وا  دنتـسب  ارما  رب  تفلاخم  تمهت  دیعـس  وبا  ناطلـس  دـهع  رخآ  رد  نوچ  و  داد .

ره رد  و  تساوخدزیا ، طابر  زاریـش و  رد  هیدوعـسم  هسردـم  هلمج  نآ  زا  دـنامزاب ؛ وا  زا  ریخ  عاقب  رایـسب و  ترامع  دوب و  تلود  بحاص 
یلع ناخ و  اپرا  زا  تکلمم  عازتنا  علخ و  تقو  رد  دیعـس  وبا  ناطلـس  سپ  تسا . هدرک  انب  یطاـبر  زاریـش  اـت  ناـجیابرذآ  یلاوح  زا  یلزنم 

هاشداپ
______________________________

. قاحسا وبا  خیش  تافو  خیرات  هدام  (. 1)
143 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دمآ زاریش  هب  درکن و  لوبق  وا  داد . تکرش  ترازو  رد  ایرکز  نیدلا  باهش  ریما  هب  ار  وا 
دمحم ریما  دینادرگ و  دیقم  ار  ورـسخیک  ریما  دیـسر . تبراحم  تفلاخم و  هب  هک  يدح  هب  ات  درکیم  عنم  تموکح  زا  ار  وا  ورـسخیک  ریما 
نـسح خیـش  دوـب  اـجنآ  زور  دـنچ  هکنآ  زا  دـعب  تفر . ناهفـصا  هـب  هـتخیرگ  هـعلق  زا  وا  و  درک . سوـبحم  دـیپس  هـعلق  هـب  زین  ار  شردارب 
زاریش هجوتم  دش و  قحلم  وا  هب  دمحم  ریما  داتـسرف و  زاریـش  تموکح  هب  نابوچ ، نب  دومحم  نب  نیـسح  ریپ  ار ، دوخ  مع  رـسپ  شاترومیت 

ناتسورس رد  تساخرب و  ناشیا  عنم  عفد و  هب  رامشیب  رکشل  اب  دوعسم  ریما  1340 م ) - 1339 740 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و  هنس  رد  دنتشگ .
. دندمآ زاریش  هب  دمحم  ریما  نیسح و  ریپ  تفر و  ناتسرل  فرط  هب  هتشگ  مزهنم  هاش  دوعسم  ریما  دندرک . گنج 

. دوب يار  وکین  لکش و  شوخ  دوب و  دوجو  بحاص  ریلد و  تیاغ  هب  دمحم  ریما 
هب نیسح  ریپ ]  ] ریما تبقاع  دندرک . زارد  تراغ  بهن و  هب  تسد  دندرک و  اغوغ  نایزاریش  دنک ، دصق  ار  وا  هک  تساوخ  نیـسح  ریپ ]  ] ریما

راصح ار  رهش  دش و  زاریش  هجوتم  تشادرب و  رکشل  ياهبلغ  زاب  تسویپ و  شاترومیت  نسح  خیش  هب  يرفن  كدنا  هب  تفای و  صالخ  ناج 
یضاق سپ  دندرکیم . فلت  دندیدزدیم و  ار  ناشیا  بابـسا  لاوما و  اهبـش  رد  دندرکیم و  گنج  وا  اب  نایزاریـش  زور  هاجنپ  تدم  درک .

نیبلا تاذ  حالـصا  هب  دوب ، نارود  هصالخ  ناهج و  هناگی  هک  هّللا - همحر  لیعمـسا - نیدلا  قحلا و  دـجم  مظعا  يانالوم  مالـسالا ، ةاضقلا 
زا دـنیوگن و  چـیه  دوب  هتفر  هک  ياهبراـحم  هشقاـنم و  زا  هکنآ  رب  طورـشم  داد ، حلـص  نایزاریـش  اـب  ار  نیـسح  ریپ  ریما  تشگ و  لوغـشم 

. درک تموکح  زاریش  رد  هام  تشه  لاس و  کی  دمآ و  رهش  هب  نیسح  ریپ ]  ] ریما دنرذگرد . هتشذگ 
وا تیاکح  رد  هچنانچ  دوب ، هدش  مزهنم  نیسح  ریپ  نوچ  و  دندش . زاریـش  هجوتم  دوب  هزیوح  رد  هک  نابوچ  یتساب  یغای  ریما  قافتا  هب  سپ 
رد دـندروآرد و  رهـش  هب  یتهج  کی  طیارـش  يرادـتمرح و  مزاول  مارکا و  زازعا و  هب  ار  یتساب  یغای  هدـنام ، یلاـخ  زاریـش  و  دـش ، هتفگ 

دهع ضقن  هب  هک  دنتـشاد  نآ  رب  ار  یتساـب  یغاـی  داّـسح ، زا  یعمج  1342 م ) ه /  743  ) هیام عبـس  نیعبرا و  ثالث و  هنـس  نابعـش  مهدزون 
داّسح دـیک  زا  دـش ، هراوس  رتمامت  هچره  یتکوش  میظع و  هبکوک  اب  دوب  هدـمآ  نوریب  مامح  زا  هاـش  دوعـسم  هک  یناـمز  رد  هدـش  لوغـشم 

وا نوخ  دنتخیر و  وا  رس  رب  دوب  لاحم  رارف  لاجم  هک  یلحم  رد  هدرک  نیمک  یتساب  یغای  رکشل  زا  یعمج  تفریم . نامداش  مرخ و  لفاغ ،
اب ار 
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144 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تسا عقاو  شردپ  بنج  رد  وا  نفدم  دنتخیمآرب . كاخ 

برـض هب  زاریـش  شابوا  دونر و  ات  داد  بیهن  دروآ و  رب  ماقتنا  هب  تسد  نس  رغـص  دوجو  اـب  دونـشب  ردارب  هعقاو  تیفیک  خیـش  ریما  نوچ  و 
. دندرکیم درخ  ناشیا  رـس  رب  اهماب  هردس  نانز  هک  یتح  دـندرک  ردـب  رهـش  زا  یـشاوح  عباوت و  اب  ار  یتساب  یغای  گنـس ، یتسدبوچ و 

. تسا فورعم  وا  راعشا  دوب و  هدعتسم  تیاغ  هب  مان ، کلم  ناهج  دنام ، رتخد  کی  وا  زا  دوبن . رسپ  ار  هاش  دوعسم 

وجنیا هاش  دومحم  نب  ورسخیک  ریما  رکذ 

. درک لالقتسا  هب  تموکح  اهلاس  تشاد  ملسم  وا  رب  زاریش  تموکح  شردارب  نوچ 
تابراحم و شردارب  اب  تساـخرب و  تفلاـخم  هب  وا  دومن  تعجارم  ودرا  زا  هاـش  دوعـسم  نوچ  یتسنادـن . اـهراک  ریبدـت  دوب و  راـهق  يدرم 

هاش نز  هک  ناطلس  ناخ  دابقیک و  دنامزاب ، وا  زا  يرتخد  يرسپ و  تفای . تافو  ات  دوب  سبح  رد  تشگ و  دیقم  تبقاع  داهن . داینب  تالتاقم 
. دوب رفظم  دمحم  نب  دومحم 

وجنیا قحسا  وبا  خیش  نیدلا  لامج  ریما  تریس  رکذ 

. دوب راگزور  هناگی  تلیضف  ملع و  يدرمناوج و  اخس و  يروالد و  رنه و  لقع و  هب 
زا لیاس  نوچ  تشاد ؛ هچیرد  لهچ  دوب و  هتخاس  يرـصق  هک  دنتفگیم  وا  شیپ  یئاط  متاح  تیاکح  يزور  هک  دوب  يدح  هب  ات  وا  ياخس 

نتفر رگید  هچیرد  هب  ار  لیاس  هک  داد  یتسیاب  نادـنچ  هچیرد  کی  زا  تفگ : وا  یتخاونب . ار  وا  هچیرد  لهچ  ره  زا  يدـیبلط  يزیچ  متاـح 
. يدوبن تجاح 

لاس کی  زا  دـعب  داد . ودـب  ناهفـصا  تراما  دـشاب ، زاریـش  رد  وا  هک  تساوخن  تسـشن  زاریـش  تموکح  هب  نیـسح  ریپ  ریما  هک  ینامز  رد 
هب نوچ  دوب . هداهن  زاریـش  هب  يور  سراف  کلامم  ریخـست  مزع  هب  نابوچ  نب  شاترومیت  نب  فرـشا  کلم  ـالو ، نآ  رد  دـینادرگ و  لوزعم 
وا زا  رکشل  نارادهپس  ارما و  مامت  ناهفصا  یلزنم  ود  رد  دنداهن و  زاریش  يوس  هب  يور  قافتا  هب  تسویپ و  ودب  خیش  ریما  دیـسر ، ناهفـصا 

هدومن بانتجا 
145 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زاریـش هب  يور  ناداش  یلد  نارگ و  يرکـشل  اب  خیـش  ریما  قافتا  هب  فرـشا  کـلم  دنتـسویپ . خیـش  ریما  هب  دـندش و  فرـشا  رکـشل  هجوتم 
. دنداهن

ثالث و هنـس  رخآلا  عیبر  رخآ  رد  دینادرگ . دیقم  ار  خیـش  ریما  دـش و  ریگیاج  فرـشا  لد  رد  دـهع  ضقن  دندیـسر  زاریـش  یلاوح  هب  نوچ 
مامت رب  وا  رکشل  درک و  لوزن  زان  معنت و  رس  زا  یهاش  دوعسم  رصق  رد  زاریش  دابآرفعج  يارحص  رد  1342 م ) 743 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و 
بقاث رکف  بیاص و  يار  ریبدت و  نسح  هب  ۀمحرلا - هیلع  لیعمـسا - نیدـلا  دـجم  یـضاق  مالـسا ، ةاضقلا  یـضاق  دـش و  طیحم  رهـش  رهاظ 

لد ار  نایزاریش  تفگ : فرشا  اب  دهد ، هار  زاریش  هب  ار  فرشا  هلتاقم  هبراحمیب و  دروآ و  نوریب  فرـشا  دیق  زا  ار  خیـش  ریما  هک  تساوخ 
ملـسم وت  رب  يوگوتفگیب  تکلمم  ات  ینک  صـالخ  دـنب  زا  ار  وا  هک  يرداـق  نآ  رب  وت  رگا  تسا . مکحتـسم  خیـش  ریما  تبحم  ـالو و  هب 

. دوش هتخیر  هانگیب  نیدنچ  نوخ  هکنآ  زا  دشاب  رتیلوا  ینادرگ  سوبحم  ار  وا  یهاوخ  رگا  زاب  ددرگ و 
مناوتن دیق  هب  زاب  مراذگب  ار  وا  نوچ  و  دراد ؟ لحم  هچ  تسیک و  وا  تفگ : دش و  ریغتم  نخس  نیا  زا  تشاد و  یناوج  رورغ  فرـشا  کلم 

. دمآرد رهش  نوردنا  هب  رکشل  مامت  اب  بش  نامه  دروآ و  نوریب  دنب  زا  ار  خیش  ریما  نامز ، رد  دروآ .
هلعـش دیدرگ و  لعتـشم  بوشآ  گنج و  شتآ  دنتخیر . ورف  فرـشا  رکـشل  هب  دندرک و  اغوغ  زاریـش  شابوا  دونر و  بش  نآ  رد  مه  سپ 
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. دندیزگب رارقرب  رارف  هتفرگ  دوخ  رس  سکره  دندرمورف و  ياپوتسد  هب  ناجیابرذآ  رکشل  تفرگرد . بغش  هنتف و 
. تفرگ رارق  خیش  ریما  هب  قارع  سراف و  تموکح  داهن و  ناجیابرذآ  هب  يور  دنام . مورحم  سویأم و  فرشا 

، دوب رایـسب  نامرک  دزی و  رد  وجنیا  هاـش  دومحم  بابـسا  كـالما و  دوب و  هداد  رفظم  دـمحم  هب  ناـمرک  تموکح  نیـسح  ریپ  ریما  نوچ  و 
سمش انالوم  هلمج  زا  داتسرف . دزی  نامرک و  هب  رکشل  تبون  دنچ  تشگ و  وا  رایتخا  عنام  خیش  ریما  هدش  فرصتم  لالقتسا  هب  رفظم  دمحم 

، دـندرک قافتا  وا  اب  رگید  راوس  دـصناپ  رازه و  اجنآ  زا  داتـسرف و  ناغوا  همرچ و  نایم  هب  راوس  دـصناپ  رازه و  اب  ار  یـضاق  نیاـص  نیدـلا 
تبقاع دندرک . رایـسب  گنج  تفرزاب و  وا  شیپ  راوس  دصناپ  رازه و  اب  رفظم  دمحم  دـش . نامرک  ریخـست  هجوتم  راوس  رازه  هس  اب  هچنانچ 

[ نیاص  ] نیدلا سمش  انالوم  دمآ و  بلاغ  رفظم  دمحم 
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. داتفا وا  تسد  هب  گنج  نآ  رد  رایسب  میانغ  لاوما و  دندرک و  دیهش  ار  یضاق 
نامرک هجوتم  هدرک  عمج  نامکرت  لوش و  درک و  هراکنابش و  سراف و  رکـشل  دروآ و  تکرح  رد  بصعت  دیـسر ، خیـش  ریما  هب  ربخ  نوچ 

. درک هرصاحم  ار  نامرک  یتدم  دش و 
هاش دش . لوغـشم  دبیم  هرـصاحم  هب  درک و  رایـسب  یبارخ  تایالو  رد  دومن و  تدواعم  دزی  هار  زا  دوبن  رـسیم  اجنآ  حـتف  ار  خیـش  ریما  نوچ 

اجنآ ریخست  تبقاع  دومن . رایسب  هلداجم  هلباقم و  خیش  ریما  رکـشل  اب  دش و  نصحتم  دبیم  هعلق  رد  دوب ، رفظم  دمحم  گرزب  رـسپ  هک  رفظم 
رد یهوقربا  نیدلا  لیصا  یبتجم و  دیس  تشگ . ریگیاج  ناشیا  غامد  رد  لالقتـسا  لایخ  نآ  زا  دعب  دیدرگزاب . خیـش  ریما  دشن و  رـسیم  زین 

. دننکن رگیدکی  تکلمم  رد  یبارخ  هکنآ  رب  رارق  دنداد ، یحلاصت  هنابیاغ  ار  خیش  ریما  رفظم و  دمحم  دندمآ . نایم 
خیـش ریما  شیپ  ار  ملید  یجاح  رفظم  دمحم  دندمآ . زاریـش  هب  هدش  نادرگيور  رفظم  دمحم  زا  ناغوا  همرچ و  نالوغم  الو ، نآ  رد  اقافتا 

هک درک  طرـش  ملید  یجاح  اب  دـینادرگ و  سوبحم  ار  لوغم  يارما  درک و  تقفاوم  راهظا  خیـش  ریما  درک . بلط  ار  لوغم  يارما  داتـسرف و 
نامز رد  هک  درک  هعـضاوم  زاریـش  رکـشل  يارما  اب  هیفخ  رد  و  دـننادرگ . لیا  ار  همرچ  ناغوا و  اـت  دتـسرف  ناـشیا  ددـم  هب  راوس  رازه  جـنپ 

اب المرـس  رد  دیدرگ ، زاب  نوچ  تفای و  ربخ  لاح  نیا  زا  ملید  یجاح  دنرادرب . نایم  زا  رفظم  دمحم  دـننک و  قافتا  لوغم  رکـشل  اب  هبراحم 
ناغوا یبارخ  ترورض  هب  ار  ناشیا  دشن . هجوتم  دوخ  داتسرف و  نایناغوا  رـس  رب  یبش  ار ]  ] زاریـش رکـشل  رفظم  دمحم  تفگب . رفظم  دمحم 

. دیسرن یئاج  هب  دوب  هدرک  خیش  ریما  هک  یلایخ  و  دندروآ ، نامرک  هب  رایسب  میانغ  دندرک و  بارخ  ار  ناشیا  ياههناخ  درک و  تسیابیم 
دندمآ نایمرد  یعمج  سپ  دش . عقاو  طحق  یبارخ و  و  درک ، هرـصاحم  ار  دزی  هام  ود  دش و  نامرک  دزی و  هجوتم  خیـش  ریما  هرابرگید  سپ 

. دنداد حلص  وا  هب  ار  رفظم  هاش  و 
ریما هرابرگید  دندش . رفظم  تبقاع  تفرگ و  الاب  نایرفظم  راک  مرجال  دومن . تعجارم  خیش  ریما  درک ، تاقالم  وا  اب  هدمآ  نوریب  رفظم  هاش 

طحق و و  دروآ ، نایمرد  يریگهعلق  هحلسا  زاس و  هدارع و  قینجنم و  عاونا  و  دندرک ، رامـشیب  تالتاقم  تابراحم و  هدمآ  دزی  رد  رب  خیش 
. دیدرگزاب هدرکان  حتف  دوجو  اب  و  داتفا ؛ دزی  رد  میظع  یئالغ 
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هکنانچ خیـش  ریما  دومن . لاغتـشا  خیـش  ریما  تمزالم  هب  دمآ و  زاریـش  هب  نارگ  يرکـشل  اب  هدش  مزهنم  زیربت  زا  زاوچکین  ریما  الو ، نیا  رد 

. دینادرگ ظوظحم  ار  وا  رامشیب  تاماعنا  هب  دروآ و  ياجب  رایسب  مارکا  مارتحا و  دوب  وا  هدوهعم  تداع  مسر و 
اب ار  ورـسخیک  رـسپ  دابقیک  دش و  لدشوخ  خیـش  ریما  درک . نامرک  حتف  سامتلا  دروآ ، ياجب  یتمدخ  نآ  يازا  رد  هک  تساوخ  زاوچکین 

. درک هارمه  وا  اب  رادناج ، نیدلا  ماسح  کچوک و  ییحی  ریما  روک و  ییحی  ریما  هلمج  زا  زاریش ، رکاسع  ارما و  مامت 
هاش عاجـش و  هاش  اب  دیـسر  کیدزن  زاوچکین  نوچ  درک و  عمج  رکـشل  نادور  ناجنـسفر و  رد  تفای  ربخ  لاـح  نیا  زا  رفظم  دـمحم  نوچ 

. دش هجوتم  اهرکشل  مامت  دومحم و 
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هاش تسا . ياجرب  نآ  یلاوح  رد  ناگتشک  رثا  هچنانچ  دندرک ]  ] رامشیب تالتاقم  میظع و  ياهگنج  دنداد و  فاصم  تشگنا  جنپ  هرد  رد 
ریما دنتـشگ و  مزهنم  سراف  رکـشل  تبقاع  دوب . هدروآ  ياجب  هناریلد  ياهیگنادرم  دـش و  عقاو  زاوچکین  ریما  لـباقم  گـنج  نآ  رد  عاـجش 

. دندش ریسا  هتشک و  سراف  نایرکشل  ارما و  مامت  دندیدرگزاب و  هتخیرگ  دابقیک  ریما  اب  زاوچکین 
زاریش حتف  هجوتم  هک  تساوخ  دش و  دیدزاب  رفظم  دمحم  غامد  رد  تنطلس  لایخ  رثاکتم  ياهترـصن  رتاوتم و  تاحوتف  نآ  لاح و  نآ  زا  و 

: تفگ باوج  رد  وا  دندومنیم و  تکرح  نآ  عنم  لوصا  رباکا و  عمج  ددرگ .
تیب

تیاکح رد  هچنانچ  داهن و  زاریـش  هب  يور  هدرک  عمج  تشاد  هک  يرکـشل  تسد  هب  مرآ  جات  دوب  مغیت  وچتسه  غیت  ارم  دراد  جات  وا  وچ 
. دیدرگ راتفرگ  تبقاع  دمآ و  ناهفصا  هب  ناتسرل  هار  زا  خیش  ریما  و  درک ، صالختسا  ار  زاریش  دش  دهاوخ  هتفگ  رفظم  دمحم 

رفظم دمحم  درک . دنتـساوخ  ولغ  نایزاریـش  دروآ . لتق  هب  ار  وا  نامز  رد  ات  تساوخ  رفظم  دمحم  دندیناسر . زاریـش  هب  ار  وا  هبنـشجنپ  زور 
هعقاو لصا  و  دینادرگ ، لوتقم  ار  وا  ندش  ربخ  ار  مدرم  ات  هعمج  زامن  زا  دعب  رگید  زور  تشک . مهاوخن  ار  وا  ایلاح  تفگ : درک و  هشیدـنا 

یلع تشاد ، رـسپ  کی  دـندرک . نفد  هدرک  انب  وا  هلیلح  تسا و  عقاو  ریبک  خیـش  رازم  نیلاب  رب  هک  دـبنگ  رد  داـتفا . ربارب  نارگید  عرف  اـب  وا 
. دنام یلاخ  هیئوجنیا  زا  نیمزناریا  و  دنتشکب . نامک  هز  هب  ار  وا  مان ؛ لهس 
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رفظم دمحم  دالوا  هقبط   12

هراشا

هدـمآ قارع  هب  شدـج  نوچ  هدوب و  ناسارخ ] ناساروخ -[  فاوخ  زا  ناشیا  لصا  « 2  » دندرک تموکح  هک  دندوب  رفن  « 1  » تفه ناشیا  و 
دمآ رـس  تدم  كدنا  رد  درک و  عورـش  یتیهاپـس  بادآ  هب  دیـسر . غولب  نس  هب  رفظم  نب  دمحم  نآ  زا  دعب  هدومن ، تماقا  دبیم  هنیدـم  رد 

. دوبیم لوغـشم  ریجخن  راکـش و  هب  تاقوالا  میاد  دـندومن و  قافتا  وا  اب  رفن  یـس  بیرق  هیحان  نآ  ناناوج  زا  هکنانچ  دـیدرگ ، دوخ  نارقا 
کی هدروآ  تسدب  دندوب  هدرب  هچنآ  تفرب  ناشیا  یشیماکت  هب  رفظم  دمحم  دندوب . هدز  هار  هدمآ  ناتسیس  زا  دنچ  يدزد  نیح  رد  ار  اضق 
ودرا ترـضح  هب  نادزد  هدرب و  دزد  هعتما  هشمقا و  اـب  ار  وا  مه  هداـبعلا  راد  باون  درواـیب . دزی  ناوـید  هب  دوـخ  اـب  هتفرگ  ار  ناـشیا  رفن  ود 

. دنداتسرف
ودرا زا  مارملا  یـضقم  هب  نوچ  درک . عوجر  ودـب  ار  مجع  قارع  يرادـهار  دومرف و  رایـسب  تیبرت  دیـسر  دیعـس  وب  هاشداپ  ضرع  هب  نوچ 

راوس و رازه  اب ]  ] دوب و هتـسب  مامت  ار  زومره  دزی و  نامرک و  سراف و  ياههار  هدرک  لصاح  مامت  يدوجو  قارع ، رد  كول  لامج  دمآزاب 
تـسدب زین  ار  وا  یعـس  كدنا  هب  درک و  نیمک  هنالکوتم  دونـشب  ار  وا  هزاوآ  رفظم  دمحم  نوچ  دوب . هدـنامن  ددرت  لاجم  ار  یناوراک  هدایپ 

روظنم دنتفرگ و  مامت  یباسح  وا  زا  سکهمه  هک  دـش  وا  ترهـش  بجوم  نانچمه  ینعم  نیا  هاگان  کی  هب  درب . ودرا  ترـضح  هب  دروآ و 
. تشگزاب هدتس  فیرشت  اکلوا و  و  دیدرگ ، هاشداپ  تیانع  رظن 

______________________________

. دندرک تموکح  هک  دندوب  رفن  تشه  دمحم ، نیدلا  زرابم  ریما  اب  هداوناخ  نیا  دیایب  هکنانچ  (. 1)
قارع و سراف ، نانآ  ورملق  هرطیس  دوب و  بجر 795 ه ق  مهد  ات  لاس 718 ه ق  زا  ینعی  لاس  تفه  داتفه و  رفظم  لآ  تموکح  مایا  (. 2)

. تشاد مان  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  ناشیا  نیتسخن  دوب و  ناجیابرذآ  رد  یهام  دنچ  نامرک و 
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رد مامت  هب  ار  دـبیم  تسبب و  دـنچ  یفرط  ياغالج  قاچ  نآ  رد  زین  وا  دـندش  دوخ  رـس  هب  سکره  تسویپ و  قح  راوج  هب  دیعـس  وبا  نوچ 
هک دروآ  ودرا  زا  غیلری  دـش و  سراف  حـتف  هجوتم  نابوچ  نب  دومحم  نب  نیـسح  ریپ  هاگان  درک . درگ  دوخ  رب  مامت  هبلغ  تفرگ و  فرـصت 

رفظم دـمحم  دوب ، روصحم  زاریـش  هک  زور  هاجنپ  تدـم  ات  دـنداهن و  زاریـش  کلملا  راد  هب  يور  قافتا  هب  دـش و  قحلم  وا  اب  رفظم  دـمحم 
یهاشداپ كالما  نیدلا  لالج  نآ  يودلج  هب  درک  حتف  ار  زاریش  نیسح  ریپ  نوچ  تشگ . نیسح  ریپ  لوبق  لوبقم  دومن و  رایسب  يراپسناج 

. تشاد ینازرا  رفظم  دمحم  هب  دوب  نامرک  رد  هک  ار 
اهضراعم وجنیا  قحسا  وبا  خیش  وا و  نایم  تارم ، تارک و  هب  و  دوب . هتفرگ  مامت  يدوجو  رفظم  دمحم  سراف ، زا  نیـسح  ریپ  جارخا  زا  دعب 

مود رد  و  دومن . صالختسا  ار  زاریش  کلملا  راد  1356 م ) 754 ه /  ) هیام عبس  نیسمخ و  عبرا و  هنـس  لاوش  هّرغ  رد  رخآ  هب  و  داتفا ، قافتا 
ار مجع  قارع  سراف و  تموکح  رایتخا  و  تشکب . بارض  جاح  ریما  صاصق  هب  زاریـش  نادیم  رد  دروآ و  تسدب  ار  وجنیا  قحـسا  وبا  لاس 

تـسد هب  هک  دندوب  هتـشون  وا  دولوم  رد  ار  اضق  دتـسب . زین  ار  ناجیابرذآ  تدـم  كدـنا  هب  هک  تفای  الیتسا  یتیاغ  ات  تفرگورف و  تسدـب 
. دیدرگزاب ناهفصا  هب  هتشگ  ناساره  ینعم  نآ  زا  دونشب و  سیوا  ناطلس  لوصو  هزاوآ  زیربت  رد  هاگان  دوش . لوتقم  لوحکم  يدرما 

يروک نامه  رد  هراچیب  نآ  و  دندومن ، تمسق  دوخ  رب  ار  تکلمم  دندرک و  روک  هتفرگ  ار  وا  ارما  باوصتسا  هب  دومحم  عاجش و  شنارسپ 
. مکحا ملعا و  هّللاو  درمب .

دمحم رکذ 

. درکیم مامت  هغلابم  رکنم ، یهن  فورعم و  رما  رد  دوب و  رداهب  لقاع و  ملاع ، يدرم 
. دش ماندب  درک و  لخاد  یناوید  هب  ار  یفقو  عضاوم  رثکا  هدرک  تاحابم  فاقوا و  رد  عمط  درک ، ادیپ  يریگناهج  يانمت  نوچ  رس  رد  و 

عاجش رکذ 

، هاج بح  هطساو  هب  دوب . هدرک  مولع  لیصحت ]  ] تشاد و ملح  تباین  سفن و  لامک 
150 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تفرگورف تسد  هب  زین  ار  ناهفصا  ردارب  گرم  زا  دعب  تبقاع  ات  دش  عقاو  اهفاصم  شردارب  وا و  نایم  رد  درک  روک  ار  دوخ  ردپ 

دومحم رکذ 

همخت زا  هک  شنز  ردغ  هب  تبقاع  و  دمآ ، بلاغ  رگید  يراب  شردارب  درک . صلختسم  ردارب  تسد  زا  ار  زاریش  دادغب  رکـشل  ددم  هب  رابکی 
ار عاجـش  هاـش  تکلمم ، درمب و  زین  دوخ  و  تشکب . ار  نز  درک و  موـلعم  دورب . وا  تسد  زا  زین  ناهفـصا  هک  دـش  کـیدزن  دوـب ، هیوـجنیا 

. تشگ یفاص 

ییحی رکذ 

روک تفرگب و  ار  وا  درک و  جورخ  وا  رب  دوب ، روهشم  هک  روصنم  و  دندش ، رفنتم  وا  زا  نامدرم  و  درک . ارما  نتفرگ  داینب  ردپ ، ندرم  زا  دعب 
. تسا دنقرمس  رد  زونه  نونکا  و  دش . مکاح  زاریش  رد  درک و 

دمحا رکذ 

تفر دزی  هب  تبقاع  دوب . روصحم  یتدم  ات  داد و  صالخ  ار  وا  زد  لاوتوک  درک . دنب  زدنهقزد  رد  ار  وا  عاجـش  هاش  دوب . لقاع  ملاع  يدرم 
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. درک نز  ار  عاجش  هاش  رتخد  و  دراد . اجنآ  رد  رایسب  تارامع  و  دوب ، اجنآ  رد  دهع  رخآ  ات  و  درک ، حتف  و 

نیدباعلا نیز  رکذ ] ]

دیسر ۀیاغلا  یصقا  هب  وا  يالیتسا  نوچ  تخاس . یفاص  درک و  حتف  ار  قارع  سراف و 
151 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیز یلبـش و  و  تشکب . ریاـشع  براـقا و  عوـمجم  اـب  ار  وا  درک و  صلختـسم  ار  سراـف  دـمآرب و  وا  عـفد  هـب  « 1  » يزاغ ناطلس  ترـضح 
. درب دنقرمس  هب  دندوب ؛ هدرک  روک  ار  نیدباعلا 

روصنم رکذ 

اب تفر ، رکذ  هچنانچ  تبقاع ، و  دوب . اجنآ  رد  وا  دـهع  رخآ  ات  داتـسرف و  نامرک  هب  ار  دـمحا  دـش  يراط  توم  ضرم  ار  عاجـش  هاش  نوچ 
. دش هتشک  رگید  نادنواشیوخ 

مصتعم رکذ 

هب رمع  رخآ  ات  تیلوفط  ناوا  زا  هراچیب  دش . دلوتم  وا  دتـسب و  نیدـباعلا  نیز  دوب ، سیوا  ناطلـس  رتخد  هک  ار  وا  ردام  دومحم  هاش  زا  دـعب 
همخت دیدرگ و  لوتقم  خیش  رمع  نب  ردنکسا  هدازریما  تسد  رب  ناهفصا  رد  درک ، فولأم  نطو  سوه  نوچ  و  درب ، رـسب  تبرغ  يدارمان و 

. داتفارب رفظم  دمحم 

رفظم دمحم  دالوا  هقبط 

هنس ياهتنا  ات  1356 م ) 754 ه /  ) هیام عبس  نیسمخ و  عبرا و  هنس  يادتبا  زا  ناشیا  کلم  تدم  دنتـسشنب . تموکح  هب  هک  دندوب  نت  تشه 
. تسا ناسارخ  فاوخ  زا  ناشیا  لصا  و  دوشیم . لاس  کی  لهچ و  يزاوم  هک  1393 م ) 795 ه /  ) هیام عبس  نیعست و  سمخ و 

رفظملا نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  رفظملا  وبا  تریس  رکذ 

رکذ اقباس  هچنانچ  دوب  موسوم  يرادهار  هویش  هب  دزی  ناکباتا  لبق  زا  لاح  لّوا  رد 
______________________________

. تسا ناکروگ  رومیت  ریما  يزاغ ، ناطلس  زا  دارم  (. 1)
152 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناخ دیعس  وبا  هاگرد  نسحتسم  تکرح  نآ  زا  تفرگب و  تسا  لثملا  برـض  زورما  ات  قرط  عطق  رد  هک  ار  كول  لامج  تسا . هدش  هدرک 
، ترک دنچ  هک  دیـسر  یئاج  هب  ات  دشیم  يوق  یلبج  تیافک  دـشر و  هجیتن  زا  زور  هب  زور  دتـسب و  عاطقا  هب  ار  دـبیم  هبـصق  هکنانچ  دـش ،

. دیسرن یئاج  هب  تساخرب و  وا  دصق  هب  يوجنا  قحسا  وبا  خیش 
ود تّدم  خیش  ریما  تسکشب . ار  وا  داد و  فاصم  خیـش  ریما  اب  اسف ، لپ  رـس  رد  دمایب و  نامرک  زا  مامت  رکـشل  اب  رفظم  دمحم  رمالا  تبقاع 

. دش روصحم  زاریش  رد  هام 
رهش راک  ات  دناوخب  ار  رفظم  نب  دمحم  هیفخ ، رد  یناتـسدروم  رمع  سیئر  دندمآ  گنت  هب  توق  زا  ایاعر  دیـسر و  صحـصح  هب  راک  نوچ 

تداعس هزاورد  زا  خیش  ریما  و  دمآرد ؛ رمع  سیئر  باوصتسا  هب  ناتسدروم  هزاورد  زا  یبش  مین  نخـس  نآ  رارقرب  رفظم  نب  دمحم  دزاسب .
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تداعس هزاورد  زا  خیش  ریما  و  دمآرد ؛ رمع  سیئر  باوصتسا  هب  ناتسدروم  هزاورد  زا  یبش  مین  نخـس  نآ  رارقرب  رفظم  نب  دمحم  دزاسب .
نکمتم ناهفـصا  رد  زونه  رومیت  وا  مالغ  هکنآ  دیما  هب  یتدم  زا  دـعب  دـش . یجتلم  درولا  رون  کباتآ  اب  داهن و  ناتـسرل  هب  يور  هتفررد  هب 
سوبحم كربط  رد  ار  خیش  ریما  هدیـشیدناان  ار  یکمن  مارح  تمائـش  دنامب  دلخم  ناهفـصا  رد  هک  عمط  نادب  رومیت  دمآ . ناهفـصا  هب  دوب 

هک دوب  هتشذگن  كربط  رـسج  زا  زونه  دروآ . نورب  دنب  زا  ار  خیـش  ریما  هک  دنتفیرفب  ار  رومیت  تحیـصن ، عاونا  هب  قارع  ناگرزب  دینادرگ .
. دندرک هراپهراپ  ار  رومیت  لاحلا  یف  ات  درک  تراشا 

ناهفـصا هرـصاحم  هب  نارگ  رکـشل  اب  ار  ناطلـس  هاش  دوخ  هدازرهاوخ  دونـشب ، ناهفـصا  رد  خیـش  ریما  لوصو  ربخ  رفظم  نب  دـمحم  نوچ 
يرورس ریرس  خیش  ریما  دندومن . میلست  ار ]  ] رهش هدش  هورگ  ود  ناهفصا  یلاها  دش  عقاو  رایسب  هلتاقم  هبراحم و  هک  هام  ود  زا  دعب  داتسرف .

فقاو هک  یعمج  دمآ . نوریب  تخیسگب و  راسفا  هناخ  نآ  هطوحم  رد  وا  ریگراب  ار  اضق  دش . ناهنپ  یـصخش  هناخ  رد  تشاذگب و  حرط  هب 
. دیناسر تداعـس  نادیم  هب  هک  دوب  هعمج  زور  درب . زاریـش  هب  دـیقم  تفرگب و  ار  وا  دـمایب و  دوخ  ات  دـندرک  مالعا  ار  ناطلـس  هاش  دـندش ،

. تشگ یفاص  ار  وا  یلکلاب  قارع  سراف و  تکلمم  و  دنتشکب ، ات  داد  لاثم  داتسیاب و  وا  رس  رب  نادنزرف  اب  دوخ  رفظم  نب  دمحم 
ریما یلاو  هب  دـندروایب و  روشنم  ساـبع  ینب  ياـفلخ  زا  وا  تهج  هب  اـت  داتـسرف  رـصم  هب  يدـصاق  و  داد . نیدـلا  ناـهرب  هجاوـخ  هب  ترازو 

فرشم خیش  راعـشا  زا  یـضعب  هطـساو  هب  هکنانچ  تشاد ، غیلب  يدج  رکنم  یهن  فورعم و  رما  تیـشمت  تیوقت و  رد  دش . بقلم  نینمؤملا 
ار وا  كربتم  قودنص  هک  تساوخ  يدعس  نیدلا  حلصم  نیدلا 

153 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
: تسا هتفگ  هچنانچ  مدهاش ، خیش  تبانا  رب  هک : تفگ  دمآرد و  وناز  هب  هناریلد  دوب  وا  دالوا  دشرا  هک  عاجش  هاش  دزوسب .

. تشگب مزع  نآ  زا  دش و  مزلم  رفظم  نب ]  ] دمحم میظعلا  هّللا  رفغتـسا  تسا  ندروآ  رذع  تقوتسا  ندرک  عیاض  رمع  نتفگ  رایـسب  ایدعس 
نآ تمائش  زا  دتسب و  هعطاقم  هب  ار  فاقوا  عومجم  دیامن ، ریخ  عاقب  تافوقوم  قسن  طبض و  هکنآ  هناهب  هب  هک  دیماجنا  نادب  وا  راک  تیاهن 

. دش یناوید  اهنآ  رثکا  تکرح ،
رمع لاوز  هک : دندوب  هتفگ  وا  اب  نامجنم  دتـسب . یعزانم  یعنامیب و  دش و  زیربت  هجوتم  يریگناهج ، يانمت  هب  رارقتـسا  لالقتـسا و  زا  دعب 

. دشاب يدرما  تسد  رب  وت 
هب رفظم  نب ]  ] دمحم دیدرگ . مرگ  دادـغب  فرط  زا  نسح  خیـش  نب  سیوا  خیـش  لوصو  هزاوآ  هاگان  دوبیم . گنتلد  مکح  نیا  زا  هتـسویپ 

تیاغ زا  دیـسر  ناهفـصا  هب  نوچ  درک . تعجارم  تشاذـگب و  ياـج  هب  دوب  هتفرگ  هچناـنچ  ار  زیربت  دوب  دـهاوخ  وا  درما  نیا  هکنآ  روصت 
. دـینادرگ دودـسم  یلکلاب  تاموسرم  تالاغرویـس و  تاعاطقا و  تفرگشیپ و  یقلخ  گنت  ارما ، دالوا و  هب  تشاد  هک  توربج  توخن و 

توالت هب  نیدـلا  ءاهب  هجاوخ  يارـس  رد  هک  يزورمین  دـندش و  قفتم  ناطلـس  هاش  شاهدازرهاوخ  اب  دومحم  هاش  عاجـش و  هاـش  وا  نارـسپ 
دمآ و کیدزن  ناطلـس  هاش  دیـسرپ . زاب  لاح  نآ  تیفیک  درک و  ناشیدب  يور  مهوت  تیاغ  زا  هراچیب  دنتفر . نوردـنا  هناریلد  دوب  لوغـشم 

: هک تفگ 
تقولا عفد  تهج  هب  رفظم  نب ]  ] دـمحم دوش . نآ  رب  تدایز  هک  دـنراد  سامتلا  دـنکیمن . افو  ناـگدازهاش  جرخ  هب  ریما  ترـضح  يررقم 

هب هدرک  روک  اعم  اعم  تسبورف و  کشخ  دنسم  رس  رب  ار  وا  دیودورف و  ناطلـس  هاش  نک . نانچ  دشاب  حالـص  هچره  تسارت . رایتخا  تفگ :
تموکح تدم  دـندرک . تمـسق  دوخ  رب  ار  تکلمم  ناردارب  ناشیوخ و  نآ  زا  دـعب  دنداتـسرف . تساوخ  دزیا  هعلق  هب  دـندناشن و  ياهفحم 

. تسیزب لاس  ود  هاجنپ و  دوب . لاس  شش  هیضق  نیا  نیح  ات  زاریش  حتف  زا  دعب  رفظم  نب ]  ] دمحم

رفظم نب  دمحم  نب  عاجش  هاش  نیدلا  لالج  سراوفلا  وبا  تریس  رکذ 

مازلا ار  دعتسم  ناملع  بلاط  رثکا  یملع  هثحابم  رد  هک  دوب  یتیاغ  ات  وا  سفن  لامک 
154 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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ردارب هب  ار  دزی  ناهفـصا و  ردپ ، دیق  زا  دعب  دوب . زاتمم  ناوخا  زا  تروص ، نسح  هب  تفگیم . سرد  هب  ار  هسامح  حرـش  هتـسویپ  دادیم و 
. دشاب هتشذگن  سکچیه  رب  تشذگب  وا  رب  هچنآ  بیجع  بیرغ و  يایاضق  زا  و  دتسب . دوخ  نامرک  زاریش و  تشاذگ و  دومحم  هاش  دوخ 

هعلق رد  رفظم  دمحم  تقو ]  ] نآ رد  دش . دودح  نآ  عالق  علق  هجوتم  اهرکشل  اب  وا  دندش . یغای  تاریـسمرگ  ریاس  اب  رال  وا ، سولج  زا  دعب 
زا تسین ، نیطالـس  تافتلا  دنمارک  رال  هبارخ  هک : تفگ ]  ] رفظم دمحم  داتـسرف . وا  دزن  هب  تروشم  لیبس  رب  یـصخش  دوب . سوبحم  رارطا 

عاجش هاش  تشاد . دیابب  ناشیا  يازغ  رد  يرکشل  زور  همه  دنوش و  ریلد  ناشیا  دنناتـسن  رگا  دشابن و  نادنچ  یـسومان  دنناتـسب ، رگا  هکنآ 
. دندش لیا  تبغر  عوط و  هب  هدومرف  محر  ناشیا  رب  هاشداپ  هکنآ  روصت  هب  نایرال  دیدرگزاب . درک و  لوبق  ار  تحیصن  نآ 

، هاشکرابم دش . هتشک  هاشکرابم  دوخ  ردارب  تسد  رد  یطایتحایب  زا  هعلق  لاوتوک  دوب ، هتشاد  سوبحم  زدنهق  هعلق  رد  ار  ییحی  نآ  زا  دعب 
رایسب ياهفاصم  نیبناج  زا  درک و  هرصاحم  ار  هعلق  عاجـش ، هاش  هام  کی  برق  داتـسیاب . وا  تمزالم  هب  دوخ  دروآ و  نوریب  دنب  زا  ار  ییحی 

. رادب يرواد  نیا  زا  تسد  ریگب و  ورب و  تسا . هداهن  تفم  تیاغ  هب  دزی  هدابعلا  راد  هک : درک  ماغیپ  ییحی  اب  تشگ ، زجاع  نوچ  دش . عقاو 

. داهن دزی  هب ]  ] يور نانع ، مه  داب  اب  تشاذگب و  ار  هعلق  دنگوس  دیکأت  زا  دـعب  دوشن . وا  ضرعتم  عاجـش  هاش  دورب  رگا  درک  سامتلا  ییحی 
وا لوخد  زا  نوچ  دوب . لاوتوک  دومحم ، هاش  لبق  زا  یجروق  نیدلا  ءاهب  درب . نوردنا  هب  ار  وا  زیراک  هار  زا  مان  بیرغ  یکهک  دیسرب  نوچ 

. دش ملسم  ار  ییحی  دزی ، تفرگشیپ و  ناهفصا  هار  تشاذگ و  حرط  هب  ار  رهش  تشگ  فقاو 
یتسدشیپ دومحم  هاش  دروآ . دوخ  هلابح  رد  هک  تساوخیم  عاجش  هاش  ار ، ناطلـس  دناوخ  ورـسخیک ، رتخد  وجنیا ، لآ  عمق  زا  دعب  رگید ،

دعب درک . گنج  دومحم  هاش  اب  دیشک و  ناهفصا  هب  رکشل  عاجش  هاش  دش و  عقاو  عازن  ناردارب  نایم  تکرح  نیا  هطـساو  هب  دتـسب . درک و 
هب هتخیرگ  عاجش  هاش  درک . گنج  عاجـش  هاش  اب  ناهاجرـس  رد  دیـشک و  زاریـش  هب  رکـشل  زین  دومحم  هاش  دیدرگزاب  عاجـش  هاش  هکنآ  زا 

. دش نامرک  هجوتم  كدنا  يدودعم  اب  عاجش  هاش  دنارب . زاریش  زا  ار  وا  دمایب و  بقع  رد  دومحم  هاش  و  دمآ . رهش 
155 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هاش دیـسرپ . نآ  ببـس  وا  زا  تشاد  ترازو  هار  هک  نیدـلا  ماوق  دزیم . مهرب  تسد  رکفت  تیاغ  زا  دوب و  هدرک  لوزن  ناجریـس  یلاوح  رد 
، دـناهدرک نوریب  زاریـش  زا  ار  اـم  تفگ : دـیدنخب و  راـیع  بحاـص  دوـش . رـسیم  رگا  منکیم  ناـجیابرذآ  ریخـست  رکف  هک : تـفگ  عاـجش 

رطاـخ رد  ناـجیابرذآ  ریخـست  رکف  ار  هاـشداپ  تسا  شیپ  رد  هک ]  ] تاـیلک نیا  دوجو  اـب  هن . اـی  داد  دـنهاوخ  هار  ناـمرک  هب  هک  مینادیمن 
مکاح وا  لبق  زا  هک  لواکب  هاشتلود  دندیـسر  نامرک  کیدزن  هب  نوچ  دادن . باوج  چـیه  دروخورف و  ار  نخـس  نآ  عاجـش  هاش  ددرگیم !
یکی تشادن  يریبدت  نوچ  دوب . ریشع  رشع  زا  رتمک  وا  اب  تبسن  عاجش  هاش  رکشل  راوس  دمآ . نوریب  هلباقم  هضراعم و  تین  هب  دوب ، نامرک 

وت تشاد  يدوب و  ام  مکح  تحت  رد  زورما  ات  هک : درک  ماغیپ  داتسرف و  وا  دزن  عرضت  عاونا  رب  لمتـشم  بیرفرپ  نانخـس  اب ]  ] ار ناکیدزن  زا 
هاـشتلود ياـمن . مادـقا  اـم  یئاراد  هب  نآ  کـی  دـص  میاهدروآ . هاـنپ  وت  تموکح  هلاـبح  رد  زین  اـم  زورما  میدومرفیم . دوب  هفیظو  هچناـنچ 

لـصاح مامت  نانیمطا  ار  وا  هک  یتیاغ  ات  عاجـش  هاش  درب . نوردـنا  هب  ار  هاشداپ  هدـمآ  شیپ  مامت  عضاوت  هب  دروخب و  تاـملک  نیا  بیرف ] ]
تراشا دیبلط و  تولخ  هب  یتروشم  هناهب  هب  ار  هاشتلود  دنشاب و  تراشا  دصرتم  هک  درک  ررقم  ار  یعمج  نآ  زا  دعب  داد . ودب  ار  دوخ  دوش 

نآ ماـمت  اـت  تشکیم  دـناوخیم و  نوردـنا  هب  لـیبس  نـیمه  رب  ار  وا  يارما  زا  کـیکی  و  دـنتخاس . هراـپ  ریـشمش  برـض  هـب  اـت  د ]  ] رک
. درک تسایس  ار  ناکمنمارح 

لوف هب  نوچ  و  داهن . زاریـش  هب  يور  دومن  قسن  نامرک  تایالو  ریاس  ناغوا و  ییامروج و  ماشحا  زا  دـنچ  يرکـشل  هک  هاگدـنچ  زا  دـعب  و 
زا دعب  دومحم  هاش  تسکـشب . ار  دومحم  هاش  رایـسب ، گنج  زا  دـعب  درک . لابقتـسا  دومحم  هاش  دیـسرب  تسا ، رهـش  یگنـسرف  ود  هک  اسف 

. تفر تابراحم  دیـشک و  ناهفـصا  هب  رکـشل  تفای  تماقتـسا  سراف  رد  هک  لاس  کی  زا  دـعب  عاجـش  هاـش  داـهن . ناهفـصا  هب  يور  مازهنا 
ناهفصا هب  یلبش  سیوا و  عاجش ، هاش  نارسپ  داد . حلـص  مهاب  ار  ناردارب  داتـسرف و  ار  سک  تساخرب و  یجنایم  هب  ناطلـس  دناوخ  تبقاع 

. دینادرگ زاب  مامت  مارتحا  زازعا و  هب  ار  ناشیا  دومحم  هاش  دندمآرد و 
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داتسرف نامرک  فرط  هب  مامت  يرکشل  اب  دوب ، وا  گرزب  رسپ  هک  ار  سیوا  دیدرگزاب و  زاریـش  کلملا  راد  فرط  هب  عاجـش  هاش  نآ  زا  دعب 
. دنک ریخست  دورب و  تاریسمرگ  هب  ات 

لاوتوک هک  دسا  دیآرد . رهش  نوردنا  هب  هک  تساوخ  دیسر  نامرک  رد  هب  نوچ  سیوا 
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هاش هب  دمآ و  ناهفـصا  هب  هار  زا  مه  دش و  كانمـشخ  تکرح  نیا  زا  سیوا  مراذـگن . رهـش  رد  ارت  عاجـش  هاش  مکحیب  تفگ : دوب ، رهش 
. تسویپ دومحم 

ناهفصا نم  ات  ایب  هک : درک  تباتک  عاجش  هاش  اب  هیفخ  رد  دناتسب ، رفظم  لآ  زا  دوخ  نامدود  ماقتنا  هک  تساوخ  ناطلـس  دناوخ  نآ  زا  دعب 
دناوخ وا و  نایم  دمآ و  ناهفصا  رد  هب  هرابرگید  درک و  عمج  رکـشل  تشاد  مولعم  وا  يدوجو  بحاص  نوچ  عاجـش  هاش  مراپـسب . وت  اب  ار 

دومحم هاش  نوچ  داد . دومحم  هاش  تسد  هب  هتفرگ  ار  تابوتکم  نیا  زا  یکی  يزور  هاـگان  دوبیم . رتاوتم  تالـسارم  تاـبتاکم و  ناـطلس 
مامت لاعفنا  دینشب  ربخ  نیا  عاجش  هاش  نوچ  دینازوسب . تشکب و  نامک  هز  هب  تفرگب و  ار  ناطلـس  دناوخ  فقوتیب  دش  فقاو  لاح  نیدب 

لاح بسانم  هک  ياهنارت  نابرطم  زا  عزف ، عزج و  يانثا  رد  دومن . تعجارم  هدـینا  د ]  ] رگ لدـبم  گوس  هماج  هب  ار  گنج  ناـتفخ  تفاـی و 
. دناوخب تخاس و  هنارت  ار  تیب  ود  نیا  نونجم  یلیل و  زا  روفلاب  ییدوع  درک . تساوخرد  دشاب 

تیب
ودـب تیب  نیا  هزیاج  هب  رومعم  یجنگ  درک و  تقر  رایـسب  عاجـش  هاش  درم  نانچمه  تسیز ، وت  غاد  ابدرب  ناـهج  نیا  زا  تخر  دـش و  یلیل 

. داد
نیمه تهج  هب  زین  عاجـش  هاش  داتـسرف . زیربت  هب  ار  یـشیشم  نیدلا  جات  سیوا ، ناطلـس  رتخد  يراگتـساوخ  هب  دومحم  هاش  نآ  زا ]  ] دعب و 

. دیبلط تروشم  باب  نآ  رد  ناکیدزن  زا  سیوا  ناطلـس  دینادرگ . هناور  رایـسب  يایاده  فحت و  اب  ار  يدیـشر  رغلـس  اقآ و  نسح  ریما  مهم 
عولط لوا  زا  یشیشم  نیدلا  جات  اما  دندرکیمن  زیربت  ترضح  نابرقم  هب  تافتلا  دوخ  مودخم  تمشح  هطـساو  هب  عاجـش  هاش  ناگداتـسرف 
قفتم لوصا  عومجم  دادیم . بیرف  نیگنر  ياههدعو  هب  هچ  ایاده و  فحت و  هب  هچ  درکیم ؛ ناشیا  زا  کیکی  تمزالم  بیترت  هب  حـبص 

. داد دیابیم  دومحم  هاش  هب  رتخد  هک  دندش  هملکلا 
تلاسر غیلبت  يانثا  رد  ات  دـینادرگ  رـضاح  الم  رـس  رب  ار  فرط  ودره  ناگداتـسرف  دوب  هدرک  تروشم  همه  اب  کنآ  زا  دـعب  سیوا  ناـطلس 

جات اما  دـندیناسر ، ضرع  هب  ار  دوخ  سمتلم  رتمامت  هچره  نیکمت  رـس  زا  زاریـش  نـالوسر  دوش . مولعم  ناـشیا  زا  کـیره  ضرع  ناـشیا ،
عاجـش هاش  هب  ار  رتخد  دـیاب ، دوخ  وفکمه  يداماد  ار  هاشداپ  هچنانچ  رگا  تفگ : تشادرب و  نخـس  يور  زا  ترابع  عقرب  یـشیشم  نیدـلا 

رکشل هچنانچ  رگا  و  دهد ،
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. دننک ناگدنب  نانخس  هب  شوگ  دنبلط  دومحم  هاش  نوچمه  یمالغ  تکلمم و  و 
سیوا ناطلـس  دنتـشگزاب . لعفنم  لجخ و  رغلـس  ریما  اقآ و  نسح  ریما  درک . متخ  نادـب  ار  نخـس  یمامت  دومن و  لوقعم  ار  سیوا  ناـطلس 

. داتسرف ناهفصا  هب  ناربتعم  زا  یعمج  بحاصم  دیاین  فصو  رد  هک  فلکت  لمجت و  نادنچ  اب  ار  دوخ  رتخد 
هدمآ نوریب  زاریـش  زا  زین  عاجـش  هاش  دروآ . نتخات  ردارب  رـس  رب  رذآ  هوک  نوچ  دینادرگ و  عمج  رکـشل  رابرگید  دومحم  هاش  نآ  زا  دـعب 
زاریش هب  هدش  مزهنم  عاجش  هاش  راهنیزیب  نتخیر  نوخ  رایسب و  ششوک  ششک و  زا  دعب  دندرک . گنج  راوخ  هیـشاح  رد  دومن . لابقتـسا 

زا دعب  دمآ . ناهفـصا  هب  دیدرگزاب و  یببـسیب  تبقاع  دوب . اجنآ  رد  زور  هد  و  دمآ ، دورف  ریما ، دنب  رـس  رب  هرانک ، رد  دومحم  هاش  تفر و 
تشگ و ناهفـصا  هجوتم  هتـشگ  نانعمه  داب  اـب  دـش ، مولعم  ردارب  گرم  ربخ  ار  عاجـش  هاـش  نوچ  تفاـی . تاـفو  یعیبط  ضرم  هب  یتدـم 

. دروآ تسدب  یضراعم  یعزانمیب و  ار  قارع  تکلمم 
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لمکم راوس  رازه  اب  کنش  کباتا  رسپ  کنـشوپ  کلم  هار  رد  تشگ و  زیربت  تخت  هجوتم  هدینادرگ  عمج  ار  هدنکارپ  رکـشل  هنالکوتم  و 
لداع نیسح و  ناطلس  دیسر . زیربت  هب  ات  دنتـسویپیم ، ودب  هداهن  ودب  يور  تیالو  نارادرـس  ارما و  بناوج  فارطا و  زا  و  دش . قحلم  ودب 
گنج نآ  يودلج  هچنانچ  دومن ، اهیروالد  گنج  نآ  رد  نیدباعلا  نیز  ناطلـس  تفر و  رایـسب  تابراحم  تالتاقم و  دـندوب . زیربت  رد  اقآ 

نوچ دش . رـسیم  زیربت  حتف  ار  عاجـش  هاش  دندش و  دادغب  هجوتم  هدش  مزهنم  اقآ  لداع  نیـسح و  ناطلـس  تبقاع  دندوب . هتـشاد  ملـسم  ودـب 
رتمامت هچره  لیجعت  هب  هتشاذگزاب  هنب  تخر و  دراذگزاب  اجنآ  رد  هک  یـسک  هکنآیب  هداد  هار  دوخ  هب  مازهنا  دوب  اجنآ  رد  یتدم  كدنا 

داد و رهز  هیفخ  هب  دوب ؛ هدوب  دومحم  هاـش  شیپ  هک  ار ]  ] سیوا دوخ  رـسپ  هک  دـنیوگ  دیـسر  زاریـش  هب  نوچ  و  دوـمن . تعجارم  زاریـش  هب 
. تشذگب نیدب  یتدم  و  درک ، كاله 

هعلق رد  اقآ  لداع  دیـسر  هیناطلـس  هب  نوچ  دـیدرگ ، هجوتم  زاب  دـش و  نکمتم  وا  غامد  رد  زیربت  ریخـست  تهج  هب  لاـحم  لاـیخ  هراـبرگید 
تـشقانم رـس  زا  هدرک  حلـص  اقآ  لداع  اب  داد و  تسد  ياپ ، درد  ار  عاجـش  هاش  تشذـگب . نیدـب  يزور  دـنچ  تشگ و  نصحتم  هیناـطلس 

. دینارذگ رمع  رتمامت  هچره  مارتحا  هب  زاریش  رد  دیدم  یتدم  و  داهن . زاریش  بناج  هب  يور  تشذگب و 
، تسا هتساخرب  يوگوتفگ  سیوا  ناطلس  نادنزرف  نایم  هک  درک  مولعم  نوچ  زاب  و 
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تسد زا  دندمآ و  وا  شیپ  اقآ  لداع  اب  سیوا  ناطلس  رسپ  دیزیاب  ناطلس  دیسر ، نادمه  هب  نوچ  دش . بوص  نآ  هجوتم  تسـشنرب و  زین  وا 

. تشاد ملسم  وا  رب  ار  هیناطلس  هعلق  دیبلطب . دیزیاب  تهج  هب  ياهکلا  داتسرف و  سک  دمحا  ناطلـس  شیپ  وا  دندرک . تیاکـش  دمحا  ناطلس 

. دمآ زاریـش  هب  هدومن  تعجارم  اقآ  لداع  قافتا  هب  دناشنب و  هیناطلـس  هعلق  رد  هدرک  بحاصم  دـیزیاب  هب  دوخ  يارما  زا  یعمج  عاجـش  هاش 
يارما دش و  راتفرگ  دمحا  ناطلـس  تسد  هب  یتدم  كدنا  زا  سپ  دمآ  تسناوتیمن  نوریب  تکلمم  یئاراد  هدهع  زا  دـیزیاب  ناطلـس  نوچ 

. دندومن تدواعم  زاریش  هب  عاجش  هاش 
مرخ شوخ و  راگزور  هدوسآ  هفرم و  نیمزناریا ، قیالخ  وا  نامز  رد  دوب و  هدرک  تنطلـس  لاس  راهچ  تسیب و  عاجـش  هاش  هکنآ  زا  دـعب 

زا شیپ  و  دوب ؛ هداد  دوخ ، ردارب  دمحا  ناطلس  هب  ار  نامرک  و  درمب . یعیبط  ضرم  هب  تبقاع  دش و  شارف  بحاص  یتدم  دندوب ، هدینارذگ 
. درک عوجر  نیدباعلا  نیز  دوخ  رسپ  هب  ار  دوخ  ياج  هدینادرگ  هناور  ار  وا  دبای  تافو  هکنآ 

عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  سولج  رکذ 

ریما یکی  هلمج  نآ  زا  دـندش و  نادرگور  یعمج  اما  دـندناشن ، تخت  رب  ار  وا  عاجـش  هاـش  تاـفو  زا  دـعب  دـندرک و  قاـفتا  ارما  زا  یعمج 
رد و  تخادرپ . تسناوتن  تکلمم  راک  هب  هچنانچ  تشگ ، لوغـشم  برط  شیع و  هب  تسـشنب  تنطلـس  هب  نوچ  و  دوب . لوش  نیدـلا  ثاـیغ 

ریخست هقیرط  نیدب  دندروآرد و  ار  وا  دندرک و  نوریب  رهش  زا  ار  ییحی  هاش  نایدعاص ، یتعامج  و  دش ، ناهفـصا  حتف  هجوتم  لاح ، يانثا 
راگنرفظ تاـیار  هزاوآ  درک ، یهاـشداپ  لاـس  هس  نوچ  تفر . زاریـش  هب  دوخ  دـناشنب و  ناهفـصا  رد  ار  یـسک  دـش . رـسیم  ار  وا  ناهفـصا 

هدرک رکذ  نویاـمه  هصق  رد  هک  یبـجوم  هب  نتخیر ، نوخ  شـشک و  دیـسر و  ناهفـصا  هب  نوـچ  تشگ . رتاوـتم  يزاـغ  ناطلـس  ترـضح 
رتشوش هجوتم  شیوخ  صاوخ  ارما و  اب  هتساخرب  تکلمم  رس  زا  رایتخایب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  دیسر ، زاریش  هب  ربخ  درکب و  دش ، دهاوخ 

. دینادرگ دیقم  ار  وا  روصنم  هاش  تسویپ . روصنم  هاش  هب  دش و 
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هب هتخیرگ  روصنم  هاش  دنب  زا  وا  دومن ، تدواعم  هدرک  شخب  دمحا  ناطلـس  ییحی و  هاش  هب  زین  ار  تکلمم  يزاغ ، ناطلـس  ترـضح  نوچ 
قدـنخ رد  بآ  دوب ، هتـسشن  كربط  هعلق  رد  ییحی ، هاـش  رـسپ  دـمحم ، ناطلـس  دروآ . رهـش  هب  ار  وا  یناـبنل  میهاربا  خیـش  دـمآ . ناهفـصا 

هاش هک  یتدم  كدنا  زا  دـعب  تفر . دزی  هب  هتخیرگ  رهـش  نوریب  هزاورد  زا  ییحی  هاش  رـسپ  دـمآ . دورف  هعلق  ربعم  جورب  زا  جرب  تخادـنا و 
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نیب ناهج  مشچ  دش ، راتفرگ  روصنم  هاش  تسد  هب  رمالا  رخآ  درک . رایسب  تابراحم  وا  اب  دیدرگ و  ناهفـصا  هجوتم  دمآ  زاریـش  هب  روصنم 
. تسا دنقرمس  رد  هذه  هلاحلا  و  دیشک . لیم  ار  وا 

رفظم دمحم  نب  رفظم  هاش  نب  ییحی  هاش  سولج  رکذ 

ناهفصا هجوتم  نیدباعلا  نیز  ناطلس  دیدم  یتدم  زا  دعب  دروآ . تسدب  ار  ناهفصا  درک و  جورخ  دزی  زا  وا  تفای ، تافو  عاجش  هاش  نوچ 
دومرف و حتف  ار  نیمزناریا  تکلمم  يزاغ  ناطلس  ترـضح  هک  ینامز  ات  دوب  اجنآ  رد  و  دومن ، تعجارم  دزی  هب  وا  دش  هتفگ  هچنانچ  دش و 
ار زاریـش  یئوگوتفگیب  و  دش ، زاریـش  هجوتم  رتشوش  زا  روصنم  هاش  دومرف  تعجارم  يزاغ  ناطلـس  نوچ  داد . ودـب  ار  عاجـش  هاش  ياج 

لتق هب  نایرفظم  رگید  اب  ار  وا  و  دش ، رسیم  نیمزناریا  حتف  ار  يزاغ  ناطلس  ترـضح  هک  دوبیم  دزی  رد  نانچمه  و  تفر ، دزی  هب  هتـشاذگ 
. تسا دزی  رد  شنفدم  دروآ .

نامرک دمحا  ناطلس  سولج  رکذ 

یلوتـسم نیمزناریا  هب  يزاـغ  ناطلـس  هک  لوا  تبون  اـت  دوبیم  اـجنآ  رد  و  داتـسرف ، ناـمرک  هب  ار  وا  شیوخ  تاـفو  زا  شیپ  عاجـش  هاـش 
هار رد  دـینادرگزاب . دومرف و  ملـسم  ودـب  ناـمرک  داد و  ودـب  دوـب ، عاجـش  هاـش  نز  هک  کـلم  ّرد - هدازریما  دوـمرف و  بلط  ار  وا  دـیدرگ .

اب هک  ینامز  ات  درکیم ، یـضراعمیب  نامرک  تموکح  و  تفر .]  ] نامرک هب  وا  و  تفای ، تافو  دیـسر  ناجریـس  هب  نوچ  کلم  ّرد  هدازریما 
. دمآ لتق  هب  نایرفظم  رگید 

. تسا نامرک  رد  شنفدم 
160 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

روصنم هاش  سولج  رکذ 

دوخ عاجـش  هاش  هک  يدـح  هب  ات  دـیزرویم  فلخت  عاجـش  هاش  اب  دوبیم و  نکمتم  اجنآ  رد  وا  فّلحت  هب  عاجـش  هاش  تایح  ناـمز  رد  وا 
. دناشنب عاجـش  هاش  ياج  هب  ار  ییحی  هاش  يزاغ ، ناطلـس  هک  ینامز  ات  دوبیم  اجنآ  رد  نانچمه  و  دومنن . تافتلا  وا  و  دـش ، رتشوش  هجوتم 
نس و ربک  دوجو  اب  دوب  وا  گرزب  ردارب  هک  ییحی  هاش  دش . زاریـش  هجوتم  دوب  نیجع  وا  تاذ  رد  هک  يروالد  روز و  زا  هدیـشک  رکـشل  وا 
. تسشنب نکمتم  تنطلس  تخت  رب  دمآرد و  رهش  هب  راوربکتم  للعتیب  وا  دومن . تسناوتن  فقوت  نامز  کی  میدق ، يارما  تقفاوم  غیلری و 

تـسدب ار  روصنم  رگا  هک : درک  لاؤس  ارما  زا  عاجـش  هاش  دومنیمن ، یتافتلا  وا  دوب و  هتفر  رتشوش  هرـصاحم  هب  عاجـش  هاش  هک  یناـمز  رد 
ار وا  تفگ : هاش  رمع  ریما  و  ندنک . دیابیم  رب  دراک  هب  ار  وا  ياهمشچ  هک : تفگ  لوش  نیدلا  ثایغ  ریما  دشاب ؟ بیذعت  هچ  قیال  مدروآ 
ود نیا  هب  نوچ  هک  دوب  هدرک  طرـش  دوخ  اب  دـندوب و  هدـیناسر  ودـب  زور  نآ  رد  تیاکح  نیا  دـینادرگ . دـیابیم  زاریـش  درگ  هتفـس  راهم 
درگ هتفـس  راهم  ات  هک  دومرفب  ار  هاش  رمع  ریما  درک  حـتف  ار  زاریـش  هک  يزور  رد  ار  اضق  دروآ . ياجب  ناشیا  اب  لـمع  نیا  ددرگ  یلوتـسم 

هدیجنـسان نخـس  ناگدازهاش  بقع  رد  مدرم  هراـبرگید  اـت  دـندنکب ، دراـک  هب  ار  لوش  نیدـلا  ثاـیغ  ریما  ياهمـشچ  دـندینادرگب و  رهش 
. دنیوگن

ناهفصا دیدرگ و  ناهفـصا  هجوتم  دش ، میاق  ناشیا  نایم  تابراحم  تالتاقم و  تبون  دنچ  دندرک و  اهگنج  نیدباعلا  نیز  اب  هکنآ  زا  دعب 
هزاوآ نوچ  و  درک . تموکح  لالقتـسا  رـس  زا  یتدم  و  دیـشک . لیم  ار  وا  مشچ  هدروآ  تسدب  ار  نیدباعلا  نیز  ناطلـس  درک و  رخـسم  ار 

شنفدم دمآ ، لتقب  هاگگنج  رد  دش ، دهاوخ  هتفگ  ترضح  نآ  نویامه  هصق  رد  هچنانچ  دش ، زاریش  هجوتم  دیسرب  يزاغ  ناطلـس  تمیزع 
. تسا زاریش  رد 
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عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  راگزور  رکذ 

رمعلا تدم  و  دوب ؛ دادغب  رد  وا  دنتشگ  لوتقم  روهقم و  رفظم  لآ  هک  ینامز  رد 
161 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

و دش ؛ قحلم  ودب  ماطسب  ات  دوب  نادمه  رد  داتسرف و  نادمه  هب  شتخاونب و  وا  دش . یجتلم  فسوی  ارق  هب  رمالا  رخآ  دیدرگیم . نادرگرس 
هکلم و هّللا  دـلخ  یناطلـس - ترـضح  یگدـنب  رهق  شتآ  رب  دـنک  ضرع  عمـش  رب  ار  دوخ  هک  هناورپ  نوچ  هدـش  ناهفـصا  هجوتم  قافتا  هب 

. دمآ دهاوخ  حورشم  نویامه  هصق  لیذ  رد  وا  تیاکح  و  دینازوسب ، هناطلس -
162 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هدرک جورخ  رهنلا  ءاروام  رد  هک  یئارما  هقبط   13

هراشا

يارما لتق  هب  تسد  دـیناسر و  لاـمک  هب  ار  يزیرنوخ  ناطلـس  نازق  نوچ  دـندوب  رفن  راـهچ  ناـشیا  دـندرک و  لدـبم  تراـما  هب  ار  تنطلس 
ترک رد  و  داد ، فاصم  رابود  درک و  جورخ  وا  رب  دوب ، یلاس  يارس  کنم و  رهش  مکاح  سانوغارق ، موق  زا  نایون ، نغزق  دروآرب ، گرزب 

رایتخایب ناـهاشداپ  تفر  رکذ  ياـطغج  غوروا  هقبط  رد  هچناـنچ  و  تفرگورف . تسدـب  ار  تکلمم  راـیتخا  تشکب و  ار  ناطلـس  نازق  مود 
. تشکب ار  وا  درک و  نیمک  وا  رب  نتخادنا  روناج  رس  رد  لوهجم  یصخش  یتدم  زا  دعب  تفرگورف . تسد  هب  دوخ  رایتخا  دناشنب و  ياجهب 

هدرک رس  یـصخش  ار  یموق  ره  هچنانچ  دندش . فیاوط  كولم  وا  زا  دعب  درک و  تموکح  لاس  کی  ات  لیبس  نامه  رب  شرـسپ  وا  زا  دعب  و 
ار بشخن  شکياهرکـشل و  و  دـیزیاب ، ریما  ار  ریالج  موق  و  هدرکرـس ، نایب  ریما  ار  زودلـس  موق  هچنانچ  دـندرک ، زیگنابوشآ  هنتف و  داینب 

نغزق ریما  دالوا  و  تفرگورف ، تسد  هب  نامیان  هجاوخ  دـیمح  ار  ناغربش  يوخدـنا و  و  رـضخ ، ریما  ار  رواسی  موق  و  سالرب ، کیب  یجاح 
. دنداهن نینزغ  لباک و  هب  يور 

دـناشنب و دنقرمـس  رد  ار  نالغا  هجاوخ  سایلا  دوخ  رـسپ  هتخاس ، یفاص  ار  رهنلا  ءارواـم  درک و  جورخ  لوغم  زا  هاـشداپ  رومیت  قلغت  نوچ 
دنچ یعازن  ناشیا  نایم  نوچ  درک . وا  تمزالم  دزمان  زین  ار  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  تشاذـگب ، وا  شیپ  ار  کجیکیب  کچوک و  رومتقوت 

هب درک و  شیملشاب  راهدنق  ریـسمرگ  زا  ار  نغازق  ریما  نب  یمـسم  نیـسح  ریما  دومن و  بانتجا  ناشیا  زا  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  دش ، عقاو 
دمآ رهنلا  ءاروام 

163 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
يارما و  داد ، فاصم  رگید  راب  بشخن  ياروق  قآ  رد  درک . شیماکت  نانچمه  تسکـشب و  ار  نالغا  هجاوخ  ساـیلا  كوربک ، شاـت  رد  و 

ریما رهاوخ  دناشنب و  تراما  دنـسم  رب  ار  نیـسح  ریما  و  تخاس ، فاص  ناشیا  رـش  زا  ار  رهنلا  ءاروام  و  دومرف ، لتق  هدروآ  تسدب  ار  لوغم 
. دوبیم یعرم  قافتا ، یتهج و  کی  وا  هطـساو  هب  نیبناجلا  نیب  دوب  تایح  رد  وا  مرح  نآ  ات  و  درک ؛ نز  ار ، اغآ  ناـکرت  ياـجلوا  نیـسح ،

يزاغ ناطلس  ترضح  خیرات  لیذ  رد  تیاکح  نآ  حرـش  هک  دندیناسر  یئاج  هب  ار  راک  هتخیگنا  بوشآ  ود  ره  نایم  رد  داسح  نآ  زا  دعب 
. مالّسلا و  یلاعت . هّللا  ءاشنا  دش  دهاوخ  هتفگ  حورشم 

تبسن هب  ناشیا  رابخا  رد  نآربانب  تسا  جردنم  رهنلا  ءاروام  يارما  هصق  رد  هناهرب - هّللا  رانا  يزاغ - ناطلس  ترـضح  تایاکح  رثکا  نوچ 
. دوریم یلیوطت  قباس  ماکح  رابخا 

ناغزق ریما  رکذ  لودج 8 ] ]
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هیحان قاچبق و  تشد  ياصقا  ات  هجاوخارق  دودـح  زا  ار  رهنلا  ءاروام  کلامم  عومجم  تشگ و  نکمتم  یناـخ  ریرـس  رب  ناطلـس  نازق  نوچ 
لوغـشم تلود  ناکرا  ءارما و  ناگرزب و  عفد  هب  دروآرب و  بلغت  تسد  نآ  زا  دـعب  تفرگورف ، تسد  هب  دنـس  يایرد  دحرـس  اـت  ناـسارخ 

هچ تکلمم ، يانما  تلود و  يارما  رمالا  تبقاع  دیناسریم . تسایس  لحم  هب  ار  سک  دص  بیرق  زور  ره  هک  دیناسر  ییاج  هب  راک  و  دش .
نادب تدارا  نوچ  تبقاع  دنتساخرب . يریبعت  هب  سکره  يریبدت و  هب  کیره  وا ، ثکم  لوط  تهج  هب  هچ  دوخ و  سفن  تمالس  تهج  هب 

عبـس و هنـس  رد  هدـش  طلـسم  وا  رب  درک و  جورخ  نغازق  ریما  دـتفا  ناخ  نازق  نام  ناخ و  رد  ناـخد  دـیآرب و  ناـمدود  نآ  زا  دود  هک  دوب 
هب دوب ، نآاق  ياتکوا  رادـمان  لسن  زا  هک  ار  هجنمـشاد  ارما  عومجم  قاـفتا  هب  هدرک  راـقکنوش  ار  وا  1346 م ) ه /  747  ) هیام عبـس  نیعبرا و 

. تفرگورف تسد  هب  ار  هسورحم  کلامم  لک  رایتخا  دناشن و  تخت 
تمزالم و مسا  هب  ار  لوقلا  دـمتعم  نایهنم  و  دادـن ، لام  کلم و  رد  ار  وا  یلخدـم  چـیه  دوب  ناشن  ناونع  رب  هک  هجنمـشاد  مان  زا  ریغ  هب  و 

ات درک  دزمان  وا  يودرا  رد  یناتکیشک 
164 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نوریب نادسفم  غامد  زا  ترارـش  و  تفرگ ، رارق  تکلمم  هک  لاس  ود  تدم  ات  هصقلا ، دشابن . قطن  لاجم  وا  شیپ  ار  زیگناهنتف  ریرـش  مدرم 
رب دوب ، ياتغج  لسن  زا  هک  ار  یلوق  نایب  هدرک  دیهش  تسا  نآاق  ياتکوا  لسن  زا  هکنآ  تمهت  هب  ار  هچنمشاد  تسشنورف ، رش  ررـش  دمآ و 

. درک سالجا  تنطلس  سولج 
ریما اب  هنامیدـن  يدرن  تنطلـس  طاسب  رب  تخاس و  رد  هناـمز  جازم  هب  اترورـض  دوب  هدـش  داـتفا  شیپ  ار  وا  هچنمـشاد  هیـضق  هکنآ  مکح  هب 

[ هک  ] تشگ طوبـضم  مکحتـسم و  ياهباـثم  هب  تلم  کـلم و  راـک  ینغازق ، تلادـع  رثا  گرزب و  ود  نآ  قاـفتا  نمی  هب  تخاـبیم . نغازق 
زا درتسب . یمامت  هب  راـگزور  يور  زا  متـس  ناـشن  ملظ و  ماـن  و  دـش ، شیورد  هبلک  رد  ناوع  هاـگزیرگ  شیم و  هبلک  رد  گرگ  روخـشبآ 

دـنامن و لد  رد  راگزور  شدرگ  زا  تیاکـش  رابغ  ار  سکچـیه  ماع  صاـخ و  کـچوک و  گرزب و  میقم و  بیرغ و  فیرـش و  عیـضو و 
روچبق سنج و  هب  رـشع  زا  ریغ  ریزو  ریما و  چیه  هک  دیـسر  یتیاغ  ات  وا  لدـع  تیاهن  و  دـش . شمارف  قلخ  لد  زا  ناورـشون  لدـع  تیاکح 

لحم اهدژا  ماک  ریش و  مانک  رد  لثم  هب  رگا  ار  نارفاسم  و  دتس . دنتـسناوتیمن  هدیرفآ  چیه  زا  رانید  کی  مسر  چیه  مسا و  چیه  هب  یمـسر 
درمت يادـخ  قلخ  لد  رب  ار  یقولخم  چـیه  داـب  زا  ریغ  هب  و  يدـنتفرگ ، رارق  رتهدوسآ  دوخ  نمکم  نمأـم و  زا  يدـش ، عـقاو  لوزن  روـبع و 

. يدوبن
، تسا موسوم  کنوم  رهش  نالتق و  هب  هک  ناتـسراخط  رد  ار  غالیای  تشگ  مکحتـسم  تنطلـس  ت ]  ] وق دش و  صلختـسم  کلم  روما  نوچ 

. دومرف نیعم  تسا ، عقاو  نوحیج  لحاس  رد  هک  یلاس  يارس  هب  ار  قالشق  درک و  نییعت 
زا و  دوبیم ، لوغـشم  تداـبع  هب  باـتفآ  عولط  اـت  قداـص  حبـص  هعیلط  علطم  زا  دوب . هدرک  تمـسق  جـنپ  هب  ار  یمارگ  رمع  زا  يزور  ره  و 

نتفخ مد  ات  ماش  زا  و  درکیم ، عورش  ندیناود  زوی  ندینارپزاب و  هب  ماش  ات  نیشیپ  زا  و  تسـشنیم ، ملاظم  همکحم  رد  نیـشیپ  هب  ات  تشاچ 
رد دومنیم . تحارتسا  هتفر  دوب  کیـشک  هک  كرابم  هاگباوخ  رد  نآ  زا  دـعب  و  دومرفیم ، تولخ  ناـیور  هدیـشوپ  اـب  دوخ  ياـهمرح  رد 

انایحا رگا  دـشیم . رّـسیم  يراورخ  یمهرد  هب  سانجا  يراـنید و  هب  راورپ  دنفـسوگ  هک  دوب  ياهباـثم  هب  رـسخ  رـسی و  وا  نارود  رود  ناوا 
رصح رد  رکـشل  ددع  دمآیم  نوریب  راوس  کی  ياهمیخ  زا  رگا  هک  دوب  يّدح  هب  هاگتـسد  ار ، لوغم  نانیـشنارحص  دادیم  تسد  یـشروی 

اهلاس هب  ار  وا  هروصنم  رکسعم  مایخ  دح  ناحتما  سایقم  هب  نامگ  بساحم  دیجنگیمن و 
165 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دندوب یلوا  هب  نامرف  هدومرف و  عاطم  ملاع  کلامم  عیطم و  رصاعم  كولم  دیجنسیمن .
عومجم هداد  تسد  امهنیب  هک  اکاحم  هضراعم و  هتفر و  حرـش  دوخ  لحم  رد  وا  هدیدنـسپ  قالخا  هدیمح و  لاصخ  هک  ناخ  کیب  یناج  و 

سراف و رد  يوجنیا  قحسا  وبا  خیش  و  تشاد ، ناجیابرذآ  یناپوچ  فرشا  و  دوب ، یلوتسم  کبزوا  تخت  رب  رصاعم  هدش ، هتفگ  حورشم  ار 
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. دوب مکاح  نامرک  قارع و 
یلو رتگرزب و  رـسپ  هک  ار  هّللا  دـبع  هدازریما  دومرف و  شروی  یفرط  هب  نغازق  ریما  لاح  طساوا  رد  دـمآ  هتفگ  کیره  لـیذ  رد  کـنانچ  و 

رد دیـشک و  مزراوخ  هب  رکـشل  عماط  يارما  ياوغا  هب  ردـپ  هدومرفیب  هّللا  دـبع  هدازریما  تشاذـگب . ودرا  رد  دوخ  ماقممیاق  دوب ، وا  دـهعلا 
ۀبق دوب و  هناـهرب - هّللا  راـنا  رومیت - غلتق  ریما  تاـفو  زا  دـعب  هیـضق  نیا  دروآ . دورف  هروصنم  رکاـسع  مّیخم  باـنط  رد  باـنط  رهـش  رهاـظ 

. دنیامن عفد  زیگنا  عون و  هچ  هب  هک  دندش  کلهتسم  رکشل  مهس  زا  ماع  صاخ و  عومجم  هدنام  دنوادخیب  مزراوخ  مالسالا 
نوریب هّللا  دبع  هدازریما  لابقتـسا  هب  ۀمحرلا - هیلع  جرواس - نسح  نیدـلا  رایتخا  هجاوخ  راجتلا  کلم  لالم  نآ  هطرو  لاح و  نآ  يانثا  رد 

هب یئاهب  لعن  هک  تفرگ  نآ  رب  رارق  دیناسر . وا  باون  ضرع  هب  ار  نایمزراوخ  رارطضا  زجع و  هتشگ  فرشم  سوب  ناتسآ  تلود  هب  دمآ و 
زین تاکربت  فحت و  عاونا  و  درپس ، هّللا  دبع  هدازریما  ناوید  هب  یمزراوخ  ناموت  تسیود  هدومرف  بجوم  هب  جرواس  نسح  دنراپـسب . هنازخ 

رد هّللا  دبع  هدازریما  هک  دیناسر  روهظ  هب  هتـسیاش  ياهیگدنب  وکین  هقیال و  تامدـخ  نادـنچ  و  دـیناسر . شکـشیپ  مسا  هب  نآ  نمـض  رد 
. دومن تدواعم  دوخ  ّزع  رقم  هب  هدز  تعجارم  چوک  لبط  مزراوخ  رهاظ  زا  تعاس  لاح و 

تایالو یلاها  تعجارم  هجوت و  تقو  رد  هک  دننکیم  ریرقت  نانچ  دـناهدوب  رکـشل  نآ  هارمه  خـیرات  نآ  رد  هک  فوقو  اب  ناریپ  زا  یـضعب 
. دیسرن تهج  چیه  زا  یلالم  هدیرفآ  چیه  هب  دندشن و  ملأتم  يوم  رس  کی  هناگیب  رکشل  روبع  زا  الصا  اعطق و  دندوب  رمم  رد  هک 

غیلب ياهتـساوخزاب  دـندوب  هتفر  بحاصم  هک  یئارما  زا  دـیجنرب و  هّللا  دـبع  هدازریما  زا  نغازق  ریما  دوب  هدرک  هک  طایتحا  همه  نآ  دوجو  اب 
امش رمم  زا  دندیشک و  یمیلقا  زا  ار  تیاهنیب  نینچ  يرکشل  درک ؟ ناناملسم  لام  کلم و  دصق  ببس  هچ  هب  هک : دومرف 
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دوخ و رارقرب  تیعر  درکیم : نیا  زا  یـشاعتنا  نینچ و  یـشاعم  ياضتقا  رود  نآ  هک  دوصقم  دیـسر . نیکاسم  ارقف و  هزجع و  هب  للع  عاونا 

خیاشم ینید و  مولع  سیردت  رد  املع  تعارز و  ترامع و  بیغرت  رد  ناطلس  ناتسدریز و  لاح  هیفرت  رد  ارما  نداد و  چوک  جهن  هب  رکشل 
قلخ یعاس ، رومأم و  دوخ  راک  هب  هفیاط  ره  لوغشم و  دوخ  لاح  هب  سکره  يوبن ، عرـش  جیورت  رد  ةاضق  همئا و  ینیقی و  قیرط  قیقحت  رد 

. دندربیم رس  هب  رتمامت  هچره  تیهافر  هب 
ردـق مکاح  رـصبلا » یمع  اضقلا  ءآـج   » مکح هب  يزور  تشاد  هک  یفعـش  زا  و  دـشیم ، راوس  روناـج  راکـش  هب  نغازق  ریما  تاـقوا  رثکا  و 
هدـش راوس  نوحیج  لـحاس  فرط  هب  دـندینارپزاب . هب  دوهعم  تداـع  رب  یچاـتخا  هرهچ و  رادروناـج و  رفن  هدزناـپ  هب  هتفرگ  ار  وا  تریـصب 

رب نغازق  ریما  راذگ  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  ینیمک  رد  تصرف  دصرتم  دنچ  يراوس  اب  لوهجم ، یلوغم  مان ، رومیت  قلتق  هک  دومرفیم  فوط 
دیناسر و تداهـش  تداعـس  هب  لاحلا  یف  تخیر و  رد  نغازق  ریما  رـس  رب  نیمک  زا  ربخان  دید  دوخ  دارم  هب  راک  نوچ  داتفا . نوعلم  نآ  رس 

. دینامر ار  هدیمرآ  ناهج 

هّللا دبع  هدازریما  سولج 

ریما رود  رارق  بجوم  هب  ینابناهج  ساـسا  تکلمم و  روما  لاـس  کـی  بیرق  اـت  دـش  نکمتم  تموکح  ریرـس  رب  نوچ  ردـپ  تاـفو  زا  دـعب 
ار تایلک  نآ  يانثا  رد  هک  یتح  دادیم . تسد  تایوزج  كرت  براجت ، یکدـنا  نس و  رغـص  بسح  هب  اـما  دوب ، بترم  طوبـضم و  نغازق 

تسد وا  لاح  هب  مامت  لالتخا  داهن و  يور  تنطلس  راک  رد  ياهرفح  تهج  ره  زا  ياهنخر و  فرط  ره  زا  هکنانچ  تفرگ ، ندرک  توف  زین 
ياهمیرج یبجومیب و  ار  ناخ  یلوق  نایب  نوچ  يرادـید  نویامه  لاف  خرف  مدـق  كراـبم  یهاـشداپ  هک  دوب  نآ  درک  هک  لوا  وهـس  و  داد .

ریما هک  یتح  دـنتفرگ ، ندومن  درمت  راهظا  رابکی  هب  دـندش و  مهوتم  گرزب  يارما  عومجم  هطـساو  نیدـب  هناهرب . هّللا  رانا  درک -، دـیهش 
دیهش هدرک  ریگتسد  ار  وا  اکاحم  هبراحمیب و  دندمآ و  هّللا  دبع  هدازریما  رس  رب  هدرک  جورخ  قافتا  هب  سالرب  یجاح  ریما  زودلوس و  نایب 

. دش نکمتم  تراما  ریرس  رب  نایب  ریما  و  دندرک ، كاله  ار  عومجم  دمآ  تسدب  هچنآ  نغازق  ریما  رادمان  لسن  زا  و  دنتخاس .
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زودلس نایب  ریما 

و]  ] لام رکف  اعطق  و  داهن ، یئاورپیب  برـش و  تموادـم  رب  ار  دوخ  هلماعم  یگمه  دـش  یلوتـسم  تراما  ریرـس  رب  زودـلوس  نایب  ریما  نوچ 
و دنتساخرب . دصق  هب  رگیدکی  نیمک  رد  دنتـشادرب و  مه  زا  دامتعا  ارما  دمآرب و  مهب  تکلمم  تشاد  هک  یقاساییب  زا  و  درکن ، دوخ  لاح 

ناریالج لحم  هک  ار  دـنجخ  تیالو  و  تفرگورف ؛ تسد  هب  سـالرب  کـیب  یجاـح  ریما  دوب ، سـالرب  يارما  یلـصا  تروی  هک  ار  زبس  رهش 
هک ناسانوعارق  دوخ و  همیدـق  نانالغوا  ویا  یهورگ  اب  دوب ، نغازق  ریما  نادـناخ  هیقب  هک  نیـسح  ریما  و  دومن ؛ فرـصت  دـیزیاب  ریما  تسا ،
هب زین  زودلوس  اغوب  ياجلوا  ریما  و  دربیم ؛ رـس  هب  ینابایب  رد  مد  ره  ياهرد و  رد  هظحل  ره  یفرط و  هب  زور  ره  دـندوب  هداوناخ  نآ  هدرورپ 

نانامیان هلیبق  دمآرـس  هک  هجاوخ  دیمح  ریما  و  تفرگ ؛ ياهشوگ  نازودلوس  تعامج  اب  دوب  ناشیا  نادـناخ  رد  يزور  هک  يرادرـس  عمط 
عمط رکشل و  طبض  هب  هدرک  مکحتسم  ار  دوخ  ناتسهوک  زین  یناشخدب  دمحم  هاش  و  دروآ ؛ دوخ  فرصت  هزوح  رد  ار  « 1  » ناقروبوش دوب ،

قحاول و عباوت و  یحاون و  اب  ار  نالتاق  قافتا ، هب  يدراپا  يوتیاجلوا  ریما  ورـسخیک و  ریما  و  دـش ؛ لوغـشم  تیالو  نآ  تموکح  تراـما و 
همه زا  لالقتـسا  قاقحتـسا و  هب  ار  دوخ  درک و  عمج  ار  دوخ  ریاشع  لـیابق و  يرواـسی  رـضخ  ریما  و  دـندروآ ؛ ریخـست  دـیق  رد  تاـفاضم 

رد هک  دمآرب  مهب  نانچ  تکلمم  و  يداتفا ، قیالخ  نایم  رد  یبوشآ  هظحل  ره  ياهنتف و  زور  ره  ینعم  نیا  هطـساو  هب  و  دید . رتشیب  نانیعتم 
نابز و  دوب ، هتـسب  نیمک  یمارح  دزد و  ياج  دـص  هار ، گنـسرف  کی  رد  دومنیم و  يور  نوگانوگ  يـالب  رازه  دـص  نیعلا  ۀـفرط  کـی 

: درکیم اشنا  تیب  نیا  نامزره  هنامز 
، سنا نیطایـش  ياوغا  ياغوغ  دش و  الاب  الب  شتآ  هلعـش  نوچ  راپ  تراغ  اشوخ  دوش  ون  هک  لاس  رهيد  هدـمآ  اشوخ  درذـگب  هک  زور  ره 

قلغت رابکی  هب  دـندوب ، هدرک  ناتـسلوغم  كرت  كرت ، يارما  ریت  غیت و  مهـس  زا  الـصا  اـعطق و  هک  لوغم  دنتـشادرب ، ناـیملاع  ناـیم  زا  سنا 
مهو و ]  ] تشهدیب چوک  رد  چوک  دیـشک و  تیالو  نیدـب  ار  تیاهنیب  يرکـشل  ات  دـندرک ، بیغرت  رهنلا  ءاروام  حـتف  هب  ار  هاشداپ  رومیت 

عقاو رهنلا  ءاروام  طسو  ّقاح  رد  هک  قالوب  قاناچ  رد  یناخ  ریرس  و  دروآرد ، تکلمم  هب  ار  نویامه  میخم 
______________________________

. ناقربش (. 1)
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ریما تیارک و  رومیت  قلغت  ریما  يالقکنم  يارما  يزوالوق  مسا  هب  تشگ و  فرـشم  سوب  طاسب  تلود  هب  ریـالج  دـیزیاب  ریما  و  دز . تسا ،
. دروآ دنقرمس  زبس و  رهش  رس  رب  هدرکرس  ار  کجیکیب  ریما  توناکریا و  یجاح 

زا نافلاخم  لوصو  زا  شیپ  درک ، مولعم  لوغم  رکشل  ترثک  نوچ  درک و  عمج  ار  دوخ  ياهرکشل  هلباقم  دیما  هب  سالرب  کیب  یجاح  ریما 
ریما هک  دید  نوچ  دوب . سالرب  کیب  یجاح  ریما  بحاصم  رفـس  نیا  رد  يزاغ  ناطلـس  داهن . ناسارخ  فرط  هب  يور  درک و  روبع  نوحیج 

سولوا رب  لد  ار  نارقبحاص  ریما  تشاذگ ، نمـشد  جارات  هب  ار  نام  ناخ و  درک و  تبرغ  رایتخا  هدرک  فولأم  نطو  كرت  کیب ، یجاح 
ار سـالرب  یجاـح  ریما  دوب ، نآ  رد  تقو  تحلـصم  نوچ  درک . بلط  سـالرب  یجاـح  ریما  زا  تعجارم  تصخر  راوریلد  تخوسب و  دوـخ 

. دومن تدواعم  رهنلا  ءاروام  فرط  هب  دمحا » دوعلا   » مکح هب  نارقبحاص  ریما  لاحلا  یف  داد . تصخر  دومن و  لوقعم 
: هک دومرف  باوج  دندیـسرپ . نارقبحاص  ریما  فلخت  ببـس  سالرب و  یجاح  ریما  لاح  تیفیک  ارما  دیـسر  لوغم  يالقکنم  ءارما  هب  نوچ 

غیلرای مکح  هب  راک ؟ هچ  یلوضف  هب  ار  وچارق  هتفرگ  رارق  دوخ  زکرم  هب  قح  درادیم و  هاـشداپ  هب  قلعت  باـستکا  ثرا و  هب  تکلمم  نوچ 
ار ارما  دشاب . هدرک  قح  تمعن  نارفک  دزرو  نایغط  نایصع و  هکره  تسا . مزال  بجاو و  تعباتم  تعاطا و  یناخ  زیگنچ  هروت  ینامـسآ و 

ناخ رومیت  قلغت  سوباپ  هب  ار  رومیت  ریما  نیدـلا ، فیـس  یجاح  ریما  دـنتفر ، نوریب  نوچ  دـمآ و  بجع  وا  یگتـسناد  تیافک و  لـقع و  زا 
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ناموت هدومرف  رایسب  لاغرویس  هاشداپ  دندیناسر . میدقت  هب  هاشداپ  تخت  هیاپ  رد  وا  یگتـسناد  تسایک و  باب  رد  رایـسب  ناسحتـسا  هدروآ 
. تشاد ینازرا  نارقبحاص  ریما  هب  دوب  هیسالرب  ثاریم  دج ، نعابا  هک  زبس  رهش 

ریما اب  درک و  عمج  ار  نیـشنارحص  رکـشل  عومجم  دنقرمـس  هویرگ  نماد  ات  نوحیج  لحاس  دودح  زا  نامرف  بجوم  هب  نارق ]  ] بحاص ریما 
. دش قحلم  يرواسی  رضخ 

ریما زا  رـضخ  ریما  دـندرک . تعجارم  هاشداپ  بقاعتم  زین  يالقکنم  يارما  دوب . هدرک  تعجارم  یلـصا  هاگتخت  فرطهب  رومیت  قلغت  هاـشداپ 
ریما ددم  هب  نیسح  ریما  باوصتسا  هب  نارقبحاص  ریما  دورب . زودلس  نایب  ریما  رـس  رب  ردارب  ماقتنا  هب  ات  دیبلط  ددم  رومیت  ریما  و  « 1  » نیسح

هجوتم دوبن ، ناشیا  اب  تمواقم  تّوق  ار  نایب  ریما  نوچ  تفر . رضخ 
______________________________

بجاح ریما  نتم : (. 1)
169 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دنـسم هب  ار  نیـسح  ریما  دـش و  قحلم  يرواسی  رـضخ  ریما  اب  هدرک  تدواعم  رومیت  ریما  تشذـگب . فقوتیب  زین  اـجنآ  زا  دـش و  ناشخدـب 
. دندیناسر قاسای  هب  دوب ، بوشآ  هیام  هنتف و  هّدام  هک  ار  ورسخیک  ردارب  دابقیک  و  دندناشن . تراما 

نابز دوب ، دنجخ  مکاح  هک  ریالج  دیزیاب  ریما  اب  دـش و  یغای  نیـسح  ریما  اب  دوب ، هلیبق  کی  رادرـس  هک  يزودلـس  قلغت  لاح  نیا  يانثا  رد 
دنقرمـس زا  هدروآ  نوریب  ار  شکرکـشل  و  درک ]  ] تعجارم رهنلا  ءاروام  هب  ناسارخ  زا  سالرب  یجاح  ریما  الو  نیا  رد  مه  و  دـندرک . یکی 

. دندرک نیسح  ریما  دصق  تمیزع  قاّفتا  هب  دش و  قحلم  ریالج  دیزیاب  ریما  اب  تشذگ و 
. دندش ناور  ناشیا  هلباقم  هب  هدرک  عمج  اهرکشل  نارقبحاص  ریما  نیسح و  ریما 

نیـسح ریما  دنتـسویپ . سالرب  یجاح  ریما  اب  هدـش  ادـج  تصخریب  دوب ، نارقبحاص  ریما  بحاصم  هک  شک  ياهرکـشل  لوصو  زا  شیپ 
هغدغد و لحم  وا  زا  شیپ  نارقبحاص  ریما  دندوب  کنانچ  درک  رهاظ  ار  دوخ  جازم  ریغت  دش و  نامگدـب  نارقبحاص  رومیت  ریما  رب  نوچ 

تمینغ ار  وا  لوصو  دوجو  دـیزیاب  ریما  سالرب و  یجاح  ریما  داهن . سـالرب  یجاـح  ریما  تمزـالم  هب  يور  راـیتخایب  نآرباـنب  دـش . هقرفت 
راب سالرب  یجاح  ریما  نامه ، نیسح  ریما  رکشل  نتسکش  دوب و  نامه  ناشیا  ندیـسر  دندرک . يو  دزمان  ار  دوخ  رکـشل  همّدقم  دنتـسناد و 

. دش یلوتسم  گرزب  يارما  دوخ  وچمه  دنج  کلامم  رب  دیزیاب  ریما  و  تفای . الیتسا  یمیدق  سولا  یثوروم و  هناموت  رب  رگید 
هک دسح  دوب ، رهاب  رهاظ و  رمقلا  نم  رونا  سمـشلا و  نم  رهظا  رومیت  ریما  كرابم  هیـصان  زا  یلزی  مل  تداعـس  رثا  یلزا و  تلود  ّرف  نوچ 

. دـنادرگ زیچان  ار  رومیت  ریما  هناهب  چـیهیب  ةأجف  دـنک و  ینامـسآ  ریدـقت  رییغت  هک  تشاد  نآ  رب  ار  رـضخ  ریما  تسا  یناسنا  لاعفا  همزـال 
ینیب رب  نیتسآ  ارما  هگرج  زا  فاعر  هناهب  هب  لاحلایف  تفاـیرد . يزیچ  وا  ردـغ  راـثآ  زا  دـش و  هاـگآ  وا  نطاـب  ثبخ  زا  رومیت  ریما  هاـگان 

زا قرب  نوچ  تسبیم و  نتخات  نیح  رد  شکرت  دنب  لیجعت  تیاغ  زا  و  دش . راوس  هدیسر  دوخ  بسا  شیپ  داب  وچمه  دیود و  نوریب  هداهن 
. تسج نوریب  بوشآ  هنتف و  لحم  نآ 

هجوم زین  لوغم  ناریما  دنتفر و  نیسح  ریما  دصق  هب  هدرک  عمج  اهرکـشل  سالرب  یجاح  ریما  يرچرج و  نوروقارق  ریما  مایا  نیا  رد  ار  اضق 
رومیت ریما  هب  هک  درک  تساوخرد  سالرب  یجاح  ریما  زا  دش و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  نیسح  ریما  دندوب . هدش 

170 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
سامتلا بجوم  هب  رومیت  ریما  دورب . نافلاخم  زاوشیپ  هدش  يالقکنم  هدرک  عمج  ار  زبس  رهـش  هگلج  نیـشنارحص  ياهرکـشل  ات  دـنک  ماغیپ 

هب روصنم  رفظم و  هدرک  هبراحم  نافلاخم  اـب  تسا  موسوم  رککنا  هب  هک  یلحم  رد  سـالرب  یجاـح  ریما  قاـفتا  هب  و ]  ] سـالرب یجاـح  ریما 
. درک لوزن  ذمرت ] دمرت -[  رهش 

رگید راب  رومیت  قلغت  هاشداپ  ندمآ 
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رد بقاعتم  لوغم  رکـشل  ربخ  رثا  رب  نینچمه  دـش و  رهنلا  ءاروام  هجوتم  تیاهنیب  رکـشل  اب  رومیت  قلغت  هاشداپ  هک  داتفا  تیـالو  رد  هزاوآ 
یتهج و کی  هفیظو  هتـسب  نایم  رب  دایقنا  تعاـطا و  رمک  رگید  راـب  دنتـسویپ و  یلاـع  يودرا  هب  سـالرب  یجاـح  ریما  رومیت و  ریما  دیـسر .

هیـضق نآ  زا  سالرب  یجاح  ریما  دیناسر . تسایـس  هب  فقوتیب  ار  ریالج  دیزیاب  ریما  رومیت ، قلغت  هاشداپ  دندیناسر . میدـقت  هب  یهاوختلود 
ناسارخ هجوتم  تشذگب و  نوحیج  زا  هتخاس  عمج  ار  اهرکـشل  دمآ و  زبس  رهـش  هب  رـسکی  هدرک  رایتخا  رارقرب  رارف  دـش و  مهوتم  موهوم 

. دش
قباوس یتسود و  هار  هک  دـیمح  ریما  داتـسیاب . گرزب  يودرا  تمزالم  رد  دومن و  فلخت  سالرب  یجاح  ریما  زا  رومیت  ریما  زین  ـالو  نیا  رد 

راب هاشداپ  هچنانچ  درک  رایـسب  تیبرت  دیناسر و  هاشداپ  ضرع  هب  ار  رومیت  ریما  دوب ، هاشداپ  ترـضح  برقم  تشاد و  رومیت  ریما  اب  قوقح 
. تشاد ینازرا  وا  هب  هدومرف  لاغرویس  ار  وا  یثوروم  سولا  رگید 

. دومرف نییعت  وا  دصق  هب  رکـشل  دنک . عفد  زین  ار  نیـسح  ریما  هک  تساوخ  دش  یفاص  تیالو  تشگ و  نکمتم  رهنلا  ءاروام  رب  هاشداپ  نوچ 
نکر هک  ورسخیک  دندیـسر  رد  لوغم  رکـشل  هک  لوا  همدص  رد  داتـسیاب . هلباقم  هب  درک و  هیبعت  فوفـص  شخو  بآ  رانک  رب  نیـسح  ریما 
نابایب رد  رس  ییحیال  تومیال و  نیسح  ریما  تسویپ . لوغم  رکشل  اب  هدش  نادرگیور  نیسح  ریما  زا  رابکی  هب  دوب ، نیسح  ریما  تلود  مظعا 
اهیلاع شکودـنه  هویرگ  نماد  ات  ار  نالقب  سدـنق و  یحاون  عومجم  لوغم  رکـشل  تفگ . دوخ  نام  ناخ و  يانف  رب  انف  ریبکت  راهچ  داهن و 

. تفای تداهش  هبترم  دیسر و  قاسای  هب  رومیت  قلغت  هدومرف  زا  زین  يروسی  ریما  لاس  نیا  زییاپ  رد  و  دندرک . اهلفاس 
زع رقم  هب  دوخ  دـناشنب و  رهنلا  ءاروام  تخت  رب  ار  نالغا  هجاوخ  سایلا  دوخ  رـسپ  رومیت  قلغت  هاشداپ  دـش  یفاص  ملق  کی  تکلمم ، نوچ 

هک ارما  زا  و  درک . تعجارم 
171 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

مزالم هدومرف  رارقرب  زین  رومیت  ریما  داد . وا  تسد  هب  تکلمم  لک  رایتخا  هب  درک ؛ دوخ  رـسپ  دزمان  ار  کجیکیب  ریما  دندوب  وا  تخت  مزالم 
چیه کنانچ  تسبب ، رگید  يارما  عومجم  شاعتنا  شاـعم و  رمم  داـشگب و  ملظ  تسد  دوخ  عقوت  عمط و  ببـس  هب  کـجیکیب  ریما  اـما  دوب 
نیع هلماعم  لآم  تسا و  القع  روصت  فالخ  هیضق ، هک  دید  نوچ  رومیت  ریما  دنامن . نداهن  مدق  ندز و  مد  لاجم  لحم ، چیه  رد  ار  هدیرفآ 

رب ار  یگراوآ  و  درک ، عادو  اترورـض  دوـب  شرادـمان  دادـجا  اـبآ و  هلاـبح  رد  لاـس  دـصناپ  اـت  هک  یـسولا  فولأـم و  نطو  رب  تـسا  ـالتبا 
چیه رد  دـشن  قحلم  ات  و  داهن ، نابایب  ارحـص و  رد  يور  نیـسح  ریما  بلط  هب  دومن و  قافتا  لدـکی  تهجکی  نارکون  اب  هدـیزگ  یگراچیب 

. تفرگن رارق  هظحل  کی  لزنم 
راوخنوخ ياهیداب  نایم  رد  دـش و  ناور  ناشیا  رثا  رب  ادـمع  هدایپ  راوس و  رازه  اب  لکت  ریما  هویخ ]...[  تاک و  ماظن  رد  ریما  ودره  قافتا  هب 

سالرب ياقوب  ياغط  کنانچ  دندومن . رایسب  ششوک  راوخنوخ  ّرب  نآ  رد  راوس  تصش  بیرق  اب  رومیت  ریما  نیـسح و  ریما  دیـسر . ناشیا  هب 
زا لکت  هک  دیسر  ياهباثم  کی  هب  تبوعص  دندرکیم . ششوک  نانچمه  هدایپ  دنامورف و  ناپـسا  ار  رداهب  یچلیا  نیدلا و  فیـس  یجاح  و 

ریما ریگراب  رب  يراـک  یمخز  ار  اـضق  دـنامن . سکهد  بیرق  زا  شیب  ریما  ودره  رکون  تصـش  زا  و  دـمآ ، رفن  هاـجنپ  هب  هداـیپ  راوس و  رازه 
راوس ات  و  درک ، هلمح  نمشد  رب  زیرنانع  لکت  ریما  درک . وا  يادف  ار  دوخ  تسج و  ورف  پسا  زا  شتمرح  مرح  دنامب . هدایپ  دمآ و  نیـسح 

. دناشن سپزاب  ار  نمشد  رومیت  ریما  ندش 
زا دـندرک . لوزن  گیر  هماخ  هیاس  رد  ار  بش  دـندنارب . ناج  میب  زا  بش  ات  دـنداتفا و  داـیرفیب  ّرب  نآ  رد  ریما  ودره  راوس  تفه  اـب  هصقلا 
رفن هس  نآ  دـنتفر . باوخ  هب  یگتفوک  یگدـنام و  تیاغ  زا  ارما  دیـسر  همین  هب  بش  نوچ  دـندوب . یناسارخ  رفن  هس  راوس  تفه  نیا  هلمج 
مرح اب  رومیت  ریما  نیـسح و  ریما  هصقلا  دـندنامب . ارحـص  نآ  رد  لوذـخم  حورجم و  ار  ریما  ودره  دـندنارب و  ار  ناپـسا  عومجم  یناـسارخ 

تعامج هدوساین  مدق  هدزان و  مد  زونه  دندیسر . یغیرآ  ياپ  هب  لاح  ناشیرپ  هدایپ و  رگید  رکون  کی  و  دوب ، نیـسح  ریما  رهاوخ  هک  دوخ 
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، دید نانچ  یتلاح  نوچ  رومیت  ریما  دـندنارب . ناشیا  رـس  رب  بلغت  هب  دـندمآرد و  ناشیا  نوماریپ  زا  دـندوبیم  یلاوح  نآ  رد  هک  نانامکرت 
نیسح ریما  اب  دوخ  تخادنا و  هاچ  نآ  رد  ار  اغآ  ناکرت  ياجلوا  دوب ، یکیدزن  رد  یهاچ 

172 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
مارتحا هدومن  قلمت  و  تخانـشب ، ار  ناشیا  دوب  نانامکرت  رادرـس  هک  دـمحم  یجاـح  دـندش . ناور  ناـنامکرت  لابقتـسا  هب  ریـشمش  تسد و 

شکـشیپ پسا  هس  لاح  رد  دمحم  یجاح  درک . هزاجا  سامتلا  داد و  ودـب  لعل  هعطق  کی  دـیراورم و  هبح  دـنچ  رومیت  ریما  دروآ . ياجهب 
ناراب من  يد  لصف  رد  هیحان  نآ  رد  تسا و  فوصوم  يدومحم  هب  هک  یلحم  رد  ارما  تخاس . ناور  هفولع  لوزن و  یجرجغ و  درک و  ارما 

زور هدزاود  اجنآ  رد  قافتا  هب  دش . ادیپ  نیریش  لالز  بآ  یعس  كدنا  هب  دندرک و  هاچ  رفح  تلود  ینومنهر  هب  هداتفین ، زگره  ربا  هیاس  و 
. دندش میقم 

علطم ارما  لاح  تیفیک  رب  ینابرق  یناجکیب  یلع  دوب  هدماین  نوریب  تبکن  لابو  زا  تلود  هراتـس  دوب و  هدشن  یـضقنم  تنحم  تدـم  نوچ 
زا ياهرفح و  خزود  زا  هک  ياهناخ  هب  ناخام  رد  هدرک  دیقم  سبح  دـیق  رد  ار  ارما  داتـسرف و  راوس  دـص  بیرق  یتورمیب  تیاغ  زا  و  دـش ،

دومنزاب یـشیدنالآم  قیرط  درک و  زارد  تمالم  نابز  هنانیبشیپ  دوب  وا  ردارب  هک  کیب  دمحم  ریما  تشادزاب . دوب  ياهرجح  نیلفاسلا  لفـسا 
دیاب ارچ  دناهدش . عقاو  ناماوت  تقلخ  رد  تبکن  تلود و  دناهدوب و  الب  ماهـس  فدـه  هشیمه  گرزب  مدرم  تسا و  ثداوح  لحم  ایند  هک :

هبقرتم ریغ  تمعن  نوچ  هدناوخان  زیزع  نامهم  نانچ  هک  تقو  نیا  رد  دننکن ؟ یشیدناتبقاع  دنریگ و  شیپ  نالهاج  هویـش  لقاع  مدرم  هک 
: ایلاح يدرگن ؟ ناشیا  حورجم  لدشیر  مهرم  یئامنن و  مایق  ناشیا  مارتحا  زازعا و  هب  هدینادرگ  لامتسم  هک  دیاب  ارچ  دیسر ، وت  دحرس  هب 

نزم شین  یهدیمن  لسع  وچ  يراب 
. دنورب دنهاوخ  هک  اجکره  هب  ات  هدب  ناشیا  یتصخر  يامن و  مایق  تافام  رذع  هب  هتشاد  یمارگ  وشم و  ناشیا  هیذا  دنبرد  راهنیز 

تسناد و لوقعم  دحاو » لقعلا  قیرط   » مکح هب  زین  کیب  یلع  دیناسر . زیمآتحیصن  ماغیپ  دیسر  کیب  یلع  هب  کیب  دمحم  هداتـسرف  نوچ 
. دروآ ياجهب  تاریصقت  رذع  دومن و  رایسب  یهاوخاوه  صالخا و  هدرک  صالختسا  سبح  دیق  زا  ار  ریما  ودره 

الو نآ  رد  داد . تزاجا  درک و  شکشیپ  ریپ  يرتش  گنل و  یپسا  مسرلا  یلع  دنکب ؛ دوخ  لحم  هب  یتورم  هک  تشاذگن  وا  سفن  تسخ  اما 
ارما مودق  راثن  تشاد  هّللا  ملاع  یف  هچره  داهن و  تلود  نادـیم  رب  تمه  مدـق  هنادرم  دوب ، ناخام  نایادـخدک  زا  هک  يرجنـس  هاش  كرابم 

. تسناد رصقم  ار  دوخ  زونه  هدرک 
173 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زور دنچ  زا  دعب  دنتشگ و  راهدنق  ریسمرگ  هناور  لاحلا  هفرم  هلحار  داز و  حالس و  پسا و  اب  درمریش  نآ  یهاوختلود  تکرب  زا  ریما  ودره 
رد ار  اغآ  ناکرت  ياجلوا  دندیـسر  نادنزراخب  هب ]  ] نوچ دنداهن . بشخن  شک و  رازخ و  هب  يور  هار  نآ  زا  دندوب  هدـش  نطوتم  اجنآ  هک 

. دندمآرد تیالو  هنایم  رد  دوخ  هتشاذگ  اجنآ 
نوحیج بآ  زا  دـندنارب و  ار  یحاون  نآ  ياههّلگ  قافتا  هب  و  دـش ، قحلم  ناشیا  هب  راوس  رفن  هدزناـپ  اـب  هک  رومیت  یمیدـق  ناراکتمدـخ  زا 

. دوب رذعتم  نوحیج  رانک  زا  ندش  رود  ناکما  هک  دوب  ياهباثم  هب  امرگ  تدش  دندش . میقم  دوب  بسانم  هک  یئاج  هب  هدرک  روبع 
ات دنتشذگ و  تیالو  فرط  هب  نوحیج  بآ  زا  رگید  راب  دشاب ، نمشد  هاپس  ادابم  هک  لیجعت  تیاغ  زا  دش . ادیپ  ياهبلغ  داوس  رود  زا  هاگان 
. دندش میقم  قالیی  رد  رگید  هام  کی  دش  یلاخ  نانیشنارحص  زا  قالیی  نوچ  دندربیم . رس  هب  نوماه  ارحص و  رد  نانیشنقالیی  تعجارم 

لهچ و هدیناسر  تسا ، رومیت  ریما  رهاوخ  هک  اغآ  ناکرت  غلتق  هناخ  هب  دنقرمس  رد  ار  دوخ  بش  کی  زور و  ود  هب  هدرک  ریگبش  نآ  زا  دعب 
رومیت ریما  کلم  هک  یهد  مان  يزاین  رد  دندرک و  زبس  رهـش  تمیزع  زاب  دندش  شاف  عماست  هب  ناشیا  ربخ  نوچ  دندش . يراوتم  زور  تشه 

اب ریالج  مارهب  نالغا و  هجاوخ  رومیت  اجنآ  رد  دنتخادنا . نوحیج  بل  هب  زاب  ار  دوخ  ریگبش  نآ  زا  دعب  دنتـسشنب . زور  تشه  لهچ و  دوب ،
. دنتسویپ نیسح  ریما  اب  هتشگ  ریسمرگ  هّجوتم  قافتا  هب  دندش و  قحلم  رومیت  ریما 
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ناتـسودنه هب  يور  تشاد  هک  یکّتهت  تیاغ  زا  ارما  تصخریب  ریالج  مارهب  داتفا  قافتا  فقوت  اجنآ  رد  ار ]  ] ناشیا هک  تقو  دنچ  زا  دـعب 
یقرت رد  يور  ناشیا  راک  دوب و  هدش  عمج  ریما  ودره  اب  راوس  رازه  تیاغ  ات  و  دنداهن . ناتسیس  هب  يور  يزاغ  ناطلس  نیـسح و  ریما  داهن .

دوب عقاو  تفلاخم  ناتسیس  كولم  نایم  اقافتا  دروآ . دورف  رهـش  رهاظ  رد  تشاد و  مرکم  ززعم و  وکین  ار  ناشیا  ناتـسیس  کلم  دوب . هداهن 
ار ناتـسیس  تمامت  هکنآ  رب  طورـشم  درک ، هدعو  رایـسب  يایاده  فحت و  هب  ار  ارما  نیدـلا  رخف  کلم  دـشیم . دایز  هنتف ]  ] ّداوم زور  ره  و 

. دش كاپ  داسف  هنتف و  زا  ناتسیس  تکلمم  تمامت  تصرف  كدنا  هب  دندرک و  لوبق  زین  ارما  دننک . یفاص  وا  يارب  تسوا  هاوخلد  هچنانچ 
مشخ ارما  دیناسرن . روهظ  هب  یکی  رازه  زا  دوب  هدرک  هک  ياهدعو  زا  نیدلا ، رخف  کلم 

174 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دنتشگ رگید  فرط  هجوتم  هدش  راوس  کلم  تصخریب  دندرک و 

تفرگ و الاب  گنج  شتآ  فرط  ود  زا  دـنتفرگ . ارما  رب  هار  رـس  تسا  ناـشیا  همزـال  هک  یتورمیب  زا ]  ] هدـعو فلخ  دوجو  اـب  نایناتـسیس 
يوزاـب رب  يریت  هاـگان  دومنیم  رایـسب  شـشوک  دوـخ  سفن  هب  روـمیت  ریما  نوـچ  تشذـگرد . ربـکا  عزف  زا  هک  دیـسر  یتیاـغ  هب  هبراـحم 

نادب تشاد . مامت  داحتا  ارما  اب  يریـسمرگ  نموت  دندمآ . ریـسمرگ  هب  زاب  اجنآ  زا  و  دـنامب . راک  زا  مامت  شتـسار  تسد  دـمآ و  شکرابم 
ریما ردارب  هک  ینوجا  دش . نالقب  سدنق و  تیالو  هجوتم  دندوب  مزالم  هک  ارما  ریاس  اب  نیـسح  ریما  هتـشاذگ  وا  شیپ  ار  رومیت  ریما  هطـساو 

تیالو زا  هدرک  راـمورات  ار  نیـسح  ریما  نارکون  رگید  راـب  دـنار و  وا  رـس  رب  روفلا  یلع  هتفاـی  ربخ  نیـسح  ریما  لوصو  زا  دوب ، کـجیکیب 
. دوبیم اجنآ  رد  هدرب و  هانپ  وتربش  قالیی  هب  هدایپ  تشه  راوس و  راهچ  اب  نیسح  ریما  درک . نوریب 

رقم لوصو  زا  رتشیپ  و  دـمایب ؛ نیـسح  ریما  بلط  هب  راوس  رفن  راهچ  تسیب و  نـالغا و  هجاوخ  رومیت  اـب  دـش ، وکین  رومیت  ریما  تسد  نوچ 
. دنتسویپ مهاب  تسا  فوصوم  فاصرا  هب  هک  یعضوم  رد  و  داد ، ربخ  دوخ  لوصو  زا  هدرک  مولعم  نیسح  ریما 

رد صحفت  تهج  هب  ار  ياهدایپ  قافتا  هب  دندمآرب و  مهب  ارما  دش . ادـیپ  يداوس  رود  زا  هاگان  دیـسر . ناشیا  اب  اجنآ  رد  زین  سالرب  قیدـص 
. دندرک نیمک  دوخ  هدناشن  هار  رس 

ماـقم فاـصرا  رد  بش  نآ  دـندش . قحلم  ارما  اـب  زین  ناـشیا  دـناهدیدرگیم . یحاون  رد  ارما  بلط  هب  هک  هدوـب  راوـس  دـص  بیرق  ار  اـضق 
يافق زا  دـش و  راوس  درگ  نآ  قیقحت  صحفت و  تهج  هب  دوخ  رومیت  ریما  دـش . ادـیپ  میظع  يدرگ  نالقب  فرط  زا  حابـصلا  یلع  دـندرک .

. میدرگیم ارحص  نیا  رد  وا  بلط  هب  هک  میايزاغ  ناطلس  ردارب  نارکون  ام  هک : دنتفگ  ناراوس  دیـسرپ . تیفیک  يراوس  زا  هدمآرد  ناشیا 
زا داتفا  يزاغ  ناطلـس  رب  رظن  نوچ  دـندوب . راوس  داتفه  بیرق  اب  کنوت  هجاوخ  قلغت  نیدـلا و  فیـس  یجاح  درک  طایتحا  کین  ریما  نوچ 

فلخت ارما  زا  هک  مارهب  ریـش  لاح  نیا  يانثا  رد  دروآ . ياجهب  رکـش  دوجـس  هداتفا  شریگراب  ياپ  تسد و  رد  یناـمداش  تجهب و  تیاـغ 
. دش قحلم  دیسر و  بقاعتم  الو  نیا  رد  زین  وا  دوب ، هدش  ریسمرگ  میقم  هدرک 

هاجنپ دص و  راوس و  یس  دص و  زین  نیسح  ریما  داتسرف . نیـسح  ریما  شیپ  ار  سالرب  قیدص  هتـشون  ار  ناشیا  لوصو  تیفیک  يزاغ  ناطلس 
یحاون نآ  مدرم  زا  دندمآ . ناغاج  نالود  هب  قافتا  هب  اجنآ  زا  دیسرب . يزاغ  ناطلس  اب  فاصرا  رد  درک و  بترم  هدایپ 

175 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
زور ره  دندیـسریم و  ارما  یهاوخاوه  هب  ناـمدرم  بناوج ، فارطا و  زا  جوفجوف  نینچمه  و  دـش . قحلم  يزاـغ  ناطلـس  اـب  راوس  دـصیس 

. دشیم رتشیب  ترثک 
دندیـسر هغلهق  هب  نوچ  ناشیا  درک . هناور  راوس  راهچ  اب  ار ]  ] هک رومیت  رازخ ، شک و  ذـمرت و  تیالو  هلماعم  قیقحت  يارب  يزاـغ  ناـطلس 

ناخ و رس  رب  هک  رومیت  رذگ  هاگان  دنتـشذگب . هدرکن  تافتلا  ناشیا  دنالوغـشم . جارات  تراغ و  هب  تیالو  رد  نالوغم  تعامج  هک  دندید 
بدا وا  دوش ، راوس  هدید  ار  دوخ  دنزرف  نز و  دیآ و  دورف  هظحل  کی  هک  دندومن  هغلابم  حاحلا و  وا  ناشیوخ  هک  دـنچره  داتفا . دوخ  نام 

. درکن لوبق  منیبب و  دوخ  نادنزرف  يور  نم  هک  دشابن  تورم  دنیبن  دوخ  لافطا  لایع و  يزاغ  ناطلس  ترـضح  ات  هک : تفگ  تشاد و  هاگن 
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دناهدرکیم ناشیا  اب  هک  یتمرحیب  نالوغم و  ملظ  زا  هکودـنه  نیدـلا و  لالج  وکاـج و  ریما  یـسوم و  ریما  نامیلـس و  ریما  هک  تفاـی  ربخ 
. دناهدوب هتسشن  ذمرت  یحاون  رد  هدش  یغای  هدرکن و  لمحت 

ریما دـندرک . لوزن  زکيرد  بآ  بل  رد  هتفای  يزاغ  ناطلـس  نیـسح و  ریما  ربخ  ردـیح ، اغب و  یلکنم  دیعـس و  وب  و ]  ] نالغا هجاوخ  سایلا 
کی زا  ارما  هدرک  چوک  حابـصلا  یلع  نینچمه  دـندیدب . ار  رگیدـمه  یهایـس  هدیـسر  یغرآ  توس  بآ  بل  رد  يزاـغ  ناطلـس  نیـسح و 

فوفـص هتفرگ  نایم  رد  ار  بآ  دندیـسر  هّللا  دـبع  ریما  يوج  رانک  هب  نوچ  دـنداهن . خـلب  هب  يور  بآ  فرط  کی  زا  یغاـی  بآ و  فرط 
فارطا و رابخا  راسفتـسا  زین  هک  رومیت  دندش . قحلم  يزاغ  ناطلـس  نیـسح و  ریما  اب  لزنم  نآ  رد  دـندوب  ذـمرت  رد  هک  ارما  دـندرک . هیبعت 

. تسویپ ترضح  هب  هتفای  مامت  فوقو  هدرک و  وکین  بناوج 
پسا تشپ  رب  نانچمه  دمآرد  بش  نوچ  دندرکیم . نارابریت  بآ  فرط  ود  زا  باتفآ  بورغ  رخآ  ات  نیـشیپ  زامن  لوا  زا  زور  نآ  هصقلا 

تمیزه یغای  رکـشل  تشذـگب  رـسج  زا  نوچ  و  درک ، هلمح  يزاغ  ناطلـس  حابـصلا  یلع  دنتـشادیم . ساـپ  ار  مزح  تیاـعر  فرط  ود  زا 
زا هدـش  يالقکنم  يزاـغ  ناطلـس  دـندوب . هدـش  عمج  ناـشیا  اـب  راوس  رازه  ود  بیرق  دـندید . ضرع  يزاـغ  ناطلـس  نیـسح و  ریما  هدومن 

و دش ، یلوتسم  وا  رب  تلفغ  دوب  هدیدانراک  يدرم  لوارق  رادرس  نوچ  داتسرف . هغلهق  فرط  هب  نالوارق  درک و  روبع  ذمرت  فرط  هب  نوحیج 
رکـشل کنانچ  دنتـشگ ، راوس  هلیح  رازه  هب  هدش  همیـسارس  نالوارق  دیـسر . وا  رـس  رب  دوب ، کجیکیب  ریما  ردارب  هک  يانوجآ  رکـشل  ربخان 

دش و گنت  تصرف  نوچ  دندیسر . يزاغ  ناطلس  هب  مه  گنتاگنت  هدش  طلتخم  ناشیا  اب  یغای 
176 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هب بآ  زا  ار  دوـخ  ناـمدرم  عوـمجم  هدـش  مکحم  ياهریزج  رد  دـنتخادنا و  یتـشک  رد  ار  دوـخ  هلیح  رازه  هب  دـنامن  ندرک  لاـسی  لاـجم 
. دنامب بآ  فرط  نآ  رد  مامت  هب  ياپراهچ  هنب و  اما  دینارذگب ، تمالس 

دمآ و ملخ  هب  درک و  چوک  هتخوس  ار  اهیتشک  يزاغ  ناطلس  نآ  زا  دعب  دشیم . عقاو  گنج  زور  ره  هتفرگ  نایم  رد  ار  بآ  هام  کی  تدم 
بل رد  هدش  ناشخدب  هجوتم  اجنآ  زا  و  دندروآ . فرـصت  هزوح  رد  هتفر  يادلاروب  لیا  رـس  رب  قافتا  هب  نآ  زا  دعب  تسویپ . نیـسح  ریما  اب 

کلوک تشد  رد  دنتـشذگ و  يارـس  گنهرا  زا  دش و  يالقکنم  يزاغ  ناطلـس  رگید  راب  هدرک  حلـص  یناشخدب  دـمحم  هاش  اب  روش  بآ 
هجاوخ ساـیلا  هک  دیـسریم  رتاوت  هب  ربخ  اـقافتا  دومن . تعجارم  ناـغجلاب  فرط  هب  درک و  فلخت  مارهب  ریـش  اـجنآ  زا  داـتفا . لوزن  قاـفتا 
هلباقم رس  رد  دش و  يالقکنم  هتشاد  هک  درم  رازه  ود  اب  رومیت  ریما  نآ  دوجو  اب  هدمآ . دورف  نیگنس  لپ  رـس  رد  رامـشیب  رکـشل  اب  نالغا 

. داتسیاب نافلاخم 
تلق نافلاخم و  ترثک  رومیت  ریما  دـمآ و  تسد  رـس  رد  بش  نوچ  دـندرکیم . تخـس  یگنج  ناراـبریت  هب  فرط  ود  زا  بش  اـت  زور  نآ 

، دروآ تسد  هب  بیاـص  يرکف  درک و  ریبدـت  داـینب  تسا  رذـعتم  ندرک  هلباـقم  تسار  برـض  هب  هک  تشاد  موـلعم  تـسنادیم و  ار  دوـخ 
نسح نادیم  زا  راوس  دصناپ  رازه و  اب  دوخ  تشادب و  نیگنس  لپ  رس  رد  نمشد  لباقم  سک  دصناپ  اب  ار  دیؤم  ریما  یـسوم و  ریما  هکنانچ 

ضارقنا ات  دروآ و  ناوتیمن  ترابع  دـح  رد  ار  اهرذـگ  نآ  تبوعـص  بآ و  تمظع  دنتـشذگ . هدز  بآ  رب  ار  ناپـسا  شکنسر  رذـگ  ات 
رکـشل داوس  رود  زا  نافلاخم  لوارق  دومن  يور  قرـشم  علطم  زا  حبـص  هعیلط  نوچ  دوش . رـسیم  هک  منادـن  ار  هاشداپ  چـیه  ینعم  نیا  ملاع ،

ار لوغم  نوچ  دـندوب . هدز  دوش  عمج  نآ  درگ  هب  رکـشل  هک  ناشن  تهج  هب  گرزب  شتآ  هتـشذگ و  بآ  زا  هک  دـندید  ار  يزاغ  ناـطلس 
تلود ینومنهریب  هک  دندرک  هشیدـنا  دوخ  اب  تسین . تمواقم  لحم  هک  دنتـسناد  دـش  ققحم  راوخنوخ  هطرو  نآ  زا  يزاغ  ناطلـس  روبع 

نایتمیزه یپ  رد  یتارجگ  نادـیم  ات  دـش و  هریخ  يزاغ  ناطلـس  رکـشل  دـنتخیر . مه  زا  ینعم  نیا  درجم  هب  درک ؟ ناوت  تأرج  نیا  هنوگچ 
. تسویپ رومیت  ریما  هب  دمآ و  بقاعتم  دیسر  نیسح  ریما  هب  حتف  نیا  ربخ  نوچ  دنتفر .

رهش رکشل  دنارب . هغلهق  ات  هدش  يالقکنم  اجنآ  زا  راوس  رازه  ود  رومیت  ریما  رگید  راب 
177 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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تشاذـگب و هغلهق  رد  ار  سک  دـصتفه  رازه و  رومیت  ریما  دـنتفرگ . ندـمآ  فقوتیب  جوفجوف  دندونـش  رومیت  ریما  لوصو  ربخ  نوچ  زبس 
لالج ریما  مارهب و  وکاج و  ریما  نامیلـس و  ریما  تخاـس و  نوشوق  جـنپ  ار  راوس  تسیود  هلمج  نآ  زا  و  دـش . ادـج  سک  دصیـس  اـب  دوخ 

دنب ود  ار  پسا  ره  هک  دومرف  ررقم  درک و  ناور  هویرگ  يالاب  زا  هدرک  یـشیملشاب  ار  رومیت  لوی  نیدـلا و  فیـس  یجاح  سالرب و  نیدـلا 
زا هک  یئاغوراد  دنیآرد و  زبس  رهش  رد  فقوتیب  هک  دومرفب  و  دیامن ؛ هبلغ  رود  زا  دوشب و  رایـسب  درگ  ات  دندنبب  ولهپ  ود  رب  تخرد  خاش 

نایم رد  ربخان  باتفآ  عولط  تقو  دش و  رازخ  هجوتم  ریگبـش  سک  دص  اب  دوخ  رومیت  ریما  و  دنروایب . دـنریگب و  دـشاب  اجنآ  رد  لوغم  لبق 
دمحم خیش  و ]  ] مارهب ریـش  درک . طبـض  ار  نایرکـشل  نانیـشنارحص و  هدومرف  عمج  ار  اجنآ  نایعا  لوصا و  لاح  رد  دمآرد و  رازخ  هبـصق 

. دندش قحلم  اجنآ  رد  نایب 
دید باوخ  رد  هاگان  دوب ؛ لوغـشم  هلولیق  هب  رومیت  ریما  لاح  نآ  يانثا  رد  دندرک . هزات  دـهع  طرـش و  خیـش ، دـقرم  رـس  رب  ارما  عومجم  و 
ریما هزاوآ  نآ  تبالـص  زا  کنانچ  تسامـش ، نآ  زا  تکلمم  هک  دـیورب  فقوتیب  دـمآ . ترـصن  حـتف و  هک : تفگ  حیـصف  نابز  هب  یکی 
نخس نیا  هک  دنتسناد  دندنام و  ریحتم  عومجم  هن ؟ ای  دینش  نخس  نیا  لاثما  سکچیه  هک : دیـسرپ  نارـضاح  زا  تسجب و  باوخ  زا  رومیت 

. دندرک بیترت  لوغ  ود  هتفرگ  نوگوش  قافتا  هب  و  تسا ، بیغ  ملاع  ماهلا 
تشاد هک  یترثک  دوجو  اب  زین  نالغا  هجاوخ  سایلا  دومرف . لاسی  رومیت  ریما  ار  راغناوج  لوغ  درک و  شملشاب  نیـسح  ریما  ار  راغنارب  لوغ 
ریرقت هک  عون  نیدب  کجیکیب . ریما  رومیتقوت و  رگید  لوغ  دـیمح و  ریما  نالغا و  هجاوخ  سایلا  یکی  درک ، هیبعت  لوغ  ود  ار  دوخ  رکـشل 

رومیتقوت لثم  لوغم ، نالواره  نوچ  دنتسارایب . هکرعم  فوفص  هدش  لباقم  تسا  زبس  رهش  روهشم  يارق  زا  ياهیرق  هک  نتیم  يابق  رد  تفر 
ریت و هزین و  فدـه  هچ  ریـشمش و  فلع  هچ  ارما  نارداهب و  رثکا  دـنتخیرورف و  مه  زا  لوا  همدـص  رد  کجیکیب ، ریما  ردارب  یکیب  رداهب و 

نیدلا فیس  یجاح  و  تفرگب ، لوغم  ناگتخیرگ  هار  رس  دومرف و  تخات  مای  بآ  بل  هب  دوخ  سفن  هب  يزاغ  ناطلس  دندش ، ریگتـسد  هچ 
. دندش راتفرگ  گرزب  يارما  رثکا  ردیح و  ریما  هجاوخ و  فسوی  ریما  دیمح و  ریما  نالغا و  ردنکسا  دندش . دنقرمـس  هجوتم  وکاج  ریما  اب 

یتعامج اما  دندوب ، هدمآ  تراسا ] ریخست -[  دیق  رد  زین  کجیکیب  ریما  نالغا و  هجاوخ  سایلا 
178 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دنجخ بآ  زا  هتفر و  نایتمیزه  بقع  زا  نانچمه  مارهب  ریـش  يزاـغ و  ناطلـس  دـندرک . ناور  بش  هداد  هقوذآ  پسا و  هدرک  یـشیدنازارد 
. دندنارب دنکشات ] نکشات -[  ات  هتشذگ 

تخادنا و يراکـش  هگرج  دنجخ  بآ  زا  يزاغ  ناطلـس  درک . حرط  گرزب  يراکـش  داد  تسد  حتف  نیا  نوچ  ار  نیـسح  ریما  مایا  نآ  رد 
عومجم هکنآ  هنارکش  هب  دندش و  قحلم  مهاب  دندرک و  یشیمراموق  رقنا  يارحص  رد  قافتا  هب  درک و  بیترت  هگرج  كزید  زا  نیـسح  ریما 

، تسا دنقرمس  ربتعم  يارق  زا  هک  نامداش  رد  هدومن  تعجارم  تشگ  ملسم  دوب  هاوخلد  هچنانچ  یلکب  دش و  ملق  کی  فاص و  رهنلا  ءاروام 
. دش مّلسم  نیسح  ریما  رب  تموکح  تراما و  قافتا  هب  و  دنتشگ . لوغشم  ترشع  يوط و  هب  هدومرف  لوزن 

نیسح ریما  تراما  هصق 

تلود رود  يایحا  داهن و  تکلمم  روما  قسن  طبـض و  داینب  لدع و  ساسا  وکین و  دعاوق  تسـشنب  رهنلا  ءاروام  دنـسم  رب  نیـسح  ریما  نوچ 
761 ه/  ) هیام عبـس  نیتس و  يدـحا و  هنـس  بجر  فصتنم  رد  ار  ناخ  هاش  لباک  ارما  روهمج  قافتا  هب  و  دومرف ، دوخ  رادـمان  دادـجا  ابآ و 
فحت و اب  هسورحم  کلامم  نایعا  لوصا و  لها  ناگرزب و  دندرکیم . نیگنس  ياهیوط  یکرابم  تهج  زور  ره  و  دناشن . هاشداپ  1360 م )

هدتس اضما  ار  قباس  ماکحا  یـضام و  ناطلـس  ياهغیلری  و  دنتـشگ ، دعـستسم  سوب  طاسب  تلود  هب  هدمآ  کیدزن  رود و  زا  رایـسب  يایاده 
و دـندرک . تعجارم  دوخ  فولأم  نطو  هب  کـیره  هدرک ، نیعم  تاـهج  جارخ و  و  هدونـش ، لاـقکنت  قاـسی و  هتفاـی ، تاـیانع  لاـغرویس و 
و دـندش ، لوغـشم  تمدـخ  هب  تمزالم  لها  هدتـس  ناـمرف  یلوق و  هتـشاد  بترم  میدـق  رتاـفد  نوسوی  هب  قاـسای  ناـس و  رکـشل  ناـضراع 
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هدعاق هب  زاب  هنامز  تصرف  كدنا  رد  و  دـندرک . قورفم  ار  دوخ  راوخفلع  روخـشبآ و  هدز  میخم  دوخ  یلـصا  ياهتروی  هب  نانیـشنارحص 
. دندرک یشیمالشق  دوخ  تروی  رد  سکره  ناتسمز  نآ  دمآ . لوا 

يال گنج  هّصق 

دحرس زا  1361 م -) 762 ه /  ) هیام عبس  نیّتس و  ینثا و  هنس  رام - لاس  راهب  نوچ 
179 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

لاح رد  يزاغ  ناطلس  دناهدومن ، هجوت  رایسب  رکشل  اب  هدش  رهنلا  ءاروام  ریخـست  تمیزع  ار  نالوغم  رگید  راب  هک  دش  مرگ  فیجارا  لوغم 
دنقرمـس هب  هدرک  عمج  ار  نوحیج  بآ  فرط  نآ  رکـشل  لاح  رد  نیـسح  ریما  درک . نیـسح  ریما  تشاد  هضرع  نانعمه  داب  اـب  ار  ربخ  نیا 

نیسح ریما  هدومرف  بجوم  هب  دوب . هدرک  عمج  نیسح  ریما  لوصو  زا  شیپ  تشاد  قلعت  وا  هب  هک  اهرکـشل  عومجم  زین  يزاغ  ناطلـس  دمآ .
نآ رد  ار  ناپسا  زور  دنچ  و  دندیـسر ؛ رقا  هب  « 1  » يالکنم هدش  قحلم  يزاغ  ناطلـس  اب  ارما  ریاس  رداهب و  کلم  مشح و  هدـنز  اغب و  دالوپ ،

بقاعتم نارکیب  هاپس  اب  زین  نیسح  ریما  دندمآ . دورف  هدز  هاگرکشل  فلاخم  رکشل  هلباقم  رد  دنتشذگ و  دنجخ  بآ  زا  هدرک  هبرف  رازغرم 
. دیسررد

اب نیـسح  ریما  کنآ  ببـس  هب  اما  دـندوب ، هدـش  يوجهنتف  رادهنیک و  تیاـغ  هب  نـالغا  هجاوخ  ساـیلا  هیـضق  ماـقتنا  تهج  هب  لوغم  رکـشل 
رفظ هب  هدرک  درـس  لد  وا  زا  زین  ارما  دوب ، هدرک  شومارف  راوهتـشاگنا  هدـیدان  یلکب  ار  کـیره  قوقح  قباوس  دوب و  مشخ  رد  ارما  عومجم 

لباـقم هداد  بیترت  يرادنادـیم  فوفـص  هبراـحم و  هیبـعت  ماداـب  بآ  بـل  رد  ناـضمر  هرغ  رد  دـندوب . یـضار  دوـخ  تسکـش  نمـشد و 
ار مارهب  وتیاجلوا و  لواره  و  درک ، دزمان  طالرا  یجنـالیت  هب  ار  دوخ  لـبنق  و  داتـسیاب ، دوخ  سفن  هب  نیـسح  ریما  راـغنارب  لوغ  دنداتـسیاب .
ار اغبيراص  ریما  دوخ  لبنق  رد  و  داتـسیاب ، يزاغ  ناطلـس  راغناوج  لوغ  رد  و  درک ؛ دزمان  لوق  رد  ار  کلم  داهرف و  اغب و  دالوپ  و  تشادب ،
هب هکرعم  فص  هرون  نینچمه  و  داتـسرف . نوریب  ار  سابع  ریما  دـیؤم و  ریما  نیّدـلا و  فیـس  یجاـح  ریما  وکاـج و  ریما  لواره  و  تشادـب ،

. دش مکحتسم  لوغ  شش 
نایناهج دای  اب  رابرگد  ار  حون  نافوط  يراهب  هلاژ  و  دـینادرگ ، کیرات  گنت و  ار  نامـسآ  نیمز و  هایـس  ربا  تساـخرب و  همد  داـب و  هاـگان 

نانچ نیمز  ار  اضق  دنتسسگ . تایح  زا  دیما  هتسش  ناج  زا  تسد  قیالخ  عومجم  تخیرب . مامت  هب  ریت  زا  رپ  نامک و  زا  یپ  کنانچ  دروآ ،
لاجم ار  راتفر  داب  رکیپ  لیپ  نابکرم  هک  داد  تسد  نانچ  نافوط  نوچ  نامز  نیا  دادیمن . رذـگ  ار  نامد  لـیپ  ناراـب  من  كدـنا  هب  هک  دوب 

شوماخ و هلمح  تقو  اـت  دوخ  لـحم  هب  سکره  لوغم  رکـشل  دـندنامب . کـشخ  ياـجرب  ناپـسا  رثکا  دـنریگرب  مدـق  زا  مدـق  هک  دوبن  نآ 
. دندش لوغشم  گنج  هب  تخادنیب و  کنپک  یناراب و  رابکی  هب  هاگان  دندوب . هداتسیا  شوپکنپک 

______________________________

. يالقکنم يالقنم ، رگید : ياهتروص  (. 1)
180 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

لوا هلمح  رد  يزاغ  ناطلس  تفای . رییغت  وا  ریبدت  ینامسآ  ریدقت  بسح  هب  اما  دوب  نمشد  زا  شیب  ترثک  هب  نیسح  ریما  هک  نآ ]  ] دوجو اب 
مجاح مریـش و  هک  یجنلد  یغای  راغناوج  و  دندنارب ؛ شیپ  زا  دوب ، یغای  راغنارب  رادم  هک  ار  نایون  موکنـش  هتـسکش  ار  یغای  تسار  تسد 
مارهب ریش  ياهظحل  دمآرب . مهب  راسی  نیمی و  زا  راوخنوخ  يایرد  وچمه  رکـشل  و  دندینابنجب . ياج  زا  ار  نیـسح  ریما  لبنق  دندوب  هدرکرس 
مکحم ار  دوخ  نوتـسیب  هوک  وچمه  لوغم  نیدـلا  سمـش  ریما  اما  دـندومن ، یگنادرم  تدالج و  یتعاس  اغب  دالوپ  اـب  نیـسح  ریما  لوغ  رد 

. دوب هدشن  لوغشم  هبراحم  هب  زونه  هدرک 
. دینابنجب ياج  زا  ار  وا  هلمح  کی  هب  دنارب و  لوغم  « 1  » نیّدلا سمش  ریما  رس  رب  درم  نوشق  هدفه  اب  يزاغ  ناطلس 
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مزهنم ار  راغنارب  رثکا  لوغم  یجاح  ریما  تفرگ . ندرک  عمج  ار  دوخ  ناگتخیرگ  دش و  ریلد  زاب  درک  هدـهاشم  لاح  نیا  نیـسح  ریما  نوچ 
داتسرف و نیسح  ریما  شیپ  هب  ار  رداهب  کلم  رداهب و  نابات  لاح  رد  يزاغ  ناطلس  دیدرگزاب . هدنار  يرایـسب  تمیزه  يافق  زا  دوب و  هدرک 

ودره دـش و  رهق  رد  نیـسح  ریما  ددرگ . عفدـنم  مامت  هب  نمـشد  ات  درک  دـیابیم  هلمح  قافتا  هب  فقوتیب  دـشاب  حالـص  رگا  هک : دومنزاـب 
هب ارم  هک  تسا  يزاغ  ناطلس  زا  مک  نم  يرادرس  ریبدت و  هک : داد  باوج  دنارب و  دزب و  هدرک  رایـسب  رهق  رتمامت  هچره  بضغ  هب  ار  رداهب 

تشک و مهاوخب  کیکی  ار  امـش  عومجم  دیدرگ  بولغم  رگا  دیوش و  بلاغ  رگا  هک : تفگ  نآ  يانثا  رد  و  درک ! دیاب  راک  وا  دیدباوص 
، دنک هلمح  نمشد  رب  هک  دنتشاذگن  هتفرگ  يزاغ  ناطلس  نانع  قافتا  هب  دندمآ و  هدش  دیمون  وا  زا  رداهب  ودره  درک . دای  زین  دنگوس  نیدب 

. دندینادرگزاب هکرعم  فص  زا  ار  وا  هغلابم  تساوخرد و  هب  و 
بـش نآ  لحو  يرایـسب  ببـس  هب  یـضعب  پسا و  تشپ  رب  یـضعب  زور  اـت  دنتـشگزاب و  یمیاـق  هب  هاـگگنج  زا  زور  نآ  رکـشل  ود  نوچ 

تریغ و تیاغ  زا  يزاغ  ناطلـس  داتـسرف ، سک  يزاـغ  ناطلـس  بلط  هب  هک  دـنچره  نیـسح  ریما  دـمآ ، دورف  دیـسر  هک  اـجره  هب  سکره 
و دنیامنیم ، دج  یعس و  ندز  ریشمش  هب  هدرک  اهیزابناج  هاگرد  نارداهب  هاپس و  ناگرزب  هک : داد  ماغیپ  و  دشن ، تفتلم  تشاد  هک  یمشخ 
، نآ هطـساو  هب  زورما  ات  یناسریم ، کـیره  هب  رازآ  رازه  يرادـلد  رذـع و  ياـجهب  یناـجنریم و  یبجومیب  ار  ناـشیا  نآ ، ضوع  رد  وت 

نخس دوشیم و  هناگیب  نمشد  همعط  رومعم  نینچنیا  یتکلمم 
______________________________

نیدلا فیس  ریما  نتم : (. 1)
181 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دندروآ زور  هب  عون  نیا  هب  ار  بش  نآ  هصقلا  يونشیمن . ار  ناهاوختلود 
. دندنارب لوغم  رکـشل  رـس  رب  هناتافتلایب  دـندرک . هیبعت  ار  اهفـص  هرابرگید  دـش  لعتـشم  شوپزبس  کلف  بیج  زا  باتفآ  نیرز  هنیئآ  نوچ 
زا دعب  و  تشادب ، رارق  هب  ار  هدش  تمیزه  رکـشل  هک  دروآ  ياجهب  يدربتـسد  دومن و  يرادیاپ  دوخ  سفن  هب  لوغم  سمـش  ریما  زین  زورما 

. تسکشب رهنلا  ءاروام  رکشل  درک و  هلمح  رابکی  هب  رایسب  فقوت 
رعش

داـب اـب  هدرپـس  كاـخ  اـب  ار  سوماـن  ماـن و  هدرک و  هنبوراـب  كرت  ءارما  روه  تشگرب  وچ  ددرگ  بیع  رنهروز  هب  ناـماه  دوب  نوزف  نژیب  ز 
. دنداتسیان خلب  ات  یضعب  دنداتفا و  دنقرمس  هب  یضعب  دنتسناد . تمینغ  ار  تمیزه  نانعمه 

تکلمم نیا  كرت  رابکی  هب  اـت  دـنارذگب  نوحیج  بآ  زا  ار  لاـفطا  لاـیع و  دـنامن . فقوت  لاـجم  تفگ : يزاـغ  ناطلـس  اـب  نیـسح  ریما 
هلصو چیه  هب  سوسفا  هب  رمع  و  درادن ، يردق  نادنچ  سومانیب  تایح  هک : تفگ  يزاغ  ناطلس  میئوجب . هراچ  ار  دوخ  صالخ  میئوگب و 

نیا رب  نخس  میامنب . يدربتـسد  لوغم  اب  رگید  رابکی  هدرک  عمج  ار  اهرکـشل  منک و  فقوت  دنقرمـس  رد  نم  یئامرف  تصخر  رگا  دنیـشنن .
اب ار  رداـهب ]  ] ساـبع یجرواـج و  نـالغا و  هجاوخ  رومیت  و  درک . عمج  رکـشل  نوـشق  هدزاود  زور  هس  ود  ضرع  رد  و  تفرگ ، رارق  ینعم 

هجاوخ و دواد  اب  یتسمدب  تیاغ  زا  دروخ و  بارش  یجرواج  هار  رد  دنورب و  دنقرمـس  ات  هک  داد  رارق  درک و  هناور  يالقکنم  نوشق  تفه 
تیاکح نیا  ار  ناشیا  دنک . كاله  ار  امش  وا  ات  داتسرف  دهاوخ  نیـسح  ریما  شیپ  هب  هتفرگ  ار  امـش  ودره  يزاغ  ناطلـس  تفگ : هاش  ودنه 

. دنتفر لوغم  رکشل  شیپ  هب  هتخیرگ  قافتا  هب  ودره  دومن . لوقعم 
ناشیا اب  هاـش  ودـنه  هجاوخ و  دواد  هاـگان  هک  دـندمآیم  هدرکرـس  ار  لوغم  رکـشل  يـالقکنم  لواریـش ، رومیت و  کـبک  کـیب و  یجاـح 
دنامن لاجم  ار  لاسای  دیـسر و  گنت  هب  یغای  نوچ  دندروآ . ناطلـس  يالقکنم  رـس  رب  هدرک  رـس  ار  یغای  رکـشل  لاحلا  یف  و  دندروخزاب .
رایتخا رارق  رب  ار  رارف  دوش ؛ نصحتم  دنقرمـس  رد  هک  تسناوتن  زین  يزاغ  ناطلـس  ترورـض  تشگزاب . دـش و  مزهنم  نـالغا  هجاوخ  رومیت 

خلب ياهقالیی  رد  تخاس و  عمج  ار  عومجم  دوب  یحاون  نوماریپ و  نآ  رد  هک  رکشل  ره  و  دومن . تماقا  خلب  رد  هتشذگ  نوحیج  زا  و  درک ،
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نیسح ریما  اما  دش . لوغشم  برط  شیع و  هب 
182 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هیـضق رگا  هک  درک  ممـصم  دوخ  رطاـخ  رد  و  دربب ، وتربش  قـالیی  هب  دـیناچوکب و  کـیجات ، كرت و  زا  ار ، دوخ  یـشاوح  عباوت و  عومجم 
. دهن ناتسودنه  هب  يور  دوش  نآ  زا  رتظیلغ 

دون زا  شیب  دنتـشاد  هک  پسا  دص  ره  زا  و  داتفا ، ناشیا  نایاپراچ  نایم  رد  کلاه  یـضرم  داد  تسد  ار  لوغم  هک  حتف  نیا  زا  دـعب  ار  اضق 
ریش لوغم و  کیب  یجاح  اما  دنداتسیاب ، هاگفاصم  لزنم  رد  مه  هطساو  نیدب  دنیایب . دوخ  يالقکنم  بقع  رد  هک  دنتـسناوتن  دندش و  طقس 

. دندمآ دندنارب و  دنقرمس  رد  ات  رومیت  کبک  و  اذک ]  ] یلوهآ
. درک مولعم  لوغم  لاح  تیفیک  زا  دیسر  هغلهق  هب  نوچ  سابع ]...[  يزاغ  ناطلس 

دنقرمس نالادبرس  هصق 

، دنتشذگ نوحیج  بآ  زا  هتـشاذگ  حرط  هب  ار  رهنلا  ءاروام  دنتـشاد  هک  فوخ  تیاغ  زا  دندش و  مزهنم  لوغم  زا  رهنلا  ءاروام  رکـشل  نوچ 
صاخ و فیرش و  عیضو و  عومجم  داتفا ، نایدنقرمـس  داهن  رد  شتآ  هک  دش  مرگ  نانچ  لوغم  رکـشل  ندیـسر  ربخ  و  تفر ، رکذ  هچنانچ 
هب دوب  هدش  یلوتـسم  ناشیا  رب  هک  فوخ  بعر و  تیاغ  زا  دنداهن و  عماج  دجـسم  هب  يور  قافتا  هب  دوخ  یـشیدناتحلصم  تهج  هب  ماع 
هب ملع  لیصحت  مسا  هب  اراخب  ناگدازگرزب  زا  یصخش  دننک . هچ  هک  دنتـسنادیمن  يراز  عرـضت و  زا  ریغ  هب  هنازجاع  هدرمورف  ياپوتسد 

داهن ربنم  رب  مدق  هناریلد  تساخرب و  دیدب  لاح  برطـضم  ار  مدرم  نوچ  تشاد ، ماوع  مدرم  نایم  رد  يدوجو  كدنا  دوب و  هدمآ  دـنقرمس 
: تفگ درک و  رهش  رباکا  هب  يور  تفر و  الاب  هب  و 

هک زورما  هصاخ  دوش ، رسیم  شاعم  اجک  دریگ و  ندرگ  هب  يرادرس  لغش  دوش و  ملاع  روما  نمضتم  هک  یسک  دوجویب  ماوع ، هزجع  راک 
يور يوق  نمشد  هک  زورما  درک و  فرصت  جارخ  جاب و  نما  تدم  رد  کلم  یلـصا  کلام  و  دومن . يور  نایملاع  لاح  هب  نینچ  یلالتخا 
التبا نافوط  ثداوح  ناراب  دومن و  يور  بعص  نینچ  نیا  هیلب  نوچ  درک . رایتخا  دوخ  تمالس  هتـشاذگ  دنوادخیب  ار  هراچیب  تیعر  دومن 

نیا رد  یلک  يرکف  سپ  دنربب . هدرب  هب  ار  مالسا  تمصعلا  راد  نایور  هدیـشوپ  دنروخب و  ناناملـسم  هیزج  نارفاک  هک  دشابن  اور  درک  ادیپ 
حالص مغ  ندرک و  دوخ  زا  تیذا  عفد  داهج و  هک  تسا  نشور  نایملاع  همه  رب  نهربم و  نایدا  عیمج  رد  تسا . بجاو  ندرک  باب 

183 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. بجاو ندومن  ددـم  باب  نیا  رد  ار  نایمالـسا  عومجم  تسا و  ضرف  ناضمر  هام  هزور  هناگجنپ و  زاـمن  يادا  نوچمه  ندروخ  ناناملـسم 

نیا رد  هک  فیرـش  عیـضو و  عومجم  زا  نامز  نیا  ندرک . دـهاوخ  تساوخزاب  ناگرزب  امـش  زا  ار  هلماعم  هنأش - زع  راگدـیرفآ - ازج  زور 
دراد لد  رد  هچره  هکره  دریگیم ؟ ندرگ  هب  هک  نینچ  ياهیلب  هدهع  دیامنیم و  مایق  ریطخ  رما  نیا  هب  کی  مادک  دیاهدش  رضاح  هّللا  تیب 

. دنامب قوعم  نینچنیا  نید  راک  هک  دیهدم  اضر  الا  دیئوگب و 
صاوخ و اما  دـندرک ، اهنیـسحت  ار  وا  قاـفتا  هب  دـمآرب و  ساـنلا  ماوع  زا  ویرغ  راـبکی  هب  تفگب  ریذـپماع  ریگماـع  نخـس  عون  نیا  نوچ 

نایم زا  غیت  نامه  ياهظحل  زا  دعب  دنتـشگن . رما  نیا  دهعتم  کیچیه  دندومن و  بانتجا  لغـش  نیا  ندومن  مادـقا  زا  یلکب  ناگرزب  عومجم 
گرزب لغـش  نیا  مدرک و  امـش  يادـف  ار  دوـخ  نم  ناناملـسم ، يا  تفگ : درک و  ماوـع  فرط  هب  يور  داـهن و  دوـخ  ندرگ  رب  دیـشکرب و 

. دندمآرد وا  تعیب  رب  دندرک و  لوبق  ار  وا  توعد  قافتا  هب  دندرک و  ولغ  رابکی  هب  ماوع  دـیئوگیم ؟ هچ  امـش  مدـش ، نمـضتم  ار  کلاه 
تـسود عبطلاب  نانچ  ار  وا  قیالخ  داهن . یلک  روما  قسن  طبـض و  رد  مدق  هنادرم  درک و  تماما  ار  نامدرم  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  نآ  زا  دـعب 

. يدندیشوک ناج  هب  مهم  نآ  مامتا  رد  تبغر  عوط و  هب  همه  يدومرف  هچره  هک  دنتشاد 
زین دوخ  و  دن .]  ] دناشنب ناظفحتسم  هتخاس  دنب  هچوک  تشخ  لگ و  هب  یـضعب  دنتخادنا و  بوچ  یـضعب  غابهچوک  ياهرـس  ات  دومرف  سپ 
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دعب تفرگیمن . رارق  لحم  چیه  رد  هظحل  کی  دیدرگیم و  رهش  فارطا  تالحم و  درگ  لصتم  هدومن  غیلب  طایتحا  بش  همه  زور و  همه 
لاسی هگرج  دش و  ادـیپ  راسی  نیمی و  زا  راخز  رحب  جوم  وچمه  ای  رابشتآ و  ربا  وچمه  لوغم  رکـشل  داوس  هاگان  زور  ود  هب  هیـضق  نیا  زا 
دزمان هک  یتعامج  اهدنبهچوک و  ناظفحتـسم  اعطق  هک  داد  قلطم  بیهن  هدازگرزب  نآ  دیدرونرد . مه  زا  ار  ناهج  راوخنوخ  نافلاخم  « 1»

ددم ضرعتم  و  ددرگ ، دوخ  مصخ  هد  باوج  هتفای  نییعت  بناج  ره  هب  سکره  و  دنبنجن ، ياج  زا  دندوب  هدش  رمم  لحم  رفم و  عضاوم  ره 
رانک ات  ار  ناروالد  زا  یعمج  و  تشادـب . رارق  هب  نانچمه  دوب  هدرک  نیعم  هکجیک  کمک و  مسا  هب  هک  ار  نامدرم  رگید  و  دوشن ؛ يرگید 

نمشد ات  هک  داد  لاثم  دناشنب و  هاگنیمک  رد  دربب و  تسا ، رود  رهش  طسو  زا  یگنسرف  کی  بیرق  هک  اهغابهچوک 
______________________________

. لاصی هکرن  نتم : (. 1)
184 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دصرتم هتسویپ  نامک  رد  اهریت  و  تسبب ، هیور  ود  ار  هار  رس  رگید  یتعامج  اب  دوخ  و  دنوشن ؛ گنـس  ریت و  ضرعتم  اعطق  درذگن  ناشیا  زا 
. تسشنب

هب هتـشذگ  هاگنیمک  زا  دـندنار و  غاب  هچوک  رد  زیرنانع  هناـتافتلایب  تسا  ناـشیا  تداـع  هچناـنچ  توخن  ربک و  تیاـغ  زا  لوغم  رکـشل 
کیجات و روهت  زا  ناراوس  دـندرک . نازیرگنـس  ناراـبریت و  راـبکی  هب  اـت  دومرفب  هدازاـنالوم  دندیـسر . دوب  هتـسب  هدازاـنالوم  هک  یلحم 

ناگدایپ رگید  فرط  زا  هاگان  رابکی  هب  دـنتفات . نانع  زورفاشتآ  گنـس  زودـلد و  ریت  مهـس  زا  هدـنام  بجعتم  هلاجر  ناگدایپ  یگنادرم 
رد زونه  هک  دـندرکیپ  گنـساملق  بوچ و  هایـس  برـض  هب  ار  لوغم  ناراوس  دنتـسجورف و  ياجره  زا  هتـساخرب  ناج  رـس  زا  نیـشننیمک 

. دننک دای  سلاجم  لفاحم و  رد  اهناتساد  هب  ار  هصق  نآ  ناتسلوغم 
. دنناسر متفه  نامسآ  هب  يوبا  هلان  بجعت  زا  دسر  ناشیا  غامد  هب  نآ  يوب  نوچ  و 

تسد هب  شتشوگ  هلصو  ره  دش  ریگتـسد  هچنآ  دنداهن . رارف  هب  يور  لوذخم  بوکنم و  نانچمه  لوتقم  يزیچ  حورجم و  یـضعب  هصقلا 
ياهدـیاف نتفوک  درـس  نهآ  دـسریمن و  یئاج  هب  شـشوک  یعـس و  هک  دنتـسناد  دـندیدب  لاح  نانچ  نالوغم  نوچ  دوب . هداتفا  سککـی 
هدروخریت زارگ  نوچ  مشخ  بضغ و  تیاغ  زا  دیـسرن . یئاـج  هب  دـندرک  عقوت  يرـضحام  كدـنا  دـنتخیگنا و  هطـساو  دـنچره  دـنکیمن .

مورحم سویأم و  رایـسب  شـشوک  زا  دعب  دیـسریمن . یئاج  هب  دـندروآیم  لاغآ  دـندربیم و  هلمح  هدـیدرگ  رهـش  نوماریپ  درگ  دـنچره 
. دنداتسیان لوغم  دحرس  ات  هکلب  لوغ  ات  چوک  رب  چوک  دنتشگزاب و 

نوچ لاح  نیا  يانثا  رد  دندرک . لوبق  يریما  یماما و  هب  ار  وا  هداهن  هدازانالوم  نامرف  طخ  رب  تبغر  عوط و  هب  تعاطا  ندرگ  نایدـنقرمس 
یـشیماغلوب ار  تیالو  لاوحا  تیفیک  هک  داتـسرف  رازخ  دـح  ات  دـنچ  يراوس  اب  ار  رداهب  سابع  دیـسر  يزاغ  ناطلـس  اـب  لوغم  لوصو  ربخ 

ات صحفت  لیبس  هب  ار  دنچ  يراوس  لوغم  رکـشل  تعجارم  نانمـشد و  تقـشم  زا  دعب  هدازانالوم  فرط  نیا  زا  دندروایب . قیقحت  ربخ  هدرک 
. دروآ يزاغ  ناطلـس  شیپ  سبح  هب  ار  وا  رداهب  سابع  دروخزاب . رداهب  سابع  هب  ناراوس  نآ  زا  یکی  دوب ، هدرک  ناور  نوحیج  بآ  رانک 
ار رابخا  عومجم  هدومن  رایـسب  ینامداش  فلاخم  تعجارم  رب  دـش  مولعم  وا  زا  لصفم  حورـشم و  هرخآ  یلا  هلّوا  نم  لاوحا  یهاـمک  نوچ 

. تشگ هجوتم  هدش  راوس  بقاعتم  زین  دوخ  دیناودب و  نیسح  ریما  شیپ  نانعمه  داب  اب  يراوس  هتشون  بترم 
185 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ینامداش نافلاخم  تسکـش  رب  هچرگا  درک  مولعم  ار  رهنلا  ءارواـم  عاـضوا  یگنوگچ  تفاـی و  ربخ  لاـح  نآ  تیفیک  زا  نیـسح  ریما  نوچ 
رب دیسر و  يزاغ  ناطلـس  زور  هس  ود  زا  دعب  دش . رکفتم  مهوتم و  لدج  گنج و  رب  ناشیا  ندومن  تأرج  نایدنقرمـس و  روهت  زا  اما  دومن 

لیح لبح  هب  ار  ناشیا  عومجم  هک  تفرگ  نآ  رب  رارق  تبقاع  دندرک . زیگنا  اهریبدت  دندز و  اهیار  نارادبرـس  لالقتـسا  تکلمم و  رارقتـسا 
تعلخ و هتـشون ، زیمآّتنم  ياهتلامتـسا  ار  تقو  تحلـصم  تفرگارق  نخـس  نیا  رب  تروشم  نوچ  دـننک . راتفرگ  راغ  نب  رد  راـتفک  نوچ 
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هب حیصف  نایچلیا  هارمه  هدرک  دکؤم  اههمانتغل  هب  تکلمم  نایعا  لوصا و  تایمّلـسم  تایفاعم و  غیلری  دنقرمـس و  روشنم  ریـشمش و  رمک 
رد درذگب و  نوحیج  زا  دوخ  هنب  چوک و  اب  يزاغ  ناطلـس  هک  دید  نانچ  تحلـصم  نیـسح  ریما  یچلیا  نآ  رثا  رب  و  دندرک . ناور  دنقرمس 

قالیی زا  قافتا  هب  هداد  اهیوط  ار  رگیدـمه  وتربش  قالیی  رد  هزور  دـنچ  دـننک . هاگناتـسمز  نایدنقرمـس  نانیمطا  تهج  هب  بشخن  شک و 
زور رد  مه  و  دمآ . دوخ  تروی  هب  مامت  لیجعت  هب  يزاغ  ناطلس  داهن و  یلاس  يارـس  هب  يور  قالـشق  تهج  هب  نیـسح  ریما  دندرک . چوک 

ناتسمز نآ  رد  مه  داهنب و  ار  اجنآ  يوراب  ترامع  داینب  دیسر  یشرق  هب  هک  هار  درگ  زا  و  دش ، ناور  بشخن  شک و  فرط  هب  هدرک  چوک 
. درک مامت 

اهوناز نالوغم  مسر  هب  دندش  فّرشم  نیسح  ریما  تافتلا  ریشمش  رمک  تعلخ و  ایاده و  فحت و  هب  نوچ  نالادبرس  تعامج  اب  هدازانالوم 
یـشرق هب  يزاغ  ناطلـس  لوزن  زا  کـنآ  زا  دـعب  دنتـشارفب . قویع  هب  رـس  هتفرگ  اـهباسح  دوخ  زا  هلماـعم  نآ  رد  دـندومن و  اـهینامداش  هدز 

هب ترک  دنچ  يزاغ  ناطلس  ناتسمز  نآ  دنداتسرف . يزاغ  ناطلـس  اب  دنتخاس و  بیترت  یکربت  يریما  ره  تهج  هب  هدح  یلع  دندش  رادربخ 
ینانچ یـشوگرخ  باوخ  هب  دوب  وا  یگتـسناد  هک  اجنآ  زا  دنتفای . یلـست  مامت  هب  ارما  فرط  زا  نالادبرـس  ات  دومرف ، تفر  دـمآ و  دـنقرمس 

. دندروآ رخآ  هب  ار  ناتسمز  نآ  عون  نیدب  و  دنامن ، ناشیا  نطاب  رد  باجح  فوخ و  رثا  الصا  اعطق و  هک  تشادب  رارقرب  ار  ناشیا 

مود ترک  رهنلا  ءاروام  هب  نیسح  ریما  ءالیتسا  هصق 

1366 م) 767 ه /  ) هیام عبس  نیّتس و  عبس و  هنس  قباطم  لیی  يوق  راهب  رد 
186 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

و دش . دنقرمس  تخت  هجوتم  هدرک  عمج  ار  ناغلبش  یخدنا و  نامداش و  راصح  نالتق و  زودنق و  ناشخدب و  خلب و  ياهرکـشل  نیـسح  ریما 
زا تسه و  یلک  داـمتعا  امـش  رب  ارم  هکنآ : رب  لمتـشم  تشوـنب ، دنقرمـس  نالادبرـس  هب  زیمآتلامتـسا  ماـکحا  تارک  هـب  لوـصو  زا  شیپ 
نآ دیئایم . نم  لابقتسا  هب  مرواینورف  لگناک  يارحص  رد  ار  نویامه  يودرا  نم  ات  الصا  اعطق و  منادیم . رتقفشم  رتمرحم و  ارما  عومجم 

. دندرک رواب  ار  هناسفا  نیا  دندروخ و  ار  قلمت  نیا  نانیکسم 
هب دـشاب  اهرهـش  مسر  هچناـنچ  هدرک  تسار  تاـفلکت  عاونا  هب  نالادبرـس  دومرف  لوزن  لـگناک  غوروق  رد  یکراـبم  هب  نیـسح  ریما  نوچ 

هفرم لامتسم و  هدومرف  نوگانوگ  ياهتیانع  ار  ناشیا  نیسح  ریما  زور  نآ  دنتشگ . فرشم  سوب  ناتسآ  تلود  هب  دندمآ و  نوریب  لابقتـسا 
. دندرک لصاح  یلک  نانیمطا  هکنانچ  دینادرگزاب ، لاحلا 

. دندمآ نوریب  هدرک  بیترت  لوا  زور  زا  شیب  رایسب  تاقوسکنت  تاکربت و  رگید  زور 
هدرک ریگتـسد  ار  همه  دوب ، هدرک  سکره  هدـهع  هب  ار  سکره  کنانچ  نیـسح ، ریما  هدومرف  بجوم  هب  دندیـسر  ساـیلک  هحاـس  هب  نوچ 

: دناهتفگ هکنانچ  تسویپ ، ذافن  هب  تسایس  مکح  ار  ناشیا  عومجم  قلطم  دنتفرگب و 
رعش

دیرخزاب و رادياپ  زا  هدرک  تساوخرد  ار  هدازانالوم  يزاغ  ناطلس  اما  دندرک  ماد  رد  شکریش  كریش  هبدندرک  مان  كریش  هک  ار  یلاغش 
. دومرف تزاجا 

هب تکلمم  طبض  لام و  قسن  نوناق  هک  زور  دنچ  زا  دعب  دش . یلاخ  یفاص و  فلاخم  زا  تکلمم  تفرگ و  الاب  نیـسح  ریما  راک  نآ  زا  دعب 
هناهب و  دش ، عقاو  رتمامت  هچره  جازم  رییغت  يزاغ  ناطلس  اب  ار  نیسح  ریما  ناثیبخ  ثبخ  هطساو ] هب   ] تفای ماجنارس  تقو  تحلصم  بجوم 

ره هب  داهن و  نایم  رد  ياپ  دوخ  سفن  هب  يزاغ  ناطلس  داد . نالصحم  تسد  هب  هدرک  غیلب  هرداصم  ار  وا  یـشاوح  عباوت و  عومجم  هتخیگنا 
. دادب هجو  نآ  ضوع  رد  دوب ، نیـسح  ریما  رهاوخ  هک  دوخ  هفیرـش  مرح  هراوشوگ  يرتشگنا و  ات  و  تسبب ، مهب  ار  هلماعم  نآ  دوب  هک  عون 

رگید یـسنج  دقن و  نوچ  دـنامب  هک  ياهمتت  ضوع  رب  يزاغ  ناطلـس  درکن . دادرتسا  تفگن و  چـیه  تخانـشب  هکنآ  دوجو  اب  نیـسح  ریما 
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. درک بلط  هچقآ  تفرگن و  نیسح  ریما  درب ، ناوید  هب  رانید  رازه  هس  ضوع  رد  ار  دوخ  هبح  ناپسا  دشیمن  تفای 
187 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هضرع يزاغ  ناطلس  دش ، نالتق  هجوتم  و  دندز ، چوک  هکروک  رب  هک  دومرفب  تمیزع  لاود  نیـسح  ریما  دش و  تیافک  هجو  هک  نآ  زا  دعب 
دیامرف تیانع  رگا  دومرف ، دهاوخ  رییغت  ار  كرابم  جازم  هدـیناسر  ترـضح  هب  غورد  تسار و  نخـس  ناضرغ  بحاص  تبقاع  هک : تشاد 

هس ود  هکنآ  زا  دعب  تشادزاب . زبس  رهش  رد  ار  وا  سم )؟(  كرک  كرک  هب  هدومرف  بانتجا  نیـسح  ریما  مشاب . گرزب  يودرا  مزالم  هدنب 
. درکب گرزب  يراکش  داهن و  راکش  داینب  لالم  عفد  تهج  هب  يزاغ  ناطلس  تشذگب  هیضق  نیا  رس  زا  هام 

هـضرع نیـسح  ریما  هب  هتخیگنا  ناتهب  تمهت و  عاونا  هدرکب  دـنچ  يدـیزم  سانغارق ، داهرف  شیورد و  یلع  یـسوم و  ریما  لـثم  نادـساح ،
نآ رب  ار  يزاـغ  ناطلـس  اـهراب  و  دـن ]  ] دوـب هدرک  نوـگرگد  لد  نیـسح  ریما  زا  دـنچ  یببـس  هب  ارما  رثـکا  ـالو  نـیا  رد  و  دـندرک . تـشاد 

جورخ شوگ  تعامج  نآ  نخـس  هب  دش و  ترورـض  دـمآ  نایم  رد  یمهو  هیـضق  نآ  زا  نوچ  درکیمن . لوبق  دوش ، یغای  هک  دنتـشادیم 
. تفرگورف

لوا ترک  نارقبحاص  ناطلس  جورخ  هصق 

. دندش فقاو  يزاغ  ناطلس  جورخ  ربخ  رب  ینالتق  مارهب  ریش  ریالج و  مارهب 
هب روما  رد  تروشم  تهج  هب  هدرک  راجلوب  ار  يزور  دـندش و  یغای  دنتـسناد و  تمینغ  ار  تصرف  ناـشیا  هدرک  عمج  ار  دوخ  ياهرکـشل 

نوریب دوخ  تیالو  رکـشل  دنورب و  ریالج  مارهب  مارهب و  ریـش  هک  دندرک  رارق  هدرک  دکؤم  دنگوس  هب  راک  داینب  دـندش و  عمج  نیعم  یئاج 
دومرف و وراب  ترامع  داینب  دوب  هدرک  هک ]  ] طرـش لوق و  رارق  رب  لوا  دیـسر  نالتق  هب  نوچ  مارهب  ریـش  دـنوش . قحلم  ياج  کـی  هب  هدروآ 
هب تفر و  نیسح  ریما  شیپ  تاریصقت  رذع  هب  هدیچ  ار  ریبدت  نآ  طاسب  دیشیدنیب و  ار  راک  لآم  رگید  راب  اما  تفرگ ، ندرک  عمج  اهرکشل 

ریما شیپ  هک  درک  تسناوت  نآ  لمحت  هن  تشاد  هک  یلددب  تیاغ  زا  دیسر  دنجخ  هب  نوچ  زین  ریالج  مارهب  و  تشگ . زارفارس  وفع  تعلخ 
يالج دش و  لوغم  هجوتم  تسنادیم  دوخ  تهج  کی  ار  ناشیا  هک  یتعامج  اب  دتـسیاب ، تیالو  رد  هک  تشاد  نآ  يور  هن  دور و  نیـسح 

. درک نطو 
هب دش و  راوس  هنالکوتم  دندرکن  افو  دوخ  لوق  رب  ناشیا  هک  دید  يزاغ  ناطلس  نوچ 

188 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
اما دـنتفر ، نیـسح  ریما  شیپ  هدـش  نادرگیور  یجرواج  ریما  نامیلـس و  ریما  دـندوب  بحاصم  هک  یتعامج  زا  تفرب . نایرواسی  لیا  طـبض 

هکنآ ببس  هب  دوخ  تشاذگ و  هغوراد  دنقرمس  رد  شردارب  اب  ار ]  ] هکودنه ریما  دمآ . دنقرمس  هب  هدرک  طبـض  ار  نایرواسی  يزاغ  ناطلس 
یجاح تیزعت  زا  دـعب  يزاغ  ناطلـس  دوب . هتفر  قح  تمحر  هب  دوخ  اغآ  ناکرت  ياجلوا  دـمآ . زبس  رهـش  هب  دوب  رامیب  اغآ  ناکرت  ياجلوا 
نیـسح ریما  اب  ار  يزاغ  ناطلـس  هدرک  طسوت  هک  دوب  هدمآ  فرط  نآ  زا  رداهب  کلم  درک . ناور  هغلهق  فرط  هب  يالقکنم  ار  نیّدلا  فیس 

. دیسرب زین  « 1  » وا رب  هجاوخلا  دبع  نآ  زا  دعب  و  دهد ، حلص 
ناطلـس دنریگب . ار  ناشیا  هک  دندش  نآ  رب  رداهب  سابع  وکاج و  ریما  درک . هناور  ریما  فرط  هب  ار  وا  دشن و  ضرعتم  نیّدـلا  فیـس  یجاح 

. دمآ زبس  رهش  هب  دوخ  و  داتسرفب ، رایسب  يرادتمرح  زا  دعب  هداد  وکین  ياهباوج  تشاذگن و  دیزگب و  بل  يزاغ 
یقاـب سکدـص ، اـب  دوخ  هک  داد  رارق  داتـسرف و  يزاـغ  ناطلـس  بلط  هب  فحـصم  اـب  ار  یچهنازخ  رـضخ  تشون و  هماندـهع  نیـسح  ریما 

لابقتـسا سکدص  اب  هتـشادزاب  رازخ  رد  ار  دوخ  ياهرکـشل  نارقبحاص  ریما  و  دـیآ ، کجکج  گنت  هب  هتـشاذگ ، هناغج  رد  ار  اهرکـشل 
هماندهع بوتکم و  نآ  رب  دامتعا  يزاغ  ناطلـس  دیامن . تعجارم  هدومن  میدـق  دـهع  دـیدجت  رگید  راب  دـننکب و  رود  زا  یتاقالم  ات  دـیامن 

. دومنن تبغر  تاقالم  هب  تسه ، ياهلیح  نآ  نمض  رد  هک  تسناد  درکن و 
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هچرگا يزاغ  ناطلس  دوش . هتشادرب  هنایم  زا  باجح  هنتف و  دوش و  تاقالم  هک  دندید  نآ  رد  حالص  رابکی  هب  هدومن  داعبتسا  رگید  يارما 
دناشنب و نیمک  هب  ونهد  رد  ار  درم  تسیود  درم  دصیس  نآ  زا  و  دش ، راوس  رازخ  زا  تفرگرب و  دامتعا  راوس  دصیس  دوب  هیـضق  نیا  نکمم 
، هتسشن يزاغ  ناطلس  راظتنا  هار  رس  رب  دوب و  هتشک  ار  مارهب  ریش  نیـسح ، ریما  لاح  نآ  يانثا  رد  دوش . ادج  هک  تساوخ  سکدص  اب  دوخ 
. درک تیاکح  يزاغ  ناطلـس  ناکیدزن  اب  دـمآ و  ونهد  هب  هتخیرگ  ياج  نآ  زا  لـیجعت  هب  دوب ، رـضاح  هیـضق  نآ  رد  ریما  ناـمالغ  زا  یکی 

يرارش ّرش  نیا  دنیشنورف . ّرش  ررـش  هک  میاهدیناسر  اجنادب  راک  لیح  رازه  هب  ام  هک : دنتفگ  دندومن و  عانتما  هدرک  تهافـس  يو  اب  ناشیا 
بـش نآ  دناوخورف . اجن » تمـص  نم   » تسا نخـس  ياج  هن  هک  دید  نوچ  زین  نیکـسم  نآ  دزوسب . ار  یناهج  هک  دهاوخیم  هتخورفاون  زا 

طایتحا مزح و  چیهیب 
______________________________

. واریب هجاوخلا  دبع  اضیا : (. 1)
189 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دیسرب گنتاگنت  هدرک  ریگبش  يرکشل  اب  نیسح  ریما  دنتفخب .
نآ زا  هتخیرگ  هدـمآ  نوریب  هدرک  یـشیملکب  افق  زا  دوخ  هدـینارذگ  مرح  گنت  زا  ار  دوخ  رکـشل  دـش و  راوس  همه  زا  شیپ  يزاغ  ناطلس 

دیسرب يزاغ  ناطلـس  نوچ  دنامن . راید  نآ  رد  راّید  هتخیرورف  مه  زا  رابکی  هب  دندوب  قورغا  رد  هک  يرکـشل  قورغا و  هب  ار  دوخ  رکـشل 
. دیبلط تروشم  باب  نآ  رد  ارما  زا  دنامب و  ریحتم  دیدن ، قورغا  رد  ار  سکچیه 

رارق ناسارخ  نتفر  رب  يار  هصقلا  دـنهن . ناتـسلوغم  رد  رـس  هک  دـندرک  قافتا  یـضعب  دـنور و  ناسارخ  فرط  هب  هک  دـندید  قاری  یـضعب 
. تفرگ

جنپ داتفه و  بیرق  ناشیا  تعجارم  ات  و  داتـسرف ، تـالک  تاره و  هب  سک  ناـگی  سکره  جازم  ندومزآ  تهج  هب  دیـسر  ناـخام  هب  نوچ 
ناـشیا لاـح  رب  ار  یـسک  اـت  دنتـشادیم  فوقوم  دوخ  شیپ  ار  ناـسارخ  دراو  رداـص و  تدـم  نآ  رد  و  دـنتفرگ . رارق  یحاون  نآ  رد  زور 

نیدب تزاجا  ار  نایناوراک  و  دش ؛ تاره  هجوتم  هک  تخادـنارد  هزاوآ  يزاغ  ناطلـس  دـندرک  تعجارم  ناگداتـسرف  نوچ  دـشابن . یفوقو 
. دش ناور  هداهن  بشخن  یشرق و  فرط  هب  يور  دوخ  هداد  هزاوآ 

. درک دنک  زا  تمیزع  رکف  دمآ . غرمیام  هب  درک  عمج  ار  یحاون  نآ  رکشل  هک  نآ  زا  دعب 
نآ رد  مه  زین  رداهب  کـلم  و  دوب ، هتـسشن  هدز  هاگرکـشل  درم  رازه  شـش  بیرق  اـب  یـسوم  ریما  قیلادروب ] قلادرب -[  یکیدزن  رد  ار  اـضق 
هچ هب  رکـشل  ود  نیا  نایم  زا  تسیچ ؟ ام  قاری  هک : درک  لاؤس  ارما  زا  يزاغ  ناطلـس  دوب . هدمآ  دورف  درم  رازه  جنپ  راهچ  بیرق  اب  یلاوح 

. دـنرب نوخیبش  یـسوم  ریما  رـس  رب  دنتـشاد  هک  درم  دصیـس  اب  هک  دـندید  قاری  نانچ  وکاج  ریما  رداهب و  ساـبع  نتـشذگ ؟ میناوت  بجوم 
 ]...[ دیدزد ناوت  هنوگچ  یشرق  راصح  هکنآ  صحفت  هب  دوخ  تشادب و  نیعم  هاگیاج  كرت  رد  ار  رکـشل  دیدن و  تحلـصم  يزاغ  ناطلس 

رمم نآ  زا  دـمآ و  دورف  دوخ  يزاـغ  ناطلـس  دـیدب . ار  بآ  رمم  دیـسر و  هزاورد  هب  لوا  دربـب . دوخ  اـب  ار  هّللا  دـبع  رـشبم و  نارکوـن  زا  و 
. تشگزاب درک و  نیعم  نداهن  نابدرن  ياج  تشذگب و 

قیرط هب  تغل  رییغت  هداهن و  رـس  رب  گرزب  ياهراتـسد  نایناسارخ  قیرط  هب  ار  نارداهب  دروآ و  راـصح  نوماریپ  هب  ار  رکـشل  بش  رد  مه  و 
اب دوب ، یسوم  ریما  مرح  هک  اغآ  کلم  وزرآ  دندروآرب . هّیق  رابکی  هب  فرط  راهچ  زا  دنتفر و  وراب  يالاب  رب  نابدرن  هب  هدرک  ناسارخ  لها 

ویرغ نآ  لوه  زا  هک  دندوب  هتفخ  دوخ  دنسم  رب  کیب  دمحم  شرسپ 
190 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تخیر رد  ارما  یتعامج  اـب  هتـسکش  قاـمچ  برـض  هب  ار  هعلق  هزاورد  هکوی  شیورد  رگید  فرط  زا  دنتـسجرب . ياـج  زا  هدـش  همیـسارس 
دورب وا  ات  دینازیرگب  بش  رد  ار  کیب  دمحم  هک  دید  نانچ  حالص  يزاغ  ناطلس  دندمآ . تسد  هب  عومجم  هدش  هچاپتسد  هعلق  ناظفحتسم 
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. دندرک نانچمه  دزیرب ، مه  زا  یسوم  ریما  رکشل  رگم  دربب ، هعلق  حتف  ربخ  و 
هتسویپ مهاب  حابصلا  یلع  داتسرف و  رداهب ]  ] کلم بلط  هب  هظحل  نآ  رد  مه  درکن و  ياطخ  ياپ  تسد و  ربخ  نآ  زا  یـسوم  ریما  بش  نآ 

. دومرف نییعت  یجرب  هب  ار  سکره  درک و  تمسق  ار  اهوراب  يزاغ  ناطلس  دندرک . هرصاحم  دندش و  ناور  هدرک  قافتا  یـشرق  هرـصاحم  هب 
نیـسح ریما  و  درک . دزمان  نیدـلا  فیـس  یجاح  دـیؤم و  ریما  دواد و  ریما  هب  ار  رگید  هزاورد  و  درپسب ، اـغب  يراـس  ریما  هب  ار  هزاورد  کـی 

درک و هلمح  راوس  یـس  اب  دیـسر . کیدزن  رکـشل  هک  دید  دیؤم  ریما  تشاذگب . ناشیا  کمک  ار  رداهب  اغوبقآ  رداهب و  سابع  و  سالرب ] ]
فرشم يزاغ  ناطلس  سوبياپ  هب  دمآرد و  هعلق  هب  هدش  طلتخم  ناشیا  هب  زین  رداهب  هکرود  تشگزاب . دتـسب و  ناشیا  زا  پسا  رـس  تصش 

یجاح دـنکب . هلمح  هدـمآ  نوریب  دوخ  سفن  هب  هک  تساوخ  يزاغ  ناطلـس  تفگزاـب . حورـشم  ار  یـسوم  ریما  عاـضوا  لاوحا و  تشگ و 
دـش بش  نوچ  و  دوب . دهاوخ  ار  ام  رفظ  هک  دنکیم  تلالد  هاگتـشاچ  ادرف  هتبلا  هک : تفگ  دادن و  تصخر  یمیوقت  لیلد  هب  نیدلا  فیس 

. دنتسشنب دندمآ و  قدنخ  کیدزن  هدیشک  رس  رد  اهرپچ  درم  تسیود  اب  رداهب  یجرزت 
تـسیب ناشیا  يافق  زا  دندرک و  هلمح  و  دندیود ، نوریب  هزاورد  زا  درم  هاجنپ  اب  رداهب  اغب  یچلیا  رداهب و  رومتقآ  درک  عولط  حبـص  نوچ 

تیاـغ زا  ناـگتخیرگ  دوب ، هدـیرب  یقدـنخ  دوخ  نااروک  درگ  یـسوم  ریما  دـندنارب . ار  یجرزت  قاـفتا  هب  دـندمآ و  نوریب  هکجک  هب  راوس 
. دنداتفا قدنخ  رد  لیجعت 

نآاروک رد  ار  دوخ  ات  تساوخ  درک  ناوتیمن  عفد  عون  چیه  هب  دیسر و  کیدزن  يزاغ  ناطلس  رکشل  هناتافتلایب  هک  دید  یسوم  ریما  نوچ 
، تخیرگب داهن و  ارحص  رد  رس  تفاتب و  نانع  زین  وا  دندش . قرفتم  دندوب  هدمآ  لاقست  هب  هک  قیرافت  هب  رکـشل  دشن و  رـسیم  دنک ، مکحم 

. درکن تافتلا  دوب ، وا  حور  وزج  هک  اغآ  کلم  وزرآ  هب  تافتلا  هکنانچ 
ات دوخ  سفن  هب  يزاغ  ناطلـس  دربب . دوخ  اب  درک و  راوس  ار  وا  رداهب  کلم  دـش . لوغـشم  تراغ  هب  تخیرب و  ناشیا  ياههمیخ  رد  رکـشل 

و تفرب ، نایتمیزه  يافق  رد  قاقلزق 
191 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناگتخیرگ يافق  رد  کجکج  گنت  ات  ناشیا  تشگزاب . دوخ  داتسرف و  ناشیا  یشیماکیت  هب  ار  نیدلا  فیـس  یجاح  وکاج و  ریما  اجنآ  زا 
. دندروآ هدینادرگزاب  ریالج  موق  زا  ار  نابرود  هرازه  دنتفرب و 

یناوید لام  هک  درک  ررقم  هداد  اراخب  تصخر  ار  هاش  دومحم  يزاغ ، ناطلـس  دـندرک . تماقا  هتخاس  قالـشق  ار  یـشرق  ناتـسمز  نآ  رد  و 
. دروایب هدیناسر  لیصحت  هب  اراخب 

دوخ اب  ار  نایرواسی  اراـخب ، رد  هاـش  دومحم  تشاد . ملـسم  وا  اـب  ار  هیومآ  دومرف و  بلط  زین  ار  وا  دوب ؛ ناـسارخ  رد  یئوما  هاـش  یپکـین 
ریما ناتسمز  فصتنم  رد  دماین . هدرک  دامتعا  نایرواسی  لوق  اراخب و  تناصح  رب  دومرف  بلط  ار  وا  يزاغ  ناطلـس  هک  دنچره  درک و  عمج 

هغلهق کجکج و  گنت  نایم  رد  دندمآ و  ناشیا  داتسرف . ریما  دصق  هب  رایسب  يرکـشل  اب  ار  « 1  » وتیاجلا ریما  یسوم و  ریما  رگید  راب  نیسح 
هب دنک  نوخیبش  کنآ  تین  هب  دش و  راوس  یشرق  زا  سک  تسیود  اب  دندیـسر . نارقبحاص  ریما  هب  ناشیا  دندمآ . دورف  هدید  قاری  تروی 

. درک فقوت  بش  ات  تسبب و  اهنیمک  ناشیا  کیدزن 
. دندروآ هتفرگ  یغای  رکشل  زا  ار  سک  تسیب  دندوب  هتفر  يریگنابز  تهج  هب  هک  نارداهب 

هک تسناد  يزاغ  ناطلـس  دمآ . گنلادکج  هب  تشذگ و  کجکج  گنت  زا  بشما  یـسوم  ریما  رکـشل  هک : دندرک  ریرقت  نانچ  ناسک  نآ 
حرشم ار  رگیدمه  فرط  ودره  نالوارق  درک  عولط  باتفآ  هک  حابـصلا  یلع  دندش . نکاس  ياج  نامه  رد  بش  نآ  تسا ، رذعتم  نوخیبش 

لزنم نامه  رد  هتخادنا  نآارس  زین  فلاخم  رکشل  دیدرگزاب . تخادنا و  نآارـس  لوغم  تنـس  هب  دمآ و  هاگلوارق  هب  يزاغ  ناطلـس  دندید .
. دندرک لوزن 

رهش رد  قافتا  هب  دندمآ و  لابقتسا  هب  يرواسی  یلع  يراخب و  هاش  دومحم  درک . اراخب  تمیزع  تخیرب و  حرط  هب  ار  یشرق  يزاغ ، ناطلس 
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ریما کنآ  هطـساو  هب  اما  دننیـشنب ، هدرک  مکحم  اراخب  هعلق  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  يزاغ  ناطلـس  هاش و  دومحم  يار  دـندرک . لوزن  اراـخب 
درک و يرکف  نآ  زا  دوب ، هدـیناسر  وا  اب  تیذا  عاونا  هب  دوب و  هدز  هتـسب و  هدرک و  هنهرب  ار  يراخب  هاـش  دومحم  نیا  زا  شیپ  یتقو  وکاـج 
زا دعب  دشن . رسیم  دور  ناسارخ  فرط  هب  ات  دراد  نآ  هب  ار  ریما  هک  تساوخ  دنچره  دنک . فقوت  يزاغ  ناطلـس  اراخب  رد  هک  تساوخیمن 

. دندش ناسارخ  مزاع  يزاغ  ناطلس  تروشمیب  قافتا  هب  ات  دربب  هار  زا  ار  نیدلا  فیس  یجاح  رداهب و  سابع  رایسب  یعس 
______________________________

. وتیجلوا ریما  نتم : (. 1)
192 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هک تسا  نآ  رد  تحلصم  تفگ : يروسی  یلع  هاش و  دومحم  اب  يزاغ  ناطلس  دندمآ ، اراخب  رس  رب  اهرکشل  اب  وتیاجلوا  ریما  یـسوم و  ریما 
. تسین حالص  نوخیبش  دننک  گنج  دنیاین  رهش  کیدزن  رگا  هک : دنتفگ  دندرک و  بانتجا  ناشیا  میربب . ناشیا  رـس  رب  نوخیبش  رود  زا  مه 

تسد زا  راک  چیه  ندونش ، دنهاوخن  تحلـصم  چیه  اعطق  هک  درک  سایق  دوخ  اب  دنـسرتیم  ندز  نوخیبش  زا  هک  دید  يزاغ  ناطلـس  نوچ 
نوحیج زا  دروآ و  تسد  هب  یتشک  ددع  هد  دیـسر  نوحیج  بل  هب  نوچ  دش . ناسارخ  هجوتم  تشگ و  ادج  ناشیا  زا  دمآ . دهاوخن  ناشیا 

. دش قحلم  نامزالم  وکاج و  ریما  هب  ناخام  رد  هدرک  روبع 
. دندمآ نوریب  لابقتسا  هب  ملاع  خیش  دقرم  ات  هناریلد  یهاش  دومحم  ناگدایپ  دیسر . اراخب  گنتاگنت  وتیاجلوا  ریما  یسوم و  ریما  نآ  زا  دعب 

ناشیا ناراوس  هک  دندرک  نآ  روصت  ناگدایپ  دنتـسشن . سپزاب  ياهراپ  هدرک  یـشیمتوردوا  دنـشک  رتشیپ  هراپ  ار  هدایپ  هکنآ  يارب  ناراوس 
زا ناراوس  دـندمآ  نوریب  رترود  يردـق  اهراوید  هنایم  رد  اهغابهچوک  زا  نوچ  دـندیودب . ناراوس  يافق  زا  هدز  هیق  رابکی  هب  دـناهتخیرگ .
رد رثکا  دنناسر . اهغاب  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسناوتن  دـندرک  شـشوک  دـنچره  نیکـسم  ناگدایپ  دـندنار . ناشیا  رـس  رب  زیر  نانع  فرط  راهچ 

نانچ نوچ  يروسی  یلع  هاش و  دومحم  تخادنیب . هزاورد  هب  ار  دوخ  سک  ود  سک  جنپ  زا  کنانچ  دندش ، هتشک  ناپسا  ياپوتسد  بیش 
هدمآ نوریب  رگید  ياهزاورد  زا  دنتشاد  هک  دنچ  يراوس  اب  راودیمون  دشن . رسیم  ندرک  يراک  دنناوت  رگم  هک  دنداد  بیهن  دنچره  دندیدب 

. دنداهن ناخام  هب  يور 
عومجم راوس و  ودره  ناشیا  دندروآ . دورف  ار  ناشیا  ناراوس  رثکا  هتفر  ناشیا  يافق  زا  نوحیج  بل  ات  وتیاجلوا  ریما  یسوم و  ریما  نالواره 
هنیـشیپ زا  شیب  درواین و  ناشیا  يور  هب  چیه  يزاغ  ناطلـس  دـندیناسر . ناخام  هب  یناج  مین  هلیح  رازه  هب  ییحیال  تومیال و  هدایپ  نارکون 

دمآرب و زبس  ین  ات  دندزب  نوحیج  رانک  ناتسین  رد  شتآ  هک  دومرفب  نآ  زا  دعب  دومرف . رایسب  تخاون  دروآ و  ياجب  ناشیا  زازعا  مارتحا و 
زا ار  هدنور  هدنیآ و  دومن و  درمت  دوب  هتـسشن  يزاغ  ناطلـس  لبق  زا  نوحیج  رانک  رد  هک  هاش  یپکین  دـندرک . هبرف  نآ  اب  ار  دوخ  ناپـسا 

ناخام هب  ندمآرد  زین  ار  ناشیا  دندمآیم ، ناخام  هب  زبس  رهش  زا  هک  ار  يزاغ  ناطلس  رکون  دنچ  کی  یتح  تفرگ ؛ نتـشادزاب  ناخام  هار 
. درک سوبحم  تفرگب و 

193 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
بیرق اب  هدز  بآ  رب  دوب  هدـش  گرزب  نوحیج  بآ  کنآ  دوجو  اب  دـش . راوس  وا  دـصق  هب  دیـسر  يزاـغ  ناطلـس  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ 

هاش یپکین  لاح  رد  دنتخیر . رد  هاش  یپکین  هناخ  فرط  راهچ  زا  دش  علاط  حبص  نوچ  دنارب . ریگبـش  هب  تشذگ و  بآ  زا  سک  دصناپ 
سولا همه  رد  وا  يرادـنامک  دـش . نوریب  بجو  کی  وا  شود  زا  هتـشذگ  رپس  زا  هک  دزب  نانچ  رداهب  ياطخ  رپس  رب  داهن و  ناـمک  رد  ریت 
ياطخ اب ]  ] رداهب هک  رود - تخیسگب . وا  نامک  هز  لوا  ریت  رد  مه  تشگ  یلوتسم  وا  لاح  رب  تبکن  نوچ  دوب . فورعم  روهشم و  ياتاغج 

تخات و هب  اراخب  یحاون  رد  زونه  هک  دونش  ار  سانوارق  رکـشل  ربخ  يزاغ  ناطلـس  دندروآ . نوریب  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  دندمآرد و  رداهب 
. دنالوغشم جارات 

ناخام فرط  هب  تشکب و  نالوارق  زا  رفن  دنچ  هتخادـنا  نایم  رد  بوشآ  هلزلز و  و  دـنارب ، ناشیا  رـس  رب  ریگبـش  دـیزگب و  ار  کین  ناراوس 
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. دیناسر قاسای  هب  ار  هاش  یپکین  هار ، رد  و  درک . تعجارم 
رایسب ياهدهع  دومن و  رایسب  قلمت  نیسح  کلم  داتسرفب . ترک  نیـسح  کلم  شیپ  تاره  رد  ار  وکاج  ریما  دومرف  لوزن  ناخام  رد  نوچ 
تـسد هب  هتفرگ  ار  يزورون  ریما  نابوچ و  ریما  لثم  هک  دوب  نانچ  زاب  میدق  زا  تاره  كولم  تنـس  نوچ  دینادرگزاب . ار  وکاج  ریما  هدرک ،
نیسح کلم  شیپ  يرجنـس  هاش  كرابم  ریما  اب  ار  ریگناهج  هدازریما  هتفرن  دوخ  و  دومن ، تبخن  يزاغ  ناطلـس  نآ  هطـساو  هب  دنداد  مصخ 

هار ریگبـش  تشذگب و  نوحیج  زا  رتمامت  هچره  لیجعت  هب  دوخ  و  دنـشاب . وا  لدـع  هیاس  رد  لافطا  لایع و  هک  درک  تساوخرد  داتـسرفب و 
ود هب  « 1  » سانؤارق ناروهشم  زا  یعمج  اب  هدوکغاجانع  تفر . رهش  رد  دنداشگب  ار  یشرق  هزاورد  هک  حابصلا  یلع  سک  دصـشش  اب  هدرک 

یـشرق زا  ناشیا  دصق  هب  يزاغ  ناطلـس  دنتـشگیم . عمج  ناشیدب  اهرکـشل  بناوج  فارطا و  زا  دندوب و  هدـمآ  دورف  « 2  » طقون یگنسرف 
رداهب یلع  خیش  رداهب و  اغبقآ  دناهبلغ . فلاخم  رکشل  هک ]  ] تفای ربخ  اجنآ  زا  هدیسر  طقون  هب  حابصلا  یلع  هدنار  ریگبـش  هب  دش و  راوس 

هدرک رس  هاش  ودنه  سانؤارق ، رکشل  زا  راوس  دصیـس  هلباقم  زا  تشگ . ناور  هدش  لوغ  افق  زا  دوخ  درک و  ناور  لوارق  سک  تصـش  اب  ار 
کی هک  دنتـسناوتن  فلاخم  درم  دصیـس  کنانچ  داد ، تسد  تخـس  یگنج  دـندروخزاب . هار  رد  سک ]  ] تصـش نآ  هب  هاگان  هک  دـمآیم 

بات نانع  رابکی  هب  دنریگ ؛ بات  ریشمش  بات  اب  هظحل 
______________________________

. سانعرق نتم : (. 1)
. هطقون نتم : (. 2)

194 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دنداتسیان دوخ  لوغ  هب  ات  دندش و 

رداهب و سابع  نیدلا و  فیس  یجاح  نیسح و  ریما  اغب و  يراس  ریما  دواد و  ریما  تخاس . نوشق  تفه  ار  دوخ  سک  دصشش  يزاغ  ناطلس 
اب ار  ارما  عومجم  نیا  یئاراخب ، هاش  دومحم  يروسی و  یلع  نیوج و  رداهب و  یلع  خیـش  رداـهب و  هکرود  رداـهب و  یچلیا  رداـهب و  اـغبقآ 

لاسای نینچ  نیا  دـنوش . نوشق  هس  عومجم  دـهد  تسد  یگنج  نوچ  هک  داد  رارق  و  دـنارشیپ ، یلوارق  هب  دوخ  تشادـب و  تاـنوشوق  نآ 
يروسی یلع  رگید  یفرط  زا  دنتخیرگ . دنتـشگزاب و  شرـسپ  نیدلا و  ردب  انالوم  دندیـسر  نافلاخم  گنتاگنت  هب  نوچ  دندش . ناور  هدرک 

دـش نآ  روصت  ار  وا  دنیآیم ، مامت  لیجعت  هب  راوس  هس  هک  دید  درک و  افق  هب  يور  نیدـلا  ردـب  انالوم  داهن . زیرگ  هب  يور  رکون  ود  هب  زین 
. دنراد وا  دصق  رگم  هک 

رثکا دنداهن . زیرگ  هب  يور  هار  زا  مه  نایسانؤارق  دوش  عقاو  ياهلمح  هکنآیب  دیسر  سانؤارق  رکشل  کیدزن  نوچ  هنالکوتم  يزاغ  ناطلس 
. دنتشگ هتـشک  تخانـشان  هب  دندش و  راتفرگ  دنتـشاد ، يزاغ  ناطلـس  اب  یتسود  قیرط  هک  دالوب  یجناخرت و  وتیاجلوا  لثم  ناشیا  نارادرس 

ناطلس دندیدن . حالـص  دندمآ و  عنام  ارما  دنزب . نیـسح  ریما  لوغ  رب  ار  دوخ  دتفا  قافتا  رگا  دنارب و  فقوتیب  هک  تساوخ  يزاغ  ناطلس 
. داهن دنقرمس  هب  يور  هدرک  عمج  ار  یحاون  نآ  رکشل  دیدرگزاب و  اجنآ  زا  يزاغ 

رد دـندمآ و  نوریب  هدرک  لاسای  دوب  اـجنآ  رد  نیـسح  ریما  لـبق  زا  هک  رداـهبارق ] چوا   ] رداـهب هرق  جوا  دیـسرب  رهـش  رهاـظ  کـیدزن  نوچ 
شکرت رـس  رب  درک ؛ هلاوـح  ریـشمش  دـنارب و  وا  ياـفق  زا  رداـهب  يارقجوا  دندیـسر . مهاـب  تسا  فوـصوم  تمحر  بآ  هـب  هـک  یعـضوم 

مامت وا  پسا  رـس  هکنانچ  دزب ، درک و  هلاوح  رداهب  رومتقآ  ریـشمش  لیامح  هب  تفاتب و  نانع  يارقجوا  دیربب . ار  عومجم  دمآ و  يارقجوا 
ياهچوک هب  یگچاپتسد  تیاغ  زا  و  دنداهن ، رهش  هب  يور  هدش  صالخ  دوخ  نامدرم  اب  يارقجوا  داتفیب و  رداهب  رومتقآ  درک . ادج  نت  زا 

. دوب رذـعتم  نداتفا  رگید  هار  هب  نتـشگزاب و  دنتـشاد  هک  لیجعت  ببـس  هب  ارقجوا  ناراوس  دـندوب . هتـسب  ار  هچوک  نآ  ناـیاپ  هک ]  ] دـنداتفا
دوخ هلیح  رازه  هب  تسکشب و  دوخ  ناپسا  نیز  ياهسوبرق  کنانچ  دندیشکیم  تسد  هب  هجرف  نآ  زا  ار  ناپسا  دندشیم و  هدایپ  کیکی 
هچنآ دنتخوسیم ؛ اههناخ  رد  هتـسکش  نیز  هلحم  نآ  رد  نامدرم  دـیعب  یتدـم  ات  هک  دـنیوگ  نانچ  هدروخلاس  ناریپ  دـنتخادنا . رهـش  هب  ار 
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میکح
195 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دش عقاو  لاس  نآ  رد  داد  ربخ  هعقاو  نآ  زا  لاس  تسیود  زا  شیپ  زیزعلا - هّرس  هّللا  سدق  اتا -
دالوف وتیاجلوا و  ریما  هک  دیـسر  ربخ  هاگان  دـش . لوغـشم  رکـشل  ندرک  عمج  هب  تفرب و  لوف  رـس  جرغاس و  هجوتم  اجنآ  زا  يزاغ  ناطلس 
ناطلس هدیرخ  رز  هک  كزوت  ردارب  هاش  ياغت  هاگان  هک  دوب  بجعتم  ناشیا  ندیسر  زا  يزاغ  ناطلـس  دنـسریم . رایـسب  ياهرکـشل  اب  اغوب 

دناهدرک نیمک  یکیدزن  رد  دناهدمآ و  هدرکرـس  اغوب  دالوف  وتیاجلوا و  ریما  ار  يالقکنم  رکـشل  هک  درک  ریرقت  دمآ و  هتخیرگ  دوب  يزاغ 
یـسوم و ریما  هک  دـناهداد  رارق  و  دنـسریم ، بقاعتم  رکـشل  ریاس  ارما و  رگید  اب  هدـش  لوغ  دوخ  نیـسح  ریما  و  دـنیایب ، تفرگان  بش  هک 
هب دوخ  دومرف و  « 2  » لاقرت ار  يدادمتـسا  هقرفتم و  ياهرکـشل  دیدرگ  فقاو  لاح  تیفیک  رب  يزاغ  ناطلـس  نوچ  «. 1  » دنریگب ار  ارقجوا 
هک ارقجوا  دش . ناتسکرت  هجوتم  هتشذگ  تالحم  نماد  زا  ریگبش  داهن و  دنقرمس  فرط  هب  يور  تشاد  هک  تهج  کی  درم  دصشش  نامه 
نآ زا  دعب  دندیناودب . تالحم  ات  ار  ارقجوا  دندرک و  هلمح  بصعت  هب  يزاغ  ناطلس  نارداهب  درک . داینب  هبراحم  دش و  لباقم  دوب  هتسب  هار 

. دندش ناور  مامت  لیجعت  هب  هداهن  هار  هب  يور 
اب يزاـغ  ناطلـس  دـندوب . هتـسشن  دنکـشات  ماریـص و  رد  دوب و  هدروآ  لوغم  زا  راوس  رازه  تفه  بیرق  ریـالج  مارهب  تقو  نیا  رد  ار  اـضق 

ناطلـس لاح  تفتلم  الو  نآ  رد  اعطق  و  دوب . هتفرگورف  تسد  هب  ار  ناتـسکرت  هدروآ  لوغم  هاشداپ  زا  غیلرای  ریالج  مارهب  دش . قحلم  ناشیا 
وا اب  يزاغ  ناطلس  دومنن . میلست  زین  ار  يزاغ  ناطلـس  هدیرخرز  ياههید  هک  ياهباثم  هب  داتـسرفن ، زیچچیه  هفولع  هفلع و  زا  هدشن و  يزاغ 
هب یگتـشگرس  همه  نیا  تیاغ  ات  و  مدـش ، یغای  نیـسح  ریما  هاشداپ و  اب  هدرک  بارخ  ار  دوخ  نام  ناخ و  وت  هطـساو  زا  رابود  هک : تفگ 

ناربدـم زا  ار  ناهج  تسا و  هدـش  وت  کلم  ایند  رگم  هک  تسا  نانچ  وت  روصت  تسا  هداتفا  وت  هناخ  هب  نیا  زا  هک  زورما  مشکیم . وت  ببس 
هدناشفا نماد  تفگب و  نیا  دزاس . نم  هناخ  رد  راوخ  ارت  یلاعت  يادخ  یکیدزن  نیا  رد  مه  هک  مراد  دیما  ياهدرک . هعطاقم  دوخ  هب  ریدـقت 

ار یئادـنا  ادـق  قیرط  يوط  نآ  رد  هدروآ و  ياجب  رایـسب  میظعت  هداد  يوط  ار  يزاغ  ناطلـس  ورـسخیک ، ریما  تفر . ورـسخیک  ریما  هناخ  هب 
نارقبحاص ناطلس  جورخ  هصق  نتم 195  ینیعم  خـیراوتلا  بختنم  دـندرک . دزمان  ریگناهج  هدازریما  تهج  هب  ار  هکیناخ  هیقر  هدرک  ررقم 

187 ص :  لوا .....  ترک 
______________________________

. دنریگب ار  اهرارق  چوا  و  نتم : (. 1)
. لاقسوت نتم : (. 2)

196 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیسح ریما  يالقکنم  اب  نارقبحاص  ناطلس  گنج  هصق 

بآ بل  رد  راوس  رازه  تسیب  بیرق  اب  هدرکرـس  نایب  دـمحم  خیـش  وتیاجلا و  ریما  یـسوم و  ریما  ار  سانؤارق  يالقکنم  رکـشل  ـالو  نیا  رد 
راوس دصناپ  رازه و  اب  هاشناهج  و  داتـسرف ، هار  تظفاحم  تهج  نارگنزوس  هب  راوس  رازه  هس  اب  ار  رداهب  کلم  و  دندمآ ، دورف  روغکنولوم 

، يزاغ ناطلس  دش  رشتنم  ناتسکرت  رد  رکشل  نآ  هزاوآ  نوچ  تسبب . هار  كزید  رد  سک  رازه  اب  رداهب  نمرخ  و  تسشنب ، کلم  طابر  رد 
قافتا ورـسخیک  ریما  اب  يزاغ  ناطلـس  دومنن . تبغر  ریالج  مارهب  درک . بیغرت  ناشیا  هلباقم  گـنج و  هب  ار  ورـسخیک  ریما  ریـالج و  مارهب 

. دندش ناشیا  هجوتم  هتخاس  راوس  دوخ  اب  لوغم  رکشل  زا  ار  سک  رازه  ود  دندرک و 
هدرک ریگبـش  صاوخ  زا  دـش و  ناور  هنالجعتـسم  راغلیا  هب  دوخ  هتـشاذگ  ورـسخیک  ریما  اب  ار  همتت  دـیزگب و  راوس  دـصناپ  يزاغ  ناـطلس 
کی هب  زین  ار  رداهب  نمرخ  دیسر  هک  هار  درگ  زا  و  دش ؛ كزید  هجوتم  هدرک  رامورات  مه  زا  ار  ناشیا  و  تخیرب ، هاشناهج  رس  رب  هاگحبص 
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ناشیا یگنتاگنت  هب  نوچ  دـنارب . رتمامت  هچره  لیجعت  هب  رداهب  کلم  دـصق  هب  درک و  راغلیا  سک  تسیود  هب  اـجنآ  زا  و  تسکـشب ، هلمح 
داوس رود  زا  نوچ  رداهب  کلم  نالوارق  دش . ناور  زیر  نانع  تلود  یتشپ  هب  راوس  یـس  اب  دوخ  تشاذـگب و  ار  سک  داتفه  دـص و  دیـسر 

داهتجا دوخ  اب  دندیدب . زین  ار  راوس  داتفه  دص و  نآ  داوس  اضق  زا  دنتخات . فرط  ره  هب  یشیمغلوب  مسا  هب  ياهظحل  دندیدب  راوس  یـس  نآ 
: هک دندرک 

مغ ندرک و  عضوم  رییغت  دسرب  لوغم  لوغ  کنآ  زا  شیپ  دنیایب . هک  دـنناوتن  ریلد  نینچ  رایـسب  یلوغ  ددـمیب  كدـنا  نینچ  يرکـشل  هتبلا 
هچره لیجعت  هب  ار  ربخ  نیا  کلم  دـنداد . ربخ  لوغم  رکـشل  لوصو  زا  ار  رداهب  کـلم  دنتـشگزاب و  لاـح  رد  تسا . بجاو  ندروخ  دوخ 

. دومن تعجارم  هتخیر  مه  زا  فقوتیب  زین  دوخ  درک و  تشاد  هضرع  نیسح  ریما  هب  رتمامت 
اجنآ رد  دنـسرب  بقاعتم  کنآ  دـیما  هب  دـندوب  هدـنام  كزید  رد  لوغم  راوس  رازه  ود  لوغ  ورـسخیک و  ریما  کنآ  تهج  هب  يزاغ  ناطلس 

رکشل زا  دوخ  نالوغم  درک . فقوت 
197 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناطلس نوچ  دندرکیم . تراغ  رسا و  یبارخ و  دندیـسریم  هک  اجره  هب  دندوب و  هدرک  تعجارم  كزید  زا  مه  هدش  مهوتم  « 1  » سانؤارق
یلاها رب  نالوغم  يالیتسا  ناناملسم و  لاح  یبارخ  زا  ورسخیک  تسویپ . ورسخیک  هب  تشگزاب و  لیجعت  هب  تفای  عالطا  لاح  نآ  رب  يزاغ 
ناطلـس زا  باب  نآ  رد  تشگ ، زرحتم  ازج  زور  تساوخزاب  زا  دـش و  رکفتم  دوب  هداد  تسد  ناشیا  رمم  زا  هک  تراغ  رـسا و  یحاون و  نآ 

. دیبلط تروشم  يزاغ 
راوس تصـش  لاح  رد  ددنویپ . روهظ  هب  نآ  هجیتن  هظحل  نیمه  هچنانچ  ماهدرک  یلک  يرکف  باب  نیا  رد  نم  هک : تفگ  وا  اب  يزاغ  ناطلس 

رکـشل دـنتخادنارد . سانؤارق  رکـشل  ندیـسر  هزاوآ  دـنتخاتب و  لوغم  نایچنیقباج  هنایم  رد  هناریلد  دنقرمـس  هار  فارطا  زا  اـت  دومرف  نییعت 
ناطلـس دنتـشاد . تمینغ  ار  دوخ  صالخ  هتـشاذگ  ار  ناریـسا  میانغ و  همه  دنتـشادب و  ناناملـسم  زا  تسد  تیاکح  نیمه  درجم  هب  لوغم 

. دومرف تماقا  ورسخیک  ریما  قافتا  هب  دمآ و  كرمخ  هب  اجنآ  زا  يزاغ 

نارقبحاص ناطلس  دصق  هب  دوخ  سفن  هب  نیسح  ریما  هجوت  هصق 

ار ناشیا  نیسح  ریما  دنتـشگزاب  مزهنم  هتـسکش و  يزاغ  ناطلـس  یهایـس  زا  لوغم  رکـشل  هزاوآ  درجم  هب  سانؤارق  رکـشل  راغلیا  ارما  نوچ 
يالقکنم راوس  رازه  هد  دیـسر  کیدزن  لتوکخآ  هب  نوچ  تشگ . هجوتم  هدـش  راوس  دوخ  سفن  هب  رهق  تیاغ  زا  دومرف و  رایـسب  باـطخ 

يزاغ ناطلـس  هب  ربخ  نیا  هک  دوب  نتفخ  لوا  دـنریگب . هار  ياهرـس  دـنرذگ و  دـنجخ  بآ  هک  دـیناریگ  نخـس  نانچ  ار  ناشیا  هدرک  ادـج 
راوس درم  سک  دصناپ  اب  ورـسخیک  ریما  يزاغ و  ناطلـس  دوب  هدـمآ  راک  رد  همد  فرب و  دوب و  درـس  تیاغ  هب  اوه  کنآ  دوجو  اب  دیـسر ،
درجم هزاوآ  هب  تبون  نآ  هچنانچ  دینـشب  ناـشیا  يوغرب  زاوآ  ساـنؤارق  نوچ  دنداتـسیاب . هتفرگ  بآ  ياهراذـگ  بش  لد  رد  مه  دـندش و 

. دنتخیرگ هتخیر  مه  زا  وغرب  زاوآ  هب  زین  ترک  نیا  دندوب  هدش  مزهنم 
هب يور  ارما  تصخریب  هدرک  رس  ار  نالوغم  ریالج ، مارهب  هیضق  نیا  يانثا  رد 

______________________________

. سانغارق نتم : (. 1)
198 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رد يزاغ  ناطلس  تفر و  رارتوا  هب  ورسخیک  ریما  یشیمالشق  تهج  هب  دندش ، فقاو  سانؤارق  رکشل  تعجارم  زا  نوچ  زین  ارما  داهن . ماریس 
ریما و  تفر ، دنقرمـس  هب  درک و  تعجارم  زین  وا  دندیـسر  وا  هب  هتـشگزاب  نیـسح  ریما  يـالقکنم  نوچ  درک . غالـشق  دنکـشات ] نکـشات -[ 

نآ رد  درک . یـشیمالشق  ه ]  ] دومن تعجارم  يارـس  گنهرا  هب  دوخ  تشاذـگب و  دنقرمـس  رد  ار  دوخ  يارما  ریاس  اغب و  دـالوب  وتیاـجلوا و 
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رد دوب ، هداتـسرف  ددم  بلط  هب  لوغم  کیب  یجاح  لوغم و  نیدلا  سمـش  ریما  شیپ  ار  رداهب  اغب  قآ  هدید  قاری  ياغب  يراس  ریما  ناتـسمز 
ماغیپ یحاون  نآ  ناتـسکرت و  ناگرزب  هب  هیـضق  نیا  مهو  زا  نیـسح  ریما  دـسریم . بقاعتم  لوغم  رکـشل  هک  دروآ  ربخ  دـمایب و  راـهب  لوا 

. دنزاس لدیم  افص  حلص و  هب  ار  تموصخ  گنج و  هدرک  طسوت  يزاغ  ناطلس  نیسح و  ریما  هلماعم  نایم  رد  هک  دوب  هدرک 
تعافش نابز  هب  دنتفر و  يزاغ  ناطلس  شیپ  قافتا  هب  عومجم  فرط  نآ  لوصا  همئا و  تاضق و  تاداس و  نیـسح ، ریما  هدومرف  بجوم  هب 

عاونا مالـسا  دالب  رد  هظحل  ره  لوغم  رکـشل  امـش  هطـساو  هب  نوچ  هک : دـندومن  نآ  نمـض  رد  دـندیناسرب و  ار  نیـسح  ریما  ماـغیپ  رذـع  و 
ایند و رد  هنیآ  ره  دوشیم  عقاو  رهنلا  ءاروام  مالـسا  راد  لاح  هب  لالتخا  همه  نیا  ریما  ود  امـش  يراوزاسان  هطـساو  هب  دـنکیم و  اـهیبارخ 

یحلـص صالخا  رـس  نطاب و  يافـص  زا  هتـشادرب  نایم  زا  ار  تموصخ  هنیک و  نیا  دنکیم  بجاو  دوب . دـهاوخ  نیا  يازج  يازـس و  یبقع 
. دینکب دشاب  ناناملسم  امش و  حالص  هچنانچ 

ات رگید  و  دیئامرف . لوبق  هک  دیابیم  یلوا  قیرط  هب  دوخ  امش  دنزیم  یگناگی  یتشآ و  رد  تّوق ، رکشل و  هبلغ  دوجو  اب  نیـسح  ریما  نوچ 
هک دندید  تشاد  مرگ  لوغم  ددم  هب  تشپ  هک  دیزیاب  ریما  هیـضق  و  دسریمن ، یئاج  هب  ندرک  یعـس  دهدن  تلود  ار  یـسک  یلاعت  يادـخ 

. دومن يور  هچ  تبقاع 
دهاوخ قافتا  تاقالم  نیـسح  ریما  اب  ار  وا  رگید  رابکی  هک  هدرک  ریبعت  دوخ  اب  دوب و  هدـید  یباوخ  بش  کـی  نیا  زا  شیپ  يزاـغ  ناـطلس 

. داد اضر  دومن ، قباطم  ناگرزب  حیاصن  داتفا و  قفاوم  ریبعت  نآ  اب  اهتیاکح  نیا  دش ، دهاوخ  تسوا  هاوخلد  بجوم  هچنانچ  یحلـص  داتفا و 
هار رد  یـصخش  دـیآرد . رهـش  هب  دنقرمـس  هزاورد  زا  ربخاـن  حابـصلا  یلع  هک  هدرک  مزج  مزع  دـش و  دنقرمـس  هجوتم  هدـش  راوـس  ریگبش 

ناطلس تفابرد . دنچ  یغورد  نیا  لاثما  تسویپ و  قح  تمحر  هب  نیسح  ریما  هک  درک  ریرقت  دمآشیپ و 
199 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رود زا  دمآ . دورف  تفر و  نامداش  هب  تالحم  رانک  زا  دومرف و  فقوت  دندز  مد  ناپـسا  ات  ياهظحل  دور ، رهـش  رد  هک  دـیدن  حالـص  يزاغ 
زا دـعب  درک . لوزن  مای  بآ  هب  هدرک  مزهنم  دـیناود و  ناشیا  رب  لاحلا  یف  يزاغ  ناطلـس  دـمآ . ادـیپ  سانؤارق  رکـشل  زا  دـنچ  ینوشق  داوس 

تفرب دوب ، وا  أشنم  دلوم و  هک  يزاین  هیرق  هب  اجنآ  زا  دنتخادنیب  هار  تفوک  دندش و  ریس  فلع  بآ و  زا  هلحرم  نآ  رد  ناشیا  ناپسا  کنآ 
. تسشنب و 

تیفیک زا  هدیـسر  یـسوم  ریما  نالوارق  اب  دندوب  هاگلوارق  رد  هک  نارداهب  دیـسرب . يزاغ  ناطلـس  رثا  رب  هدرک  بیترت  يرکـشل  یـسوم  ریما 
تسا راوس  هبلغ  هچ  و  دیتسیک ، امـش  مینکب . اهدحرـس  نیا  تظفاحم  ات  هدش  مکح  ار  ام  هک : دنداد  باوج  ناشیا  دندیـسرپب . ناشیا  ندمآ 

یـسوم ریما  نـالوارق  دوریم ». نیـسح  ریما  ترـضح  هب  تسا و  نارقبحاـص  ریما  هک : دـنتفگ  نـالوارق  دـنوریم ؟ اـجک  هب  و  هدـمآ ، هـک 
يزاین کیدزن  هدرک  لاسای  هنیک  دـسح و  تیاغ  زا  یـسوم  ریما  دـنداد . ربخ  يزاغ  ناطلـس  ندـمآ  تیفیک  زا  ار  یـسوم  ریما  دنتـشگزاب و 

داد رارق  سکدص  اب  ار  رداهب  ياطخ  نیدلا و  فیس  یجاح  دش و  راوس  تسا ، دج  هب  وا  دصق  رد  یسوم  ریما  هک  دید  يزاغ  ناطلـس  دمآ .
هک تسناد  دید ، نانچ  یسوم  ریما  ار  فاصم  هیبعت  نوچ  دیدرگ . ناور  هلباقم  مزع  هب  نارداهب  ریاس  اب  دوخ  و  دننک ، نیمک  وا  يافق  زا  هک 

تهج هب  ار  یغیلادروب  هاش  نوغرا  يزاغ ، ناطلس  دنتفرگ . شیپ  تمیزه  هار  دهدیمن ، هدیاف  هضراعم  هلباقم و  تسا و  ّدجم  يزاغ  ناطلس 
. داتسرف نیسح  کلم  ترضح  هب  هتسیاش  يایاده  هفحت و  هب  ریگناهج  هدازریما  ندروآ  هنب و  چوک و  لقن 

تـشاد هک  راوس  دصـشش  نآ  اب  يزاغ  ناطلـس  دیـسر . کیدزن  دـیآیم و  نیـسح  ریما  فرط  زا  رکـشل  هک  دیـسر  ربخ  لاح  نیا  يانثا  رد 
، تمایق نماد  ات  ار  رگیدمه  هملظم  میناد و  مه  مدق  رد  ار  دوخ  هدنز  هدرم و  هک : دـندروخ  دـنگوس  قافتا  هب  دـش و  ناشیا  هار  رـس  هجوتم 

اطع یلع  دقرم  هک  « 1  » نکـشمک رد  دندش و  ناور  تفرگ  رارق  ياج  کی  رب  نخـس  دش و  هیور  کی  راک  نوچ  میوش . دهعتم  نمـضتم و 
اب نارقبحاص  ریما  هک : دندرک  ماغیپ  یسوم  ریما  وتیاجلوا و  ریما  دیسررد . دابآیلع  هب  نیسح  ریما  رکشل  دنتفرگ . رارق  هنانکمتم  تسا  « 2»
هب سک  تسیود  اب  يزاغ  ناطلـس  میهد . رارق  نخـس  کی  رب  ار  حلـص  راک  مینک و  تاقالم  هدـمآ  سکدـص  اـب  زین  اـم  دـیایب و  سکدـص 
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تفرب هاگهدعو 
______________________________

ص 50)  ) شیموک یماش : همانرفظ  (. 1)
ص 50)  ) اقآ یلع  نامه : (. 2)

200 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
، هداهن داسفا  اوغا و  داینب  یسفندب  تیاغ  زا  رگید  راب  يزاغ  ناطلـس  نارداهب  زا  یـضعب  دندمایب . دندوب  هتفگ  هکنانچ  سک  دص  اب  ناشیا  و 

ناشیا هب  نتفاـی  رفظ  حـتف و  زا  دـعب  تسا . تمینغ  تصرف  دـناهداتفا  هلت  رد  دوخ  ياـپ  هب  نینچ  نانمـشد  هکنیا  زا  یتلاـح  رد  هک  دـندومن 
. دادن اضر  دمآ و  عنام  نارقبحاص  ریما  دیسر . دهاوخ  اجک  هب  نیسح  ریما  راک  هک  تسادیپ 

هناخ رد  هدش  راوس  قافتا  هب  و  دندناشنورف ، مشچ  بآ  هب  ار  هنتف  رابغ  هدومن  اهتقر  نارـضاح  فرط  ودره  زا  دـندرک و  تاقالم  ارما  هصقلا 
هب افص  حلـص و  بناج  ود  ره  زا  و  دش ، زبس  رهـش  هجوتم  نارقبحاص  ریما  هدرک ، لاقرت  ار  فرط  ود  ياهرکـشل  هدمآ ، دورف  یـسوم  ریما 

ریما دش . هجوتم  خلب  دصق  هب  هدیشک  رکـشل  تاره  زا  نیـسح  کلم  دوب و  هتفر  ناشخدب  رـس  رب  الو  نیا  رد  نیـسح  ریما  دیـسر . لوا  هبترم 
. دش هناور  ناسارخ  رکـشل  عفد  هب  تشذـگب و  نوحیج  زا  هدرک  عمج  ار  رهنلا  ءاروام  ياهرکـشل  دـش  فقاو  وا  لاح  رب  نوچ  نارقبحاص 
، دنسریم لابقتسا  هب  رایسب  رکشل  اب  نارقبحاص  ریما  دندرک و  حلص  نیسح  ریما  اب  نارقبحاص  ریما  هک  تشگ  فقاو  نیسح  کلم  نوچ 

. دومرف تعجارم  ناسارخ  فرط  هب  دش و  دیماان  نیسح  کلم 

ندش تاقالم  نیسح و  ریما  شیپ  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  هصق 

نوچ دش . نالقب  سدنق و  هجوتم  هار  زا  مه  نارقبحاص  ریما  تشگزاب  ناسارخ  فرط  هب  نیـسح  کلم  هک  دینـشب  نارقبحاص  ریما  نوچ 
. داتفا تاقالم  نالقب  سدنق و  رد  دومن و  تعجارم  درک و  حلص  ناشخدب  هاشداپ  دیسر  وا  هجوت  ربخ  نیسح  ریما  هب 

هدرک هرصاحم  دنتشگ و  لباک  حتف  هجوتم  قافتا  هب  زا  دعب  دندرک ، گرزب  ياهیوط  افـص  حلـص و  هنارکـش  تهج  هب  هک  زور  دنچ  زا  دعب 
رب بجعت  تشگنا  ار  نایملاع  ملاع و  هک  دومن  یگنادرم  ششوک و  نادنچ  دوخ  نارداهب  اب  نارق  بحاص  ریما  گنج  نآ  رد  دندمآ . دورف 

. دش حتف  زور  دنچ  زا  دعب  هصقلا  داشگب . نیرفآ  نابز ]  ] نامز نیمز و  دنامب و  ریحت  نادند 
ار دنقرمس  هاگتخت  تهج  هب  هک  درک  تروشم  نارقبحاص  ریما  هب  نیسح  ریما 

201 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
تعجارم لباک  زا  و  تفرگ ، خلب  رب  رارق  نارقبحاص  ریما  قاّفتا  قیالخ و  روهمج  باوصتـسا  هب  دـیامن ، طبـض  ار  خـلب  ای  دـنک  مکحتـسم 

رکـشل اب  رومیت  کیبک  نیدلا و  رمق  لواریـش و  یجاح و  ریما  لوغم  يارما  هک  دیـسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دـعب  دـندرک . لوزن  خـلب  رد  هدومن 
دنقرمس فرط  يالقکنم  ياهرکشل  اب  ار  نارقبحاص  ریما  یسوم و  ریما  نیـسح ، ریما  رگید  راب  دنـسریم . هدرک  رهنلا  ءاروام  دصق  رایـسب 

هدرک غالـشق  ناتـسمز  نآ  نکـشات  یحاون  رد  نـالوغم  دـش . هجوتم  تشگ و  راوس  لوغم  رکـشل  عـفد  هب  هدـش  لوـغ  زین  دوـخ  و  داتـسرف ،
ناتـسمز نآ  هدش  میقم  زبس  رهـش  رد  مه  نیـسح  ریما  و  دـندومن ، تماقا  هدـید  غاری  ارق  رقم  رد  یـسوم  ریما  نارقبحاص و  ریما  دنتـسشنب .

. دربرسب
عومجم هدومن  تدواعم  دنـشکب و  ار  یجاح  ریما  هک  دـندرک  قافتا  هیفخ  رد  رومیت  کـبک  لوریـش و  ریما  نیدـلا و  رمق  ریما  راـهب  لوا  رد 

عباوت و اب  لاحلا  یف  هدـش  علطم  ردـغ  نآ  تیفیک  ناشیا و  نطاب  ثبخ  زا  یجاح  ریما  دننیـشنب . هدرک  تمـسق  دوخ  ناـیم  رد  ار  ناتـسلوغم 
یجاح ریما  اـب  بآ  رـس  زا  دنتـشگ و  راوس  فوخ  تیاـغ  زا  لـعفنم  لـجخ و  زین  رومیت  کـبک  نیدـلا و  رمق  ریما  دـیدرگ . راوس  یـشاوح 
لواریش رس  رب  لاحلا  یف  یجاح  ریما  دندومن . تعجارم  هتـشاذگ  گنرک  هریاد  روصحم  هطقن  نوچ  ار  هراچیب  لواریـش  ریما  هدرک ، تاقالم 
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. تشگزاب ناتسلوغم  فرط  هب  نامز  رد  مه  تشکب و  ار  وا  تفر و 
رد ریخلاب » لصف   » تشاد هضرع  ّیط  رد  داتسرفب و  هدرک  نیسح  ریما  تشاد  هضرع  تفر  حرش  هچنانچ  ار  لاوحا  تیفیک  نارقبحاص  ریما 

، دادن اضر  دشیم  حتف  تلوهس  هب  ناتسلوغم  دوب و  نآ  رد  تقو  حالص  کنآ  دوجو  اب  نیـسح  ریما  دومنزاب . لوغم  شروی  تحلـصم  باب 
تاقالم زا  دعب  دندومن  تعجارم  ارما  نوچ  تشاد . بلط  ار  یـسوم  ریما  نارقبحاص و  ریما  هدرک  ممـصم  ار  ناشخدـب  شروی  رطاخ  رد  و 

. دنتشگ لوغشم  شیع  هب  هدرک  اهیوط  زبس  رهش  رد  زور  هس  ود 

مالّسلاو دش ، عقاو  شروی  نآ  رد  هک  تالاح  و  ناشخدب ، فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  نیسح و  ریما  نتفر ]  ] هصق

هب هدرک  یفاص  ار  ناشخدب  تکلمم  هک  دوب  نآ  ناهاوخ  هتسویپ  نیسح  ریما  نوچ 
202 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ریما هب  ار  دوخ  رـسپ  دیـسر  خلب  هب  نوچ  داهن . نایناشخدب  مزر  هب  يور  مزب  زا  دش و  مزج  اجنآ  حتف  مزع  رب  دروآ ، فرـصت  هزوح  رد  مامت 
هک یئاههّرد  کی  کی  دـندش و  هجوتم  اهرکـشل  اب  هدومرف  بجوم  هب  ناشیا  داتـسرفب . هیحان  نآ  هب  درک و  نییعت  يـالقکنم  نارقبحاـص 
هب کنادنچ  دنتـشذگیم . و  دندومنیم ، حتف  رایـسب  یعـس  هب  دـندوب  هتـسشن  هدرک  مکحتـسم  تناصح  تهج  هب  ناشخدـب  نانیـشنتیالو 

مهب رکـشل  ود  نوچ  دوب . هدمآ  گنلا  رغکنق  رد  یلع  خیـش  هاش  اب  ناشخدـب  رکـشل  رثکا  دندیـسر ، کیدزن  هاش  دـمحم  هاش  ّرقم  نکمم و 
نآ يانثا  رد  دنتفرگ . ندزمه  کیزات  كرت و  رب  غیردیب  غیت  هتخیوآ  مهرد  هدایپ  راوس و  نیفرط  زا  دنتسویپ و  گنج  هب  لاحلا  یف  دیسر 
ریما دـنتفرگ . جارات  هب  رامـشیب  همر  هلگ و  هتـسکش  مهرد  ار  ناشخدـب  رکـشل  دـندرک و  ریگتـسد  ار  یلع  خیـش ]  ] هاش ياتاغج ، نارداـهب 

ار میانغ  عومجم  دـندوب ، هتـسب  هار  اـفق  زا  نایناشخدـب  ار  اـضق  دـنرب . قرغآ  فارطا  هب  هک  دومرفب  تعاـس  رد  مه  ار  میاـنغ  نارقبحاـص 
. دنتفرگب هدروآ  دورف  پسا  یس  دص و  بیرق  دندتسزاب و 

گنت و هرد  نآ  زا  رکشل  ات  درک  رود  هار  رس  زا  ار  ناشیا  رایـسب  تمحز  هب  تفر و  موق  نآ  رـس  رب  دینـشب  لاح  نآ  نوچ  نارقبحاص  ریما 
تفـص هب  هک  هاگره  دننک و  تیاکح  ناشخدب  رد  زورما  ات  زور  نآ  تبوعـص  دنتـشگ . لوغـشم  گنج  هب  دندروآردب و  ناج  کیراب  هار 

. دنیوگ نیرفآ  هدیسوب  نیمز  ياج  رازه  دنسرب  نارقبحاص  ریما  ياههلمح 
ریما هب  هچنانچ  دـندش ، قرفتم  هدرک  هلباقم  دوخ  مینغ  اب  ياهشوگ  رد  سکره  دنتـشگ و  مرگ  گـنج  رد  نارداـهب  هک  داـتفا  ناـنچ  قاـفتا 
نارق بحاـص  ریما  هب  يور  هدرک  زیر  ریت  هرباـکم  راوـس  تسیود  هداـیپ و  هاـجنپ  نایناشخدـب  زا  دـنامن و  رفن  هدزناـپ  زا  شیب  نارقبحاـص 

. دندروآ
ار سکدنچ  دیود و  ناشیا  نایم  رد  هدایپ  دیـشیدنا و  يریبدت  ههیدـب  رد  رداهب  اغب  یچلیا  هن . نکمم  زیرگ  لاجم  دوب و  گنت  لحم  ار  اضق 

ریما کنیا  دینکیم ؟ گنج  ياتاغج  رکشل  اب  ریلد  نینچنیا  هک  دیسرتیمن  دوخ  رس  زا  رگم  كابیب ، نایهوک  يا  تفگ : تفرگ و  یّلـسب 
ادابم دراد . نانیکسم  امش  هرابرد  تقفش  محرت و  عاونا  دناتسیمزاب و  دوخ  رکـشل  تسد  زا  ار  امـش  ناریـسا  تسا و  هداتـسیا  نارقبحاص 

دـندنکفیب و تسد  زا  ناـمک  ریت و  ناـیهوک  دوش ! بارخ  امـش  یموش  زا  نینچ  یتکلمم  دـیامرف و  رهق  زاـب  دـنیبب و  امـش  نتخادـنا  ریت  هک 
دنداتفا وا  ياپ  رد  رتمامت  هچره  عرضت  ملظت و  هب  هنامولظم 

203 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دندرک لوبق  وا  زا  توشر  لیبس  رب  يزیچ  دنچ  و  دهاوخب ، نارقبحاص  ریما  ترضح  زا  ناشیا  هانگ  هک  دندرک  تساوخرد  و 

ندرگ هب  جارخ  لام و  لیح  نسح  نیا  هب  و  تساوخب . ار  ناشیا  هاـنگ  تعافـش  ناـبز  هب  دروآ و  ترـضح  هب  ار  ناـشیا  رتنـالک  اـغب  یچلیا 
عاونا کین و  ناپـسا  نایناشخدـب  نآ  زا  دـعب  دندتـسزاب . ار  عومجم  دـندوب  هدرک  ریگتـسد  هک  مدرم  دـندوب و  هدرب  هک  ناپـسا  هداهن  ناشیا 

ات دومرفب  زین  نارقبحاص  ریما  دـندرپسب . دوب  هتفر  رارق  هک  یجارخ  دـندروایب و  نارقبحاص  ریما  کـلم و  ناـهج  يارب  زا  ایادـه  فحت و 
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رد ناشیا  رثکا  هک  دوب  هتشگزاب  هتخیرگ  نانچ  تفر  حرش  هک  لوا  هیضق  نآ  زا  دوب  قرغآ  رد  هک  يرکشل  دندینادرگزاب . ار  ناشیا  ناریسا 
ءالم رـس  رب  هدروآ  ار  ناشیا  نارتنالک  داتـسرف و  سک  حتف  نیا  زا  دعب  نارقبحاص  ریما  دندوب . هدیـسر  كاله  هب  کیدزن  یقارییب  زا  هار 

. دندومن تعجارم  امناغ  املاس و  اجنآ  زا  و  دندزب . قاسای  بوچ  هک  دومرف 

هصق نآ  تیفیک  نیسح و  ریما  رب  ورسخیک  نایب و  دمحم  خیش  ندش  یغای  هصق 

نیعم يزور  و  دش ؛ رورغم  ورـسخیک  سیبلت  هب  نایب  دمحم  خیـش  دندش ، ناشخدـب  مزاع  کلم  ناهج  اب  نارقبحاص  ریما  هک  تقو  نآ  رد 
. تفرب نایناغج  راصح و  رکشل  ندروآ  درگ  هب  دمحم  خیش  نالتق و  رکشل  ندرک  عمج  هب  ورسخیک  هدرک  راجلوب  ار 

ریما دنداهن . خلب  هب  يور  هدروآ  نوریب  نیسح  ریما  تعاط  هقبر  زا  رس  هدز  تفلاخم  لبط  رب  جورخ  لاود  قافتا  هب  دندرک  عمج  هاپس  نوچ 
نانع زین  نارقبحاص  ریما  دومرف . بلط  رتمامت  هچره  لیجعت  هب  درک و  ماغیپ  نارقبحاص  ریما  هب  نانع  مه  داـب  اـب  ار  تیاـکح  نیا  نیـسح 

هچنانچ یتاقالم  هب  دیـسرب  نیـسح  ریما  یگدـنب  رد  زور  كدـنا  هب  درـشفیب و  ّدـج  باکر  رد  هلمح  ياپ  درپس و  لیجعت  تسد  هب  تمیزع 
ریما هب  توـعد  لـیبس  هب  زین  یبوـتکم  دوـب  هداد  هار  رطاـخ  هب  ناـیغط  نآ  ناـیب  دـمحم  خیـش  هک  تـقو  نآ  رد  رگم  دـشب ؛ دوـب  وا  هاوـخلد 

. دوب هتشاد  یفخم  ار  نآ  هداتفا  نیسح  ریما  تسد  هب  بیرقنع  بوتکم  نآ  دوب و  هتشون  نارقبحاص 
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ارت یـسوم  ریما  هک : داد  رارق  تشاد و  ناهنپ  ار  بوتکم  نآ  نیـسح  ریما  نامزالم  زا  یـصخش  دـمآ  دوخ  تروی  هب  نارقبحاص  ریما  نوچ 
زین نامز  نیا  تفرگن  نآ  رد  نوچ  دوب ! تاقالم  رد  نتفرگ  لحم  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  درکن و  رواب  نارقبحاص  ریما  دنک . كاله  دریگب و 

. دریگب تسین  نکمم 
و یتسر ، يدرک  تظفاحم  ار  دوخ  زورما  رگا  کنآ : نومـضم  داد ، نارقبحاـص  ریما  تسد  هب  یبوتکم  دـمایب و  یـصخش  هاـگان  ار  اـضق 

ندرگ هب  وت  نوخ  ینک  یلامها  رگا  میدرک . مالعا  میراد  وت  اب  هک  یقباوس  هطـساو  زا  ام  درک ، دنهاوخ  فلت  هتفرگ  ارت  نامز  نیمه  هنرگا 
دوب امـش  راعـش  هک  یطایتحا  مزح و  دوجو  اب  هک : دـنتفگ  هدز  وناز  نارکون  زا  یتعامج  درکن . رواب  مه  نارقبحاـص  ریما  دوب . دـهاوخ  وت 

؟ تسیچ لفاغت  نیا  بجوم 
نیا دنک . ردغ  نم  اب  وا  هک  دـهدیمن  یهاوگ  هنوگ  چـیه  هب  تسا و  تسار  نیـسح  ریما  اب  نم  لد  هک : تفگ  باوج  رد  نارقبحاص  ریما 

. تفر نیسح  ریما  شیپ  هدش  راوس  تفگب و 
بآ يور  زا  هاگان  هک  دندرکیم  ریس  نوحیج  بل  رب  فوط  مسا  هب  نانعمه  ودره  نامه . نیـسح  ریما  ندش  راوس  دوب و  نامه  وا  ندیـسر 

دش و ریغتم  نیـسح  ریما  تفگب . وا  اب  یـشوگ  رـس  دنچ  یتیاکح  دمآ و  نیـسح  ریما  شیپ  هدمآ  نوریب  بآ  زا  و  دش ، ادـیپ  يراوس  یتشک 
یلع دوخ  ياهرکشل  اب  مشح  هدنز  وت و  هک  تسا  نآ  رد  حالص  تسا . هدیـسر  کیدزن  یغای  هک : تفگ  درک و  نارقبحاص  ریما  هب  يور 
هدز هکروک  حبـص  لوا  زا  تسناد و  تمینغ  ار  تصرف  نآ  نارقبحاص  ریما  مسریم . بقاعتم  زین  نم  هک  دـیوش  راوس  يالقکنم  حابـصلا 

. تشذگب نوحیج  زا  درک و  چوک 
وا رگا  هک  دوب  هدرک  رثا  قیالخ  رد  نانچ  ینارقبحاص  ریما  تبالـص  دونـشب  مشح  هدنز  ریما  نارقبحاص و  ریما  تمیزع  ربخ  یغای  نوچ 
هب ورـسخیک  داهن و  ناتـسکرت  هب  يور  دنچ  يدودعم  اب  نایب  دمحم  خیـش  دنامیمن . تماقا  لاجم  ار  سک  رازه  دندونـشیم  سک  هد  اب  ار 

ریما تـفرب و  ورــسخیک  بـقع  رد  مـشح  هدــنز  هدرک ، تروـشم  مـشح  هدــنز  نارقبحاـص و  ریما  تفاـتب . تـمیزه  ناـنع  نــالتق  فرط 
رد تشگزاب و  دوخ  دینارذگب و  بآ  زا  ار  وا  هدرک  یـشیماکت  دنجخ  ات  دـش و  ناور  دنقرمـس  فرط  هب  دـمحم  خیـش  یپ  رد  نارقبحاص 

کنانچ داهنب  ون  زا  ياهنتف  داینب  دـش و  نادرگیور  وا  زا  دوب ، نیـسح  ریما  هاشداپ  هک  ناخ  لداـع  دـش . لوغـشم  برط  شیع و  هب  زبس  رهش 
وا رب  سک  رایسب 
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. داتسرف نیسح  ریما  شیپ  هب  هتفرگ  ار  وا  تفر و  وا  رس  رب  نارق  بحاص  ریما  دوب  هتفای  مامت  یقنور  جاور و  وا  هک  یتلاح  رد  دندش . عمج 

غورد و رازه  دنتفاییم  هجرف  كدنا  هک  لحم  ره  رد  نادساح  اما  و  دروآیم ، ياجب  هدیدنسپ  تامدخ  اهیگدنب و  وکین  رایسب  نیا  لاثما  و 
نارقبحاـص ریما  قح  رد  ماـمت  هک  دـنتخاس  ياهباـثم  هب  ار  نیـسح  ریما  جازم  تبقاـع  اـت  دـندیناسریم ، نارقبحاـص  ریما  قـح  رد  تسار 

ریما تسایس  مهو  زا  و  تشک ، دز و  ار ]  ] یجرواج رسپ  یتسم  رد  دوب  نارقبحاص  ریما  رهاوخ  رهوش  هک  دیؤم ، ریما  ار  اضق  دش . نامگدب 
ماکحا نآ  يانثا  رد  و  دندرب . خلب  هب  هدیناچوک  ار  نارقبحاص  ریما  رهاوخ  ات  داتسرفب  یچلیا  نیسح  ریما  دیدرگیم . هدش  يراوتم  نیـسح 

رد نیا  لاثما  و  دـنک . خـلب  هناور  هدـیناچوک  يرادربمان  مسا  هب  ار  تیالو  نارتنالک  سولا و  نارگناوت  عومجم  نارقبحاص  ریما  هک  دیـسر 
. دندرک ریگلد  نیسح  ریما  زا  کیزات  لوغم و  ریاس  ارما و  عومجم  دیسریم . زیمآتوادع  زیگناهنتف  مکح  دص  هتفه  کی  رس 

دنتفرگورف دوخ  فرصت  هب  ناخ  زگنج  غورا  تسد  زا  تنطلس  بلقت  هب  هک  رهنلا  ءاروام  ءارما  هقبط   14

هراشا

772 ه/  ) هیام عبس  نیعبس و  ینثا و  هنـس  ات  1346 م ) 747 ه /  ) هیام عبس  نیعبرا و  عبـس و  هنـس  يادتبا  زا  ناشیا  کلم  تدم  دنارفن و  راهچ 
. هدوب لاس  جنپ  یس و  يزاوم  هک  1371 م )

نغازق ریما  تریس  رکذ 

هب درک  طبـض  رهنلا  ءاروام  سولا  دش و  یلوتـسم  ناطلـس  نازق  رب  نوچ  دوب . تردـق  بحاص  تمه و  گرزب  ریلد و  رداهب  درم  نغازق  ریما 
کلم اب  ترک  ود  کی  و  دروآ ، دوخ  تموکح  تحت  رد  ناسارخ  ات  درک و  راـیتخا  یلاـس  يارـس  قالـشق  کـنوم و  رهـش  قـالیای  تهج 

لام شکشیپ  مسا  هب  هچنانچ  دش ، زوریف  داد و  فاصم  تاره  نیسح 
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افو ناـیاپراهچ  راوـخفلع  هب  اهقالـشق  اـهقالیای و  هـک  دوـب  روـمعم  ناـنچ  رهنلا  ءارواـم  تـکلمم  وا  تنطلـس  ناوا  رد  و  دتـسب . وا  زا  رفاو 
لاس ود  تصش و  تدم  دندوب . هدروآ  تسد  هب  رایـسب  لومت  ياهفیاط  همه  دوب و  لصاح  مالکالام  تیهافر  ار  کیزات  كرت و  درکیمن .

. تشاد رمع 
تعجارم نوچ  دندیرخزاب . وا  زا  ار  دوخ  ناموت  تسیود  هب  نایمزراوخ  درب . مزراوخ  هب  رکـشل  ردپ ، تصخریب  هّللا  دبع  هدازریما  وا  رـسپ 

وا همیرج  رـس  زا  رایـسب  شهوکن  زا  دعب  يدرک ؟ ناناملـسم  تکلمم  دـصق  یبجومیب  ارچ  هک : درک  تساوخزاب  ار  وا  نغازق  ریما  دـندومن 
. داد لامشوگ  دندوب  هدش  تکرح  نآ  هدام  هک  ار  یعمج  تشذگب و 

زا یکی  غورا  زا  هک  مان  رومیت  غلتق  تفر . درگ  هب  وا  تلدـعم  بنج  رد  ناورـشونا  تلادـع  همانراک  هک  درک  تموکح  لاس  هدزاود  تّدـم 
تراما زا  درکیم  دوخ  هرازه  رب  هک  ي ]  ] روج هطـساو  هب  تشاد ، هلابح  رد  ار  نغازق  ریما  مرح  اقآ ، ناکرت  رهاوخ  دوب و  تاـجرازه  يارما 

رد رومیت  غلتق  نیا  هنباغم  تیاغ  زا  دیـسرن . یئاج  هب  درذگب  وا  مرج  رـس  زا  ات  دومن  تساوخرد  اقآ  ناکرت ]  ] هک دنچره  دینادرگ و  لوزعم 
رد مه  ار  وا  تفای و  تصرف  صخـش  نآ  دوب  هدش  راوس  ندینارپزاب  مسا  هب  كدنا  يدودعم  اب  هک  يزور  ات  دـش ، نغازق  ریما  دـصق  نیمک 

دـندرک و هراـپهراپ  هدروآ  تسدـب  ار  کـمنمارح  نآ  ارما  دـمآرب ، مهب  تکرح  نآ  تمائـش  زا  هدوـسآ  تـکلمم  تـشکب . هاگراکـش  رس 
. دندناشنب تموکح  هب  نغازق  ریما  ياج  هب  ار  هّللا  دبع  هدازریما 

نغازق ریما  نب  هّللا  دبع  هدازریما  تریس  رکذ 
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هب شوگ  یسفن ، میلس  تیاغ  زا  تسـشن  تموکح  هب  نوچ  تشاد  مامت  يرطاخ  لیم  لضف  لها  اب  دوب و  روالد  عبط ، فیطل  دعتـسم ، نوچ 
تموکح زا  مامت  لاسکی  زونه  تفرگورف . تسد  هب  ار  تکلمم  رایتخا  یلکلاب  تشکب و  ار  ناخ  یلق  نایب  هدرک  نادسفم  زا  یعمج  نخس 

ریما نغازق ، ریما  هدازرسپ  تشکب . ناردارب  ات  تفرگورف ، تنطلس  رقم  رد  ار  وا  هرباکم  درک و  جورخ  زودلس  نایب  ریما  هک  دوب  هتـشذگن  وا 
هب نیسح ،
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سمخ و هنس  رد  هیضق  نیا  درب ، ناتسلوغم  هب  هانپ  تشاد ، مان  دومحم  ناطلس  هک  هّللا  دبع  کچوک  ردارب  و  تخیرگ ، نالقب  زدنق و  فرط 

. تسا عقاو  کنوم  رهش  رد  هّللا  دبع  ریما  هربقم  دش . عقاو  1373 م ) 755 ه /  ) هیام عبس  نیعبس و 

زودلس نایب  ریما  تریس  رکذ 

تموادـم رمخ  برـش  هب  هتـسویپ  دـشیمن و  تفتلم  عاونا  زا  عون  چـیه  هب  طاـیتحا  مزح و  هقیرط  رد  دوب و  لـقاع  غراـف و  تیاـغ  هب  يدرم 
دیاین وا  تعزانم  ضرعم  رد  سکچیه  هکنآ  روصت  هب  دینادرگ  صلختـسم  نغازق  ریما  غوروا  تسد  زا  ار  تکلمم  هکنآ  زا  دعب  دومنیم .

ادیپ يدوجو  دوخ  رـس  هب  سکره  تفریذپ و  للخ  نآ  هطـساو  هب  یکلم  روما  تفرگ . ندرک  مامت  یطارفا  شیع ، رد  کنال و  اغ ]  ] رج رد 
هب تفر  یتیالو  هب  هک  وا  رکون  ره  دروخن و  تل  زا  ریغ  هب  درکیم  ددرت  وا  یچلیا  اجکره  دنامن . نآ  ياورپ  ار  سکچـیه  هچنانچ  دـندرک ،

کی وا  اب  هک  تفاین  سک  نادنچ  دوخ  نوماریپ  رد  دش  تفتلم  ناشکندرگ  ماقتنا  هب  نوچ  رایسب  لمحت  زا  دعب  و  درواین . چیه  هصقنش  زج 
زجع و تیاغ  زا  دندمآ ، وا  رـس  رب  قافتا  هب  دنتـشاد  رطاخ  رد  يریگناهج  هیعاد  هک  ارما  زا  یعمج  دنامورف . ریحتم  دـنک ، تقفاوم  کتـسد 

. تخیرگ تاریسمرگ  فرط  هب  تشاذگب و  حرط  هب  ار  تکلمم  توق  مدع 
داتفا و فیاوط  كولم  تسد  هب  رهّنلا  ءارواـم  تسا  هدـش  هتفگ  لّـصفم  ياـطغج  غورا  نیطالـس  هصق  لـیذ  رد  اـقباس  هچناـنچ  نآ  زا  دـعب 

خـسرف کی  ات  ار  راوس  دـص  هک ]  ] دـیدرگ شحوم  گنت و  نانچ  دوب  نارفاسم  نکـسم  نمأم و  قارع  هیحان  ات  ياطخ  دـح  زا  هک  تکلمم 
تدش رایـسب و  ملا  زا  دـعب  ات  دـندیلان  دـندمآ و  قح  هاگرد  هب  ناملاظ  تسد  زا  هدروآرب  راگدرک  ترـضح  هب  عرـضت  دـنامن . روبع  لاجم 

امن وشن و  رگید  راب  ینغازق  نادناخ  تلود  هدـیچرب  ياهرهم  هدـیچ و  ياهعقر  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  راکماک  يوزاب  تیوقت  هب  رامـشیب 
. دش نکمتم  تراما  ریرس  رب  نغازق  ریما  نب  یمسم  نب  نیسح  ریما  دمآ و  لوا  لاح  زاب  هتفای 
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نغازق ریما  نب  یمسم  نب  نیسح  ریما  تریس  رکذ 

رگا تسـشنیم ؛ ملاظم  ناوید  رد  تفرگیم و  تسد  هب  دـالوپ  یقاـمچ  تشاد  هک  تسایـس  تیاـغ  زا  دوب ، رداـهب  جوجل  تیاـغ  هب  يریما 
قامچ نادب  دوخ  تسد  هب  دندیـسریمن  دوب  هدرک  هک  یمکح  روغ  هب  ای  دندرکیم  یطبخ  دوخ  نخـس  رد  هیلع  یعدم  اب  یعدـم  هچنانچ 

. دزیم هلصو  دشیم  هراپ  وا  هماج  نیز  سوبرق  شنو  زا  نوچ  و  دیشوپیم ، یسابرک  هماج  هک  تشاد  یتیاغ  ات  كاسما  و  دزیم . ار  ناشیا 
قافـشا رایـسب و  یهارمه  وا  اب  تبـسن  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  هک  دنچره  دوب . هدیـشوپ  همیمذ  تفـص  نیا  ار  وا  هدـیمح  لیاصخ  عومجم 
. درک دصق  ترک  دنچ  دادب و  تسد  زا  ار  شترضح  بناج  نادسفم  زیگنا  هب  نانچمه  دیسرن و  یئاج  هب  دیناسر  میدقت  هب  رامشیب 

ناطلـس نارکون  تعجارم  تقو  هب  نیـسح  ریما  دندیـسر ، تسایـس  هب  دنقرمـس  نالادبرـس  دـندرک و  تعجارم  يورگنج  هعقاو  زا  هک  نوچ 
سنج دـقن و  زا  هچنانچ  دومرف  ادا  دوخ  هصاخ  زا  يزاغ  ناطلـس  ار  هجو  همه  نآ  درک . هرداـصم  یبجومیب  راـنید  رازه  دـص  هب  ار  يزاـغ 
فرط هب  دوخ  تشاذگب و  شتآ  نوچ  نالصحم  نیسح  ریما  دوب  هدنام  هک  يرقحم  كدنا  تهج  هب  دش ، فرص  نآ  رـس  رد  تشاد  هچره 
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يزاغ ناطلس  ترـضح  يامیـس  رد  هک  یلبج  دشر  هطـساو  هب  دوب  ياطغج  يارما  نیرتمظعم  هک  یـسوم  ریما  دومن . تعجارم  کنوم  رهش 
تابوتکم رتاوتم  دنک . زیگنا  يزاغ  ناطلـس  نیـسح و  نایم  ترودک  تشحو و  هک  دوب  نآ  دنب  رد  دسح  تیاغ  زا  عبطلاب  درکیم  هدـهاشم 

هاگرد هب  رتاوتم  ناضرغ  بحاـص  نخـس  هک : تشون  نیـسح  ریما  اـب  درک  مولعم  نوچ  يزاـغ  ناطلـس  تشونیم . نیـسح  ریما  هب  زیگناهنتف 
هب يزور  يزاغ  ناطلـس  دش  رایـسب  فیجارا  هک  نآ  زا  دعب  دومن . بانتجا  نیـسح  ریما  مشاب . مزالم  نم  هک  تسا  نآ  رد  حالـص  دـسریم 

. دش تمهت  دایدزا  بجوم  نآ  و  درک ، زیگناگرزب  يراکش  لالم  عفد  تهج 
: هک دندرک  ماغیپ  هیفخ  رد  ارما  ریاس  ینالتق و  مارهب  ریش  ریالج و  مارهب  نآ  زا  دعب 

. میاقفتم ام  هک  رامش  تمینغ  ار  تصرف  تسا . وت  ترضح  دصق  نیمک  رد  نیسح  ریما 
ریش تفوکورف . جورخ  هکروک  رب  ترورض  لاود  يزاغ  ناطلس  نیعم  يراجلوب  هب  سپ 

______________________________

. نغزق ریما  نب  يالسم  نب  نیسح  ریما  افصلا : ۀضور  (. 1)
209 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تشون مارهب  ریش  هب  بوتکم  دوب  موسوم  یلددب  هب  نوچ  ریالج  مارهب  دینادرگ . عمج  اهرکشل  هدرک  وراب  ترامع  داینب  نالتق  رد  زین  مارهب 
عفد دور  جرخ  هب  یکی  رگا  هچنانچ  دـسریم ، هچ  هب  دوجو  بحاص  ود  نیا  لاح  لآم  هک  مینیبب  اـت  شکب  لوا  رکف  نآ  هریاد  زا  ياـپ  هک :

نیـسح ریما  بـضغ  تماـخو  زا  نآ  دوـجو  اـب  ریـالج  مارهب  دـندرک . فـلخت  تروـشم  زا  هداد  نیدـب  رارق  ودره  تـسا . ناـسآ  رگید  نآ 
. درب ناتسلوغم  هب  هانپ  دش و  دنمهشیدنا 

نامیلس و نآ  يانثا  رد  داهن . نایرواسی  طبض  هب  يور  درپسب و  لکوت  تسد  هب  هجوت  نانع  دش  سویأم  قفانم  ودنآ  زا  نوچ  يزاغ  ناطلس 
هب دوب ، ترـضح  لد  بوبحم  هک  اقآ  ناکرت  اجلا  نیـسح ، ریما  رهاوخ  لاح  نیا  نیح  رد  دندش . فلختم  دندوب ، مظعا  نکر  هک  یجرواج 

نیـسح ریما  دـش . ناور  بقاـعتم  دوخ  داتـسرف و  هعلق  فرط  هب  ار  نیدـلا  فیـس  یجاـح  دوبن  نتـشاد  ازع  لاـجم  نوچ  تسویپ . قح  راوج 
. داتسرف حلص  سامتلا  هب  ار  واریب  هجاوخلا  دبع  دیشک ، دهاوخ  یتشرد  هب  لآم  تسین و  يرسرس  هنتف  نیا  هک  تسناد 

هب رکـشل  زین  دوخ  دـیآ و  کجکج  گنت  هب  راوس  دـص  اب  هتـشاذگ ]  ] هناغج هبـصق  رد  ار  اهرکـشل  نیـسح  ریما  هک  داد  رارق  يزاغ  ناطلس 
يدامتعا راوس  دصیـس  طایتحا  تهج  هب  يزاغ  ناطلـس  دننک . حلـص  هدومن  دهع  دیدجلاب  دـیامن و  لابقتـسا  سک  دـص  اب  هتـشادزاب  رازخ 

زا یکی  دوش . ادـج  سک  دـص  اـب  هک  تساوخ  دـناشنب و  نیمک  هب  ون  هید  رد  سک  تسیود  هلمج  نآ  زا  داـهن . دـعوم  هب  يور  تفرگرب و 
تسا نآ  دصرتم  تشکب و  ار  مارهب  ریش  نیسح ، ریما  هک  دومن  زاب  دیـسرب ، لوادنکچ  ات  دوب . نیـسح  ریما  لوتیق  رد  يزاغ  ناطلـس  نامالغ 

مهب ار  هتفر  مه  زا  نینچ  يراک  ام  هک : دز  وا  رب  گناب  دوب  لوادـنکچ  رادرـس  هک  یـصخش  درب . راکب  شقن  نامه  زین  يزاغ  ناطلـس  اب  هک 
رد مارهب  ریـش  لـتق  هزاوآ  دیـسر  گـنت  گـنتاگنت  نوچ  دروخورف . مد  هراـچیب  ياهدروآ !؟ هک  تسا  فـیجارا  هچ  نیا  دروآ . میناوـتیمن 

گنت فرط  ود  زا  هک  تفای  ربخ  يزاغ  ناطلـس  دـندش . قرفتم  نامرح  تیاـغ  زا  ار  گرزب  درخ و  عومجم  داـتفا و  يزاـغ  ناطلـس  قورغا 
نوچ درک و  نیمک  قیقحت  هکنآ  زا  دعب  دومن . یـشیماغلب  دوخ  كرابم  سفن  اب  دناهتـسشن ، نیمک  هب  دصق  دـصرتم  نارگ  ياهرکـشل  مرح 

. دنامورف ریحتم  دندوب ؛ هدش  قرفتم  زین  کجکج  گنت  سک  تسیود  نآ  دیشک . ارحص  هب  بعص  ياهقیضم  نآ  زا  دمآرد  بش 
210 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یلوسر سکره  جازم  ندومزآ  تهج  هب  دیـسر  ناخام  هب  نوچ  و  داهن ؛ ناسارخ  فرط  هب  يور  لوچ  هار  زا  درک  رایـسب  رکف  هکنآ  زا  دعب 
دیـسریم هک  ناوراک  ره  و  تسبب ، هار  هتفرگ ، رارق  دـید  قاری  هک  یلحم  هب  ناشیا  لوصو  ات  داتـسرف ، تـالک  هب  رگید  یلوسر  تاره و  هب 

دامتعا ددـصرد  ینابرق  ینواج  کیب  یجاـح  تاره و  کـلم  هک  تسناد  نوچ  دـشابن . عـالطا  وا  لاـح  رب  ار  یـسک  اـت  تشادیم  فوقوم 
دنکزوا تمیزع  هب  هدومن  روبع  نوحیج  زا  دوخ  تشاذگب و  موشیم » تاره  هجوتم   » هکنآ هزاوآ  هب  ار  ناگتشامگ  يزاغ  ناطلـس  دنتـسین 
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. داهن بشخن  یشرق و  فرط  هب  يور 
ناطلس دندوب . هتسشن  یحاون  نآ  رد  مه  راوس  رازه  جنپ  اب  رداهب  کلم  هتسشن ، قیلادروب  رد  سک  رازه  شش  بیرق  اب  یـسوم  ریما  ار  اضق 

اههزاورد و  دمآ ، یشرق  رس  هب  گنهابـش  كدنا ، يدودعم  اب  دوخ  دناشنب و  نیمک  هب  رثکا  تشاد  هارمه  هک  راوس  دصیـس  بیرق  اب  يزاغ 
يزاغ ناطلـس  دنداشگب . هزاورد  هدیچیپ  ریـشمش  هب  ار  نابهزاورد  ات  داتـسرف  نوردنا  هب  ار  سکدنچ  بآ  رمم  زا  لاحلا  یف  دـید . هتـسب  ار 

. داتفا تسدب  تشاد  هچره  رسپ و  هس  اب  یسوم  ریما  هنب  دیشک . اجنادب  ار  دوخ  رکشل  تفرگب و  ار  هعلق 
مه زا  دتفا و  ناشیا  رد  بوشآ  یتمحزیب  رگم  هک  دناسر  ردپ  هب  رکشل  لوصو  هزاوآ  ات  دینازیرگب  هک  درک  نانچ  ار  وا  رسپ  يزاغ  ناطلس 

. دنزیرب
ناناولهپ رب  ار  اهوراب  يزاغ  ناطلس  تشگ  ادیپ  ناشیا  داوس  نوچ  دنداهن . یـشرق  هب  يور  قافتا  هب  لاحلا  یف  رداهب ]  ] کلم یـسوم و  ریما 

رگید ياهزاورد  هب  دوخ  و  دـناشنب ، ار  نیدـلا  فیـس  یجاح  دـیؤم و  دواد و  رگید  هزاورد  ار و  اـقوب  يراـس  ياهزاورد  رد  دومن و  میـسقت 
ریما هزاورد  لباقم  هب  یغای  رکـشل  يالقنم  نوچ  دومرف . کمک ]  ] کماک دزمان  ار  اغوبقآ  و  رداهب ]  ] سابع سالرب و  نیـسح  و  تسـشنب ؛
دوخ هلمح  نآ  رد  دوب  یغای  نایم  نآ  رد  هک  رداهب  هکرود  دروآ . نوردنا  هب  پسا  تصش  تخات و  نوریب  راوس  یس  اب  دّیؤم  دیسر ، دیؤم 
بل رب  رپچ  رفن  تسیود  یغای  رکـشل  نارداـهب  زا  دـش  بش  نوچ  تفگب . حورـشم  دوب  هدرک  مولعم  هک  عاـضوا  تخادـنا و  نرودـنا  هب  ار 
رانک ات  ار  سک  تسیود  نآ  هدیناود  نوریب  راوس  تسیب  هدایپ و  هاجنپ  رداهب  اقوب  یچلیا  رداهب و  رومیتقآ  حابـصلا  یلع  دندروآ . قدـنخ 

ار دوخ  رداهب ]  ] کلم یسوم و  ریما  هلیح  رازه  هب  تفرگشیپ . زیرگ  هار  هلمح  نامه  درجم  هب  لاغسوت  رکشل  دندنارب . یـسوم  ریما  نآارک 
دح ات  دمآردب و  اهرکشل  رگید  اب  يزاغ  ناطلس  دندیشک  يرانک  هب  ناشیا  غیت  بات  زا 

211 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دینادرگزاب ریالج  موق  زا  ار  نارود  هرازه  و  دنارب . نایتمیزه  يافق  رد  دشاب ، گنسرف  هس  يزاوم  هک  قاقلزق 

هطـساو هب  وا  داتـسرف . اراخب  لاوما  لیـصحت  تهج  هب  ار  یئاراخب  هاش  دومحم  تخاس . قالـشق  یـشرق  رد  ناتـسمز  نآ  يزاغ ] ناطلـس   ] و
. داتسرف یشرق  دصق  هب  مامت  يرکـشل  اب  ار  رومیت  ياجلا  ریما  یـسوم و  ریما  نیـسح ، ریما  ناتـسمز  فصتنم  مه  دومن . درمت  اجنآ  تناصح 

یغای رکـشل  زا  سک  تسیب  نـالوارق  درک . لابقتـسا  سک  تسیود  اـب  نوخیبش  مزع  هب  يزاـغ  ناطلـس  دـش  مرگ  ناـشیا  لوصو  ربخ  نوچ 
. دومرف تین  نآ  خسف  تسا . رّذعتم  نوخیبش  درک  مولعم  ناشیا  زا  دندروایب . هدرک  ریگتسد 

فلاخم رکشل  داوس  نوچ  دیدرگزاب . تخادنیب و  نآارس  لوغم  تنس  رب  يزاغ  ناطلس  دش  کیدزن  لوارق  ودره  تفاسم  هک  حابـصلا  یلع 
دناشفا و وا  راثد  رب  تمه  نماد  تفای . رگید  یعون  هب  ار  هاش  دومحم  داهن . اراخب  هب  يور  یشرق  زا  دوش ، رـسیم  لاجم  هک  دوب  نآ  زا  شیب 

. دش ناسارخ  مزاع 
ساـنؤارق نـالواره  داتـسرف . اـهغابهچوک  رـس  رب  ار  ناـگدایپ  هاـش  دومحم  دندیـسر  اراـخب  هیحاـن  هب  روـمیت  ياـجلوا  یـسوم و  ریما  نوـچ 

دیماان هاش  دومحم  دنتشگنزاب . رهـش  هب  یکی  رفن  هد  زا  هچنانچ  دنتـشکب ، هتفرگ  پسا  ياپوتسد  ریز  ار  ناشیا  بلغا  هدرک  یـشیمتوردوا 
كدـنا يدودـعم  اب  يزاغ  ناطلـس  تسویپ ، ترـضح  هب  ناخام  رد  ییحیال  تومیال و  تخادـنا . نوریب  ار  دوخ  رگید  ياهزاورد  زا  هدـش 

تفرگب و ار  نالوارق  زا  رفن  دـنچ  تخادـنا و  یغای  رکـشل  هب  مامت  یبوشآ  اراخب  رهاظ  رد  هدرک  روبع  راذـگ  زا  ار  نوحیج  دومرف و  راغلیا 
عوقو زا  شیپ  لوصو  ربخ  دنارب . سانؤارق  رکشل  رس  رب  حابصلا  یلع  دومن و  فقوت  اجنآ  رد  بش  نآ  دتسب . ار  یشرق  رگید  راب  و  تشکب ،

. دندش لوغشم  صالخ  رکف  هب  سکره  داوس  تیؤر  درجم  دیایب و  ناشیا  رس  رب  هتبلا  هک  دندوب  دصرتم  دوب و  هدیسر  وا 
هتفرگورف تسد  هب  ار  ناتسکرت  «، 1  » لوغم غیلری  هب  ریالج  مارهب  درک . ناتسکرت  مزع  دینادرگ و  فوطعم ]  ] دنقرمس فرط  هب  نانع  ناطلس 

عاونا هب  دـش و  قحلم  شترـضح  هب  دوب ، اجنآ  رد  زین  ینالتق  ورـسخیک  ار  اـضق  درکن . نادـنچ  یتاـفتلا  ار  يزاـغ  ناطلـس  ـالو  نیا  رد  دوب .
ناتسکرت فرط  هب  نارگ  ياهرکشل  نیسح  ریما  دومن . مایق  يراکتمدخ 
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______________________________

. لوغوم نتم : (. 1)
212 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رازه هس  اب  ار  رداهب  کلم  رگید  ياهعفد  و  راوس ، رازه  تسیب  اب  ار  نایب  دمحم  خیـش  وتیاجلوا و  ریما  یـسوم و  ریما  هعفد  کی  هب  داتـسرف ،
هک دـنچره  يزاغ  ناطلـس  تسویپ  توبث  هب  هزاوآ  نوچ  دـینادرگ . هناور  هار  زا  راوس  دـصناپ  رازه و  اب  ار  هاشناهج  رگید  ياهعفد  و  راوس ،

دصناپ هلمج  نآ  زا  دنتشگ . هجوتم  راوس  رازه  ود  اب  ورـسخیک  يزاغ و  ناطلـس  دشن . یـضار  درک  بیغرت  ناشیا  هلباقم  هب  ار  ریالج  مارهب 
زین ار  رداهب  کلم  تشذگب و  وا  زا  و  دزب ؛ ار  هاشناهج  هاگحبـص  درک و  ریگبـش  صاوخ  هیرق  زا  هنالجعتـسم  دینادرگ . هارمه  دوخ  اب  راوس 

هب هناگهس  رکـشل  نیا  ناگتخیرگ  همدـقم  نوچ  دـینادرگ . راـمورات  دزب و  دوب  لوغ  هک  راوس  رازه  تسیب  نآ  تشذـگب و  وا  زا  و  تشکب ؛
دنناوت ریلد  نینچ  هنوگچ  تلق  نیا  دوجو  اب  هنرگا  و  دشاب ، هدوب  لوغم  رکشل  رکشل ، نیا  يافق  رد  هتبلا  هک  درک  روصت  دیـسر  نیـسح  ریما 

. دنداهن هار  هب  تمیزه  يور  هشیدنا  نیمه  درجم  هب  و  دمآ ؛
. دندومنیم رایسب  یبارخ  هدرک  زارد  ناناملسم  رب  جارات  تسد  دوب  ریالج  مارهب  هارمه  هک  لوغم  رکشل  شـشوک  شـشک و  نیا  تلاح  رد 
رب زیخاتسر  زور  رد  نآ  هذخاؤم  دنروآرب و  بلغت  تسد  هغلنق  نیا  رد  نالوغم  دهنب  نیسح  ریما  یپ  رد  رس  رگا  هک  درک  رکف  يزاغ  ناطلس 

. دینادرگب ناکرشم  نآ  فرط  هب  نانع  تسناد و  مها  ار  ناشیا  عفد  دشاب ، وا 
ياج هب  دـندوب  هتفرگ  هک  يریـسا  زین  نالوغم  و  دز ؛ ندرگ  اـباحمیب  دوب  هدیـسر  هکره  هب  دـندوب ، هدـش  هدـنکارپ  تیـالو  رد  « 1  » نالوغم

. دندومن رارف  هتشاذگ 
ناطلس دمایب . اهرکشل  اب  رابرگید  درسفیم  مهرد  ار  ناوختسا  زغم  اوه  يدرس  دوب و  هدیراب  رایـسب  همد  فرب و  هکنآ  دوجو  اب  نیـسح  ریما 

. دندیمد وغری  رد  داب  ات  دومرفب  يزاغ  ناطلس  دیسرب  یغای  هکروک  زاوآ  نوچ  دوب ، هتفرگ  ار  نوحیس  بآ  ياهراذگ  يزاغ 
هنتف هک  دید  نیسح  ریما  دندش . مزهنم  زیرنانع  هرابرگید  وغری  زاوآ  عامتسا  درجم  هب  هک  دوب  هدش  یلوتسم  نانچ  سانؤارق  رکشل  رب  مه  و 

نیسح ریما  نوچ  هک  دومرف  لوبق  يزاغ  ناطلس  درک . حلص  ناگرزب  زا  یعمج  طسوت  هب  دز و  حلـص  رد  دنامزاب ، حالـصا  زا  دش و  گرزب 
. درک نامه  دسرب و  بقاعتم  ددرگزاب  دوخ  رقم  هب 

ناطلس نوچ  هدینادرگ ، رامورات  ار  اهدحرس  رثکا  ناشخدب  رکـشل  دندوب و  هدرک  تخات  خلب  دح  ات  ناسارخ  رکـشل  تارتف  نیا  رد  ار  اضق 
مه دومرف  تاقالم  يزاغ 

______________________________

. نالوغوم نتم : (. 1)
213 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ار هیحان  نآ  يزاغ  ناطلس  هام  کی  رس  رد  داهن . تاره  هب  يور  دوخ  داتـسرف و  ناشخدب  ةاصع  عفد  هب  دوخ  رـسپ  اب  ار  شترـضح  زور  رد 
ناطلس نیـسح ، ریما  لاحلا  یف  دناهدش . یغای  ورـسخیک  نایب و  دمحم  خیـش  هک  دیـسر  ربخ  تاقالم  نیح  رد  دومن . تعجارم  هدرک  یفاص 

. دومرف فقوت  زبس  رهش  رد  زور  دنچ  و  دنارب ، دنقرمس  ات  دمآردب و  تکلمم  زا  و  داتسرف ؛ ناشیا  عفد  هب  ار  يزاغ 
ار دیؤم  ریما  ات  داتسرف  یچلیا  دندرب . نیسح  ریما  هب  تناعتسا  نارادنوخ  تشکب . ار  یصخش  بارش ، رـس  رد  دیؤم  ریما  لاح  نیا  يانثا  رد 
رب رگید  رابکی  دومنیم ، ددشت  یچلیا  دنک . تیامح  ات  درک  فیلکت  ار  يزاغ  ناطلس  تشاد  هک  یـشزان  زا  گرزب  ياغآ  دندربب . هتفرگ 

یلع دروآ . شورخ  رد  تلود  لاود  هب  ار  جورخ  هراقن  رگید  ءارما  رثکا  یسوم و  ریما  قافتا  هب  هدرک  رهاوخ  لوق  هب  شوگ  ترورض  لیبس 
زا دعب  تخادنا . رود  هب  شرـس  ریـشمش  برـض  کی  هب  سلجم  رد  هرقرق  ودنه  درآ . یتقولا  عفد  تحیـصن  قیرط  زا  هک  تساوخ  يرواسی 

تشاذگب و لوغ  رد  ار  یـسوم  ریما  يزاغ ، ناطلـس  دش  عقاو  رازخ  هبـصق  هب  لوزن  نوچ  دنداهن . خلب  هب  يور  هدـش  گنج  تهج  کی  نآ 
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تافتلا يزاغ  ناطلـس  دـش . فلختم  دوخ  ناصوصخم  اب  درک و  مهوت  یلددـب  تیاـغ  زا  یـسوم  ریما  دـش . هناور  يـالقنم  همدـقم  رد  دوخ 
. دش هّجوتم  هدرک  یشیمالشاب  ار  لوغ  دوخ  دینادرگ و  يالقنم  نارداهب  زا  یعمج  اب  ار  نالغوا  شمتغرویس  دومنن و 

ریما نآ  زا  دـعب  دـندینادرگ . رامورات  ار  ناـشیا  ذـمرت  یحاون  رد  مه  يزاـغ  ناطلـس  نـالوارق  داتـسرف . عفد  هب  ار  نارگ  رکـشل  نیـسح  ریما 
فقاو ارما  لوصو  زا  نوچ  نیـسح  ریما  دیـسر . ددـم  هب  زین  نایب  دـمحم  خیـش  و  دـندش ، قحلم  اهرکـشل  اب  ورـسخیک  گرزب و  يوتیاجلوا 

هب رکشل  دناشنب و  یناخ  ریرس  رب  ار  نالغوا  شمتغرویس  ارما  قافتا  هب  يزاغ  ناطلس  دش . نصحتم  تسا ، رذعتم  هلباقم  هک  تسناد  دیدرگ 
. درب خلب  رد 

. دندمآ دورف  هدرک  شخب  رهش  ياههزاورد  قافتا  هب  دیسرب ، نامیان  رکشل  اب  مشح  هدنز 
. داتسرف نوریب  گنج  هب  ار  دوخ  هاپس  نارادرس و  عومجم  نیسح  ریما  تفای  رارکت  اکاحم  هضراعم و  هک  زور  دنچ  زا  دعب 

دوجو اب  خیش  رمع  هدازریما  دورب ، ياج  زا  ياپ  ار  هرصاحم  ياهرکـشل  هکنآ  نیح  رد  دندوب ، هتفر  نیقباج  هب  رکـشل  رثکا  زور  نآ  ار  اضق 
درک هلمح  دوب ، هلاس  هدزناش  هک  [ي ]

214 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دیرب ار  قدنخ  رسج  بانط  ریشمش  برض  کی  هب  تخیر و  قدنخ  رد  مامت  ار  یغای  و 

ریـش نوـچ  دـشن و  تفتلم  دـیامن ، رـصتخم  نآ  بنج  رد  راـهب  گـیر  راـهب و  گرگت  هک  دـندوب  هتخیر  دوـجو  رب  ریت  نادـنچ  رهـش  مدرم 
ناکیپ رـس  هک  تسـشن  یتیثیح  هب  شکرابم  ياپ  يور  رب  خرچ  ریت  داد . داشگ  ار  اضق  خرچ  تصـش  زادناخرچ  هاگان  دیرغیم ، دولآمشخ 

ا]  ] ار ناحارج  دیسرتب و  مهو  زا  دیدب  وا  مخز  نوچ  يزاغ  ناطلس  دومن . تعجارم  هدرک  درط  خیش  رمع  هدازریما  دزب . رـس  باکر  يور  زا 
. دندیشکب ار  ناکیپ  ات  درک  رم 

هتسب مدق  تانایرـش  دننکن  غاد  نینهآ  خیـس  هب  ات  دنتفگ  هملکلا  قفتم  دوب . هدش  درخ  شکرابم  مدق  ياههدرخ  زا  یـضعب  دندومن . طایتحا 
شیپ ياپ  دز و  ناشیا  رب  گناب  خیـش  رمع  هدازریما  دـندرک . بیکرت  تبرـش  رد  ربشوه  هیودا  دـنک  یتقاـطیب  اداـبم  هکنآ  تهج  هب  دوشن .

رد رییغت  يوم  رس  کی  الصا  اعطق و  دیدرگ . قورع  باصعا و  رس  دش و  هتسب  نوخ  ات  دندربورف  ریت  راذگرد  هدنبات  خیس  ترک  دنچ  داهن .
. دنتفرگ نیسحت  نادند  هب  تریح  تسد  ناگرزب  عومجم  تفاین ،]  ] هار شکرابم  هرشب 

هک درک ]  ] سامتلا داتسرف و  هاگرد  هب  ار  ناطلـس  لداع  دوخ ، هاشداپ  دهد ، لاجم  ار  وا  ریبدت  مسلط  ریدقت  هجنپ  هک  دید  نوچ  نیـسح  ریما 
ار سمتلم  يزاغ  ناطلـس  دـنارذگب . تنکـسم  رقف و  تروص  رد  ار  رمع  هتفگ و  تنطلـس  تخت و  كرت  اـت  دـنیامرف  ینازرا  جـح  تصخر 
هب وراب  رـس  زا  تفرگرب و  هنازخ  زا  دـنچ  ي ]  ] رهاوج یبشمین  درکن و  دامتعا  نیـسح  ریما  تشونب . باب  نآ  رد  هماندـهع  تشاد و  لوذـبم 
رثا دـیمدب و  حبـص  هاگان  دربیمن ، رد  هب  هار  هک  دوب  هتفرگورف  نانچ  ار  وا  تریـصب  هدـید  هیلب ، رابغ  داـهن . اـهغابهچوک  هب  يور  دـمآ  ریز 

هب دوب  هدرک  مگ  رتش  هک  دوب  زور  دنچ  هک  ینابرتش  تفر . نآ  رـس  رب  دید  يرانم  یگمیـسارس  تیاغ  زا  هراچیب  دـش . رهاظ  زور  یئانـشور 
اب دید . ار  نیـسح  ریما  تفر  الاب  هب  نوچ  دنز . هدید  نآ  رـس  رب  هک  تساوخ  داتفا . رانم  نادـب  شراذـگ  تخاتیم ، يوس  ره  هب  بلط  مسر 
هب ار  اهدیراورم  نابرتش  داد . ودب  توکـسلا  قح  مسا  هب  دیراورم  هناد  دـنچ  درک و  رهاظ  وا  رب  ار  دوخ  نیـسح  ریما  تخانـشن  هکنآ  دوجو 

تنس هچنانچ  دن .]  ] دینادرگ رضاح  نانعمه  داب  اب  دنتخاتورف و  وا  راضحا  تهج  هب  ارما  دومنزاب . ار  تیفیک  درب و  يزاغ  ناطلـس  ترـضح 
دوب 1375 م ) 776 ه /  ) هیام عبـس  نیعبـس و  نینثا و  هنـس  و  درک ، تموکح  لاس  هد  تسیزب و  لاس  لهچ  دـیناسر . قاسای  هب  تسا  نیطالس 

. دش لوتقم  هک 
215 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

وا تیفیک  لاوحا و  عاضوا و  رابخا و  نارقبحاص و  ناطلس  ترضح  هقبط 
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کلم روما  هرابرد  هک  هدیدنسپ  ياهششوک  لیمج و  ياهیعس  زا  دیآیم ، رکذ  ترـضح  نآ  قاسای  عاضوا و  قالخا و  لاعفا و  زا  يذبن 
زا گنرف و  مور و  ياصقا  ات  ياطخ  دحرـس  زا  هک  بیاص  ياهریبدـت  بقاث و  ياـهيار  و  هدومرف ، تلود  نید و  تاـمهم  طبـض  تلم و  و 

. گنز برغم و  راید  تیادب  ات  دنه  تیاهن 
رعش

قاسای رثآم و  قالخا و  لاعفا و  رکذ  دنچرگا  دینادرگ . مّلسم  رخسم و  گنگ  دور  ات  لین  همـشچرس  زگنز  بآ  خلت  هب  ات  نیچ  باروش  ز 
فراعم و تاقث و  زا  یضعب  هتشگ و  هدهاشم  يدح  ات  ترضح  نآ  یئارآکلم  یـشیدناباوص و  تسایک و  تنطف و  فاصنا و  لدع و  و 

لیابق نیچ و  نیقاوخ  مجع و  هرـساکا  مور و  هرـصایق  راثآ  یحام  بقانم  نآ  زا  يرطـش  رخافم و  نآ  زا  يرطـس  هک  هداتفا  عامتـسا  ریهاشم 
تحت هب  تفر  رکذ  هک  عومجم  نیا  کلامم  و  دوب . دناوت  قوجلس  نیطالـس  هیوب و  لآ  ناماس و  كولم  نمی و  هعبابت  دنه و  نایار  برع و 

: رعش نآ ، تیفیک  حرش  لودج  رد  نیا  زا  دعب  و  دروآرد ، فرصت 
دسر وت  ضرع  هب  دهد  ناما  رمع  رگ 

بحاص ماکح  روشنم  لقع و  لماک  يارزو  روتسد  ملاع  ضارقنا  ات  هک  داهن  یئاههدعاق  یناطلس  هوجو  لیصحت  یناوید و  روما  بیترت  رد 
، دروآیم طبـض  رد  یتیالو  یتیاکح  هب  و  تفرگیم ، يراید  يراوس  هب  هک  دوب  ياهجرد  هب  وا  لابقا  تلود و  بکوک  و  دوب . دـناوت  هبرجت 

رطاخ هب  وا  تم  و ]  ] اقم هشیدنا  سک  تشادیمرب . ياج  زا  رامشیب  یهاپس  يدیعو  هب  و  دینادرگیم ، مزهنم  راّرج  يرکـشل  يدیدهت  هب  و 
تعاجش تایار  دینادرگ و  خوسنم  ار  ردنکسا  رفظ  تیآ  هکنانچ  دشیمن ، ریگياج  غامد  چیه  رد  تلباقم  يادوس  داد و  تسناوتیمن  هار 

نم اهثروی  هّلل  ضرالا  ّنا   » ياضتقم رب  نوکـسم  عبر  دیلاقم  حیتافم و  نوکیف ، نک  عناص  نوچیب ، کلملا  کلام  درک . سوکعم  ار  متـسر 
ار ناـشیا  هک  ملاـع  نیطالـس  درک ، عوـلط  تمظع  قرـشم  زا  وا  رادرک  باـتفآ  رتـچ  نوـچ  داـهن و  وا  تردـقم  هضبق  رد  هداـبع » نم  ءاـشی 

تکلمم و ره  تنطلس  نامسآ  ناگراتس 
216 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تاماقم رثآم و  فیلأت  عمج و  مزب و  مزر و  ریرقت  ریرحت و  هب  رگا  و  دندومن . بورغ  لوفا و  لاوز  خـسن و  برغم  هب  دنتـشادنپیم ، تیالو 
رد دنیامن و  ضوخ  تسا ، روکذم  اهنابز  رس  رب  روهـشم و  ناهج  قافآ  رد  باتفآ  ضیف  نوچ  نآ  لیاضف  راونا  نساحم و  راثآ  هک  نویامه 
وا لابقا  راثآ و  حرش  رد  و  دنراین ؛ ملق  رد  لیصفت  هب  نیطالس  رگید  رب  وا  لیصفت  دنشیدنا ، یحاّبس  تحاصف  راهظتـسا  نایاپیب  يایرد  نآ 

دادـتما رب  رگا  و  دـنکن ؛ افو  نادـب  رمع  هکلب  دـننکن ، دای  شیب  باب  ره  زا  يدومن  عون و  ره  زا  ياهنومن  دـنرپس و  لامجا  صالخا و  قیرط 
دریذپ اضقنا  ملاع  رمع  تدم  تبقاع  دنوش ، لوغـشم  وا  تاماقم  ریرقت  تاقوا و  ریرحت  رکذ  هب  راهن  لیل و  بقاعت  رب  دـننام و  یقاب  راگزور 

. ددرگن طیحم  نادب  سک  ریرحت  ریرقت و  قاطن  و 
زا هک  وا  رادمان  غورا  تیاور  هثودحا  نارقبحاص و  ریما  تیاکح  هقودـصم  نادـنمرنه  ریامـض  فیاحـص  نادـنمدرخ و  رطاخ  حاولا  رب  و 

بجوم هب  ناشیا  ریگناهج  غیت  هلمح  ياشگهعلق و  زرگ  همدـص  هک  دـنامن  هدیـشوپ  تسا ، ماـیا  روهد و  بیارغ  ماوعا و  روهـش و  بیاـجع 
تابث همّدقم  هک  يرادناهج  یشکرکشل و  بیترت  العتسا و  الیتسا و  طسق  تسایس و  طرف  هدوب و  ردق  اضق و  قفاوم  لزا  مکح  قباس  ریدقت 

سپ باتک ». فلا  تفنص  یننا  ول  هباحس و  نم  ةرطق  ّالا  انا  ام  و  . » دناهدیسرب ناشیا  تلزنم  تبترم و  هب  تداعس  دولخ  ماود  هدعاق  تلود و 
شناد لامک  رب  اجنآ  زا  ات  دنکیم  داریا  المجم  کلم  تاذ  لیاصخ  یـضعب  لیلد » ریثکلا  یلع  لیلقلا  نا   » مکح هب  ریـصقت  زجع و  ماقم  رد 

هک تعاجش  تماهش و  هویش  تسایس و  شطب و  لامک  يرادناهج و  يریگناهج و  بابسا  ار  نایناهج  و  دنریگ ، لالدتسا  وا  تلود  روفو  و 
هب سّدقت - یلاعت و  ّقح - ددرگ . قّقحم  مولعم و  هفرم ، علطم  طمن  نیدب  خیرات  چیه  زا  هدوبن و  دوهعم  تقایـس  تدم  نرق  دهع و  چـیه  رد 
نآ دعتسم  ار  يرایرهـش  بانج  نویامه  تاذ  ءاشت » نم  کلملا  یتوت   » هنازخ زا  شیوخ  تیطع  تبهوم و  روفو  تیـشم و  تردق و  لامک 

عاونا یلاوم و  هجرد  عفر  يداعا و  تکوش  رـسکت  زا  تشاد  ّقلعت  يریگناهج  یـشکرکشل و  گنج و  بیترت  هب  هچنآ  دوب ، هدـینادرگ  راک 
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تلیح و زا  يدوب  وا  راگزور  رد  تسا ، هدوب  علوم  نآ  رب  هک  تالکـشم  لح  تامـسلط و  نادنچ  دوجو  اب  ردنکـسا ، رگا  هک  ریبدت  لیح و 
كدنا هب  هک  دوب  دناوت  رتحضاو  نیا  زا  لیلد  و  یتفاین . وا  دایقنا  زا  رتهب  یمسلط  چیه  یئاشگنصح  تامسلط  رد  یتفرگ و  میلعت  وا  ياکذ 

دحرس زا  جیردت  هب  هتشگ  تراما  يدصتم  يددع 
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کیره هک  تکوش  تهبا و  اب  نانمـشد  ددـع و  تّوق و  اب  ناهاشداپ  نادـنچ  اب  گنرف  يایرد  ات  دـنه  یـصاقا  زا ]  ] ماش و ياـصقا  اـت  نیچ 
دالوا عابتا و  اب  ار  وا  درک  یقلت  تلتاقم  تلباقم و  هب  هک  سکنآ  و  دینادرگ ، رخـسم  روهقم و  هنوگچ  دندوب ، تقو  يرـسک  دهع و  روفغف 

! دینادرگ تسین  دالب  یحاون و  دافحا و  عایشا و  و 
لخاد و مشح  دیبع و  کلـس  تمدخ و  و  هرمز ]...[  رد  داهن  تعفر  رهپـس  هاگراب  هب  يور  تدـیقع  يافـص  صالخا و  نسح  هار  زا  رگا  و 

ناشکندرگ یتیگ و  نارورس  باقر  تشگ و  هدوسرف  تعیاشم  نیمز  تعباتم و  ناتـسآ  رب  رـصع  همراهق  رهد و  هربابج  نیبج  و  دش . مظتنم 
يار اب  نومنهر . لقع  بترم  نوزفازور  تلود  اب  و  تشادزاب ، راقو  ملح و  رادـیب  تخب  اـب  دروآ . تیدوبع  هقلح  تعاـط و  قوط  رد  قاـفآ 

دعـستسم شتمدـخ  كاردا  فرـش  رگا  مور  هرـصایق  هن . یئاناوت  ار  هوک  وا  ملح  دوجو  اـب  و  دوبن ، یئارآناـهج  ار  باـتفآ  وا  يارآناـهج 
وا تاـمزع  يار و  زا  یئاـشگناهج  بابــسا  برع  هرباـبج  سرف و  هرــساکا  و  دـنتخومآیم ، يرادـناهج  بـیترت  وا  تـیبرت  زا  دنتــشگیم 
رد و  دومنب . وشح  رسارس  ءافیتسا  تسا  نوحشم  نآ  رکذ  هب  لضافا  ریتافد  تافنصم  نوطب  هک  یناخزکنج  تایاکح  عومجم  دنتخودنایم .

اهلصا  » رب امن  وشن و  رابیوج  زا  لابقا  لاهن  دوبرب . هدید  ناهج  نارادناهج  هتفای و  هبرجت  ناناخ  زا  قبس  يوگ  يراکماک  يرادناهج و  هویش 
ناج هرهچ  رب  هّلظ » یف  لظ  نمل  یبوط   » ترـسح ّلظ  دـلخ  نمچ  رد  ار  یبوط  هک  دـش  رتسگهیاـس  يدـح  اـت  ءامّـسلا » یف  اـهعرف  تباـث و 

. تسشن
. دنتشگیم نویامه  يودرا  هّجوتم  قیالخ  برغم  یهتنم  ماش و  رصم و  ياصقا  ات  نیح  نامز و  لک  یف  نیچ  دنه و  فارطا  زا 

رعش
مور ياصقا  هب  ات  ناتسودنه  زموبوزرم  ره  برغ و ز  قرش و ز  ز 

يریگکلم و طیارـش  ظفح  تلایا و  ینابم  سیـسات  تلادع و  میاد  دیکأت  رد  يدمآ  هاش  کیدزن  هب  نامارخيدمآ  هاگراب  نادـب  ناگرزب 
. ددرگن نایرج  لامیاپ  ناثدح و  هدز  تسد  راودا  ضرقنم  ات  نآ  رکذ  هک  دومن  يراثآ  يرایتلود  يرورپنید و  طباوض  طرش 

رعش
موم  هرهم  کی  وچ  ار  ورم  دش  ناهجمور  دنه و  ّدح  هب  ات  وا  رب  ناروت  ز 

نآ يرگید  وا  تمکح  اهد و  راثآ  زا  نهک  ددرگن  ناگرزب  نایمنخـس  نیا  زیختـسر  ات  هک  انامه   218 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
لام ضرعتم  الـصا  اـعطق و  یتشاد و  ررقم  فقاو  طرـش  قفو  رب  قاقحتـسا  ردـق  هب  سرادـم  فاـقوا و  زا  مولع  هبلط  ارقف و  قوقح  هک  دوب 

سنأتـسم تیاغ  هب  شناد  بابرا  تمکح و  ملع و  لها  اب  و  دـنهدن . هار  وا  هنازخ  رد  فاـقوا  لاـم  هک  يدومرف  ار  ارزو  و  يدـشن ، فاـقوا 
و خـیراوت ] ملع  هب  تشاد و  مامت  لیم  صـصق  تایاکح و  و   ] خـیراوت بتک  عامتـسا  هب  و  يدومن . هغلاـبم  ناـشیا  مارکا  زازعا و  رد  يدوب .

رطاع رطاخ  رینم و  ریمض  و  هدومرف ، مامت  یضوخ  ملع  نآ  بعـش  مجع و  برع و  كرت و  كولم  يراجم  فقوم و  مما و  لاوحا  باسنا و 
. دوب حیال  حضاو و  وا  شیپ  رد  باتفآ  هلعش  نوچ  لامعا  میتاوخ  روما و  بقاوع  راکفا و  روغ  رارسا و  سکع  هک  هتشگ  نشور  ياهنیئآ  وا 
زا ناموت  دنچ  غلبم  زور  ره  هکنآ  دوجو  اب  تخادنارب ، دمآرد  بایماک  باون  فرصت  تحت  رد  هک  یکلامم  عیمج  زا  هبطصم  تابارخ و  و 

مزراوخ تابارخ  نامرک و  اذک ]  ] ناناب يوک  زاریـش و  فطللا  تیب  هیناطلـس و  زارد  يوک  زیربت و  اذـک ]  ] هچنامه دادـغب و  ناطلـسلا  قوس 
. دوب لصاح 

لئاسم و  يدوب ؛ باوص  هب  هجوم و  رثکا  يدرک و  فرـصت  قیقد  لـئاسم  رد  يدـش و  عقاو  رایـسب  یملع  لـئاسم  ثحب  وا  سلجم  رد  رگید 
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بازحا دش و  لیاضف  باب  رس  وا  لاعفا  لاوقا و  نساحم  هک  دوب  يدح  هب  قالخا  مراکم  رد  و  يدوب . رـضحتسم  رثکا  موجن  بط و  روهـشم 
فورـصم خـیاشم  املع و  تاداس و  تبحـص  هب  دوخ  تاـقوا  رثکا  و  تشگ . تاداـع  میـش و  فیاـطل  رتفد  رـس  وا  ترـشاعم  نسح  و  دـش ،

. تشاد
رعش

دوب هرهش  یلدبحاص  یهاش و  هبدوب  هرهب  یشناد  همه  زا  ارو 
دهد يزاب  هب  ار  ناک  رادنپمدهد  يزارفرس  ار  هکره  ادخ 

تـساوخ درک و  ریغتم  نارقبحاص  ریما  اب  نطاب  نیـسح  ریما  نوچ  باب  نآ  رد  دوب  یهلا  فطل  روظنم  هکدوب  یهاـش  راوازـس  سکنآ  هک 
، دنچ یتکرح  هطساو  هب  نیسح  ریما  زا  زین  یسوم  ریما  دنک ، زجاع  فیعض و  ار  وا  هدرک  ادج  وا  زا  ار  وا  یشاوح  عباوت و  ناتهجکی و  هک 

ریما دواد و  ریما  دشیمن ، یـضار  نارقبحاص  ریما  دوش . یغای  هک  تشاد  نآ  رب  ار  نارقبحاص  ریما  الو  نیا  رد  دوب . هدرک  نوگرگد  لد 
نیدلا فیس  یجاح  نیسح و  ریما  دیؤم و  ریما  وکاج و  ریما  اغب و  يراس 
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نارقبحاص ریما  دـندومن . شـشوک  رایـسب  هدـش  قفتم  یـسوم  ریما  اب  رداهب  یلع  خیـش  رداهب و  یچلیا  رداهب و  اقوب  قآ  رداهب و  ساـبع  و 

ار دوخ  ناشیا  نخـس  هب  کنآ  زا  دـعب  موش و  یغاـی  هک  دنتـشاد  نآ  رب  ارما  ریاـس  یـسوم و  ریما  داد  تسد  هک  لوا  هلماـعم  رد  هک : تفگ 
مکح هب  زین  نامز  نیا  مداد . نیکـست  ار  هنتف  نآ  دوخ  يدوخ  هب  هلیح  رازه  هب  تبقاع  دندومنن . تقفاوم  سکچیه  تبقاع  متخاس  هیلا  راشم 

»؟ میامزآ نوچ  رابود  هدومزآ  رابکی  ۀمادّنلا » هب  ّتلح  بّرجملا  بّرج  نم  »
یـضار نارقبحاص  ریما  تبقاع  هک  دندرک  بیغرت  دنتفگ و  نادـنچ  اهراک  تبقاع  اهیندوب و  زا  تولخ  رد  یـشخب  هاشتلود  وکاج و  ریما 

دنک بلط  ار  وا  هکنآیب  تروشم  نیا  تلاـح  رد  دوب . هدومرف  دزماـن  يرواـسی  یلع  اـب  ار  یکیباـکآ  دوخ  رتخد  هلماـعم  نیا  زا  شیپ  دـش .
درک عنم  نخس  نآ  زا  ار  ناشیا  هنارکنم  وا  دندیناهاگایب . دوخ  رکف  زا  ار  وا  ارما  ریاس  نارقبحاص و  ریما  دش . رضاح  سلجم  نآ  رد  هاگان 
رکف رد  و  دندیناسر ، قاسای  هب  ار  وا  قیالخ  روهمج  باوصتـسا  هب  دـندرک و  مهو  وا ]  ] زا ارما  کنانچ  داهن ، ناشیا  شیپ  دـنچ  ياهدـقع  و 

اهرکـشل نیـسح  ریما  دصق  هب  دوخ  هداتـسرف  ناتـسکرت  هب  نایب  دمحم  خیـش  بلط  هب  ار  هرقرق  ودـنه  لاحلا  یف  و  دـندش . تهج  کی  دوخ 
. دندش راوس  هدرک  عمج 

رازخ هب  نوچ  دـش . ناور  يـالقکنم  دوـخ  سفن  هب  نارقبحاـص  ریما  دنکرـس و  ار  لوـغ  یـسوم  ریما  هک  دـندرک  ناـنچ  شروـی  بیترت  و 
تعجارم دنقرمـس  فرط  هب  دـش و  راوس  ربخان  دوخ  ناقلعتم  اب  یبش  مین  درک و  مهو  لاح  لآم  زا  یلددـب  تیاـغ  زا  یـسوم  ریما  دندیـسر 
يالقکنم رد  ار  نارداهب  ریاس  نیـسح و  ریما  دـیؤم و  ریما  نالغا و  شمتغرویـس  تشگ  فقاو  وا  فلخت  زا  نارقبحاـص  ریما  نوچ  دومن .

ریما دیسر  ذمرت  هب  يالقکنم  رکشل  نوچ  دادن . هار  دوخ  هب  هغدغد  چیه  یسوم  ریما  فلخت  زا  هنالّکوتم  داتـسیاب و  لوغ  هب  دوخ  هتـشاذگ 
ار نارقبحاص  ریما  نارداهب  یهایس  رود  زا  نوچ  دوب . هداتسرف  يالقکنم  مسا  هب  رکشل  رثکا  اب  ار  ياغب  دالوب  هاش و  ودنه  لیلخ و  نیسح ،

. دزب هاگرکشل  دش و  ایوب  هجوتم  اجنآ  زا  نارق  بحاص  ریما  دندومن . تعجارم  هدش  مزهنم  رود  زا  مه  دنزادنیب  يریت  کنآیب  دندیدب 
غلبم هک  هدید  نیسح  ریما  هدرک ، بلط  ار  تافوقوم  لوصحم  و  دوب ؛ هدمآ  نیسح  ریما  شیپ  نیمرح  فاقوا  طبض  تهج  هب  هکرب  دیـس  ریما 

دوش يرایسب  رادقم  و 
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نیا رد  هدـیبلط  تصخر  هتفر و  بات  رد  تکرح  نآ  زا  وا  دوب . هدرکن  دـشاب  تاداس  لاح  بسانم  هک  یتافتلا  ار  هکرب  دیـس  ریما  و  هدادـن ،
ترـضح حور  زا  تمه  عمج  هب  هدرک  نارقبحاص  ریما  شکـشیپ  تکلمم  روشنم  ملع و  لبط و  و  دـش ، قحلم  نارقبحاـص  ریما  اـب  لزنم 

هتسناد نومیم  كرابم و  ار  وا  مدق  مد و  نارقبحاص  ریما  دنارب . وکین  ياهسفن  هدیبلط  دادمتـسا  مالـسلا - مهیلع  یلع - یـضترم  تلاسر و 
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ملاـع و همه  هک  دروآ  ياـجب  يدـح  اـت  وا  تزع  میظعت و  و  تشاد ، ینازرا  وا  اـب  ار  نآ  تیلوت  هدومرف  فاـعم  ار  نیمرح  فاـقوا  تماـمت 
. تفگ دنهاوخزاب  نآ  زا  تمایق  نماد  ات  نایملاع 

رکـشل تفاضا  هدرک  عمج  مامت  هب  ار  زودلـس  موق  وکاج  ریما  اجنآ  زا  تفر . نایناغج  هب  هدرک  چوک  یکرابم  هب  اجنآ  زا  نارقبحاـص  ریما 
. دنتـسویپ هروصنم  رکـسعم  اب  هرقرق  ودنه  ریما  و  ن ]  ] ایب دمحم  خیـش  دندرک  لوزن  جاویا  هلحرم  هب  یکرابم  هب  نوچ  نآ  زا  دـعب  دـینادرگ .
ار یحاون  نآ  ياهرکشل  یناشخدب  دمحم  خیش  هاش  قافتا  هب  دوب ، مکح  نالقب  سدنق و  رد  نیسح  ریما  لبق  زا  هک  وتیاجلوا  ریما  وا  زا  دعب 
هب نامز  ره  یئارحص و  هب  زور  ره  هدش  يراوتم  هک  ورسخیک  ناشیا  زا  دعب  و  دندش . قحلم  نارقبحاص  ریما  اب  ملخ  هبـصق  رد  هدرک  عمج 

. دومن تقفاوم  ارما  اب  زین  وا  دمایب و  دیدرگیم ، یهوک  رس 
و دـندروآ . نارقبحاص  ریما  تعاط  هقبر  رد  ار  دوخ  قلطم  اهتکلمم  ياـنما  اهدحرـس و  يارما  عومجم  تفر  حرـش  هک  عون  نیا  هب  هصقلا 

سکره دومن و  بیترت  ار  اهلبنق  لواره و  لوغ و  راغناوج و  راغنارب و  هدومن  طبض  ار  اهرکشل  یـشّمتم ، دوب  وا  هاوخلد  کنانچ  وا  ياهراک 
. دندش ناور  هدرک  یشیمالو  دنوش  مامت  لاسی  اب  هدروآ  نوریب  يالقکنم  ار  نارداهب  و  تشادب ، دوخ  ياج  هب  دوب  تقو  حالص  هچنانچ  ار 

رومیت قآ  دـندوب ، هدـمآ  لابقتـسا  هب  هاش ، ودـنه  نمرخ و  کلم و  لیلخ و  اغب و  دالوب  لثم  ساـنؤارق ، ءارما  ریاـس  نیـسح و  ریما  نارداـهب 
. دجنگن تفـص  هب  دـیاین و  تسار  فصو  هب  هک  دـندرک  اهراک  قافتا  هب  زور  نآ  رداهب  سابع  رداهب و  ياطخ  رداهب و  یلع  خیـش  رداهب و 
هب هدرک  ریگتـسد  ار  وا  دوب ، هاپـس  نآ  تشپ  هک  ار  لادبرـس  ناـبوچ  دروخ و  هطوـغ  ساـنؤارق  رکـشل  ناـیم  رد  هرباـکم  رداـهب  یلع  خـیش 
هب ار  نـالغا  شمتغرویـس  هدرک  گرزب  یئوـط  هدوـمرف و  لوزن  زبرآ  هـلحرم  رد  لاـسای  اـب  ناـنچمه  نارقبحاـص  ریما  درواـیب . ترـضح 

خلب رکـشل  دنتـشگ . ناور  رابـشتآ  ربا  راوخنوخ و  يایرد  نوچ  هدرک  بیترت  هرن  هزور  ره  لاـسای  اـب  نوچ  اـجنآ  زا  و  دـندناشن . یهاـشداپ 
دیماان و
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نیصحت اههزاورد و  بیترت  وراب و  طبـض  هب  هدش  سویأم  دوخ  زا  یلکب  نیـسح  ریما  و  دنتفر . رهـش  رد  هتخیرگ  برطـضم  لاح و  ناشیرپ 

: رعش دنیشنب ، هدش  روصحم  هک  داد  رارق  نآ  رب  ار  دوخ  راک  هدش  لوغشم  جورب 
نوریب درآ  هچ  هدرپ  زا  کلف  دوخ  ات 

ریما دنتسارآرب ، راسی  نیمی و  زا  گنرگ  ياههریاد  هتفرگ  نایم  رد  ار  رهـش  هطقن  نوچ  دندیـسر و  هعلق  گنتاگنت  هب  اهرکـشل  هگرج  نوچ 
هچنانچ قافتا ، هب  نآ  زا  دعب  دـیدرگ . « 1  » طرخنم تمزالم  هرمز  رد  ارما  ریاس  نوچ  زین  نآ  و  دیـسر ، رد  ناقربش  رکـشل  اب  زین  مشح  هدنز 

لاچروم هب  دوخ  ياهتروی  رد  نآ  زا  دـعب  و  دـندز ، هیق  هدروآ  شنیرغ  رد  ار  اهوغری  اهـسوک و  اههکروک و  عومجم  تسا ، ناـشیا  هدـعاق 
. دندمآ دورف 

رکـشل دنتـشگ . لوغـشم  هرـصاحم  راک  هب  دندیـشک و  رگید  یئوراـب  تسا  دوهعم  هچناـنچ  خـلب  يوراـب  درگ  رد  حابـصلا  یلع  رگید  زور 
نارداهب دـنتخیررد . خرچ  كوان و  ریت و  شخت و  هداهن  اهرپچ  دنداتـسیاب و  قدـنخ  درگ  هدـمآ  نوریب  هزاورد  زا  هداـیپ  راوس و  ساـنؤارق 

هدزناش خیـش  رمع  هدازریما  و  دنتخیر . قدنخ  هب  یـضعب  دنتخیرگ و  هزاورد  هب  یـضعب  دـندنارب . هزاورد  ات  ار  ناشیا  يزاغ  ناطلـس  رکـشل 
. دش رادمخز  گنج  نآ  رد  دوب ؛ هلاس 

جرب تظفاحم  هب  نانابساپ  دمآ و  نوریب  هیالط  دندرک و  لدج  گنج و  كرت  هدز  شیاسآ  لبط  رکشل  ودره  دمآ  تسد  رس  هب  بش  نوچ 
شنارداـهب ارما و  درک  عوـلط  حبـص  نوـچ  دروآ . زور  هب  ار  بش  نآ  هـقرفت  هغدـغد و  رازه  اـب  نیـسح  ریما  دـش . لوغـشم  خـلب  يوراـب  و 

و دمآ ، عنام  دوب  هتـسناد  ار  دوخ  یتداعـسیب  علاط و  يدعاسمان  نیـسح  ریما  نوچ  دنیآ . نوریب  گنج  هب  هزور  ره  تداع  رب  هک  دنتـساوخ 
ناما ار  وا  نارقبحاص  ریما  هک ]  ] درک تساوخرد  و  داتسرف ، تمدخ  هب  کلم  ناهج  شرتگرزب  رسپ  اب  دوب ، وا  هاشداپ  هک  ار  ناطلس  لداع 

. درک سامتلا  باب  نآ  رد  ياهماندهع  و  دورب ، هبعک  ترایز  هب  هدرک  تموکح  تنطلس و  كرت  ات  دیامرف  تصخر  دهد و 
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ار وا  ناگداتـسرف  و  دور ، جـح  هب  هک  داد  تصخر  تشون و  هماندـهع  دوب  وا  سامتلا  هچنانچنآ  هداد  ناما  ناـج  هب  ار  وا  نارقبحاـص  ریما 
نآ رب  هک  درکن  نآ  لمحت  شلد  دوب  هدش  یلوتسم  وا  رب  هک  فوخ  تشهد و  تیاغ  ار  نیسح  ریما  دینادرگزاب . لامتسم 

______________________________

. طوحنم نتم : (. 1)
222 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ریز هب  ار  دوخ  وراب  يالاب  زا  هدایپ  ربخان  تشادرب و  هنازخ  زا  دنچ  يرهاوج  قیفر ، ود  اب  ماگنه  بش  دـیآرد . هب  دـیامن و  دامتعا  هماندـهع 
درک لوغشم  يراک  هب  زین  ار  قیفر  ود  نآ  تشاد ، هک  یکتهت  تیاغ  زا  و  تفاین ، یهاگزیرگ  هدرک  مگ  هار  زور  هب  ات  بش  نآ  و  تخادنا .

. دش ناهنپ  دمآرب و  ياهرانم  يالاب  رب  تخیرگب و  ناشیا  زا  [و ]

[ نیسح ریما  رادتقا  نایاپ  ]

رایتخا هب  دـیآرد و  هب  وا  هکنآ  دـیما  هب  داتـسرفب  نیـسح  ریما  سامتلا  بجوم  هب  زیمآتلامتـسا  ماکحا  هماندـهع و  نارقبحاـص  ریما  نوچ 
زا اهجرب  اههزاورد و  ناظفحتسم  رهش و  نامدرم  دوبیم . وا  ندمآ  نوریب  دصرتم  تشادزاب و  گنج  زا  ار  نایرکشل  دراپـسب  تکلمم  دوخ 

. دندومنیم اهوراب  رهش و  تظفاحم  هزور  ره  هدعاق  هب  دنتشادن و  ربخ  چیه  نیسح  ریما  نتفر  نوریب 
رود دورب و  هرانم  نآ  يالاب  رب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  ناطیـش  هاگان  دـیدرگیم ، یلاوح  نآ  رد  دوخ  پسا  بلط  هب  هک  راوس  کی  ار  اضق 

رهاوج یغلابم  هدرک و  تعانق  نیمز  هلصو  کی  هب  تکلمم  عومجم  زا  نیـسح  ریما  هک  دید  تفر  الاب  هب  نوچ  دیامن . طایتحا  ار  کیدزن  و 
داینب لد  درد  يراز و  عاونا  داتفا و  وا  ياـپ  تسد و  رد  مهو  تیاـغ  زا  داـتفا  ناـبهلگ  نادـب  وا  مشچ  نوچ  هتـسشن . هدـیچ و  دوخ  شیپ  رد 

اب هتـشاد  موتکم  ار  وا  ّرـس  دراگنا و  هدیدان  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  هداد  ودب  توکـسلا  قح  مسا  هب  گرزب  دـیراورم  هّدـش  کی  و  داهن ،
ریما ترـضح  هب  هتخات  رتمامت  هچره  لیجعت  هب  ناـمز  رد  مه  دـمآ و  ریز  هب  ـالاب  زا  طرـش  نآ  هب  نوعلم  نآ  دـهنن . ناـیم  رد  هدـیرفآ  چـیه 

. دیناهاگایب ار  وا  نیسح  ریما  لاح  تیفیک  زا  دمآ و  نارقبحاص 
ریما دنداتـسرف و  الاب  هب  ار  ناگدایپ  هدرک  هرـصاحم  هرانم  دـندنارب و  زیرناـنع  هدـش  راوس  ارما  زا  یـضعب  دـیؤم و  ریما  تعاـس  لاـح و  رد 

. دندروآ نارقبحاص  ریما  ترضح  هب  هتـسب  ندرگ  تسد و  دندروآ و  ریز  هب  لحم  نآ  زا  راز  يراز  رایـسب و  يراوخ  هب  ار  مولظم  نیـسح 
ریما دندش . رضاح  گرزب  و  « 1  » درخ عومجم  دمآرب و  ماع  صاخ و  داهن  زا  ویرغ 

______________________________

. دروخ نتم : (. 1)
223 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تساخ و ياپرب  عمجم  نایم  رد  ورـسخیک  ریما  اما  دشکب ، وا  همیرج  رب  ضامغا  وفع و  ملق  درذـگ و  وا  نوخ  زا  هک  تساوخ  نارقبحاص 
. دومن « 1  » اههغلابم باب  نآ  رد  رایسب  درک و  تساوخزاب  نیسح  ریما  زا  دوب ، هتفر  رکذ  اهلوا  رد  هچنانچ  دوب و  وا  ردارب  هک  ار  دابقیک  نوخ 

ریما دـنک . تیامح  تسناوتن  نارقبحاـص  ریما  ببـس  نآ  زا  ترورـض ، ندرک  تیاـعر  ار  ورـسخیک  ریما  بناـج  و  دوب ، هلماـعم  لوا  نوچ 
. دندرک دیهش  راز  يراز  هب  رابرد  رب  مه  هدیشک  نوریب  دیؤم  ریما  ورسخیک و  ریما  لاح  رد  درک ، تراشا  مشچ  هشوگ  هب  وتیاجلا 

يودرا هب  ار  شیاهمرح  و  دندرک ، دیهش  زین  ار  وا  نارسپ  حتف ، زا  دعب  و  دن .]  ] دومن میلـست  ار  خلب  لاح  رد  نایرهـش  دش  نانچ  هیـضق  نوچ 
نامرف و  دومرف . شخب  ارما  هب  ار  عومجم  دوب  هدرک  عمج  ریمطق  ریفن و  هب  هچنآ  هدومن  لقن  ار  وا  هلاس  نیدنچ  نیافد  نیازخ و  هدروآ  یلعا 

هب ار ] ناوراک  هتخاس  بیترت  قسن  نوناق و  تکلمم  راک  هدـینادرگ  قرفتم   ] ار تیالو  نامدرم  و  دـندرک . نوماه  نیمز  اـب  ار  وراـب  هک  درک 
. داهن تلادع  هدعاق  رب  روما  عیمج  رد  ون  حرط  تشاد و  راک 
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دومن يور  وا  تنطلس  زا  دعب  هک  یلک  تاحوتف  رکذ  رد  لودج 9 ] ]

ار اجره  يارما  دومرف و  فوطعم  دنقرمس  هنطلـسلا  راد  فرط  هب  ار  تمیزع  نانع  تخادرپ  اجنآ  حتف  خلب و  راک  زا  نارقبحاص  ریما  نوچ 
زور دنچ  زا  دعب  و  تشذگب . نوحیج  بآ  زا  هتسب  رـسج  بآ  جنپ  زا  و  دادب ، دوب  ناشیا  هاوخلد  هچنانچ  دوخ ، ناطوا  هب  تدواعم  تصخر 

ترامع ار  رهـش  يوراب  هدرک  نییعت  هاـگتخت  دوخ  تهج  هب  ار  كراـبم  هطخ  نآ  و  دـش ؛ دنقرمـس  هجوتم  دومرف  تماـقا  زبس  رهـش  رد  هک 
دلخ رد  هنعط  هک  دش  مرخ  شوخ و  نانچ  دنقرمـس  تصرف  كدنا  رد  و  دندرک . بیترت  اههناخ  اجنآ  رد  دوخ  ّزع  رقم  تهج  هب  و  تخاس ،

شکلد تاغاب  دش . نیمز  يور  تشهب  دز و  نیرب 
______________________________

. اهغلابم نتم : (. 1)
224 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

لدع هیاس  رد  هدروآ  كرابم  هطخ  نادب  يور  قیالخ  نوکسم  عبر  زا  و  دنداهن . داینب  رهش  بناوج  فارطا و  رد  شکلد  تارامع  شوخ و 
. دندرب هانپ  نارقبحاص  ریما  ترضح  تمحرم  و 

. تفرگشیپ يادخ  قلخ  اب  لاونم  نامه  رب  دوب  هدرک  طرش  یلاعت  يادخ  اب  یماکان  تبرغ و  نامز  رد  هک  هدعاق  قیرط و  نامه  هب  مامت 
ترامع قناوخ  یلاع و  ياـهطابر  هتخاـس  رومعم  دوب  عقاو  قلخ  رمم  رد  هک  ار  اـههبارخ  و  دنتـسبب ، ماـی  اـههار  عومجم  رد  اـت  دومرفب  لوا :

. دینادرگ حوتفم  ّرب  باوبا  لیبس  يانب  نیکاسم  ارقف و  يور  رب  هدرک 
مالکالام مارکا  زازعا و  مارتحا و  تاداس  اب  هتسناد  ضرف  دوخ  رب  هیلع - همالـس  هّللا و  تاولـص  تلاسر - ترـضح  تیب  لها  تبحم  رگید :

زا شیب  راردا  ار  بالط  رایـسب و  یجاور  ار  ملع  هک  دومن  ياهباـثم  هب  مارک  خـیاشم  تاـضق و  مالـسا و  ياـملع  همئا و  میظعت  و  درب ، شیپ 
. دش ررقم  رادقم 

نادـناخ تاقدـص  هلـضف  وترپ  زا  نوریب  رـصح  دـح  زا  نورد  ایرد  نادعتـسم  نونف و  وذ  تالامک  بحاص  رازه  نادـنچ  زین  نآ  هطـساو  هب 
. دیـسر لالج  هاج و  تزع و  هب  لامک  بحاص  ره  هدیـشوپ  لامک  تعلخ  یّنف  وذ ]  ] ره و  دندرک ، روهظ  راگزور  يور  نیا  رد  شراوگرزب 

ناطلس لاعفا  زا  دوبیم  گرزب  نینچ  یتلود  دصرتم  دومرفیم و  كاخ  طیـسب  نانیـشنطاسب  هماگنه  جرفت  هعقر  رانک  زا  تدم  نیا  ات  نوچ 
دوخ راعـش  دشاب  ناناملـسم  حالف  قباطم  کلم و  حالـص  قفاوم  هچنآ  ردک » ام  عد  یفـصام و  ذخ   » مکح هب  فلـس  ءارما  راوطا  یـضام و 

. دوبیم رفنتم  نآ  زا  دیدرگیمن و  نوماریپ  ار  نآ  ریغ  تخاسیم و 
فصتم مهکولم » نید  یلع  ساّنلا   » تفـص هب  ترـضح  نایعا  تلود و  ناکرا  زا  ارزو  ارما و  یـشاوح و  عباوت و  عومجم  تصرف  كدنا  هب 

: رعش هتسب ، ناج  نایم  رب  تعاطا  رمک  ناسحالا » دیبع  ناسنالا   » هطساو هب  زین  ماوع  ریاس  دندش .
دنتسب نایم  رب  راورمک  ناج 

يدوب و ناوریق  ای  نارواخ  هجوتم  الثم  نارقبحاص  ریما  رگا  هک  دـنداهن  صالخا  طخ  رب  صاصتخا  قدـص و  رـس  هناتهجکی  تیاغ  اـت  و 
قرف چیه  يوم  رس  کی  هتشامگ  نآ  ات  شراوگرزب  ترضح  روضح  زا  يدومرف  ماقممیاق  هاگتخت  رد  ار  سفنتم  کی 

225 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. يدوبن لخدم  نآ  رد  ار  هشیدنا  مهو و  هک  يدرک  دکؤم  يدح  ات  ار  قاسی  لاقنت و  ماکحتسا  تسایس  رد  و  دوبن .

دـش و كولـسم  ساّنلا  داحا  نایم  داحتا  هفیلخ  يدومن و  عضاوت  هشپ  اب  لیپ  نآ  تبالـص  زا  هک  يدومرف  داـهتجا  یتیاـهن  هب  تلادـع  رد  و 
ار ناگرگ  دـندروآ ، تسد  هب  تغارف  نما و  يور  همه  زا  نایناهج  داهن و  ینادابآ  رد  يور  ناهج  تشگ . كورتم  یلکب  تموصخ  قیرط 
رب يدـیزم  چـیه  هک  داد  ياهبترم  هب  هاگیاپ  هاگتـسد و  ار  سکره  و  دـینادرگ . گرزب  يوق و  تسد  ار  نادرخ  درک و  درخ  نخان  تسد و 
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. دیدرگ عفترم  نارود  رود  زا  يرواد  یمامت  هب  درک و  ناوتن  روصت  نآ 
هب داهتجا  دج و  مدق  هدرک  تابثا  ام  تلود  نادناخ  رد  يراکتمدخ  قح  یـسوم  ریما  نوچ  تلهو  لوا  رد  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  نآ  زا  دـعب 

. دشابن تورم  زا  نتشاذگ  دیمون  ار  وا  هعساو  تلود  نیا  زا  دمآ . دوجو  رد  وا  زا  يوهس  كدنا  هب  دوب  هداهن  ام  تقفاوم 
. دروایب ار  وا  دشاب  هک  اجکره  هب  دور و  وا  بلط  هب  هک  دومرف  ررقم  یکناج  نآربانب 

وا بلط  هب  یکناج  نتفر  یسوم و  ریما  هصق  رکذ 

تـسد زا  دوب  هدرب  هک  ياهمانتلامتـسا  و  دیـسر ؛ وا  هب  یحاون  نآ  رد  دـش و  ناتـسکرت  هجوتم  ترـضح ، یگدـنب  هدومرف  رارق  هب  یکناج 
نآ دعتـسم  ار  دوخ  تشگ  فقاو  یکناـج  ندـمآ  زا  یـسوم  ریما  نوچ  دـش . ناور  دـصاق  نآ  بقاـعتم  زین  دوخ  و  دـیناسر ، وا  هب  يدـصاق 

دـش و راوس  هدرک  مزج  مزع  تین  نیدـب  و  دوشب . ناتـسلوغم  ای  قاچبق  تشد  تکلمم  هجوتم  دـشکب و  دروآ و  تسد  هب  ار  وا  هک  تخاـس 
هنامز و جازم  تشاددای و  نارقبحاص  ریما  ترـضح  تیبرت  هناخراک  زا  راک  یکناج  نوچ  دیدرگ . ناور  یکناج  رـس  رب  هدومن  « 1  » لاسی

یئاج رد  بناوج  سـسجت  لاوحا و  صحفت  لیبس  رب  یلوارق  دوب و  هدرک  رانک  هار  زا  تسنادیم  تسا  طرـش  هچنانچ  ار  یـسوم  ریما  لـعف 
. دوب هدناشن  دشاب  قیال  هک 

______________________________

. لاصی نتم : (. 1)
226 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نآ زا  ار  یکناج  دمایب و  تسادیپ ، ياهدبعش  نآ  نمض  رد  هک  تسناد  دید و  رگید  یعون  هب  ار  یـسوم  ریما  ندمآ  قیرط  لوارق  نآ  نوچ 
دومن و مامت  طایتحا  يدـنلب  رـس  زا  دوخ  هتـشاد  نیمک  رد  ار  دوخ  رکـشل  دـش و  راوس  ناقیفر  اـب  لاـحلا  یف  زین  یکناـج  دـینادرگ . فقاو 

دمآ تسد  رس  رد  بش  نوچ  دش . ناور  وا  رثا  رب  هدرک  قاسای  ار  دوخ  رکشل  تشگزاب و  تسا . هدمآ  رگید  یعـضو  هب  وا  هک  درک  قیقحت 
قرغا یکناج  تفرب . رارتا  فرط  هب  دنچ  يدودعم  اب  یـسوم  ریما  هچنانچ  تخیرورف ، ناشمه  زا  دز و  نوخیبش  هدمآرد  وا  فرط  راهچ  زا 

تمامت تخاس و  راوس  ار  اهرکـشل  جاغلزق  ریما  و  درک . تعجارم  دوخ  و  دومن ، جاغلزق  ریما  تشاد  هضرع  حورـشم  ار  تیفیک  هتفرگ  ار  وا 
. تسویپ مشح  هدنز  هب  داهن و  ناقربش  هب  يور  رارطضا  تیاغ  زا  ترورض  هب  یسوم  ریما  ات  تسبب ، ار  اههار 

يرادرـس و عمط  دروآ و  رد  هب  نارقبحاص  ریما  تعاط  هقبر  زا  رـس  وا  ياوغا  هب  دوب  داـهن  هناوید  هشیدـناهاتوک  يدرم  مشح  هدـنز  نوچ 
. داد ياج  غامد  رد  یلادبرس 

گرزب ياطلورق  زا  مشح  هدنز  ندومن  فلخت  نارقبحاص و  ریما  ياتلیرق ] ياطلورق -[  هصق 

لادتعا هطقن  هب  دیـشروخ  مرج  دومن و  يور  1372 م ) - 1371 ه /  773  ) هیام عبس  نیعبـس و  ثالث و  هنـس  قباطم  كوخ ، لاس  راهب  نوچ 
اهدحرس يارما  عومجم  نتخ  نماد  ات  راهدنق  دح  زا  دومرف . ياطلورق  یکرابم  هب  نارقبحاص  ریما  یناخزکنیج  هروت  رارقرب  دیـسر  یعیبر 

لکناک هگلج  رد  هک  دوب  ياهباثم  هب  ملاع  فانکا  فارطا و  قیالخ  ماحدزا  ترثک و  دـنداهن . هانپ  ملاع  هاگرد  هب  رـس  اهتکلمم  ي ]  ] انما و 
کلم و لاح  تحلصم  بسانم  هدنیآ  لاس  راج  قاسای و  یلوق و  لاکنوت و  دشب و  گرزب  يوط  نوچ  دیـسریمن . سکچیه  هب  « 1  » تروی

ياهاکلوا غیلب و  ياهلاغرویس  هبترم  هجوم و  هگرج و  ردق  هب  ار  سکره  دیدرگ  طوبضم  جارخ  لام و  روما  قسن  دش و  مکحتسم  تکلمم 
لاحلا هفرم  لامتسم و  هداد  یلاع  ياهغیلری  ماکحا و  ياضما  دومرف . نییعت  گرزب 

______________________________

. طروی نتم : (. 1)
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227 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تشاد ینازرا  تعجارم  تصخر 

یچلیا وا  فلخت  ببـس  تهج  هب  نارقبحاص  ریما  دماین . ياتلروق  هب  هدش  رورغم  ناقربش  تناصح  هب  تفر ، رکذ  لوا  هچنانچ  مشح  هدـنز 
. دیسر مهاوخ  تمدخ  هب  بقاعتم  هک : داد  ماغیپ  هدومن  رایسب  مارتحا  زازعا و  ار  یچلیا  نآ  مشح  هدنز  داتسرف .

: هک دومنزاب  دمایب و  ناقروبش  زا  يا ]  ] هتخیرگ دراذگب  ماغیپ  دمایب و  یچلیا  هکنآ  زا  دعب 
ترـضح یگدـنب  سوبياپ  تمیزع  هب  ناسارخ  زا  هک  ار  « 1  » طالرا یجنالیط  و  دومن ؛ توادـع  راهظا  تشگ و  یغای  اـقلطم  مشح  هدـنز 

. تشکب تفرگب و  دیآیم ،
تهج هب  دـش  مولعم  نآ  تقیقح  نوچ  دومن ، فقوت  تیاـکح  نآ  قیقحت  تهج  هب  يزور  هس  دونـشب و  وا  نخـس  نارقبحاـص  ریما  نوچ 

ار فسوی  هجاوخ  ریما  وتیاجلا ، ریما  دـیدباوص  ارما و  عومجم  تروشم  هب  دوش . لوغـشم  وا  عفد  هب  ةأجف  هک  تساوخ  وتیاجلوا  ریما  رطاخ 
توادع راهظا  درک و  سبح  ار  ریما  ودره  مشح  هدـنز  تشونب . وکین  زیمآتحیـصن  ياهبوتکم  داتـسرف و  مشح  هدـنز  شیپ  رداهب  ناباط  اب 

رب بضغ  لاود  ات  دومرفب  درک  مولعم  ار  تقیقحیب  نآ  لاح  تقیقح  نوچ  نارقبحاص  ریما  دش . لوغـشم  اهرکـشل  ندرک  عمج  هب  هدومن 
عمج هاپس  عومجم  هتفه  کی  ات  هچنانچ  دنتخاتب ، کیدزن  رود و  ياهرکـشل  راضحا  هب  هدرک  نیعم  راجلوب  نایجاوت  دندزب و  چوک  هکروک 

. دندمآ دورف  هتفرگ  نایم  رد  يرتشگنا  هقلح  نوچ  ار  ناقروبش  و  تشذگب ، هتسب  رسج  ار  نوحیج  هتشگ  ناقروبش  هجوتم  قافتا  هب  و  دش .
تسا و رذـعتم  ندرب  لحاس  هب  ناج  راوخنوخ  هطرو  نآ  زا  هک  تسناد  دـید . کلهتـسم  قرغ و  شتآ  بآ و  نایم  رد  ار  دوخ  مشح  هدـنز 
هب هداهن  تلذـم  كاخ  رب  تلاجخ  يور  دـیدن و  ياهراچ  رارطـضا  زجع و  زا  ریغ  هب  درادـن ، هدـیاف  ندرک  رارج  رکـشل  نانچ  اـب  تمواـقم 

ریما داتسرف . ترضح  هب  هتخیگنا  عیفـش  ار  رداهب  نابات ]  ] ناباط فسوی و  هجاوخ  ریما  درب و  هانپ  وتیاجلوا  ریما  تیامح  وکاج و  ریما  طسوت 
نارقبحاص ریما  ترضح  زا  ار  مشح  هدنز  نوخ  دیلامب و  كرابم  سایلک  نایشآ  تلود  ناتـسآ  رب  ار  دوخ  دیفـس  نساحم  رـس و  وتیاجلوا 

. دندومن سامتلا  هدز  وناز  قافتا  هب  دنداتسیاب و  تعافش  رذع و  هب  وا  تقفاوم  لیبس  رب  زین  ارما  روهمج  هدومن ، تساوخرد 
وفع ار  وا  هانگ  دیشکورف و  مشح  هدنز  همیرج  رب  ضامغا  وفع و  ترضح  یگدنب 

______________________________

. تالرا یجنالیت  اضیا : (. 1)
228 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیمز رب  يور  تفرگ و  ندرگ  هب  نفک  غیت و  داتـسیاب و  وراب  يالاب  زا  مشح  هدنز  دراپـسب . ار  یـسوم  ریما  هک  تفرگ  نآ  رب  رارق  و  دومرف ،
زین وا  دـیامن  تعجارم  هروصنم  رکاسع  نوچ  هک  درک  لوبق  داتـسرف و  ترـضح  هب  مالـسا ، دوخ  ردارب  اـب  ار  یـسوم  ریما  نآ  زا  دـعب  داـهن .

هب چیه  رکذی ،» یضملا ال   » مکح هب  هتشذگ ، هتفر و  زا  اعطق  دومن و  رایسب  مارتحا  زازعا و  ار  یـسوم  ریما  نارقبحاص ، ریما  دسرب . بقاعتم 
ندـمآ تمیزع  مشح  هدـنز  درب . دنقرمـس  هب  دوخ  اب  ار  وا  هتـشاد  ملـسم  رارقرب  ار  وا  سولوا  لـیا و  بابـسا و  كـالما و  هدرواـین  وا  يور 

. دش لوغشم  ایاده  فحت و  قاری  هب  درک و  مزج  دوخ  رب  ار  دنقرمس 

ذمرت هدازناخ  قافّتا  هب  مود  ترک  مشح  هدنز  ندش  یغای  هصق 

تسا و کیدزن  نامزلا  بحاص  روهظ  هکنآ  عمط  هب  ذـمرت  هدازناخ  درک  ندـمآ  نوریب  قاری  داهن و  یلیا  رب  لد  هکنآ  زا  دـعب  مشح  هدـنز 
ناشیا تصخر  هب  ماهدید و  ار  یـضترم  تلاسر و  ترـضح  باوخ  رد  نم  هک : تخادنا  ملاع  قافآ  رد  هزاوآ  دسریم  ودـب  ثرا  تکلمم 

یبوتکم باب  نیا  رد  و  دنیامن . قافتا  هلماعم  نیا  رد  نم  اب  صاوخ  ماوع و  روهمج  هک  دنکیم  بجاو  درک . مهاوخ  يدـمحم  نید  تیوقت 
هب تشاد  هک  اهرکشل  اب  هدرک  خسف  ار  دنقرمس  تمیزع  ات  دربب ، هار  زا  مامت  ار  وا  داتـسرف و  مشح  هدنز  هب  هتـشون  اهدیما  عاونا  هب  لسلـسم 
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. دنداهن داینب  تراغ  تخات و  ار  ذمرت  یحاون  تسویپ و  يذمرت  هدازناخ 
رکـشل هب  ات  درک  دزمان  رداهب  هاش  نوغرا  اب  ار  رداهب  ياطخ  تعاس  لاحلا و  یف  دیـسر  نارقبحاـص  ریما  كراـبم  عمـس  هب  نیا  ربخ  نوچ 

. دندش راوس  ناشیا  عفد  هب  يالقکنم 
. ددرگ هجوتم  اهرکشل  عیمج  اب  زور  دنچ  زا  دعب  هک  دومرف  ررقم  زین  نارقبحاص  ریما  و 

دندوب هتسشن  هدش  لوغ  دنچ  يدودعم  اب  دوخ  هتخاس  قرفتم  فرط  ره  هب  نیقباج  مسا  هب  ار  دوخ  ياهرکشل  ذمرت ]  ] هدازناخ مشح و  هدنز 
مشح و هدـنز  مشچ  شیپ  ناـهج  هچناـنچ  دـمآ ، ادـیپ  هدز  هگرج  هوک  اـت  هوک  رتماـمت  هچره  هوکـش  هب  هروصنم  رکاـسع  داوـس  هاـگان  هک 

عمج ار  هقرفتم  رکشل  هک  دنتسناوتن  هتشگ  راوس  دندروآ و  نیز  ریز  هب  اهتبینج  لیح  رازه  هب  هدش  هچاپتسد  و  دیدرگ ، هایس  ذمرت ]  ] هدازناخ
یتعامج اب  نانچمه  دننادرگ .

229 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
دسرب ناشیا  بقع  رد  رکشل  هاگان  هکنآ  کّتهت  فوخ و  تیاغ  زا  دنتشذگب و  رسج  زا  هتخادنا  ناقروبش  فرط  هب  ار  دوخ  دوب  رضاح  هک 

. دنتفرب دندیربب و  ار  رسج 
زا هک  رداهب  هاش  نوغرا  رداهب و  ياطخ  دندیسریم . رتاوتم  دندوب  هدش  هدنکارپ  فرط  ره  هب  جارات  تراغ و  تهج  هب  هک  ناشیا  نایرکشل 

رـسج ندیرب  زا  هک  یـضعب  و  دندرک . ریگتـسد  ار  ناشیا  نایچنیقباج  رثکا  دندیـسرب و  زیرنانع  بقاعتم  دـندش  فقاو  ناشیا  رارف  تیفیک 
دوب هدش  هدیرب  هکنآ  لحم  هب  نوچ  دندش ؛ رسج  هجوتم  دنزادنا  رانک  لحاس  هب  راوخنوخ  هطرو  نآ  زا  ار  ناج  هکنآ  دیما  هب  دنتشادن  ربخ 
هدش نوحیج  قیرغ  یضعب  ریت و  فده  یضعب  همهنآ  زا  دندز و  بآ  رب  ار  دوخ  نارداهب  غیت  ریت و  میب  زا  هدنام  لطعم  همیسارس  دندیـسر 

یحاون نآ  رد  و  دـندرک ، گرزب  يودرا  تشاد  هضرع  ار  حـتف  ربخ  هدـمآ  دورف  ذـمرت  رد  مناغ  ملاس و  نارداهب  دربن . ناـج  یکی  دـص  زا 
هدـمآ نالقب  سودـنق و  نالتق و  رکـشل  اب  ناتـسمز  نآ  وکاج  ریما  اـت  دومرف  مکح  نارقبحاـص  ریما  دـندومن . تعجارم  هتـشامگ  اـغوراد 

. دنرب ناقروبش  هب  يزیچ  فرط  چیه  زا  هک  تشاذگن  درک و  هرصاحم  رود  زا  ار  ناقروبش 

لوا ترک  ناتسلوغم  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  هصق 

عمج ار  اهرکـشل  ارما  قافتا  هب  تخاس ، روصحم  تفر ، حرـش  هچناـنچ  ار  وا  تخادرپب و  مشح  هدـنز  راـک  زا  لد  نوچ  لاـس  نیا  زییاـپ  رد 
هرمک و دنک . طبـض  ياطخ  ات  درک  رمخم  دوخ  هب  نانچ  هدـنار  نوریب  ار  ناشیا  هناغرف  دـنجزا و  یحاون  زا  دـش و  ناتـسلوغم  هجوتم  هدرک 

کبک نآ  زا  دـعب  تسویپ . هروصنم  رکاسع  اب  هتفای  یـشیمراغلا  رورـس  فرـش  هدـمآ  لوغم  راوناخ  رازه  راـهچ  هس  بیرق  اـب  رومیت  موروا 
ناج نایم  رب  تعباتم  تعواطم و  رمک  تشگ و  فرـشم  سوبناتـسآ  تلود  هب  زین  وا  تشاد ، نارقبحاص  ریما  اـب  هقباـس  هک  لوغم  رومیت 

رومیت کبک  هب  مامت  ار  ناتـسلوغم  نآ  زا  دعب  دندومن . جارات  تخات و  تقو  نآ  حالـص  روخارف  ار  یحاون  نآ  ات  دـش ، « 1  » یچرجغ هتسب 
ار وا  تسد  داد و 

______________________________

. یجرزغ نتم : (. 1)
230 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دمآ دورف  دنقرمس  تخت  رد  دومرف و  تدواعم  تداعس  هب  هدینادرگ  وا  غیلری  لخاد  هجاوخارق  ات  هتخاس  يوق 
میلست ار  ناقروبش  مشح  هدنز  دیسرب  1372 م ) 774 ه /  ) هیام عبس  نیعبس و  عبرا و  هنس  قفاوم  شوم ، لاس  راهب  تشذگب و  ناتـسمز  نوچ 

زا هدـش  هجوتم  نارقبحاص  ریما  ترـضح  یگدـنب  تمزالم  تلود  هب  تفرگرب و  نفک  غیت و  لعفنم  لـجخ و  زین  دوخ  هدومن  وکاـج  ریما 
مزـالم دـینادرگ و  زارفارـس  وفع  تعلخ  هب  هدومرف  مارتـحا  ریقوت و  زین  ار  وا  نارقبحاـص  ریما  ترـضح  دـمآ . نوریب  ناـیغط  یغب و  تبکن 
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. دادن ناقروبش  تدواعم  تصخر  دعب  نم  و  تخاس ، نویامه  يودرا 

وا رس  رب  ارما  نتفر  رومیت و  کبک  ندش  یغای  هصق 

هب ار  دوخ  تخاس و  عمج  دیعو  هب  یـضعب  و ]  ] دـعو هب  یـضعب  ار  اجنآ  هقرفتم  ياهرکـشل  درک و  طبـض  ار  ناتـسلوغم  رومت ، کبک  نوچ 
هب وا  دیاین و  ناتـسلوغم  هب  نارقبحاص  ریما  دعب  نم  هک  درک  روصت  دوخ  اب  تفای و  هار  وا  غامد  رد  ناطیـش  دـید ، لاح  يوق  هبلغ و  تیاغ 

ریما شوـگ  هب  عماـست  فدارت و  هب  ربـخ  نـیا  دوـش . ریگناـهج  ناـخ  زیککنج  وـچمه  ناـنچ  يرکـشل  اـب  لوـغم  طبـض  زا  دـعب  دوـخ  ماـک 
هجوتم رایـسب  رکـشل  اـب  نارداـهب  ریاـس  رداـهب و  ساـبع  ریـالج و  مارهب  هک : دومرفب  رهق  تیاـغ  زا  دـش و  بضغ  رد  دیـسر . نارقبحاـص 

. دندرک ناتسلوغم  هب  يور  دنتفرگرب و  اهرکشل  هدومرف  بجوم  هب  زین  ناشیا  دننک . عفد  ار  وا  دنوش و  ناتسلوغم 
کبک اب  هدـش  یغای  دـنریگب و  ار  دوخ  ریما  هک  دنتـساوخ  هدرک  قافتا  روهمج  هب  ریالج  مارهب  لیا  دندیـسر  یغای  رکـشل  دودـح  هب  نوچ 

ار هیضق  نآ  الو  نآ  رد  هک  دندید  نآ  رد  حالص  ارما  درک . تروشم  باب  نآ  رد  ارما  اب  دش و  فقاو  تیاکح  نیا  زا  مارهب  دندنویپب . رومت 
دندومرف زین  يدقفت  كدنا  ار  ناشیا  « 1  » اکلوا لیبس  رب  حالص  تهج  هب  و  دننکن ، دوخ  فوقو  راهظا  نادسفم  اب  دنراد و  ناهنپ  هدیشوپ و 

هتخاس لامتسم  و 
______________________________

. هاکشلوا نتم : (. 1)
231 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

گرزب یبآ  رانک  رب  ار  دوخ  رکـشل  رومت  کبک  دش  هیبعت  هکرعم  فوفـص  دندیـسر و  یغای  کیدزن  هب  هکنآ  زا  دـعب  دـندرک . لفاغ  ایلاح 
هتفرگ نایم  رد  ار  بآ  زین  ارما  اترورـض  دـشیمن ، رـسیم  نتـشذگ  دوب  گرزب  بآ  کنآ  هطـساو  هب  ار  رکـشل  نوچ  داتـسیاب . تشاذـگب و 

اهیشیمشالت الم  رس  رد  شروی  باب  رد  هتسویپ  و  دوب - ناشیا  نایم  رد  هک  یبصعت  ببس  هب  رداهب  یلع  خیش  رداهب و  ياطخ  هدومن  لاسای 
ياـهراک زور  نآ  هچناـنچ  دنتـشذگ ، نآ  رب  هلمج  دنتـشذگ  هک  لاـحلا  یف  دـندز و  بآ  رب  ار  دوخ  هدوـمن  لـیجعت  ود  ره  دـندوب - هدرک 

رکـشل اب  تمالـس  هب  دندروآ و  نوریب  کلاه  لیاه  هطرو  دـنچ  هنایم  زا  ار  رگیدـمه  ترک  دـنچ  دـمآ و  روهظ  هب  رداهب  ود  نآ  زا  گرزب 
ار تقو  تحلصم  نوچ  زین  ارما  درک . حلـص  ارما  اب  هدش  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  دنامب و  ریحتم  ناشیا  راک  رد  رومیت  کبک  دنتـسویپ . دوخ 

اجنآ زا  و  دندیناسر . قاسای  هب  ار  عومجم  تفر ، حرـش  ناشیا  تیاکح  هک  ار  ریالج  نادسفم  تعامج  دـندومن و  تعجارم  دـندید  نآ  رد 
. دندمآ نارقبحاص  ریما  ترضح  هب  هتشگزاب 

مود راب  ناتسلوغم  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  هصق 

رایسب لامشوگ  دومرف و  بضغ  ار  ناشیا  عومجم  نارقبحاص  ریما  دنتـشگزاب ، هدرک  حلـص  رومت  کبک  اب  تفر  حرـش  هچنانچ  ارما  نوچ 
رب رارق  دندش و  عمج  راسی  نیمی و  زا  رارج  ياهرکـشل  رگید  راب  دش . لوغم  هجوتم  مزاع و  دوخ  سفن  هب  تیمح  تریغ و  تیاغ  زا  داد و 

تفای ربخ  ياشگناهج  تایار  لوصو  زا  نوچ  رومیت  کبک  دـننک . یفاص  یلکب  ار  یحاون  نآ  هتفر  لوغم  تیالو  تیاهن  اـت  هک  تفرگ  نآ 
اعاق لوغم  تمامت  وا  تمائـش  زا  هدرک و  رایتخا  رارقرب  رارف  نابیرگ و  رد  رـس  ییحیال  تومیال و  دنک ، فقوت  ياهظحل  هک  تشادـن  لاجم 

. تشگ اهلفاس  اهیلاع  ناتسلوغم  دش و  افصفص 
دنتشگزاب هدروآ  تسد  هب  رامـشیب  تالومت  رایـسب و  میانغ  هدرک ، جارات  تخات و  ار  یحاون  نآ  بناوج  فارطا و  نایچنیقباج  نینچمه 

. دش عمج  نمشد  فرط  زا  یلک  لد  و 
نایچتروی هدز ، تعجارم  لبط  نایتبون  یکرابم  هب  ات  دومرفب  نارقبحاص  ریما 
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232 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دندز دنقرمس  فرطهب  يور  ار  تلود  هاگراب  هدرپارس و  ناشارف  هدید ، تدواعم  لزنم 

ذمرت و هدازناخ  يرواسی و  رـضخ  ریما  رـسپ  مشح و  هدنز  یـسوم و  ریما  ار  اضق  دندیـسر . قنرز  هلحرم  هب  هدمآ  چوک  رب  چوک  نینچمه  و 
رگید راب  دنریگب و  ار  نارقبحاص  ریما  دنـسرب ، نامـسارق  لزنم  هب  نوچ  هک  دندروخ  دنگوس  هدرک  قافتا  مهاب  يدنقرمـس  ثیل  وبا  خـیش 

رد ار  ناشیا  نطاب  ثبخ  تلود ، ماهلا  هب  دمایب و  دوب  ناشیا  مرحم  تروشم  نآ  رد  هک  یصخش  ار  اضق  دنرآ . ادیپ  ناهج  رد  بوشآ  هنتف و 
رد دوخ  نارقبحاص  ریما  دـیامن . تابثا  هدرک  یـشیمشیت  روضح  رد  هک  تفرگ  دوخ  هب  و  درک ؛ تشاد  هضرع  نارقبحاص  ریما  ترـضح 

نوچ دنتـشادب . ار  نآ  يوغرای  روضح  رد  دـندروآ و  ترـضح  هب  هدرک  بلط  کیکی  ناگدربمان  داتـسرف و  ناـسک  هتـسشن  یلعا  ناوید 
. دندش رقم  هتشگ  فرتعم  دوخ  هانگ  هب  عومجم  دنراد . ناهنپ  هک  دنتسناوتن  دناهدوب  تروشم  نآ  رد  سک  رایسب 

هک تدایس  ببس  هب  ار  ذمرت ]  ] هدازناخ رگید ، دومرف . وفع  ار  وا  همیرج  تشذگب و  یـسوم  ریما  هانگ  رـس  زا  رگید  راب  نارق ]  ] بحاص ریما 
هک دومرفب  ار  « 1  » ثیل وبا  خیش  رگید ، و  ددرگن . محازم  وا  یشاوح  عباوت و  وا و  اب  سکچیه  اّما  دور  نوریب  تکلمم  زا  هک  دومرفب  تشاد 

. دومرف وفع  زین  ار  رضخ  ریما  رسپ  و  ددرگ ، همّظعم  هبعک  هّجوتم 
؟ تسیچ نیا  زا  وـت  ضرغ  يربیم ، هار  زا  ار  یگرزب  ياهظحل  ره  يزیگنایم و  وـن  زا  ياهنتف  راـب  ره  رد  هک : تـفگ  ار ]  ] مـشح هدـنز  اـما 

ارت تبقاع  مدرکن . ماقتنا  ارت  تقو  چیه  رد  عون  چـیه  هانگ  يرایـسب  مدروآ و  ياجب  وت  ّقح  رد  ترک  دـنچ  دـشاب  مرک  ملح و  تیاغ  هچنآ 
وت رب  یّلک  دـب  لعف  نآ  دـش و  تعیبط  ارت  تداع  نآ  نامز  نیا  ینک . تباـنا  طـلغ  نآ  زا  يدرگزاـب و  اـطخ  نآ  زا  هک  دـشن  نآ  تّورم  زین 

. شاب سوبحم  نم  نادنز  هشوگ  رد  ار  زور  دنچ  ایلاح  دسرب  نم  کلم  هب  وت  ررض  کنآ  زا  شیپ  نامز  نیا  تشگ ، یلوتسم 
ماجنارس دسر  اجک  هب  دوخ  ات 

دنب رد  قوط  لیم و  هب  ار  وا  ندرگ  تسد و  ات  دومرفب  نارقبحاص  ریما  داهن . رد  نت  دوخ  دـب  لعف  رفیک  هب  داد و  اضر  اضق  هب  مشح  هدـنز 
تخر دمآ و  رخآ  هب  شرمع  اجنآ  مه  ات  دندرک ، نادنز  هب  دنقرمس  كرا  رد  مکح  بجوم  هب  و  دنداهن ؛ شیاپ  رد  نیگنس  هنالواز  هتخاس 

. درب نوریب  رورغ  راد  زا 
______________________________

. سیل نتم : (. 1)
233 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. مالّسلاو مزراوخ ، ریما  یفوص  نیسح  شیپ  تلاسر  هب  یشک  نیدلا  لاّلج  انالوم  نتفر  هصق 

مزراوخ هب  ناـیچلیا  ترک  هس  دومرف ، لوزن  دنقرمـس  هنطلـسلا  راد  رد  تداعـس  یکراـبم و  هب  ناتـسلوغم  رفـس  زا  نارقبحاـص  ریما  نوـچ 
دنچ هک  یبالقنا  ببس  هب  نوچ  میاهدیزرو ، داّحتا  امش  اب  هدز  یتسود  مد  هتـسویپ  تسه و  راوج  برق  ار  ام  نوچ  هک : داد  ماغیپ  داتـسرف و 
نیا ات  ناخ  زیکنیج  تقو  زا  هک  تسا  نشور  نایملاع  رب  دـیاهدرک  فّرـصت  امـش  ار  ه ]  ] ویخ تاک و  جارخ  دـش  عقاو  رهّنلا  ءاروام  رد  لاس 
اعطق یفوص  نیـسح  ریما  تسا . هدرکن  لخدـم  نآ  رد  تیاغ  ات  سکچـیه  و  تسا ، هتـشاد  ام  ناهاشداپ  هب  ّقلعت  تیالو  هراپ  ود  نآ  ناـمز 

هب زج  دراد  تکلمم  نیا  هیعاد  هکره  ماهدروآ ، ریخـست  هقبر  رد  ریـشمش  برـض  هـب  ار  تـکلمم  نـیا  نـم  هـک : داد  ماـغیپ  درکن و  تاـفتلا 
. ددرگ نوماریپ  هک  دوشن  رّسیم  ریشمش 

فرط هب  بیهن  باکر  دـبوکورف و  چوک  هکروک  رب  تمیزع  لاود  هک  تساوخ  دـش و  باـت  رد  باوج  نیا  تنوشخ  زا  نارقبحاـص  ریما 
رذع و نابز  تاضق  هّمئا و  ریاس  یضام و  نیّدلا  ماصع  هجاوخ  نیّدلا و  لالج  انالوم  لثم  رهّنلا ، ءاروام  ناگرزب  دنادرگ . فوطعم  مزراوخ 

: هک دندومن  دنداهن و  نایم  رد  حالص  طّسوت و  مدق  هداشگ  تعافش 
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دیاشن هدوب ، مارک  خیاشم  هضور  شکاپ  كاخ  تسا و  مزراوخ  مالـسالا  ۀّبق  ماّیا  ياملع  ّرقم  مالـسا و  لها  رجفم  راگزور  يور  رد  زورما 
ناگرزب زا  سک  کی  دشاب  تصخر  رگا  ددرگ ، کلهتسم  راز  يراز  هب  راّرج  رکشل  ياپوتسد  بیش  رد  سک  کی  ضرغ  هطساو  هب  هک 

. دوش لّدبم  افص  حلص و  هب  يرواد  گنج و  ات  دیوگب  دشاب  نیبناج  تحلصم  هچنانچ  ّقحلا  ۀملک  دوش و  طّسوتم 
غیلبت دوش و  مزراوخ  هّجوـتم  یـشک  نیّدـلا  لـالج  اـنالوم  هک  دـید  قاری  ناـگرزب  تساوـخرد  هطـساو  هب  زین  ترک  نیا  نارقبحاـص  ریما 
يادا لوصو  زا  دعب  دش و  هّجوتم  یلاع  تراشا  بسحرب  نیّدلا  لالج  انالوم  دیوگب . دشاب  حالص  هچنآ  تحیصن  ظعو و  زا  هدومن  تلاسر 
تـسا هتفرگرب  دوخ  زا  یباسح  ای  دراد  يرکف  وا  زا  نارقبحاص  ریما  رگم  کنآ  رّوصت  هب  یفوص  نیـسح  ریما  درازگب . تشاد  هک  تلاسر 

: تفگ يدنت  هب 
______________________________

. یشیک نتم : (. 1)
234 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دینکم نانچ  میدرگیمن ، ضّرعتم  ام  نآ  دوجو  اب  تسا ، بجاو  ناناملسم  عومجم  رب  داهج  ياجهمه  هب  تسا و  برحلا  راد  امش  تکلمم 
درک مکح  دـندروآ و  دورف  ياهشوگ  رد  ار  نیّدـلا  لالج  انالوم  ات  دومرفب  تفگب و  نیا  دیـشک . مزراوخ  هب  زین  ار  رهّنلا  ءاروام  كاخ  هک 

. دنیامن تظفاحم  رود  زا  مه  ات  تخاس  نییعت  دنچ  یلّکوم  و  دنکن ؛ دّدرت  وا  شیپ  سکچیه  هک :

تکلمم نآ  صالختسا  مزراوخ و  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

هب ترورض  بسح  هب  نارقبحاص  ریما  دشن . تفتلم  یفوص  نیسح  تشون ، حیاصن  عاونا  هب  لمتشم  یبوتکم  رگید  يراب  نارقبحاص  ریما 
لاحلا یف  دش . مزراوخ  هّجوتم  1373 م ) 775 ه /  ) هیام عبس  نیعبس و  سمخ و  هنس  خیرات  رد  تسارایب و  اهرکشل  تنطلس  سومان  تیاعر 

ورـسخیک درک . ناور  حلـص  بلط  هب  نایچلیا  دـش و  نامیـشپ  دوخ  جـل  نآ  زا  یفوص  نیـسح  دومرف ، صالختـسا  ار  تاک  هعلق  دیـسرب  هک 
رد تسین ، جالع  لباق  وا  جازم  هک : درک  ماغیپ  یفوص  نیـسح  هب  هیفخ  رد  دزرب و  مهب  ار  تامّدـقم  نآ  دوخ  ینیب  ناوتان  هطـساو  هب  ینالتق 

مامت ياهرکـشل  اب  ربخاـن  یفوص  نیـسح  منیچرب . تلود  هصرع  زا  ار  هبوصنم  نیا  وت  ددـم  هب  نم  اـت  درگ  هجوتم  اهرکـشل  اـب  نّیعم  يزور 
ات داد  بیهن  دـیدرگ و  راوس  نارقبحاص  ریما  نآ  دوجو  اب  دـندوب ، هتفر  نیقباـج  هب  رکـشل  رثکا  داـهن ، يزاـغ  ناطلـس  هاگرکـشل  هب  يور 

نایمرد تسا  موسوم  يزوکوا  ناغاق  هب  هک  ياهناخدور  ار  اضق  دـندمآ . عمج  هاـگرد  هب  هدـیدرگ  شوپلّـمکم  دـندوب  رـضاح  هک  یعمج 
نامه تشگزاب و  تسا  لاحم  وا  لایخ  هک  دید  نوچ  یفوص  نیـسح  دندومن . هلمح  هدز  بآ  رب  ار  دوخ  زیرنانع  تشهدیب  نارداهب  دوب ،

. درمب ياهتفه  زا  دعب  دش و  رامیب  دوب  هتسشن  وا  لد  رد  هک  یمهس  هطساو  هب  زور 
رتمامت هچره  ّدج  رـس  زا  دنیـشنب و  رهـش  کیدزن  هک  تساوخ  نارقبحاص  ریما  دـندناشن ، تخت  رب  ار  یفوص  فسوی  وا  ردارب  نایمزراوخ 

رتخد و  داد ، اضر  حلص  نآ  رب  زین  نارقبحاص  ریما  داتسرف . ترضح  هب  نایچلیا  رایسب ، تعافـش  رذع و  هب  یفوص  فسوی  دنک . هرـصاحم 
درک و دزمان  ریگناهج  دوخ  رسپ  تهج  هب  ار  وا  ردارب 

235 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دیدرگزاب

رگید یترک  یفوص  فسوی  دـش . هّجوتم  راـبرگید  نارقبحاـص  ریما  دومنن ، اـفو  دوخ  هدـعو  هب  درک و  فّلخت  یفوص  فسوی  نآ  زا  دـعب 
يوتیاجلوا سالرب و  راـگدای  نارقبحاـص  ریما  درب . وا  تیاـهنیب  مرک  هب  هاـنپ  يراز  عّرـضت و  هب  دروآ و  ناـیمرد  تاـبتاکم  تالـسارم و 

هاـگرد هـب  رتـخد  نآ  بحاـصم  مارملا  یـضقم  هتـشاد  مرتـحم  ار  ناـشیا  مودـق  یفوـص  فـسوی  داتـسرف . رتـخد  يراتـساوخ  هـب  ار  گرزب 
. دینادرگزاب
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ّدحرـس هب  ار  دـنچ  يدزد  یـشیدناهاتوک  تیاغ  زا  یفوص  فسوی  دوب ، هتـسشن  لباقم  ناخ  سوروا  اـب  نارق ]  ] بحاـص ریما  هک  یتلاـح  رد 
هنتف هکنآ  زا  دعب  نارقبحاص  ریما  دنک . یبارخ  ناکما  عسو و  ردق  هب  هک  دش  مزاع  دوخ  دندنارب و  ار  نانامکرت  نارتش  ات  داتـسرف  تکلمم 
نیا لاثما  تسا  دّـکؤم  نیبناجلا  نیب  داّحتا  نوچ  هک : داتـسرف  وا  دزن  هب  تیاکـش  رطاخ و  شجنر  مسا  هب  یچلیا  درک ، عفد  ار  ناـخ  سروا 
ریما تـشادرب . هزیتـس  يور  زا  اـیح  هدرپ  یّلکلاـب  تـفرگب و  ار  لوـسر  نآ  لاـعفنا  تیاـغ  زا  یفوـص  فـسوی  دراد ؟ تبـسن  هـچ  اـهتکرح 

زا دش و  مزراوخ  هّجوتم  1379 م ) 781 ه /  ) هیام عبس  نینامث و  يدحا و  هنس  قباطم  لییوق ، راهب  لّوا  رد  نارگ  ياهرکـشل  اب  نارقبحاص 
. دمآ دورف  رهش  رهاظ  رب  هتشذگ  زوکوا  یکسا  هناخدور 

درگ هدـمآ ، دورف  دوخ  لاچروم  هب  تاجرازه  تاناموت و  عومجم  هک  دـندرک  لاقکنوت  نویامه  لاثم  لاثتما  بجوم  هب  لاحلا  یف  نایجاوت 
، دادیم تسد  گنج  ترک  ود  زورره  دندش . لوغـشم  هرـصاحم  هب  تغارف  رـس  زا  دندومن و  بیترت  يوراب  هدـنک  قیمع  یقدـنخ  تانارک 
، دـمایب قدـنخ  رانک  ات  هراوس  کی  نارقبحاص  ریما  دـیبلط . تزرابم  هب  ار  نارقبحاص  ریما  يرادـنادیم  ياعدتـسا  هب  فسوی  ریما  يزور 

. دیدرگزاب دومنن و  فقوت  ياهظحل  نارقبحاص  ریما  دومنن ، افو  دوخ  هدعو  رب  دش و  لجخ  یفوص  فسوی 
. درک نوخیبش  مامت  هبلغ  اب  دوب ، یفوص  فسوی  ردارب  هک  یفوص  قییای  زور  رگید 

نآ و   ] دـش راوس  تعامج  نآ  اب  لاحلا  یف  تشادیم - هاگن  شوپلّمکم  طایتحا  تهج  هب  دـنچ  ینوشق  تاـقوا  رثکا  خیـش - رمع  هدازریما 
ددـم هب  نارداهب  زا  یعمج  بناوج  فارطا و  زا  هک  دیـشوکب  نادـنچ  تسبورف ]. رادـمان  يوراب  راکماک و  ریـشمش  دنـس  هب  ار  ـالب  ناـفوط 

نابیرگ تسد و  هب  هناخدور  نایمرد  رکشل  ودره  ار  اضق  دندیسر .
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دوب کیدزن  دندناشن و  افق  هب  ار  نمشد  هدرک  هلمح  رتمامت  هچره  تردق  رس  زا  ات  داد  بیهن  خیش  رمع  هدازریما  دندرکیم . يراکریـشمش 
. دندیشکزاب نانع  نارداهب  دش ، راکیب  دمآ و  خیش  رمع  هدازریما  راکماک  يوزاب  رب  يراک  يریت  هاگان  دنور . نوردنا  هب  هدش  طلتخم 
ارغبارق دـعر و  بیترت ، هداّرع  قینجنم و  عافترا  داـینب  نآ  زا  دـعب  درک ، لوزن  وراـب  کـیدزن  هب  دومرف و  چوک  نارقبحاـص  ریما  رگید  زور 

رـصق هردـس  رب  رگید  یگنـس  دروآ و  دورف  لباقم  جرب  زا  هّلق  کـی  تفاـی  داـشگ  قینجنم  نخـالف  هّفک  زا  هک  یگنـس  تسخن  درک . زاـغآ 
دیزرلب و دوخ  رب  نآ  لوه  زا  یفوص  فسوی  دروآرد . ياپ  زا  ار  راوید  زگ  دص  بیرق  تفوک و  مهرب  ار  هقبط  هس  دروخ و  یفوص  فسوی 

نارقبحاص ریما  دـننک . بیترت  هبنپ  هاک و  ياهرارغ  قینجنم  گنـس  لباقم  هک  دـندید  ناـنچ  ریبدـت  رهـش  ناسدـنهم  تفاـی . بیع  وا  هرهز 
هار رهـش  لها  لد  هب  مامت  یتبیه  نآ  لوه  زا  تفرگرد و  راب  کی  هب  دـندز ، ناشیا  هیبعت  نآ  رد  ریت  رـس  هب  تفن  هروراق  بیکرت  اـت  دومرفب 

. تفای تافو  تمحز  نامه  هطساو  هب  زور  دنچ  زا  دعب  درک و  لقن  رگید  یّلحم  هب  عضوم  نآ  زا  یفوص  فسوی  تفای .
قییای دـشیمن . یـضار  تشاد  وا  اب  هک  یعازن  هطـساو  هب  « 1  » قال هجاوخ  دـنناشنب ، وا  ياج  هب  ار  یفوص  قییاـی  هک  دنتـساوخ  ناـیمزراوخ 

ریما دـش . هاگرد  هّجوتم  درپسب و  دوب  وا  رایتخا  رد  هک  ار  ياهزاورد  لاـحلا  یف  درک و  مولعم  قـال  هجاوخ  دریگب ، ار  وا  درک  دـصق  یفوص 
رهـش هظحل  کی  هب  دنتخادنارد . یناطلـس » گنج   » قاّفتا هب  هدروآ  ریفن  رد  ار  هکروک  ات  دومرفب  تسناد و  تمینغ  ار  تصرف  نارقبحاص 
ریما دـمآ . فرـصت  هب  دوب  میلقا  تفه  نیطالـس  ترـسح  بجوم  هک  یـسیارع  سیاـفن و  اـب  هلاـس  نیدـنچ  تـالّومت  عوـمجم  دـش و  حـتف 

. دومن تعجارم  درک و  بصن  یگغوراد  هب  ار  رداهب  یلع  خیش  هدیناچوک  ار  ناروهـشم  روهمج  رهـش و  یلاها  لوصا  عومجم  نارقبحاص 
اجنآ رد  ار  مزراوخ  ناچوک  هناخ  هدرک  اشنا  تسا  ناـیم  رد  زورما  هک  یحرط  هب  یگغوراد  هب  ار  شکءارـضخلا  ۀـّبق  مزراوخ ، ضوع  هب  و 

. دناشنب
______________________________

قالجاوخ نتم : (. 1)
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هاشناریم هدازریما  هب  ار  تکلمم  نآ  تموکح  ندینادرگ  دزمان  ناسارخ و  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

خلب هگلج  رد  هک  دومرف  رّرقم  هدیناچوک  سولا  لیا و  نوشق  هاجنپ  اب  ار  هاشناریم  هدازریما  دش  غراف  مزراوخ  حتف  زا  نارقبحاص  ریما  نوچ 
بلط ناسارخ  نارادرـس  ریاس  اب  ار  تالک  کیب  یلع  تاره و  نیّدـلا  ثایغ  کـلم  دومرفب و  گرزب  ياـتلیروق  زیگنا  نآ  زا  دـعب  دننیـشنب .

تخیگنا و یتصرف  دوب  هدیـشکن  عالق  ياهرابنا  هب  ار  تایالو  عافترا  زونه  هکنآ  هطـساو  هب  نیّدلا  ثایغ  کلم  اّما  دمایب  کیب  یلع  دومرف .
ار نیّدلا  فیـس  یجاح  تّجح  تماقا  تهج  هب  نارقبحاص  ریما  تسا . رّذعتم  نم  نتفر  دـیاین  نیّدـلا  فیـس  یجاح  ات  هک : تشون  باوج 

زییاپ نآ  رد  ات  دومرفب  دش  مولعم  ار  نارقبحاص  ریما  وا  ریمّـضلا  یف  ام  هکنآ  زا  دعب  درکن ، افو  دوخ  هدعو  رب  نیّدلا  ثایغ  کلم  داتـسرف .
. دیدرگزاب هدرک  جارات  بهن و  ار  تایالو  رثکا  سیغداب ] زیغداب -[  دودح  ات  درب و  تاره  یحاون  هب  رکشل  هاشناریم  هدازریما 

نارقبحاص ریما  دندیسرب و  کیب  یلع  ناگداتسرف  1381 م ) 783 ه /  ) هیام عبس  نینامث و  ثالث و  هنس  قباطم  لیی ، غووات  لاس  راهب  نوچ 
دهاوخ قحلم  باغرم  بآ  رانک  رب  نابرق  ینواج  رکشل  اب  کیب  یلع  نّیعم  يزور  رد  هک  دندومن  نانچ  هدرک  بیغرت  ناسارخ  شروی  هب  ار 

، دماین درک و  فّلخت  کیب  یلع  دومن . هّجوت  ناسارخ  حـتف  مزع  هب  مامت  ياهرکـشل  اب  دـینادرگزاب و  دوز  ار  ناشیا  نارقبحاص  ریما  دـش ،
لّوا همدص  نوچ  دیدرگ . لوغـشم  تسا ، ناسارخ  عالق  نیرتتخـس  هک  جنـشوف  هعلق  هرـصاحم  هب  تسخن  دشن و  تفتلم  نارقبحاص  ریما 
گنج هدومن  ششوک  دوخ  سفن  هب  ناگدازهاش  ارما و  هک  درک  قاسای  نانچ  دنیـشنب  ناسارخ  لها  لد  رد  وا  مهـس  هک  تساوخیم  دوب و 

، یعس نآ  هجیتن  زا  ات  دشیمن ، تفتلم  دوب و  هدمآ  شکرابم  رپس  رب  ریت  ود  دمآ . دورف  هزاورد  گنتاگنت  نارداهب  ياپمه  زین  دوخ  و  دننک ؛
. دندومن حتف  هظحل  کی  هب  ار  نیصح  نانچ  ینصح 

همّدقم هک  تسناد  درمورف و  ياپوتسد  هب  ربخ  نآ  مهس  زا  نیدلا  ثایغ  کلم 
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اب هک  تسنادیم  هکنآ  اب  کلم - دیـشک . تاره  هرـصاحم  هب  ار  نویامه  تایار  جنـشوف ، حـتف  زا  دـعب  نارقبحاص  ریما  دومن . يور  تبکن 
- تسا نوریب  هراچیب  هشپ  تّوق  ّزیح  زا  ندومن  تابث  رـصرص  همدص  شیپ  رد  تسین و  فیعـض  هابور  راک  ندرک  تمواقم  هجنپ  نیرغ  ریش 

نالواره داتـسرف . نوریب  ناتـسیتیگ  شیج  نآ  لابقتـسا  هب  شیوخ - رکـشل  نازرابم  نارداهب و  زا  مامت  ياهبلغ  سوماـن  تیاـعر  تهج  هب 
زا ار  ناـشیا  ۀـعدخ » برحلا   » هکنآ مکح  هب  هدیـشک  شیپ  ار  ناـشیا  لـیح  هفطع  هب  تسخن  تسا  ناـشیا  دوهعم  هک  ياهدـعاق  رب  ياـتغج 

[ ار همه  هوبنا  هورگ  نآ  و   ] هداهن ناشیدب  هنادرم  هلمح  يور  هدیـشک ] رهق  ماین  رد   ] غیردیب غیت  هب  نآ  زا  دـعب  دـندروآ . نوریب  اهغابهچوک 
افـصفص اـعاق  پسا  ياـپ  تسد و  ریز  هب  دـنتخیرورف و ] نازخ  لـصف  رد  نازو  دابدـنت  زا  نازر  گرب  وـچمه   ] ار همه  دنبرهـش  هزاورد  اـت 

تاهیه ، ] دـباتیمنرب نیّرغ  ریـش  هجنپ  اب  وهآ  يورـس  درادـن و  يرقو  لوغم  زاتکرت  گنج  رد  کیزات  دربتـسد  هک  تسناد  کلم  دـندرک .
ندناشف اب  ار  زوسناهج  هقعاص  نارین  تسب و  ناوت  یک  كاخ  گیر و  نتخیرورف  كاشاخ و  راخ و  ندروآ  عمج  هب  ار  مرع  لیـس  تاهیه 

ۀکرح ترورـض  مکح  هب  اّما  دـش ؛ سویأـم  دوخ  قلخ  زا  دوخ و  زا  یگراـبکی ] هب  هراـچیب  دـناشنورف ، ناوت  نوچ  بآ  تارطق  تاحـشر 
ترـصن و رکـسعم  لالج و  میخم و  يزوریف و  حتف و  هب   ] نارقبحاص ریما  دزیم . ياپوتسد  رکم  گرب و  دیما  هب  درکیم و  یحوبذـملا 

. دمآ دورف  دزب و  هاگرکشل  هرومعم  هدعاق  رب  لابقا ]
حـالم تفرورف و  قفـش  هب  قسغ  بادرگ  هب   ] باـتفآ نیّرز  قروز  ریق  هجنپ  دـش و  طـیحم  روه  روـن  رب  روـجید  بش  تملظ  هک  گـنهابش 

دمآ و ناوت  نایژ  ریش  ضرعم  رد  يزاب  هابور  هب  رگم  هکنآ  لایخ  هب  کلم  دیشکورف ، راق  يایرد  رعق  هب  ار  تملظ  نوگریق  نانابداب  روجید 
هدیسران نآارک  رانک  هب  زونه  ناشیا  داتسرف . نوریب  نوخیبش  مزع  هب  ار  یعمج  تخادنا ، ناوت  تاجن  هرگنک  رب  ریبدت  دنمک  لیح  تسد  هب 

عون چیه  هب  دنتـسشنب و  یغای  لوصو  دّـصرتم  هدیـشکرد  مد  تسا  ناشیا  دوهعم  هک  ياهدـعاق  رب  ياتغج  نارداهب  دنتـشادرب . هّیق  هب  تسد 
ورف مرگ  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  دـناهتفر ، تلفغ  باوخ  هب  رگم  هک  دوـب  ناـنچ  رّوـصت  ار  هتفرگ  نوـخ  ناـیناسارخ  دـندرکن ، یتـکرح 
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، دهن ارحـص  هب  يور  لگنج  نمکم  زا  هک  ریـش  نوچ  ای  و  دنک ، نتـسج  گنهآ  گنـس  نیمک  زا  هک  گنلپ  نوچ  رابکی  هب  هاگان  دندنار .
دندرب ریت  هب  تسد  هداشگ ، نیمک  نارداهب 
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هک دوب  هدـش  هدـنکارپ  ارحـص  همه  رد  راتـسد  هماج و  بابـسا و  حالـس و  نادـنچ  بش  نآ  دـنتخیرورف . ناراهب  رد  ناراب  تارطق  دـننام  و 

. دشیمن مامت  زونه  دندرکیم و  عمج  زور  هس  ات  دجنگن  لایخ  رد  هک  یترثک  نانچ  اب  نالوغم 
زور تفرورف . صالخ  هشیدنا  هب  درک و  مگ  دوخ  ریبدت  تسین ، راّرج  رکـشل  تسد  فیرح  برح ، هب  هن  ردغ و  هب  هن  هک  دید  نوچ  کلم 
ربخ ات  دـنداهن و  وراب  فارطا  رب  اهنابدرن  رابکی  هب  ات  داد  بیهن  نارقبحاص  ریما  دـندوب  هتفر  عماج  هب  وراـب  رـس  زا  رهـش  مدرم  هک  هعمج 

هاگرد هب  ار  ناراتفرگ  دوشن و  ناریـسا  ضّرعتم  سکچـیه  هک  دومرف  راج  نارقبحاـص  ریما  دـنتفر . ـالاب  هب  غرم  نوچ  رهـش ] مدرم   ] ندـش
: هکنآ رب  لمتـشم  تشاد ، ینازرا  ناشیا  زا  کیره  هب  تلامتـسا  ماکحا  دومرف و  دازآ  ار  همه  دندوب ، هدش  ریگتـسد  سک  رازه  هد  دـنروآ .

جنک زا  رـس  هداهن  تیفاع  نماد  رد  ياپ  هچنانچ  رگا  و  دیـسر ، دنهاوخ  دوخ  هانگ  هب  هعلق  علق  زا  دعب  دنوش  گنج  ضّرعتم  رهـش  مدرم  رگا 
. دنداهن هعلق  هب  يور  ناگراچیب  دنام . دنهاوخ  نمیا  ملاس و  عومجم  دروآ  دنهاوخن  رد  هب  تلزع 

زا تسد  ماوع  صاوخ و  تفای  راشتنا  عاطم  ماکحا  نومـضم  نوچ  دندیـشکیم . الاب  هب  ار  دوخ  نایانـشآ  ناشیوخ و  ناکیناکی  هعلق  لها 
. درکن وا  لاثم  لاثتما  سکچیه  دومن  یعس  نیّدلا  ثایغ  کلم  هک  دنچره  و  دنتشادزاب ، گنج 

ریم دوخ  رسپ  کلم  دیدرگ ، عمال  رهپس  جرب  هزاورد  هرگنک  رب  رهم  هلعشم  هلعـش  دش و  علاط  قفا  علطم  زا  دیـشروخ  هعیلط  نوچ  رگید  زور 
راودـیما لامتـسم و  ار  کلم  رـسپ  تشادزاب و  ار  ردنکـسا  ناولهپ  نارقبحاص ، ریما  داتـسرف . نوریب  یخیـش  ردنکـسا  ناولهپ  اـب  ار  لوغم 

هک تسناد  کلم  دنتفرگ ، ندیناود  كرخ  دیسر و  قدنخ  بل  هب  نارصاحم  ياهرپچ  هکنآ  زا  دعب  دشیمن . نمیا  زونه  کلم  دینادرگزاب ،
تشادرب و عّرـضت  ریـشمش  هدنکفا  دیما  ندرگ  هب  زجع  نفک  دـش ، دـهاوخ  دنبرهـش  هنیرق  زین  هعلق  هلماعم  دـنک  فّقوت  رگید  ياهظحل  رگا 

ّصاخ تعلخ  هب  هدناشن  ارما  رگید  هگرج  هب  دیـشکورف و  وفع  ملق  دوب  هتـشذگ  هچنآ  رب  نارقبحاص  ریما  داهن . هانپ  تلود  هاگرد  هب  يور 
. تخاس صوصخم 

تلود نیا  هنارکـش  هب  دراد ، تشاد و  ماـمت  یترهـش  نوکـسم  عـبر  رد  هک  ار  هجلیکـشا  هعلق  هـک : درک  تـشاد  هـضرع  کـلم  نآ  زا  دـعب 
بحاصم ار  یعمج  کلم  تشاد ، لوذبم  ار  وا  سمتلم  نارقبحاص  ریما  دیامرف . لوبق  ترضح  باّون  منکیم ، شکشیپ 
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ریما ترـضح  نآ  زا  دـعب  درک . میلـست  ار  هعلق  دـیبلط و  نوریب  دوب ، اجنآ  لاوتوک  هک  ار  ماـن  يروغ  ریما  دوخ ، رـسپ  درب و  هعلق  رد  هب  دوخ 

. داهن ناردنزام  فرط  هب  يور  وا  بقاعتم  زین  دوخ  هدینادرگ  يالقکنم  ار  سالرب  هاشناهج  نارقبحاص ،
تلود هاگرد  هب  يراوزبس  دّیؤم  یلع  یتالک و  کیب  یلع  دومرف ، لوزن  تسا  يزورم  ملسم  وبا  نفدم  هک  ناحیر  زارط  هس  هلحرم  هب  نوچ 

لوغـشم تظفاحم  هب  یلو  ریما ]  ] لبق زا  هک  اجنآ  نالاوتوک  دـش . نیئارفـسا  هعلق  هّجوتم  تخاونب و  ار  ناشیا  نارقبحاص  ریما  دـندمآ . هانپ 
کی هب  دندیودورف و  هرباکم  هب  نایجلتوک  نایجتروی و  زا  یعمج  هک  دوب  هدیسرن  تروی  هب  رکـشل  ناثلث  زونه  دنداتـسیاب . گنج  هب  دندوب 

ربخ نوچ  یلو  ریما  دنتـشکب . ار  نایهاپـس  عومجم  هک  داد  نامرف  ناشیا ، لهج  نآ  رهق  زا  نارقبحاص  ریما  دش . حـتف  نیئارفـسا  رظن  هحمل 
هک داد  رارق  داتسرف و  لابقتسا  هب  رامشیب  يایاده  فحت و  اب  دوب ، وا  کلملا  ۀلمج  هک  ار  یجاح  ریما  دینـش  راعـش  ترـصن  تایار  لوصو 

. دیآ دنقرمس  هب  نارقبحاص  ریما  تعجارم  زا  دعب  زین  دوخ 
نآ رد  زور  دنچ  هکنآ  زا  دعب  درک ، فوطعم  نایغرا  ناهج  فرط  هب  تعجارم  نانع  هتـسناد  قدص  نیع  ار  وا  بذـک  نآ  نارقبحاص  ریما 

. دـش دنقرمـس  هنطلّـسلا  راد  هّجوتم  زین  دوخ  هدومرف  لاقرات  دوخ  نماکم  هب  ار  تایالو  ماّـکح  تفرگ  ورین  نایرکـشل  ياـپراهچ  اـهرازغرم 
. دربرسب تسا  اراخب  تافاضم  زا  هک  يارسریجنز  قالشیق  رد  لاس  نآ  هاگ  ناتسمز 
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ناسارخ فرط  هب  ّمود  ترک  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

قاّفتا يارس  ریجنز  هب  قالشیق  رایتخا  تفر  رکذ  هچنانچ  1382 م ،) 784 ه /  ) هیام عبس  نینامث و  عبرا و  هنس  قفاوم  لیئا ، تیا  ناتسمز  نوچ 
هب نارقبحاص  ریما  هعقاو  نآ  ملا  تّدـش  زا  تسویپ و  ّقح  راوج  هب  دوب ، نارقبحاـص  ریما  نادـنزرف  رگید  نیرتزیزع  هک  یکیباـکا  داـتفا ،

و تسا ، هدرک  هرـصاحم  ار  دّیؤم  یلع  هجاوخ  هدروآ  راوزبس  رـس  رب  رکـشل  یلو  ریما  هک  دیـسر  ربخ  لاح  نیا  يانثا  رد  دـش . ّملأتم  تیاغ 
دوبن نآ  يارای  ارما  زا  ار  سکچیه  هدروآرب ، نایغط  نابیرگ  زا  نایصع  رس  زین  کیب  یلع 
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دوشگب و حیاصن  هب  نابز  تشاد ، مامت  یطّلـست  نارقبحاص  ریما  جازم  رب  هک  اغآ  ناکرت  غلتق  گرزب  ياغآ  دناسر . ضرع  هب  ربخ  نیا  هک 

هدومرف روبع  نوحیج  زا  و  دندش ، رضاح  رّرقم  يراجلب  رکشل  يارما  هک  داد  لاثم  ترورـض  هب  نارقبحاص  ریما  درک . مالعا  ار  اهربخ  نآ 
. دناسرب دّیؤم  یلع  هجاوخ  هب  هروصنم  رکاسع  لوصو  ربخ  ات  داتسرف  راوزبس  هب  ار  ناروهشم  زا  یکی  و  دش ، تالک  هّجوتم  تسخن 

سکنآ دوب . هدـینادرگ  لابرغ  مغن  هب  ار  وراـب  بناوج  فارطا و  هدـیناسر  راوزبس  هعلق  زیر  كاـخ  هب  رپچ  یلو  ریما  دیـسرب  نوچ  سکنآ 
دشاب هعلق  لها  قیدصت  بجوم  هک  يریفص  هب  دنکفا و  یلاخ  يرپچ  ياپ  هب  ار  دوخ  یلو  ریما  رکشل  هرمز  رد  تشاذگ و  نوریب  دوخ  پسا 

تسجرب ياج  زا  ینامداش  تجهب و  تیاغ  زا  دیدب  هفیرش  تابتاکم  دّیؤم  یلع  هجاوخ  نوچ  دندیشک . الاب  ار  وا  ات  دومن  ناشیا  هب  ار  دوخ 
ار نایناردـنزام  درک . رهاظ  وراب  رـس  زا  ار  دوخ  یلو  ریما  هلباقم  رد  صخـش  نآ  نآ ، زا  دـعب  دـنتفوکورف . تراشب  لبط  اـت  درک  تراـشا  و 

ياـج هب  ار  هدـش  حـتف  هعلق  هتـشادزاب  گـنج  زا  تسد  تسا ، نیمک  رد  مظعا  نارق  مربـم و  لـجا  هک  دنتـسناد  تسویپ و  قیقحت  هب  ناـمگ 
. دنتشاذگب

یخاتـسگ نوچ  هک : درک  ماغیپ  کیب  یلع  تشون . لاثم  کیب  یلع  راضحا  هب  دیـسر  تالک  هیحان  کـیدزن  هب  نوچ  نارقبحاـص  ریما  اـّما 
كدنا يدودعم  اب  ّالا  و  مدرگ ، هّجوتم  بقاعتم  دیامرف  تعجارم  نویامه  بکوم  رگا  مرادن ، تاقالم  تقاط  تسا  هدش  رهاظ  هدـنب  زا  عینش 

. موش فّرشم  سوبياپ  فرش  هب  راوهدنب  هک  دهد  فیرشت  هعلق  رد  ات 
دزیم و ولهپ  هوک  هدرگ  اب  نآ  زا  یگنـس  ره  گنـسرخ  هک  راوخنوخ  نانچ  ياهّرد  رد  راوس  ود  اـب  وا  ساـمتلا  بسحرب  نارقبحاـص  ریما 

ّلحم دنچ  رد  ار  سکدنچ  کیب  یلع  دیرب . هنالّکوتم  ار  کیرات  کیراب  هار  گنـسرف  ود  بیرق  و  دمآرد ، تفگیم  هاقب  لاط  ار  دـنوامد 
[ نیا  ] اب تسبب . ار  ناشیا  مشچ  یلزیمل  تیانع  تیوقت  یلزا و  تلود  دییأت  دننابنجب . دصق  تسد  تصرف  ماگنه  هب  هک  دوب  هتشادزاب  قیضم 

. تشگزاب تمالس  هب  دوب  هتفر  هکنانچمه  نارقبحاص  ریما  ياهظحل  زا  دعب  دماین ، رد  هب  کیب  یلع  دوجو ،
دـسرب بقاعتم  زین  اقآ  کیب  یلع  هچنانچ  رگا  تسا . ریگنماد  ناردنزام  شروی  هیعاد  ارم  هک : دنکفارد  هزاوآ  نارقبحاص  ریما  نآ  زا  دـعب 

لها همر  هّلگ و  هک  حابّصلا  یلع  ات  دومرف  راغلیا  ار  یعمج  دمآرد  بش  نوچ  دراد . ّبترم  عطقنیال  نیرواس  راغت و  ّالا  اهبف و 
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. دنامورف رساخ  فیاخ و  کیب  یلع  دندنارب ، ار  همه  دیدرگ  هدنکارپ  راوخفلع  رد  هعلق 
ناوراک همّدقم  نوچ  دنداهن . لامهوک  هب  يور  لاسای  بیترت  هب  بش  لّوا  زا  هدرک  یشیمشیلا  ار  تالک  هدایپ  راوس و  هار  اهرکشل  زور  نآ 

ریت نافوط  نایم  رد  ار  دوخ  هعلق  لها  دنکفیب ، رهپس  رب  زا  ار  نایساّبع  توسک  نتخ  ورـسخ  تفوکورف و  چوک  لبط  ناوریق  لحاس  زا  رواخ 
ات درک  تساوخرد  داهن و  ّتلذـم  كاـخ  رب  عّرـضت  يور  ياـسرفکلف  ياسرهپـس  رتچ  هلباـقم  رد  کـیب  یلع  دـندید . ریـشمش  هقعاـص  و 

دومرف و هظحالم  زین  تبون  نیا  نارقبحاص  ریما  دیآ . هاگرد  هب  حابّصلا  یلع  هک  درک  دای  دادش  ظالغ و  نادنگوس  و  دندرگزاب ، اهرکشل 
. درک فّلخت  کیب  یلع  رگید  راب  تشاذگب ، ياج  هب  ار  هدمآ  تسد  هب  هعلق 

؛ دناشنب اجنآ  رد  هدایپ  رفن  دصناپ  اب  ار  كزوت  نب  هجاوخ  یجاح  تخاسب و  چـگ  گنـس و  زا  ياهعلق  ارهل  هّرد  هناهد  رد  نارقبحاص  ریما 
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فارطا و هار  ات  تشاذـگب ، هیحاـن  نآ  نوماریپ  رد  درم  نوشق  لـهچ  اـب  ار  رداـهب  یلع  خیـش  دـّیؤم و  ریما  نب  یلع  ناـخ و  شمتغرویـس  و 
. دش ناردنزام  هّجوتم  دوخ  دنتسبورف و  دراو  رداص و  رب  ار  تالک  بناوج 

نیح رد  داتسرف . ترضح  هب  ار  یجاح  ریما  هدرک  بیترت  رخاف  سیفن  ياهشکـشیپ  یلو  ریما  هرابرگید  دیـسر  دابآمّرخ  هّرد  رانک  هب  نوچ 
نآ هکنآ  فعش  زا  رداهب  یلع  خیـش  دنک . ینومنهار  هعلق  هب  هدیدزد  هار  زا  بش  هک  تشاد  نآ  رب  ار  رداهب  یلع  خیـش  یـصخش  لاح  نیا 

يرمک رد  زور  کیدزن  درک و  مگ  هار  صخـش  نآ  ار  اضق  داهن . هوک  هب  يور  هدایپ  دوخ  ناصوصخم  اـب  دـشابن  يرگید  تکرـش  هب  حـتف 
بناوج فارطا و  دـمآ ، رظن  هب  ناشیا  داوس  ار  هعلق  ناظفحتـسم  زورفیتیگ  رهم  هلعـشم  عاعـش  زور و  یئانـشور  وترپ  زا  دـندنامزاب . تخس 

رد تعافـش  تسد  کیب  یلع  داد . دنب  هب  تسد  دیـسریمن ، یئاج  هب  دومن  شـشوک  یعـس و  هک  نادـنچ  رداهب  یلع ] خیـش  . ] دـنتفرگورف
ترورض هب  دش و  فّسأتم  دیسر  نارقبحاص  ریما  ترضح  هب  شحوم  ربخ  نیا  نوچ  دناشنب . دوخ  دنـسم  رب  دز و  رداهب  یلع  خیـش  نماد 

. دومن تعجارم  هدومرف  ناردنزام  شروی  خسف 
تالک تحلـصم  تهج  هب  دوب ، هتـشگن  هّجوتم  تیاغ  ات  زیـشرت  هعلق  لاوتوک  و  دـندوب ، هدـش  قحلم  هاگرد  هب  ناـسارخ  نارادرـس  عومجم 

تفوکورف و یبدایب  لهد  رب  گنج  تسد  نیـصح ، نصح  نآ  تناصح  دیما  هب  دیدس  یلع  دومرف . هرـصاحم  ار  زیـشرت  و  تشگن ، تفتلم 
هعلق نآ  قدنخ  ار  اضق  دیشکرد . رورغرپ  رپس  هب  یگریخ  رس 
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. دشیمن مولعم  سایق  سایقم  هب  نآ  قمع  کنانچ  دوب ، لامالام  قیرغ  ياهریحب  يزاوم 

تکات دش  نامرف  دمآ . تسد  هب  گنـسرف  هد  يزاوم  دندرک ، ادیپ  ار  نیمز  نآ  بیـشن  دنتـشاد و  راک  هب  هراّیط  ات  درک  نامرف  ار  ناسدـنهم 
تسشن رعق  هب  بآ  نوچ  دندیشک . ارحـص  هب  ار  قدنخ  نآ  هز  هدیربورف  گنـسرف ، هد  يزاوم  نآ  زا  کیره  زیراک ، ددع  هاجنپ  برق  نانک 

، دـندنکفیب جرب  هراب و  زیركاخ و  رب  گرزب  ياهمغن  نآ  زا  دـعب  دـش ، کشخ  هدـیدان  بآ  لافـس  نوچ  باـتفآ  ترارح  زا  نآ  لـحو  و 
رب لدج  رپچ  ناردارب  اب  دیدس  یلع  دشیم  عقاو  هک  ياهرفح  ره  دیدرگ . ّقلعم  هیاپ  لیب  هتخت و  رـس  رب  هچلیـصف  لیـصف و  عومجم  هکنانچ 

فارطا و دـندرکیم . مکحم  ات  تشادیم ، ياج  هب  ار  نارداهب  مد  شتآ  ریـشمش  مد  تسد و  گنـس  برـض  هب  دـنداهنیم و  لحو  هرانک 
زجاع راوید  راهچ  نآ  حـتف  زا  رهاق  نینچ  یهاشداپ  دـش . دّدـجم  هراـبرگید  داـتفاورف و  تفاـی و  تراـمع  ترک  دـنچ  وراـب  جرب و  بناوج 

. دیدرگ
هکنآیب ربخان ، دـیدس ، یلع  درک ، عولط  تداعـس  علاطم  زا  تلود  علاط  درتسگب و  طاشن  تخر  انیم  هتخت  رب  تخب  بکوک  هک  یگنهاـبش 

رس کی  هدربان  ریزو  ریما و  چیه  هب  اجتلا  و  دمآ ، نوریب  هتفرگ  تسد  هب  هعلق  دیلک  هدنکفا  ّالوت  ندرگ  رب  لّکوت  نفک  دهن ، ياهمّدقم  اقباس 
زا نارقبحاص  ریما  تسا . رد  رب  راسکاخ  هدنب  نالف  هک  نک  ترضح  مالعا  ور و  نوردنا  هب  هک : تفگ  یچدوا  اب  و  دمآزاب ، هاگراب  رد  هب 

ياعد هب  تعافـش  رذع و  نابز  هدیلام  كاخ  رب  عّرـضت  يور  داهن و  نیمز  رب  دیلک  دیدس  یلع  دناوخ . نوردـنا  هب  دـش و  بّجعتم  وا  رّوهت 
: هک دومرف  نارقبحاص  ریما  و  دوشگب . هرهاق  تلود 

تکلمم هک : تفگ  دیدس  یلع  يدش »؟ ببـس  ار  شزیرنوخ  همه  نیا  هتفرگشیپ  جل  نیدنچ  ارچ  یتشاد  هاگرد  نیا  تمزالم  هیعاد  نوچ 
رـسیا هب  دیدرگ  دالب  نیا  حـتف  هّجوتم  نویامه  بکوم  هک  نونکا  هتـشاد ، گرزب  سومان  کلامم  ریاس  اب  تبـسن  يدـهع  همه  رد  ناسارخ 

نینچ ياهشیب  هک  دنیامرفن  رّوصت  ات  مدومن  تأرج  نیا  نآربانب  دیدرگ ، رادـقمیب  تکلمم  نیا  نارداهب  ناهج  سومان  دـش و  رّـسیم  هوجو 
تالاغرویس و عاونا  هب  دمآشوخ و  تاملک  نآ  زا  ار  نارقبحاص  ریما  تسادج ». درم  نادرم  زا  نیا  زا  ینادیم  تسا و  یلاخ  رن  ناریش  زا 

. دندرک نوماه  كاخ  اب  ات  دومرفب  ار  هعلق  دینادرگ و  زارفارس  تاماعنا 
هاگرد هب  تلاسر  مسا  هب  عاجش  هاش  نابّرقم  زا  یکی  مان ، هاش  رمع  حتف  نیا  نیح  رد 
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قربتـسا سدنـس و  رد  گرزب  يارحـص  نآ  ياـضف  هک  دـیناسر  ضرع  هب  تاـکّربت  فحت و  نادـنچ  قارع  سراـف و  تاـقوسنت  زا  دـمآ و 
غیروق هب  يور  گرزب  ياهودرا  اب  و  تخاـس ، ناور  دوخ  ناـیچلیا  بحاـصم  مارتحا  زازعا و  هب  ار  وا  نارقبحاـص  ریما  دـیدرگ . قرغتـسم 

. داهن ناکدار  قروق ] ]
رس زا  کیب  یلع  دندوب . هتفر  جرخ  هب  نابرق  ینواج  موق  بلغا  رثکا و  هک  دوب  هدش  عقاو  هوکتالک  رد  بعـص  نانچ  یئابو  لاس  نآ  ار  اضق 
نآ غروا  نآ  زا  دعب  اّما  تشذگب ، وا  همیرج  رـس  زا  نارقبحاص  ریما  دـمآ . هاگرد  هب  هدـینادرگ  زیوآتسد  ار  رداهب  یلع  خیـش  ترورض 
رب هن  هک  دومرف  مولعم  نیّدـلا  ثایغ  کلم  لاعفا  هنیرق  زا  تعجارم  يانثا  رد  دـیناچوکب . دنقرمـس  فرط  هب  تشاذـگن و  تـالک  رد  ار  موق 

. دیناچوکب نادنزرف  اب  زین  ار  وا  دنکیم ، شاعم  هرهاق  ءاروت  قبط 

تکلمم نآ  حتف  تّیفیک  ناتسیس و  بوص  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

زا هتـشک ، ار  هغوراد  و  دـندرک ، جورخ  تاره  رد  شابوا  دونر و  زا  یعمج  درک ، لوزن  دنقرمـس  تخت  رد  نارقبحاـص  ریما  هکنآ  زا  دـعب 
. دـندوب هدـمآ  دورف  باغرم  هناخدور  رانک  رد  اهرکـشل  اب  نیّدـلا  فیـس  یجاح  رداهب و  اقوبقآ  دـندیدرگ . قّرفتم  هراـبرگید  يدوجویب 
، یـصخش هنتف  نیا  يانثا  رد  دندینادرگ . كاپ  نادّرمتم  ّرـش  زا  ار  نیمزرـس  نآ  هدـش  تاره  هّجوتم  دیـسر  ناشیا  هب  بوشآ  نآ  ربخ  نوچ 

مزاـع رداـهب  اـقوبقآ  تخیگنیب . ون  زا  یبوـشآ  تشکب و  تفرگورف و  یبـش  مین  زا  زبـس  هعلق  رد  ار  رداـهب  ناـبات  ماـن ، هاشودـنه  کـخیش 
. دشیمن رّسیم  حتف  عضوم  نآ  تناصح  هطساو  هب  اّما  دش ، وا  هرصاحم 

سمخ و هنـس  قباطم  لـیی ، زوغکنوت  راـهب  لّوا  رد  ترورـض  بسح  هب  دیـسر  نارقبحاـص  ریما  ترـضح  شوگ  هب  عیاـقو  نیا  ربخ  نوچ 
ياهّدحرـس تظفاحم  تهج  هب  تسخن  دومرف . روبع  نوحیج  زا  دـش و  هّجوتم  نارگ  ياهرکـشل  اب  1383 م ) ه /  785  ) هیام عبـس  نینامث و 
ياهّدحرـس تظفاحم  دزمان  رگید  نوشق  هاجنپ  اب  رداهب  یلع  خیـش  تشاذـگب و  تاناموت  اب  ار  رداـهب  هاـشناهج  ینزغ ، لـباک و  راهدـنق و 

راوید هاش  هب  اهمغن  هکنآ  يانثا  رد  دومن . هّجوت  زبس  هعلق ]  ] هرصاحم هب  دوخ  و  دینادرگ . ناردنزام 
245 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دومنیم صیرحت  راک  هب  ار  نامدرم  هتفر  مغن  رد  دوخ  سفن  هب  یگدنب  وکین  راهظا  تهج  هب  دوب ، ترازو  ددصرد  هک  ییحی  خیش  دیـسر 
الاب هب  يور  يوجمان  نارداهب  هکنآ  زا  دعب  درمب . دـنامب و  راوید  ریز  رد  مامت  یعمج  اب  وا  دـمآرد و  ياپ  زا  وراب  راب  کی  هب  نآ  يانثا  رد 

. تفر اجک  هک  تسنادن  سک  تخیرگب و  دنکفا و  رکشل  نایم  رد  هطلغم  هب  ار  دوخ  کخیش  دندرکیم  كاپ  نالتاقم  زا  ار  اهلتاقم  هداهن 
نوچ داتـسرف . يالقکنم  هب  ار  رداهب  رومت  قآ  همّدقم  رد  و  دیـشک ، ناتـسیس  فرط  هب  راعـش  ترـصن  تایار  نارقبحاص ، ریما  نآ  زا  دعب 

ناگدنب رگید  هرمز  رد  درک و  میلـست  رهـش  هدومن  لابقتـسا  نادنزرف  ناردارب و  اب  یهارف  نیّدلا  لالج  هاش  دیـسر  هارف  هیحان  هب  لوغ  داوس 
هحنجا هکنآ  زا  دعب  تسویپ ، لوغ  ترضح  هب  درک و  تخات  هاوخلد  بسحرب  ار  ناتـسیس  یحاون  رداهب  رومت  قآ  هکنآ  زا  دعب  دش . لخاد 

لابقتـسا هب  دور  هاگدـیع  هب  یـسک  هچنانچ  هدایپ  راوس و  عومجم  ات  داد  بیهن  نیّدـلا  بطق  کلم  دز  هرونت  ار  ناتـسیس  داوس  درک و  هرون 
اب ساّبع  رمع  و  درک ، نیمک  ياهشوگ  رد  رادمان  راّرج  راوس  رازه  ود  هب  ات  دومرفب  ار  هاش  ناطلـس  دّمحم  نارقبحاص ، ریما  دندمآ . نوریب 
ات سابع ]  ] رمع دندرک ، هلمح  مامت  فعش  هب  زیرنانع  ناتـسیس  ناراوس  دومن . نایناتـسیس  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  هاگنیمک  زا  راوس  رفن  دصناپ 

هفطع نانع  سابع ،]  ] رمع دمآرد . يراذگماغیپ  هب  نانس  نابز  دنکفا و  مهب  هلعش  فرط  ودره  ياهغیت  ياهقعاص  نوچ  دومن . فّقوت  يرید 
رب رّوهت  هنایزات  وغرب  هّیق و  قباطم  هاش  ناطلـس  دّـمحم  نآ  زا  دـعب  دـینارذگب . هاـگنیمک  زا  کـین  ار  ناـشیا  تخاـس و  فوطعم  تمیزه  هب 

هدهاشم راّرج  رکشل  راوخنوخ  هزین  هنعط  رادبآ و  غیت  مد  هک  نایناتـسیس  دینادرگ . رامورات  ار  همه  هلمح  کی  هب  درک و  مرگ  بیهن  بکرم 
شیپ رد  رهـش  هار  ییحیال  تومیال و  هتفاترب  زیتس  نادـیم  زا  زیرگيور  دـنکیمن ، هفرـص  هلداجم  هلباقم و  ياتغج  اـب  هک  دنتـسناد  دـندرک 

ار کـیکی  دـنک  وـهآ  دـصق  هـک  ناـمد  ياـهدژا  اـی  دـنکفا  شیپ  ار  يراـهب  مرع  هـک  دوـلآمشخ  ریـش  نوـچ  ياـتغج  نارداـهب  دـنتفرگ .
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. دوب هدش  هتشپ  هتشک  زا  هار  همه  هزاورد  رد  ات  هکنانچ  دندروآیمورف ،
اهتروی رهـش  تحاـس  رد  دـندش و  ناور  بیترت  هب  هتخادـنا  نآارـس  وغرب  هکروک و  گـنهآ  هب  اـت  دومرفب ]  ] نارقبحاـص ریما  نآ  زا  دـعب 

. دندمآ دورف  لاچروم  هدرک ، یشیمشیلآ 
لیل طمش  سوناف  رد  دیشروخ  عمش  دش و  طیحم  زور  مهدا  رب  بش  بهشا  رابغ  نوچ 

246 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
عومجم هک  دوب  هدومرف  راج  نارقبحاـص  ریما  ناـشیا  لوصو  زا  شیپ  دـندمآ . نوریب  نوخیبش  سوه  هب  نایناتـسیس  تشگ ، یفتخم  قسغ 

شورخ دندونـشن  هکروک  شنیّرغ  ات  دوش  عقاو  ینوخیبش  رگا  دننیـشنب و  رپچ  ياپ  رد  لّمکم  حّلـسم و  هدـمآ  نوریب  اهقاتا  زا  ماع  صاخ و 
هتـشاذگ یلاخ  نیمز  زگ  رازه  يزاوم  ار  ناشیا  رذگ  ّرمم  هک  دومرفب  نارقبحاص  ریما  دیـسر  کیدزن  نایناتـسیس  ياپ  زاوآ  نوچ  دـننکن ،

. دـندیدرگ نیمک  راـج  دّـصرتم  هدوـمن  بیترت  نوـشق  دـنچ  لوادـکنچ  نارداـهب  و  دنداتـسیاب ، هدیـشک  فـص  هیور  ود  نآارک  طـسو  رد 
، هدیـسر دوب ، تلود  هدرپارـس  رد  هک  نآارک  طـسو  اـت  هدز  قدـنخ  رپچ و  رب  ار  دوخ  تاـفتلایب  ریلد و  یّلبج  لـهج  تیاـغ  زا  نایناتـسیس 
هب دـندمآرد  نآارک  هغرمق  رد  همه  هکنآ  زا  دـعب  دـندیجنایم . رجنخ  ریـشمش و  هب  دـمآ  رظن  رد  هچره  همیخ  رتـش و  پسا و  زا  هنـالهاج 
رپ هیاس  تفرگ و  ندـیراب  نامک  باحـس  زا  هبـش  ناراب  رابکی  هب  دـندروآ . شورخ  رد  لاود  هب  ار  هکروک  هاگرد  نایتبون  ناـمرف  بجوم 

بشمین رد  ار  زورمین  زوسناهج  هزین ) مد  زودناج و  ریـشمش  مد  زودلد و  گندخ  بات  زا  نایناتـسیس  درک . باضخ  ار  بش  تملظ  باقع 
ریز رد  لوادکنچ  ناراوس  زین  ار  اهنآ  درب  نوریب  هاگنابرق  نآ  زا  ناج  یکدـنا  تفر و  جرخ  هب  ناشیا  رثکا  هکنآ  زا  دـعب  دـندرک . هدـهاشم 

. دنتخاس افصفص  اعاق  قدنخ  رانک  ات  هتفرگ  پسا  ياپ  تسد و 
رـس نیّدلا  بطق  کلم  تشگ ، هتخیـسگ  باتفآ  غیت  وترپ  زا  باشوخ  رهاوج  دقع  دش و  هدودز  رهم  هنیئآ  زا  مالظ  گنز  هک  حابّـصلا  یلع 

رب هک  ینخـس  دـیبلط  تروـشم  هـک  سکره  زا  هـظحل  ود  کـی  درک . نوتـس  ّریحت  یناـشیپ  رب  رّکفت  تـسد  هدـنکفا  شیپ  رارطـضا  زجع و 
رب ار  رورغرپ  رس  دنز و  تلود  نماد  رد  هتـشادزاب  يرواد  زا  تسد  هک  درک  رّمخم  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  دونـشن ، دشاب  لاح  حالـص  ياضتقم 
هّللا رانا  نارقبحاص - ناطلـس  دمآ . نوریب  یـسوبطاسب  مزع  رب  هنالّکوتم  دادن و  هار  دوخ  هب  هغدغد  نآ  رب  تدایز  دـهن . تداعـس  هناتـسآ 

وراب و فارطا  فوط  تمیزع  هب  لاحلا  یف  و  دینادرگ ، صوصخم  ّصاخ  تعلخ  هب  هدیـشک  وا  دـیدج  میدـق و  میارج  رب  وفع  ملق  هناهرب -
. دش راوس  كدنا  يدودعم  اب  قدنخ 

رابکی هب  هداشگ  نارقبحاص  ناطلس  ترـضح  رب  ریت  تسد  تبکن  تیاغ  زا  دندیدب ، تلود  رتچ  داوس  وراب  رـس  زا  نوچ  ناتـسیس  لاّهج 
دنادنموزرآ دب  ءاضق  هب  هک  دید  نوچ  نارقبحاص  ناطلس  دمآ ، صاخ  ریگراب  نورس  رب  يریت  هاگان  دنتفوکورف . لهد 

247 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هب هچ  بانط و  هب  هچ  هدومن  هلمح  دوخ  ياهلاچروم  زا  رکشل  عومجم  ات  داد  بیهن  و  دینادرگ ، فرحنم  رورس  ّرقم  فرط  هب  تمالس  نانع 

. دنتفر الاب  هب  غرم  نوچ  نابدرن 
تمحرم هیاس  رد  رهش  یلاها  ریاس  اّما  دندرک  زیت  ناتسیس  نایهاپـس  نوخ  رب  دنک  غیت  نایقاسای  ات  تسویپ  ذافن  هب  گرزب  قاسای  نآ  زا  دعب 

. دندنامب نوصم 
. دش راهدنق  ریسمرگ و  حتف  هّجوتم  دوخ  دیناچوک و  دنقرمس  فرط  هب  رهش  نالّومتم  عومجم  اب  ار  نیّدلا  بطق  کلم  نارقبحاص ، ناطلس 

دوخ داتـسرف و  وا  بلط  هب  ار  هاشناریما  هدازریما  دوب ، هتخیرگ  نارکم  چـیک و  فرط  هب  هروصنم  رکاسع  لوصو  زا  شیپ  يریـسمرگ  ناموت 
تفایب راهدنق  هیحان  رد  ار  ناموت  زور  هاجنپ  تدم  هب  هاشناریم  هدازریما  دش . لوغشم  تاریسمرگ  ریاس  اقا و  هرازه  نامیلس و  تخت  طبض  هب 

، یخیـش ردنکـسا  رّـشبم و  وکاج و  هاشناهج  نویاـمه ، تاـیار  لوصو  زا  شیپ  دـش . قحلم  ودرا  ترـضح  هب  هدومن  تعجارم  و  تشکب ، و 
نامرف بجوم  رب  دیدرگ . حتف  رهش  دش  عقاو  تخس  ياهفاصم  نیفرط  زا  زور  تشه  یـس و  هکنآ  زا  دعب  دندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  راهدنق 
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اب دـمآشوخ و  تاریـسمرگ  ياضف  ياوه  ار  نارقبحاص  ناطلـس  دـنتخاس . اهلفاس  اهیلاع  ار  اهوراب  تماـمت  هدز  رادرب  ار  لاوتوک  گرزب 
. دربرسب کنالاغرج  راکـش و  دیـص و  هب  ار  كرابم  ناتـسمز  نآ  تّدم  هدرک  یـشیمالشیق  ریذپلد  هاگناتـسمز  ناگدازهاش  ارما و  عومجم 

هدومرف راغلیا  راوس  دصناپ  اب  نارقبحاص  ناطلس  داد ، قالیای  ماّیا  هب  تبون  قالشیق  مسوم  دیـسر و  یعیبر  لادتعا  هطقن  هب  مظعا  ّرین  نوچ 
هدراهچ تّدم  هب  هکنانچ  دیسرن ، ترضح  بحاصم  رفن  هد  زا  شیب  هیومآ  لحاس  ات  راهدنق  هحاس  زا  و  داهن . دنقرمس  هنطلّـسلا  راد  هب  يور 

. دومرف لوزن  دنقرمس  هب  زور 

کلامم نآ  حتف  ناردنزام و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

ددرگن یلوضف  نوماریپ  هک  دوب  نآ  رد  وا  لاح  حالـص  دـیناهر  لیح  نسح  هب  ار  دوخ  گرزب ، ياهگرج  زا  ترک  ود  کی  یلو  ریما  نوچ 
. دزادنین كاله  هطرو  رد  ار  دوخ  و 

. درآ تکرح  رد  ياهنتف  هک  دش  نآ  زیگنا  یپ  رد  تارک  هب  درکن و  دوخ  یخوش  كرت 
عضوم کی  رد  قاّفتا  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ناجیابرذآ  قارع و  سراف و  نیطالس 

248 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
داـمتعا سکچـیه  رب  سکچـیه  دوبن و  رما  کـی  هّجوتم  قفّتم  لد  ود  نیمزناریا  همه  رد  نوچ  دـنهن . رهّنلا  ءارواـم  هب  يور  هدـش  عـمتجم 

. دیسرن یئاج  هب  وا  ریبدت  نآ  تشادن 
هب نآ  زا  دـعب  دـنیآ . تکرح  رد  نارگ  ياهرکـشل  کلامم  عومجم  زا  ات  دومرفب  تسا ، ترورـض  وا  عفد  هک  تسناد  نارقبحاص  ناـطلس 

اهارحص عومجم  ناورداش  هاگراب و  مایخ و  هدرپارس و  ترثک  زا  هگلج  نآ  ءاضف  رد  دیدرگ . ناتسراخت  ياهقالیای  هّجوتم  یشیمالیای  مسا 
وا رسپ  رتخد  دیـسرب و  هناگرزب  يایاده  هناکولم و  فحت  اب  سراف  زا  عاجـش  هاش  لوسر  دیدرگ . نیچ  هناختب  کشر  نیرب و  تشهب  هنومن 

تخادنایم و نیچ  کشم  رد  بوشآ  نایـسراف  نیچرپ  فلز  يزیمآرطع  يزپهیلاغ و  دـنچره  دروایب . ریگناهج  نب  دّـمحم  ریپ  تهج  هب  ار 
دزب و ناشیا  هدوردان  هتـشک  رد  شتآ  ناکرت ، ناّتف  هزمغ  اّما  دـنکفایم ، هام  رهم و  ندرگ  رد  هلـسلس  نالوگنـش  نآ  ساـطق  همـسک  هحیار 

هطاّشم اّما  دـینادرگ ، غورفیب  ار  سراف  نایلول  غورد  هزاوآ  و  دروآ ، راک  يور  رب  ياهیخب  ياتغج  ناتب  ضراـع  ار  کـیره  یـضراع  نسح 
هک هاگدنچ  زا  دعب  تفای . لوبق  ّلحم  دیشک و  راک  يور  رب  رذع  هلح  یگدنب  وکین  یلح  هب  هدرک  لاعفنا  نآ  حالـصا  عاجـش  هاش  صالخا 

فرط هب  رکشل  نارقبحاص  ناطلس  دومن ، تعجارم  هنطلّـسلا  راد  فرط  هب  اهقورغا  دمآ  رخآ  هب  یلاع  ي ]  ] اهکنالاغرج گرزب و  ياهیوط 
. دیشک ناردنزام 

ردق هب  هنالّکوتم  هک  دـش  نآ  تهج  کی  دوب ، دـهاوخن  عومـسم  رذـع  تسین و  لخدـم  ار  بیرف  هک  دوب  هتـسناد  نوچ  ترک  نیا  رد  یلو 
دوب ماکحتـسا  ّلحم  هک  یقیـضم  ره  رد  هدومن  طبـض  ار  اههار  عومجم  دابارتسا  رد  ات  شورکداک  ّدـح  زا  دـیامن . شـشوک  ناکما  عسو و 
ترک دنچ  هک  یتیاغ  ات  تشذگیم ، داشگیم و  ار  اهدقع  همه  نآ  کیکی  نارقبحاص  ناطلس  تشاذگب . تظفاحم  تهج  هب  يرکـشل 

هب تمظع  نادب  يرکشل  زور  ره  دندیشکزاب . نانع  سأی  زا  دعب  هدرک  سومان  هب  اهیراکریشمش  نارقبحاص  ناطلـس  نالوارق  اب  وا  نالوارق 
. دندرکیمن چوک  گنسرف  کی  زا  شیب  لگنج  ندیرب  هار و  ندرک  تسار  هطساو 

ياهشوگ زا  یبـشمین  هکنآیب  ار  راّـخز  نیا  زا  یئاـیرد  هک  درک  رّمخم  دوخ  اـب  یلو  ریما ] ، ] دـنامن گنـسرف  راـهچ  زا  شیب  تفاـسم  نوچ 
ره هک  داد  رارق  تسارایب و  هعفد  هس  هب  ار  لّـمکم  ّبترم  راوس  رازه  هدزاود  بیرق  تفر . دـهاوخن  شیپ  زا  رگید  يراـک  دز  ناوت  نوخیبش 

یعس تسد  ریشمش  برض  هب  زور  رد  ات  دننزب و  یلوغ  رب  ياهعفد 
249 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یمحم ات  دش  ناور  دیآرد ، گنلپ  هلباقم  هب  روگ  ای  دنک  عمـش  گنهآ  هناورپ  هکنانچ  هدش ، تلود  هاگرد  مینغ  دوخ  نآ  زا  دعب  دـننابنجب .
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نارداهب مالعا  نانعمه  داب  اب  هدونـش  فلاخم  ياپ  زاوآ  دومنیم ، تظفاحم  ار  یغای  هار  شیپ  گنـسرف  مین  يزاوم  هک  نالوادکنچ  لوارق 
دنت کلف  شور  زا  هنامز  مشچ  دوب و  هدرک  مگ  نارپس  هار  وربش  رتخا  هدـید  هک  روجید  بش  نآ  لد  رد  نارقبحاص  ناطلـس  دـینادرگ .
دوخ كرابم  سفن  هب  تخیبیم ، فرط  ره  هب  الب  ناراب  نامـسآ  نزیورپ  تخیریم و  فرب  هیلاغ  ربا  بیج  زا  مالظ  رابغ  هتـشگ  هریخ  درگ 

دزمان ناتسکرت  نارادرـس  اب  ار  ینیـسح  داد  يادخ  دینادرگ  مکحتـسم  ناسارخ  رکـشل  هاشناریم و  هدازریما  هب  ار  راغکنارب  لوغ  هدش  راوس 
. تشادب بلق  هلباقم  رد  ار  نانالغوا  ویا  تاناموت  ریاس  ساّبع و  رمع  رومیت و  وکیا  دینادرگ و  راغکناوج  لبنق 

ار نودرگ  هدرگ  نادرگ  بیهن  تسویپ ، نامـسآ  نماد  اـت  هکروک  هلزلز  هب  ناراوـس  هیقو  دیـسر  کـیدزن  نوخیبـش  همّدـقم  همدـص  نوـچ 
. درک زاغآ  نتسج  ریت  گرگت  تفرگ و  ندیشخرد  غیت  هقعاص  تخیمآرد ، هدنز  اب  ار  هدرم  لیفارسا  روص  نوچ  ناپسا  ههیش  تخیـسگب و 

هرونت ود  کی  هک  نادنچ  دـنامیمن ، ياجرب  ياپ  يدوب  هوک  رگا  دـنداهنیم ، هک  فرط  ره  هب  يور  هتـسش  ناج  زا  تسد  ياتغج  ناروالد 
هک درمیب  پسا  اسب  يا  دندیچیپب . تمیزه  نانع  هدـینادرگ  باقرغ  نآ  زا  يور  تابثیب  نایناردـنزام  دـندرک . یـشیمشاغلب  یـشیمرکیا و 

ریسفت زا  ۀعاّسلا  ۀلزلز  دشابن و  بش  نآ  زا  یتعاس  زیخاتسر  زور  هکنانچ  دمآیم ، رد  رسب  درم  پسا و  و  داهنیم ! پسایب  درم  رس  رب  ياپ 
. دندش کلهتسم  كاله و  لگنج  لحو و  تارفح و  رد  ناردنزام  رکشل  رثکا  دیامن . یتیانک  بش  نآ  لزالز 

دنزرف نز و  روفلاـب  تخادـنا و  داـبآرتسا  هب  ار  دوـخ  دوـب  هدروآ  رد  هب  غـیت  رازه  دـص  مد  زا  هک  ار  یقمرمین  هلیح  رازه  زا  دـعب  یلو  ریما 
ریخ ار  زور  مودق  حبـص  همّدـقم  دیـشورخب و  تلود  لاود  هب  تبون  هکروک  حابّـصلا  یلع  تفرگ . شیپ  رادمتـسر  والچ و  هار  هدرب  نوریب 

عّرضت يور  هدرک  لابقتسا  قاّفتا  هب  یلاها  لوصا و  خیاشم و  تاداس و  دندوب ، هدز  هرونت  دابارتسا  نوماریپ  هب  رکـشل  نالوارق  تفگ . مدقم 
ي]  ] ارما تشاذگب و  یلاوح  نآ  رد  اهقورغا  اب  ار  رداهبارق  چوا  دینادرگ ، لامتسم  ار  ناشیا  عومجم  نارقبحاص  ناطلس  دنداهن . هاگرد  هب 

زین دوخ  هدرک  ناور  همّدقم  رد  یشیماکیت  هب  ار  يالقکنم 
250 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

يور نالواکین  دش  یفطنم  وا  ربخ  رثا  دیـسرب و  هرومطم  ات  هرومعم  دودح  زا  یلو  ریما ]  ] ناشن مان و  هکنآ  زا  دـعب  دومرف . تکرح  بقاعتم 
. دنداتسرف هاگرد  هب  هدروآ  تسد  هب  دنتشاد  ماقم  تروی و  یلاوح  نآ  رد  هک  ار  روغیا  يارما  ریاس  ایقدالوپ و  هداهن  ير  فرط  هب 

هتـشاذگ حرط  هب  ار  هعلق  هیناطلـس  لاوتوک  هک  دینـش  ربخ  نآ  يانثا  رد  درک ، تخات  هیناطلـس  یگنـسرف  ود  ات  سک  دصیـس  اب  ساـّبع  رمع 
طبـض و  تفر ، هعلق  رد  یعزاـنمیب  دـمآ و  هیناطلـس  هب  هدرک  یـشیمتالشاب  تفگ  ربخ  نیا  هک  ار  سکنآ  مه  تسا . هدرک  زیربـت  گـنهآ 

ناطلـس دوـمن . تعجارم  ساـبع ]  ] رمع دـش  نّیعم  لاوـتوک  نوـچ  درک . تـشاد  هـضرع  ترـضح  هـب  حـتف  نآ  ربـخ  ناـنعمه  داـب  اـب  هدرک 
هکنآ زا  دعب  دناشنب . هیناطلـس  رد  دیبلطب و  عاجـش  هاش  زا  دوب ، هدـش  یجتلم  زاریـش  هب  هک  ار  لداع  وراس  هک  دـید  نانچ  قاری  نارقبحاص 

. دیدرگزاب دنقرمس  فرط  هب  دوخ  دناشنب و  ناردنزام  یحاون  رد  سک  رازه  ود  اب  ار  هاش  ناطلس  دّمحم  دش  کیدزن  تعجارم  ماگنه 
همدـص درک و  عولط  ملاـع  قفا  زا  راـهب  علطم  هعیلط  نوـچ  تفرگورف . تسد  هب  ماـمت  يراـیتخا  دـمآ و  درگ  لداـع  وراـس  هب  هوـبنا  یعمج 

ساّبع و نامثع  رادناج و  نسح  اجنآ  زا  و  دمآ ، ير  شیماق  قراس  هب  تشاد  هک  اهرکـشل  اب  هاش  ناطلـس  دّمحم  دش  یـضقنم  يد  يامرس 
. داتسرف دورهرک  ماشحا  رس  رب  سک  دصناپ  اب  نیچوق  اقوب  يوط  خیش 

ود کی  رایسب  هبراحم  زا  دعب  دندش . گنج  دّصرتم  هدرک  قاّفتا  ماشحا  عومجم  دندرک  لامها  طایتحا  لیجعت و  رد  ناشیا  هکنآ  هطساو  هب 
هب هدرک  دـّیقم  ار  رادرـس  هس  ره  لاحلا  یف  هاش  ناطلـس  دّـمحم  دنتـشگزاب . بیاـخ  رـساخ و  نارگید  تفر و  لـتق  هب  نوشوق  يارما  زا  رفن 

. تفر دهاوخ  دورهرک  ماشحا  رس  رب  رگم  هک  دندرک  رّوصت  نامدرم  دش . راوس  دنک  تروشم  سکچیه  اب  هکنآیب  دوخ  داتسرف و  هیناطلس 
، تفر مهاوخ  زیربت  هب  نم  هک : داتسرف  لداع  وراس  دزن  هب  ار  یکی  دیسر  ساجـس  هب  نوچ  و  دیـشک . ناجیابرذآ  بناج  هب  تمیزع  نانع  وا 

. دنار ورف  هنالجعتسم  دسر  باوج  هکنآیب  وش . هّجوتم  نم  بقاعتم 
عـضو هدرک ]  ] یناما لام  صیـصخت  هدرک  لوزن  هناـختلود  هب  دـمآرد و  زیربت  رد  هرباـکم  دـسریم  نارقبحاـص  ناطلـس  هکنآ  هزاوآ  هب  و 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح دعب  هزاوآ  ار  نامدرم  هکنآ  زا  دعب  دیاین . رصح  ّدح  رد  هک  دتسب  هناهب  نیدب  لام  نادنچ  زور  هدفه  تّدم  ات  دومن .
251 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

همیخ هنالقاع  هاش  ناطلـس  دّـمحم  دـنداهن . يور  عفد  دـصق و  هب  یبناج  ره  زا  سکره  دـش  مولعم  وا  ّتلق  ّتیفیک  نارقبحاـص و  ناـطلس 
هاش ناطلـس  دّمحم  دوب . هدمآ  ناجنز  ات  یعـس  رازه  هب  لداع  وراس  زور  همه  نیا  ضرع  رد  دیدرگزاب . دوب  هدمآ  هک  یهار  هب  دز و  نوریب 

دادغب و راوس  رفن  رازه  جنپ  تسیب و  اب  ار  اضق  درک . فرحنم  نانع  تفر  دهاوخ  هغارم  ات  هکنآ  هناهب  هب  دوخ  هدرک  ماغیپ  تعجارم  هب  ار  وا 
هدینادرگ و رامورات  ار  همه  و  تخیر ، ناشیا  رـس  رب  يزورمین  ربخان  دوب ، هدمآ  دورف  نالیل  هگلج  رد  سیوا  نب  دمحا  نیازخ  تالّمجت و 

. درک یلعا  ترضح  تشاد  هضرع  ار  حتف  نآ  ّتیفیک  و  تشگزاب ، نامز  رد  مه  هدرک  فّرصت  هعفد  کی  هب  ار  سیافن  نیازخ و  همه  نآ 
جّیهم حـتف  نیا  ربخ  دیـسرب . هاش  ناطلـس  دّـمحم  هداتـسرف  هک  دوب  هدـمآ  دورف  ناسارخ ، عباوت  زا  ناـجوخ  هگلج  رد  نارقبحاـص  ناـطلس 
فرط هب  هظحل  ناـمه  دوب . زیربـت  رد  زونه  دـمحا  درک  لوزن  ناـجوا  هلحرم  هب  نوـچ  داـهن . زیربـت  هب  يور  چوـک  رب  چوـک  دـش و  لـیجعت 

نیّدلا و فیـس  یجاح  رداهب و  یلع  خیـش  وکاج و  هاشناهج  درک  لوزن  زیربت  رد  هکنآ  زا  دـعب  نارقبحاص  ناطلـس  تفر . رد  هب  ناوجخن 
ناریما رفن  کی  یـس و  هک  دـندمآ  دورف  یتیثیح  هب  هغدـق  تیاغ  زا  داتـسرف . دـمحا  بقاعتم  راوس  رازه  هاجنپ  بیرق  اـب  ار  ارما  رگید  ریاـس 
نوسارج راوس  رازه  تسیب  بیرق  اب  هک  دوب  هدش  یلوتسم  نانچ  دمحا  رب  ياتغج  تبالص  مهس و  دندیسر . ودب  هراوس  کی  سکره  نوشق 

. درگن افق  هب  هک  تشادن  نآ  هرهز  دنتسنادیم ، ینوشق  لباقم  ار  دوخ  تصرف  لاجم  رد  کیره  هک 
هدرک یشیمالکوب  قورغا  يافق  زا  سک  تسیود  اب  تسا ، ناجیابرذآ  ریهاشم  زا  یکی  هک  ماطسب  رغکنوت  فورعم  رکشل  همه  نآ  هلمج  زا 

نالواکین لوصو  نوچ  دمحا  دش . قحلم  نایتمیزه  هب  رابرگید  هنادرم  هلمح  کی  زا  دـعب  دزب و  ارما  رب  ار  دوخ  دـیدرگزاب و  اهنت  تفریم .
یضعب هدرک  طبـض  ار  همه  ارما  دشن . هسیفن  نیازخ  قورغا و  تفتلم  یهجو  چیه  هب  هک  درـشفیب  رارف  رد  لیجعت  مدق  یتباثم  هب  درک  مولعم 

. دنتشگزاب هاگرد  هب  دودح  نآ  قسن  طبض و  زا  دعب  هتشاذگ  قجنلا  هعلق  هرصاحم  هب  ار  اهرکشل  زا 
ناطلـس درادن . هرهاق  ءاروت  اب  تبـسن  تسار  لد  هک  دـندوب  هدـینادرگ  راکماک  باّون  مالعا  ترک  ود  کی  لداع  وراس  نامزالم  زا  یعمج 

یضعب ارما و  زا  یعمج  اب  ار  رداهب  رومتقآ  ساّبع و  رمع  هدومن  دامتعا  ودب  نیارق  نآ  دوجو  اب  درکن و  تافتلا  نارقبحاص 
252 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تخات هناهب  هب  دوب  کیدزن  قفاوم  ياههار  هکنآ  دوجو  اب  داتسرف . نیقباج  دادغب  فرط  هب  ناتسدرک  هار  زا  هدرک  یشیمتالشاب  ار  وا  رکشل 
رد یهام  نوچ  ار  هام  اوه ، ترارح  بات  دینادرگیم و  رتسکاخ  ار  اراخ  گنس  مومـس ، ّمس  هک  یمـسوم  رد  ریـسمرگ ، تایالو  زا  یـضعب 

يزاوم هب  اهرکـشل  رگید  ریاس  زا  رداهب و  رومتقآ  سابع و  رمع  ارما ، زا  دومن . تلالد  بوص  نادب  ار  اهرکـشل  درکیم ، نایرب  کلف  هبات 
تـشگیمنزاب هتخاسان  دشیم  یّلک  يرما  تفتلم  روصنم  رکـشل  زا  هک  رفن  کیره  تاقوا  همه  رد  هکنآ  دوجو  اب  تفر . جرخ  هب  هفـصانم 

تفرگ ندرک  رهاظ  دـشاب  تشحو  بجوم  هک  زین  دـنچ  یلعف  تدواـعم  زا  دـعب  تفرنشیپ . زا  دـیاش  راکذـت  هب  هک  یئوزج  شروی  نآ  رد 
ناطلـس اـیلوخیلام ، نیا  روهظ  زا  دـعب  دـیامنن . فّرـصت  یتهج  چـیه  زا  راـنید  کـی  دـنارذگ و  ودـب  ار  ناـجیابرذآ  اـت  درک  عمط  هکناـنچ 

يزور دـینادرگ و  قّرفتم  ياهناهب  هب  کیره  ار  شنادـنواشیوخ  تسین . جالع  لباق  تسا و  هدـش  ّطبخم  وا  غامد  هک  تسناد  نارقبحاـص 
. دنتفای تسایس  مامت  هظحل  کی  زور  کی  رد  هچنانچ  دنناسر ، قاسای  هب  دنشاب  هک  ياج  نآ  رد  ار  همه  هک  دومرف  راجلوب  نّیعم 

، دومن حتف  هدش  « 1  » ولمروس مرک و  هعلق  هّجوتم  ناوجخن  هار  زا  زییاپ  و  دربرسب ، زیربت  یحاون  رد  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  ناتسبات  نآ 
. تفر صرق  هعلق  هب  و 

طارقب دوشگب و  درک و  هرـصاحم  ار  سیلفت  نآ  زا  دـعب  دـمآ . نوریب  تعاطا  هب  رایـسب  شـشوک  زا  دـعب  دوب  اجنآ  لاوتوک  هک  تخبزوریف 
ناضمر هاش و  نوغرا  و  یکـش ، صالختـسا  هب  ار  شیورد  دّمحم  و  ناتـسزکل ، حتف  هب  ار  هاشناهج  نآ  زا  دـعب  دروآ . مالـسا  هب  ار  یجرگ 

دومرف و راکش  ار  زربلا  هوک  نماد  دوخ  هدومرف ، دزمان  باجغا  لیا  تخات  هب  ار  یسوم  نب  کیب  دّمحم  و  توغکنات ، لیا  رـس  رب  ار  هجاوخ 
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زا دعب  نارقبحاص  ناطلس  دنتـسویپ . ودرا  هب  راغلیا  زا  هلبق  عضوم ] رد   ] و « 2  » وزارت ناوریـش  رد  راغلیا  يارما  درکیم . لامیاپ  ار  ناّدرمتم 
عضوم نآ  رد  دوب  هدرک  تخات  نالیگ  دودح  ات  هکنآ  زا  دعب  رداهب  یلع  خیش  دومرف ، لوزن  غابارق  رد  هدرک  صالختسا  ار  خرس  هعلق  نآ 

. دش قحلم 
: هک دندومنزاب  هدمآ  دندرکیم  تاناورش  هار  تظفاحم  هک  نالوارق  نآ  يانثا  رد 

وکیا یلع و  خیـش  هاشناریم و  هدازریما  نارقبحاص ، ناطلـس  تسا . رکـشل  هچ  هک  میتسنادن  دش  ادیپ  رک  بآ  فرطنآ  زا  هناگیب  يرکـشل 
صّحفت تهج  هب  ار  رومیت 

______________________________

. ولامرس افصلا : ۀضور  ولامرش ؛ يدزی : همانرفظ  (. 1)
. وزارت نایریش  نتم : (. 2)

253 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ناطلـس نآ  زا  دـعب  دـنارب . وکاـب  دـنب  رد  اـت  تسکـشب و  ار  ناـشیا ] همّدـقم   ] هاـشناریم هدازریما  دوـب . شیماـتقوت  رکـشل  ار  اـضق  داتــسرف ،

. دنتفر الاب  هب  بناوج  فارطا و  زا  بش  رد  مه  هک  داد  رارق  ار  ناتسهوک  ياهرکشل  دومرف و  هرصاحم  ار  « 1  » قجنلا نارقبحاص ،
رایتخا هکنآ  تهج  هب  رگید  یبآیب و  هطـساو  هب  یکی  دـنامن . تسا  موسوم  لاّتق  یتس  هب  هک  هعلق  نیراـن  راـیتخا  زا  ریغ  هب  ار  اـجنآ  یلاـها 

. دنیآ هاگرد  هب  حابّصلا  یلع  هک  دندش  لّبقتم  هتساوخ  راهنیز  دوب  هتفر  ناشیا  تسد  زا  کشیکاتروا 
ریـش نب  هکریم  دّـمحم  تشگ ، رّذـعتم  قجنلا  حـتف  دـش و  بآرپ  اههکرب  عومجم  هکنانچ  داد  تسد  تمظع  هب  یگدـنراب  بش  نآ  ار  اضق 

. دومن تعجارم  دناشنب و  هعلق  رد  رب  ار  مارهب 
ياههمان تلامتسا  تفتلم  دوب  « 2  » کینوا هعلق  مکاح  هک  نامکرت  دمحا  ارق  نب  رـصم  دوشگب . زین  ار  نیدیآ  هعلق  دیزیاب و  هعلق  نآ  زا  دعب 

هدشان وا  هرصاحم  تفتلم  نارقبحاص  ناطلـس  دوسیم . توربج  نامـسآ  رب  نایغط  رـس  نیـصح  نصح  نآ  تناصح  دیما  هب  و  دشن ، یلعا 
هس هب  اهرکشل  نآ  زا  دعب  تسویپ . ترضح  هب  رایـسب  يایاده  فحت و  اب  دوب ، ناگنزرا  یلاو  هک  نترهط  داهن . ناگنزرا  مورزرا و  هب  يور 

ار رایـسب  نانامکرت  ماشحا  تفرب و  راغکنارب  رکـشل  اب  هاشناریم  هدازریما  هلمج  نآ  زا  دش . نامکرت  دـمحا  ارق  بلط  هب  هدرک  راغلیا  تمـسق 
هاگرد هب  ار  دوخ  تمحز  تّدش و  يانگنت  زا  رایـسب  لتق  گنج و  زا  دعب  هک  ریم  دّمحم  رگید  یهورگ  و  دیدرگزاب . هدرک  جارات  تخات و 
يراک دنتسویپن  وا  اب  هدرک  راجلوب  ياهرکشل  نوچ  و  دیسر ؛ دمحا  ارق  هب  رایسب  تمحز  هب  زین  یئوغره  یلع  خیش  رگید  یهورگ  و  دیشک .

. درواین تسد  هب  دنچ  ياهجلوا  زا  شیب  زین  وا  دیسرب و  هاشناهج  وا  بقاعتم  دومن . تعجارم  درکن و 
ناطـسو ناو و  عالق  هّجوتم  قاّفتا  هب  و  تسویپ . قورغا  هب  رایـسب  میانغ  اب  دوشگب و  ار  طالخا  تیالو  دوخ  سفن  هب  نارقبحاـص  ناـطلس 

زا دعب  دندومن . دّرمت  بّکرم  لهج  تیاغ  زا  تکلمم  نآ  یلاها  وا  لوصو  زا  دعب  دیدرگ . یجتلم  هاگرد  هب  خیش  نیّدلا  ّزع  کلم  دش . « 3»
دعب دراد . مامت  یترهش  ملاع  عومجم  رد  عالق  نآ  تناصح  دیسر . تسایس  هب  اجنآ  گرزب  درخ و  تمامت  دش و  حتف  عالق  نآ  زور  تسیب 

. تفای لاغرویس  دروآ و  تلود  هاگرد  هب  يور  زین  كزد  ساملس  يوخ و  مکاح  نآ  زا 
______________________________

. هجنلا نتم : (. 1)
. کینبآ نتم : (. 2)

. ناطلس نآ و  عالق و  نتم : (. 3)
254 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

حتف هب  تکرح  نانع  نارقبحاص  ناطلـس  درب . رد  هب  تعاط  هقبر  زا  رـس  هدومن  دّرمت  عاجـش  هاش  نب  نیدباعلا  نیز  هک  دـش  مولعم  انثا  رد 
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دـندومن و لابقتـسا  قارع  ناگرزب  دـمآ . ناهفـصا  نامالا  راد  هب  اجنآ  زا  ناـقدابرج و  هب  نادـمه  هار  زا  دیـشک و  سراـف  قارع و  کـلامم 
ناهفـصا كربط  تالحم و  رازاب و  رهـش و  رد  كدـنا  يدودـعم  اب  نارقبحاص  ناطلـس  دـمآ . دورف  یجقوط  ترامع  هب  نویاـمه  بکوم 

تـسد لاّهج  دـندوب  ودرا  مزالم  رهـش  لوصا  هک  ي ]  ] دوجو اب  دـنهدب . دـنچ  یهجو  رهـش  یلاها  اهب  لعن  مسا  هب  هک  دادرارق  هدرک  فوط 
رهش یلاها  عومجم  هک  دش  قاسای  دروآ و  تکرح  رد  ار  بضغ  هلسلس  تنطلس ، تریغ  دنتشکب . ار  نالّـصحم  زا  یعمج  هدینابنج  بوشآ 

. دش عفترم  هدیرب  رس  زا  رانم  رازه  بیرق  رهش  نطاب  رهاظ و  تمامت  رد  هچنانچ  دندیناسر ، قاسای  هب  سبای  بطر و  ار 
ناطلس تفرگشیپ . رتشوش  هار  هتشاذگ  حرط  هب  ار  زاریش  نیدباعلا ، نیز  راعش ، ترـصن  تایار  لوصو  زا  شیپ  دمآ ، سراف  هب  نآ  زا  دعب 

. درک نالّصحم  لیصحت  رد  یناما  لام  داد و  ناما  ار  نایسراف  دمآ ؛ دورف  رهش  رهاظ  رد  نارقبحاص 

دش عقاو  لوغم  تکرح  زا  دنجزوا  تیالو  رد  هک  ياهنتف  نیّدلا و  رمق  ءاوغا  هب  رهّنلا  ءاروام  هب  قامقوت  رکشل  ندمآ  رکذ 

دور هرانک  رد  تفر  رکذ  اقباس  هچنانچ  قامقوت  رکـشل  هکنآ  زا  دـعب  تسویپ . شیماتقوت  هب  درک  عمط  عطق  ناتـسلوغم  زا  نیّدـلا  رمق  نوچ 
رهّنلا ءاروام  هب  ناتـسکرت  هار  زا  نالغا  هجاوخقآ  اب  ار  نیّدلا  رمق  لاعفنا ، نآ  ربج  هب  شیماتقوت  دـش ، مزهنم  هروصنم  رکاسع  لباقم  زا  رک 

ناتـسکرت تافاضم  زا  هک  هبوت  يوط  دودح  رد  دنقرمـس  ياهرکـشل  اب  شاتلکوک  هجاوخ  تارب  دواد و  نب  هاش  نامیلـس  ساّبع و  داتـسرف .
دوخ تداع  بسحرب  خیش  رمع  هدازریما  هکرعم  فوفص  هیبعت  زا  دعب  دنداهن . قامقوت  عفد  هب  يور  دنتسویپ و  خیش  رمع  هدازریما  هب  تسا ،

و]  ] پچ زا  نیّرغ  ریـش  نوچ  هک  ترک  ود  کی  دز . فلاخم  رکـشل  رب  ار  دوخ  همّدـقم  رد  لوارق  نارداهب  اب  تشادـب و  لوغ  رد  ار  ساـّبع 
هتفرگ نایم  رد  كدنا  يدودعم  اب  ار  وا  دز  مهرب  ار  ناشیا  هدمآرد  نمشد  تسار 

255 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نیا يانثا  رد  تفریم . ياج  زا  ياپ  ار  لباقم  ياهرکشل  هرباکم  داهنیم  هک  فرط  ره  هب  يور  وا  دندرکیم و  گنت  ار  هطاحا  ریاود  هقلح 

هب تسار  غورد و  هغدغد  رازه  دندرکن  مولعم  ناگدازریما  لاح  ّتیفیک  دنقرمس ، يارما  تشذگب و  تعاس  دنچ  نوچ  ششوک  شـشک و 
. دنتفرگ شیپ  دنقرمس  هار  نادرگ  نانع  تسا  هدش  هنوگرگید  هّیضق  هکنآ  رّوصت  هب  تبقاع  و  تفای ، هار  کیره  رطاخ 

ارما مازهنا  زا  نوچ  دومنیم . رایدنفـسا ] ياهرنه  متـسر و   ] ياههلمح فلاـخم  راـسی  نیمی و  رد  راوس  دـص  بیرق  اـب  خیـش  رمع  هدازریما 
تکرح نآ  هنباغم  زا  تفاین . هگرج  رد  زین  ار  دـنجزوا  رکـشل  تخاس . فوطعم  دوخ  لوغ  فرط  هب  ناـنع  دـش و  بّجعتم  دـیدرگ  رادربخ 

نآ دوش و  فلت  هاگگنج  نامه  رد  هکنآ  دیما  هب   ] تشاد هک  كدنا  دودعم  ردق  نآ  هب  زین  رگید  ترک  ود  کی  دیچیپب و  دوخ  رب  عقومیب 
وا یعس  نانع  هب  تقفش  تسد  یقفشم  دندمآ  لتق  هب  رتشیب  رازهدص ] نآ  هلمح  زا  نوچ  درکب . تخـس  ياههلمح  درب  دوخ  اب  یـسومانیب 

نوریب هاگگنج  زا  گنـسرف  کی  هکنآ  زا  دـعب  هک  دوب  هدـش  گنج  تسم  یتّیثیح  هب  خیـش  رمع  هدازریما  . ] دروآ نوریب  هاگگنج  زا  دز و 
اب  ] ات تفرگشیپ  دنکزوا  هار  دوخ  و  دنراد ] هاگن  ار  دنقرمس  هناّدجم  عینش  تکرح  نیا  فالخ  رب  هک  داتسرف  ماغیپ  دنقرمس  يارما  هب  دمآ 

[. دسر ناشیا  ددم  هب  نارگ  رکشل 
، دـندیناسر دـب  ياهزاوآ  دوخ  جـک  رّوصت  ياضتقم  رب  دـندوب  هدـش  ادـج  هتخیرگ  هاـگگنج  زا  هک  نادـمتعم  زا  یعمج  وا  لوصو  زا  شیپ 

. دنتفشآرب هدش  هقرف  دنچ  رهش  لها  دنداهن . اههوک  هب  يور  هتشاذگ  ياجرب  ار  رهش  خیش  رمع  هدازریما  ياهمرح  هکنانچ 
نیا رد  دـش . دنقرمـس  هّجوتم  دومن و  بیترت  دـنچ  يرکـشل  هدرک  نیکـست  ار  تکلمم  یلاها  دیـسرب و  راوس  تفه  اـب  خیـش  رمع  هدازریما 

تاّمهم رگید  ّمها  ار  وا  عفد  خیـش ، رمع  هدازریما  دیـسرب و  هدـش  رهّنلا  ءاروام  دـصق  هّجوتم  راوس  رازه  تسیب  بیرق  اـب  اروت  هکنیا  تلاـح 
هب نوحیـس  زا  هدرک  یـشیمالشاب  ار  لوغم  دنکزوا  ناتـصرفدب  زا  یعمج  درک . تسار  ناشیا  تمـس  هب  دنقرمـس  هار  زا  هّجوت  نانع  هتـسناد 

. دندینارذگ راذگ 
. دومن تعجارم  رهش  طبض  قاری  هب  دیدن ، هلباقم  هغرمق  خیش  رمع  هدازریما 
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كدنا تیاغ  هب  يدودعم  اب  خیـش  رمع  هدازریما  دروآیم و  رهـش  رد  هب  گنج  یفرط  زا  زور  ره  هدرک  لوزن  ناکدـنا  رهاظ  رد  اروت  هکنیا 
یفرط دنکزوا  هرصاحم  زا  تشگزاب  هک  دید  یغای  نوچ  درکیم . هنامتسر ] ي   ] اهگنج دومنیم و  لابقتسا  تشاد  هک 

256 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هب تفرب و  راوس  تسیود  اب  رهش  یگنـسرف  دنچ  رد  خیـش  رمع  هدازریما  . ] درک تراغ  لامیاپ  دوب  ّرمم  رب  هک  ار  دنچ  یتیالو  تسب  دهاوخن 

.[ داد صالخ  راّفک  تسد  زا  ار  ناریسا  عومجم  نوخیبش ، کی 
هب دنقرمس  يارما  دنتشاد . زارد  ناناملسم  رب  بیذعت  بیرخت و  تسد  هدرک  هطاحا  ار  اراخب  دنقرمس و  یلاوح  قامقوت  رکـشل  نیح  نیا  رد 

سراف و ماّکح  تالّمجت  تالّومت و  هکنآ  تلاح  رد  نارقبحاص  ناطلس  دنتشگیمن . عفد  ضّرعتم  هدش  یـضار  رهـش  سفن  طبـض  دّرجم 
دنقرمس هب  رکشل  هتشاذگ  حرط  هب  ار  تاحوتف  همه  نآ  نانعمه  داب  اب  دیسرب  شترضح  هب  بوشآ  نیا  ربخ  نوچ  دومرفیم  طبض  ار  قارع 

ار بّذهم  ناولهپ  و  تشاذـگب ، وا  تمزالم  رد  هدـینادرگ  لامتـسم  ار  لوش  نیّدـلا  ثایغ  دـناشنب و  زاریـش  رد  ار  رّفظم  نب  ییحی  دیـشک و 
. دناشنب هوقربا  رد  هدومرف  تیبرت 

هب یفرط  هب  سکره  هتـسناد ، يزوریپ  تیاغ  ار  ماگنه  هب  زیرگ  نادّرمتم  تفای  راشتنا  رهّنلا  ءارواـم  رد  ریگناـهج  تاـیار  لوصو  ربخ  نوچ 
. دنتشگ هراوآ  هزاوآ ، دّرجم 

، ارما زا  دندروایب . ریگتسد  ریسا و  ار  يرایسب  هدرک  یشیماکیت  ار ] ناشیا   ] قاچبق تشد  ّدحرس  ات  هک  داتسرف  اهرکـشل  نارقبحاص  ناطلس 
بطاخم ذوخأم و  دندوب  هدرک  هک  عینش  تکرح  نآ  هطـساو  هب  ارما  رگید  اّما  دوب ، هدرم  هام  کی  هب  نویامه  تایار  لوصو  زا  شیپ  ساّبع 

. دندیسر دوخ  هانگ  هب  هدش 

يور تّدم  نآ  رد  هک  یعیاقو  نایب  و   ] وا نتشگ  مزهنم  ناتسکرت و  هب  شیماتقوت  ندمآ  تّیفیک  مزراوخ و  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 
[ دومن

ناطلـس ترـضح  ار  عینـش  تـکرح  نـیا  ماـقتنا  دـندوب  هدرک  یبارخ  هـمه  نآ  هتفاـی  یلاـخ  ار  رهّنلا  ءارواـم  هـصرع  قاـمقوت  رکـشل  نوـچ 
. دنامن دنامب و  تشاد  هک  بعص  یضرم  هطساو  هب  ناخ  شمتغرویس  دیسر  اراخب  هب  نوچ  دش . مزراوخ  هّجوتم  نارقبحاص 

قاـچبق تشد  هب  يور  هتـشاذگ  حرط  هب  ار  مزراوخ  یفوص ، نامیلـس  نـالغا و  شمغیریا  دیـسر ، هیاـپهس  هیحاـن  هب  هروصنم  رکـشل  نوـچ 
بهن و زا  دعب  ار  مالسالا  ۀّبق  نانّطوتم  عومجم  هدرک  ناسکی  نیمز  اب  ار  اهوراب  تمامت  ات  دومرفب  نارقبحاص  ناطلس  دنداهن .

257 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
دنک مق  ات  ار  یغای  ارما  یعمج  اب  ارق  چوا  نیّدلا  سمش  رومیتوکیا و  هاش و  ناطلس  دّمحم  هاشناریم و  هدازریما  دیناچوک . دنقرمس  هب  جارات 

. دندیدرگزاب هدرک  یشیماکیت 
هار زا  دوـش  هّجوـتم  مزراوـخ  فرط  هب  هکنآ  تقو  هب  دوـب ، ترـضح  داـماد  هک  ینـالتق  مارهب  ریـش  نب  هـکریم  دّـمحم  ربـخ  نـیا  نـیح  رد 

رکـشل هدرک  عمج  ارما  ریاس  نیناوخ و  هیلک  لاحلا  یف  دوب . دنقرمـس  رد  كدـنا  يدودـعم  اب  خیـش  رمع  هدازریما  دـش . یغای  دـیدرگزاب و 
. دریگب مزراوخ  هزافم  هار  ات  دوب  هدرک  عمج  راوس  رازه  یـس  بیرق  شخ  بآ و  رانک  رد  وا  داهن . وا  عفد  هب  يور  دـینادرگ و  راوس  رایـسب 

تبیه زا   ] هکریم دّمحم  تشذگب . اباحمیب  دـنار و  بآ  رد  پسا  هدرک ] یـشیمالشاب  دوخ  سفن  هب   ] دیـسر هک  روفلاب  خیـش  رمع  هدازریما 
[ هاگرد هب   ] هدرک ریگتـسد  زین  ار  هکریم  دّمحم  دش  رّـسیم  یمارگ  حتف  نیا  هکنآ  زا  دعب  دـش . قّرفتم  شرکـشل  تفاترب و  نانع  قاسای ] نآ 

. دیسر تسایس  هب  دندروآ و 
دـصیس اب  وا  دندوب . هدمآ  وکاج  هاشناهج  رـس  رب  هدش  یغای  هکریم  دّمحم  قاّفتا  هب  دندوب ، نّطوتم  نالتق  یحاون  رد  هک  نایادلارب  زا  یموق 

یغای هاشناهج ، ریما  قاّفتا  هب  هدیـسر  ددم  هب  زودلـس  زات  یلع  ریپ  يدرپآ و  فسوی  هجاوخ  درکیم . گنج  بش  همین  ات  زور  لّوا  زا  راوس 
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. دیدرگ تبکن  لامیاپ  نافلاخم  زا  يرایسب  دندنارب و  ار 
ربخان دـندوب  هدرک  لاقرات  اهرکـشل  هک  لاس  نآ  ناتـسمز  رخاوا  رد  دومن  تعجارم  مزراوخ  زا  مارملا  یـضقم  نوچ  نارقبحاـص  ناـطلس 

يور روفلاب  تشادـن  هارمه  راوس  رازه  راهچ  نیمخت ، زا  شیب  هکنآ  دوجو  اب  نارقبحاص  ناطلـس  دـیدرگ . مرگ  شیماتقوت  لوصو  هزاوآ 
هک دوب  یتیاغ  ات  فرب  ترثک  امرس و  تّدش  ار  اضق  دنک . عمج  دوش  رّسیم  هک  يرکـشل  ات  دیناود  نایچلیا  فارطا  هب  داهن و  نمـشد  عفد  هب 

کجوا و رد  شیماتقوت  يالقکنم  اب  نالغا  شیمغیلیا  هک  دیـسر  ربخ  هاگان  دـندوب ، هدرم  هدرـسف و  ارحـص  همه  رد  رویط  شوحو و  قلطم 
دیـسر کیدزن  نوچ  داهن . ناشیا  هب  يور  هدـینادرگ  مرگ  تریغ  بکرم  رب  بضغ  هناـیزات  نارقبحاـص  ناطلـس  تسا . هدـمآ  دورف  قنرز 

زیرگ هار  هتفر  گنـسرف  ود  کی  يزاوم  یغای  يافق  زا  هک  درک  رّرقم  سک  رازه  ار  نالغا  هجالک  نالغا و  غلتق  رومیت  رداهب و  یلع  خـیش 
زا نارق  بحاص  دیسر . نمشد  رـس  رب  هدیمدان  قرـشم  قفا  زا  قفـش  علطم  زونه  دنارب . ریگبـش  هب  سک  رازه  هس  اب  دوخ  دنتفرگ و  ار  ناشیا 

رازه اب  خیش  رمع  هدازریما  هنسح  قاّفتا  تداعس و  تدعاسم 
258 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هتخادنا نآارس  وغرب  هکروک و  يادص  هب  فّقوتیب  هتسناد  نوزفازور  تلود  هجیتن  ار  شکرابم  مدقم  لوصو  يزاغ  ناطلـس  دیـسرب . سک 
. دیسرب زیرنانع  نمشد  رس  رب 

درادرب كاخ  زا  رس  روص  گناب  هک  هدرم  نوچ  هاگان  کی  هب  هک  دندوب  هداهن  تلفغ  نیلاب  هب  رس  حفاط  تسم  بارـش ، ترثک  زا  ناقامقوت 
رد نانچ  ار  نافلاخم  تسد  دنمجرا  تداعس  ّتیـصاخ  دنلب و  تلود  هجیتن  دنتـسجرب . ياج  زا  همیـسارس  یمزر  يان  یبرح و  لبط  زاوآ  هب 

ریگتسد هچ  ریـسا و  هچ  راوس  رازه  راهچ  بیرق  دندش . لوغـشم  دوخ  نتخیرگ  قاری ]  ] قارای هب  سکره  هک  تسبورف  کشخ  مهو  نیتسآ 
رداهب یلع  خیش  لاکن  لامیاپ  تخادنا ، نوریب  هغرمق  زا  ار  دوخ  هک  دنچ  یفیّـسلا  ۀّیقب  هلمج  نآ  زا  دندیدرگ . حورجم  هچ  لوتقم و  هچ  و 

. دربن ردهب  ناج  شیمغیلیا  سفن  زا  ریغ  هب  هکنانچ  دش .
زا زور  لهچ  ات  هروصنم  رکشل  نالواکین  دیدرگزاب . دوب  هدمآ  هک  هار  زا  مه  دش و  هتـسکش  لد  تسکـش ، کی  نیمه  دّرجم  هب  شیماتقوت 
. دندیشکن یعس  نانع  تفرن  نوریب  تکلمم  ّدحرس  زا  یغای  مامت  ات  دنتفرگیم  دنتشکیم و  دندنکفایم و  و  دنتشگنزاب ، نایتمیزه  يافق 
اّما تسا ، ّمها  قاچبق  تشد  شروی  هک  دنتفگ  یعمج  دیسرب و  کیزات  كرت و  زا  کیدزن  رود و  بناوج  فارطا و  ياهرکـشل  نآ  زا  دعب 

هورگ یـس  ار  اهرکـشل  عومجم  نارقبحاص  ناطلـس  دـندرک . تلـالد  ناتـسلوغم  فرط ]  ] هب ریگناـنع ] تشاذـگب و  خیـش  رمع  هدازریما  ]
سولا لیا و  تمامت  تشگ و  يدامتم  شروی  نآ  هام  تشه  تدم  دومن . نییعت  راجلوب  لحم  داتـسرف و  یهار  هب  ار  یهورگ  ره  هدـینادرگ 
رطاـخ دارم  لد و  ماـک  هب  نارقبحاـص  ناطلـس  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ . دوباـن  تسین و  رکـشل  ياـپ  تسدریز و  رد  یّلکلاـب  لوـغم 
دومرف لوزن  دنقرمس  هنطلّسلا  راد  هب  1389 م ) 791 ه /  ) هیام عبس  نیعست و  يدحا و  هنس  كرابملا  ناضمر  خلس  خیرات  رد  هدومن  تعجارم 
فرـص کلامم  قسن  طبـض و  شهد و  داد و  برط و  شیع و  هب  ار  تاقوا  عومجم  هدرکان  شروی  یفرط  چـیه  هب  لصتم  لاس  ود  تدـم  و 

. داد شیاسآ  ار  اهرکشل  هدینادرگ 

كرابم حتف  نآ  تّیفیک  قاچبق و  تشد  بوص  هب  ّلوا  تّرک  نارق  بحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

ياهیبدایب نارقبحاص  ناطلس  ترضح  اب  تبسن  تبون  دنچ  شیماتقوت  نوچ 
259 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ظعاوم و دومرف و  راکذت  همیدـق  قوقح  زا  ار  وا  تالـسارم  تابتاکم و  رد  هک  دـنچره  درک و  رّرکم  میدرک ، رکذ  اقباس  هچنانچ  شحوم ،
دینادرگ و عمج  کیدزن  يداعیم  هب  ار  اهرکـشل  دوش . هّجوتم  هک  تساوخ  كرادت  تهج  هب  ار  ترورـض  دیـسرن ، یئاج  هب  تشون  حیاصن 

یناث هبنشجنپ  زور  1391 م ) 793 ه /  ) هیام عبس  نیعست و  ثالث و  هنس  ناتسمز  طسو  رد  هچنانچ  دز ، نوریب  رفس  هدرپارس  هلاس  ود  قاری  هب 
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اب شیماتقوت  نایچلیا  دومرف  لوزن  نامـسارق  هبـصق  هب  نوچ  دش . قاچبق  تشد  هّجوتم  دوخ  هدینادرگزاب  دنکـشات  زا  ار  قورغا  رفـص  رـشع 
داهن و هار  هب  يور  هنالّکوتم  دومرفن و  تافتلا  نارقبحاـص  ناطلـس  دندیـسرب . تعافـش  رذـع و  عاونا  رب  لمتـشم  زیمآتاـسابل  تاـبوتکم 

. دش هناور  هدرک  یجراجغ  یناموت  هب  يرفن  ار  نایچلیا  نآ  زا  کیره 
دیسر « 1  » قاتغولا هب  نوچ  نارقبحاص  ناطلس  درک . ربخ  رکشل  لوصو  زا  ار  شیماتقوت  تخیرگب و  وکدیا  نارکون  زا  یکی  هار  يانثا  رد 
دنتشاد تسرد  ناس  هک  ار  نارادرس  ارما و  دیبلطب و  رکشل  ناس  هغرمق  زا  دعب  تخادنا  راکش  هزور  راهچ  گنـسرف  یـس  ضرع  لوط و  هب 
مالعا دـمآ  ناشیا  رظن  هب  نادـشتآ  راهچ  هس  ناشن  هاـگان  درک . نییعت  همّدـقم  تهج  هب  نـالوارق  و  دومرف ، شزاون  کـیره  بتارم  ردـق  هب 

. دیسر رگید  نادشتآ  هدزناپ  رس  هب  یپ  نآ  دندزیپ . اهنادشتآ  رانک  زا  هک  دومرف  دزمان  ار  راوس  دنچ  نارقبحاص  ناطلس  دندرک . ترضح 
زا دندش . قّرفتم  ارحص  يور  رد  نآ  یشیماغلوب  هب  دندوب  هدرک  گرزب  ياهراک  كزان  ياج  دنچ  رد  هک  بصعت  هب  ناریگنابز  نآ  زا  دعب 

ار اضق  دـندروآ . تسد  هب  ار  یکی  رطاخ  ماک  هب  بش  اـت  دـندرک  نیمک  دـندید . هتـسشن  دـنچ  یقجـالا  ارحـص  نآ  ناـیم  رد  یعمج  هلمج 
ربخ میاهدش و  ادج  ودرا  زا  ات  دشاب  هام  کی  بیرق  هک : تفگ  صخش  نآ  دندروآ . هاگرد  هب  هتفرگ  داتفا ؛ ناشیا  رس  رب  رذگ  ار  یـصخش 

. داد لاثم  اهقجالا  نآ  ندیناچوک  هب  نارقبحاص  ناطلس  تساجک . هک  میرادن 
راذـگ هس  نآ  دوجو  اـب  کـجکامپاچ . مویـس  کـجکروب و  مود  و  یلاـیرغیا ، یکی  دوـب ، راذـگ  هس  دیـسر  « 2  » قییاـی هناـخدور  هب  نوچ 

زاوآ نالوارق  دیسر  رمس  هناخدور  رانک  هب  نوچ  تشذگب . راوخنوخ  يایرد  نآ  زا  دوب  هتشذگن  زگره  هدیرفآ  چیه  هک  یئاج  زا  هنالّکوتم 
زین ناریگنابز  دندرک . تشاد  هضرع  ترضح  رد  هدونش  پسا  ياپ  هبلغ 

______________________________

. قاط غلا  افصلا : ۀضور  قات ؛ غلا  يدزی : همانرفظ  غاد ؛ غولوا  یماش : همانرفظ  (. 1)
. قیت بآ  افصلا : ۀضور  يدزی و  همانرفظ  قییای ؛ بآ  یماش : همانرفظ  (. 2)

260 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
دمایب و وکدیا  رکون  دوب ، هتفاین  راشتنا  امش  لوصو  ربخ  تیاغ  ات  هک : درک  ریرقت  نانچ  صخش  نآ  دندروآ . هاگرد  هب  ار  یـصخش  بقاعتم 

ياهراذگ هک  تساوخیم  شیماتقوت  دشاب . امـش  رادقم  ود  هب  یغای  یهاپـس  هکنانچ  دـیدرگ ، عمج  زین  ام  ياهرکـشل  زورما  ات  زور  نآ  زا 
اهرکشل هک  دومرف  قاسای  نارقبحاص  ناطلس  نآ  زا  دعب  تشگن .» ضّرعتم  دینکیم  روبع  هاریب  زا  هک  دینش  نوچ  دریگب . امـش  رب  ار  قییای 

. دش ادیپ  رود  زا  نوشق  هس  داوس  هک  دـندیناسر  ربخ  نالوارق  هاگان  دـنیآ . دورف  هدرک  مکحم  قدـنخ  رپسواگ و  رپچ و  هب  ار  تانارک  هریاد 
دوخ سفن  هب  نارقبحاص  ناطلس  نآ  زا  دعب  دندینادرگ . رهظتـسم  بوخ  ياههدعو  هکلوا و  هب  ار  مدرم  دندرک و  شخب  ياهبیج  زور  نآ 
امش هاگرکشل  رد  هک  میدونش  هک : درک  ریرقت  صخـش  نآ  دندروایب . هتفرگ  ار  یـصخش  دندوب  لوارق  نیران  هک  یعمج  تفر . هاگلوارق  هب 

هک دش  قاسای  نآ  زا  دعب  دیزیرورف . مه  زا  دوخ  هب  دوخ  هک  دنک  نانچ  دشک و  رتشیپ  ار  امش  ات  دهاوخیم  و  دناهدش ، تّوقیب  یتوقیب  زا 
. داتسرف شیپ  قیقحت  ربخ  بلط  هب  ار  رّشبم  و  دورن . نوریب  نآارک  زا  هدیرفآ  چیه  ماش  زامن  زا  دعب  و  دزورفین ، شتآ  بش  هب  سکچیه 

زا مک  ار  موق  نآ  داوس  نوچ  دمآ . رتشیپ  صّحفت  هب  هتـشاذگ  ياجرب  ار  دوخ  نارکون  دینـش . ياهبلغ  زاوآ  هاگان  داتفا . ياهشیب  رب  وا  راذگ 
: هک دـندرک  ریرقت  ناشیا  دروآ . ترـضح  هب  هدرک ]  ] ریگتـسد ار  سک  لـهچ  هعفد  کـی  هب  دـنار و  ورف  ناـشیا  رـس  رب  درک  هدـهاشم  دوخ 
، نارقبحاص ناطلس  نآ  زا  دعب  میرادن . مولعم  ار  ناشیا  ندنام  رید  بجوم  میدمایب . نآ  هطساو  هب  دوب ، لوکخرق  رد  رکـشل  نّیعم  راجلوب 

دننک طایتحا  دروخ  زاب  ناشیا  هب  ینمشد  رگا  هک  داد  رارق  داتـسرف و  شیپ  « 1  » ناخرت انبغر  یلوم و  رومیت و  نیاص  اب  ار  دـیمح  نب  لالج 
تفرشیپ و رومیت  نیاص  دش . ناشیا  لباقم  ياهبلغ  اقاّفتا  دنـشک . لوغ  هب  ار  دوخ  دوب  رتشیب  رگا  دنوشن و  ضّرعتم  دـشابن  ناشیا  زا  مک  ات 

. دینادرگزاب هاگرد  هب  ار  یلوم  هدرک  دونش  تفگ و  ناشیا  اب  دشاب  نالوارق  مسر  هک  دنچ  ینخس 
. داتسرف ناشیا  هکیجک  تشاد  هک  یناموت  اب  ار  رومیت  وکیا  نارقبحاص ؛ ناطلس 
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هدـید يدـنلب  رـس  رب  ار  یغای  نالوارق  داوس  نالوارق  نیران  تفر . رتشیپ  ياهراپ  تشذـگب و  ودره  زا  دوب . گرزب  لح  ود و  هار  رد  ار  اضق 
یس بیرق  هک  دندید  دندرک . هاگن  هداتسیا  تعامج  نآ  ياج  هب  ناشیا  دنتشگزاب . یغای  نالوارق  دنتفر . شیپ  ریلد 

______________________________

ناخرت هلیدن  ص 4767 :) ج 6 ،  ) افصلا ۀضور  و  ج 1 ص 374 )  ) يدزی همانرفظ  (. 1)
261 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

فاعـضا هب  نمـشد  داوـس  هک : دـندرک  روـمیت  وـکیا  مـالعا  هدـینادرگزاب  ار  یکی  دناهداتـسیا . هدرک  نیمک  ياهّرد  رد  لّـمکم  درم  نوـشق 
یشیمالغاچ ار  ناشیا  داوس  زین  یغای  نالوارق  مینیشن ». افق  هب  هدینارذگ  اهلحو  نآ  زا  ار  دوخ  مدرم  هک  تسا  نآ  رد  قاری  تسام . هفعاضم 

ات درکیم  گنج  هدایپ  داتفیب  ریت  هب  وا  بسا  هس  هک  رایـسب  یعـس  زا  دعب  رومیت  وکیا  دندومن . هلمح  هداشگ  نیمک  لاحلا  یف  دندوب . هدرک 
. تفای تداهش  زین  هجاوخ  ناضمر  دش و  هتشک  تخانشان  هب 

زورره زور  جنپ  نینچمه  دش . مزهنم  یغای  داوس  نآ  هعلاطم  دّرجم  هب  دیسرب و  دوخ  سفن  هب  نارقبحاص  ناطلس  تسکـش  نیا  تلاح  رد 
علطم زا  حبـص  عولط  هعیلط  هک  مشـش  زور  تسـشنیم . افق  هب  لزنم  کی  هدیـشک  دوخ  هب  ار  ياتغج  رکـشل  دومنیم و  یهایـس  شیماـتقوت 
هیبعت وا  هلباقم  رد  لوغ  هن  زین  نارقبحاص  ناطلـس  داتـسیاب . نوتـسیب  هوک  نوچ  هدرک  لاسای  ناهج  رد  ناهج  شیماتقوت  دـش  علاط  قرـشم 

هدازریما نب  ناطلـس  دـمحم  هدازریما  مود  لوغ  رد  و  تشادـب ؛ دواد  نب  هاش  نامیلـس  اـب  ار  دومحم  ناطلـس  هاـشداپ  لوغ  کـی  رد  و  درک .
هب ار  راـغکناوج  لوغ  و  دومرف ؛ نییعت  لوغ  نآ  لواره  ار  هاـش  ناطلـس  دـمحم  درک ؛ دزماـن  ار  هاـشناریم  هدازریما  مّویـس  لوغ  و  ریگناـهج ؛

. دمآ دورف  دزب و  اههمیخ  لصا  لوغ  رد  دوخ  و  درک ؛ مکحم  ینیسح  دادیادخ  هب  لوغ  نآ  لبنق  هدرپس ، خیش  رمع  هدازریما 
فیس یجاح  تسخن  دوب . لیی  يوق  قباطم  1391 م ) 793 ه /  ) هیام عبس  نیعست و  ثالث و  هنس  بجر  مهدزناپ  زور  رد  گرزب  فاصم  نیا 
یلاوت رب  دـنارب و  ار  دوخ  مینغ  زین  رداهب  هاشناهج  وا  ءالو  هب  دوبرب . ياج  زا  ار  یغای  راغکناوج  لبنق  درک و  هلمح  راغکنارب  لبنق  زا  نیّدـلا 

. تسکشب ار  دوخ  مینغ  زین  هاشناریم  هدازریما  وا 
مرگ و خیـش  رمع  هدازریما  ریـشمش  برـض  هب  ياتغج  رکـشل  دـیما  تسب  هک  دوب  هدینـش  رتاوت  هب  هکرعم  عوقو  زا  شیپ  شیماتقوت  ار  اـضق  ]

کی هب  دزب و  زودلـس  ناموت  رب  ار  دوخ  تخانـشان  هب  هدش و  مینغ  ار  لوغ  نآ  دوب  یـسومان  مان و  ددصرد  هکره  اب  دوخ  تسا . مکحتـسم 
اب هکنآ  تلاح  رد  يزاغ  ناطلـس  درک . اذک ]  ] یـشیملس هدینادرگ  رام  رات و  ياپ  تسدریز و  رد  همه  بکرم  درم و  رتش و  پسا و  اب  هلمح 

نتـشذگ زودلـس و  لاـح  یبارخ  هـّیفیک  دیــسرب و  خیــش  رمع  هدازریما  دزن  زا  یکی  دوـب  هدـینابنج  تـکرح  ناـنع  دوـخ  گرزب  لوـغ  نآ 
رمع هدازریما  دومنزاب . راغکناوج  لوغ  يافق  هب  شیماتقوت 

262 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هلمج اـب  يزاـغ  ناطلـس  هاـگان  هک  دوب  لوغـشم  يزیرنوخ  گـنج و  ناـبیرگ  تسد و  هب  هدومن  لاـسای  وکردـیک  نمـشد  هلباـقم  رد  خـیش 

ریـشمش برـض  هـب  خیـش  رمع  هدازریما  راعـش ، ترــصن  تاـیار  لوـصو  زا  شیپ  داـهن . بوـص  نادـب  ددـم  يور  گرزب  لوـغ  ياـهناموت 
زا ار  گرزب  راکش  نآ  هغرمق  هرونت  صحصح  نیا  نیح  رد  شیماتقوت  دوب . هدوبر  ياج  زا  ار  نمشد  ياپ  ياسهراخ  لاپوک  ياشگناهج و 

تماقتـسا درپس و  رارف  تسد  هب  رارق  ناـنع  هدـیمد  قاـچبق  تشد  تخت  ياـنف  رب  اـنف  ریبکت  راـهچ  دـید ) طـیحم  دوخ  رب  بناوج  فارطا و 
کلف هب  راز  هلان  قاچبق  تشد  شوپقاتقوب  ناقاسمیس  نآ  زا  دعب  تفر . وا  یساپسان  یسانشانقح و  تمائش  رس  رد  سولا  نآ  هلاس  نیدنچ 

تسد و ریز  رد  کبزوا  تختیاپ  عومجم  و  دنداتفا ، زاین  ّتلذم و  كاخ  هب  زان  هدرپارس  زا  یئارـس  درورپزان  نامـشچ  گنت  هدروآرب  راّود 
يراوس نیرتهیامورف  دـیدرگ و  هّلگ  هد  بحاص  دوبن  رداق  هبـش  کی  توق  رب  هک  ياهدایپ  نیرتمک  هکنانچ  دـش ، اهلفاس  اهیلاع  ياتغج  ياپ 

راهچ زا  دعب  دادیمن ؛ تسد  مغلط  هرقن  نم  کی  هب  وج  درآ  یلطر  هلباقم  نیح  رد  دروآ . تسد  هب  ناگیاش  جـنگ  تشادـن  رانید  کی  هک 
. دیرخیمن سک  يرانید  هب  پسا  هد  یمهرد و  هب  دنفسوگ  دص  دش  رّسیم  حتف  نیا  هک  تعاس 
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نارقبحاص ناطلـس  دـندرک و  شکـشیپ  نیگنر  ياهتاغوس  نیگنـس و  ياهراثن  حـتف  نآ  دابكرابم  هب  روشک  ره  نارادرـس  رکـشل و  يارما 
شزاون هب  ار  وکدیا  نالغا و  غلتق  رومیت  و  دـینادرگ . صوصخم  تاماعنا  تالاغرویـس و  هب  دـندوب  هداد  هک  یکچوک  ردـق  هب  ار  کیکی 

. دننک يدنوادخ  ار  دوخ  هلیبق  موق و  هک  درک  رّرقم  درک و ] ظوظحم   ] رایسب
تباث رجحلا  یف  شقّنلاـک  کـبزوا  سولا  ّقح  رد  شیماـتقوت  نوچمه  ار  یکمنمارح  هّکـس  هدیـشک  ياهشوگ  هب  ار  دوخ  ناـکمنمارح  نآ 

. دومرف تعجارم  امناغ  املاس  هدرکان  تافتلا  ناشیا  فّلخت  رب  نارقبحاص  ناطلس  دندرک .
تعجارم ناتـسلوغم  هب  هدرک  جارات  ار  هید  هراپ  دنچ  هدوب ، هدمآ  دنجزوا  هناموت  رـس  رب  هدرک  یتصرفدب  نیّدلا  رمق  شروی  نیا  نیح  رد  [و 

تیاغ زا  هکنانچ  دنارورف ، ناگدازهاش  تاقالم  سوه  هب  هدومرف  راغلیا  كدنا  يدودعم  اب  هار  طسو  زا  مه  خیـش  رمع  هدازریما  دوب . هدومن 
مهب تکلمم  دیدرگ و  لّدبم  معن  شیع و  هب  مغ  نزح و  شترـضح  كرابم  مدقم  زا  درک . لوزن  ناکدنا  هب  هراوس  کی  تشاد  هک  لیجعت 

نآ ماقتنا  هب  دش و  ناتسلوغم  هّجوتم  دیسرب  اهرکشل  زا  یضعب  هک  زور  دنچ  زا  دعب  و  تفای . رارق  هدمآرب 
263 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.[ دروایب يریسا  هب  ار  یلوتیق  يرفن  ره  ياج  هب  ياهمر و  يدنفسوگ  ره  ضوع  دروآرب . سولا  نامدود  زا  دود  نیّدلا ، رمق  تکرح 
ياهمرح دوخ  ناگدازدـنزرف  تهج  هب  تفرگشیپ و  گرزب  ياهیوط  زیگنا  دنقرمـس  هنطلّـسلا  راد  هب  لوزن  زا  دـعب  نارق  بحاـص  ناـطلس 

. دینادرگ فورصم  کنالاغرج  شیع و  هب  ار  دوخ  كرابم  تاقوا  همه  لاس  کی  بیرق  ات  و  دروآ ، هلابح  رد  بسانم 

[ دنناوخ هلاس  جنپ  شروی  ار  نآ   ] ناریا کلامم  حتف  هب  رگید  راب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

دش ریگنماد  نیمزناریا  شروی  سوه  ار ]  ] نارقبحاص ناطلـس  دیـشک ، بانطا  هب  کنالاغرج  تّدم  تفای و  دادتما  مّعنت  ماّیا  هکنآ  زا  دعب 
یعلاط دعـس و  يرایتخا  هب  لـیی  نیچیپ  قباـطم  1392 م ) ه /  794  ) هیام عبـس  نیعـست و  عبرا و  هنـس  بجر  رـشع  سماـخ  هعمج  زور  رد  و 

اوه ریثأت  زا  شکرابم  جازم  بجر  هّرغ  هبنشکی  زور  دومرف . لوزن  اراخب  ملعلا  راد  هب  هدرب  نوریب  نیمزناریا  بوص  هب  رفس  هدرپارس  دوعسم 
دنـسم ناـگدازهاش  تمرح و  مرح ]  ] نیتاوخ درک . لوزن  درز  يوج  هب  هدومرف  چوـک  تشاد  هک  یقرحم  بت  دوـجو  اـب  و  تفاـی ، یفارحنا 
تاقدص هجنپ  هب  ار  نیازخ  هلاس  نیدنچ  لفق  لذـب ، تسد  دـنتفرگ . ندومن  یـسوم  زجعم  اضیب و  دـی  هجلاعم  رد  اّبطا  هدـش  رـضاح  تلود 

. داد داشگ  ار  اضق  هتسبورف  دنب  اعد  دیلک  هب  مالسا  ءاملع  فک  دیچیپورف و 
بجر نیرـشع  هبنـشراهچ  زور  دـمآ و  تکرح  رد  يالقنم  رکـشل  تفرگ ، ندـش  رهاـظ  كراـبم  هرـشب  رد  افـش  هّرـش  تّحـص و  رثا  نوچ 

یهانپتنطلـس ترـضح  بحاصم  قورغا  ریاس  اب  هفیرـش  ياهمرح  دـیدرگ . راوس  یکرابم  هب  زین  نارقبحاـص  ناطلـس  ترـضح  بّجرملا 
. تشگزاب هناطلس - هکلم و  هّللا  دّلخ  یخرهاش -

هشیب و زا  ار  ناردنزام  ّرمم  هار و  هک  دومرف  نییعت  هقرف  هس  هب  ار  اهرکشل  دیسر ، ناتسربط  ناگرگ و  دودح  هب  راعـش  ترـصن  تایار  نوچ 
اـضق تسد  هب  اضر  نانع  درکیم  هدهاشم  نیعلا  يأر  هب  حتف  هنیرق  هکنآ  دوجو  اب  نیّدلا  لامک  دیـس  دندش . ناور  هدینادرگ  كاپ  لگنج 

نامقل نب  هاشداپ  كریپ  نارق ، بحاص  ناطلس  داتسیاب . مکحم  داد و 
264 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

بناج هس  زا  اهرکـشل  ریاس  اب  دوخ  و  دنتـسبب ، ناشیا  رب  رحب  هار  ات  دـینادرگ  هناور  اهیتشک  اب  هریحب  هار  زا  نانیـشنایرد  ریاـس  اـب  ار  هاـشداپ 
لابقتسا نادنزرف  اب  تشاد و  هدیشک  هبراحم  زا  ترورض  تسد  نیّدلا  لامک  دّیـس  دش . حتف  رـس  هناهم  دنب  رهـش  لّوا  زور  دندرک . تطاحا 

. دروآ لتق  هب  ار  نایهاپس  رگید  ریاس  تشاد و  فاعم  ار  تاداس  نارق ]  ] بحاص ناطلس  دومن ،
هنس قفاوم  لییوغاغت ، رفص  مراهچ  تسیب و  هبنشجنپ  زور  دینارذگ  ینارماک  تداعس و  هب  ناردنزام  قالشیق  رد  ار  لاس  نآ  ناتـسمز  نوچ 

سالرب و راگدای  وکاج و  هاشناهج  و  دینادرگ ؛ هّجوتم  سراف  بوص  هب  ار  يالقکنم  رکشل  1383 م ) 795 ه /  ) هیام عبس  نیعست و  سمخ و 
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ۀّنجلا باب  رد  یقارع  راوس  هاش  دومرف . راغلیا  رگید  یثلث  اب  دوخ  هتشاذگ  قورغا  رد  رکشل  ناثلث  اب  ار  رداهبارق  چوا  ساّبع و  نیّدلا  سمش 
. تخیرگب تخیرب و  حرط  هب  ار  هیناطلس  هاش ، قترا  دش و  راتفرگ  هروصنم  يالقکنم  تسد  هب 

يالقکنم رد  رداهب  یلع  خیـش  دندش . دادغب  هّجوتم  هدومن  حتف  کیکی  ار  ناتـسدرک  ياهدـقع  لامچمچ  هار  زا  عضاوم  نآ  حـتف  زا  دـعب 
بوص هب  ناتـسرل  نادـمه و  هار  زا  راعـش  ترـصن  تایار  تمیزع  نانع  نآ  زا  دـعب  دـش . هتـشک  یئادـف  تسد  رب  شروی  نآ  يانثا  رد  دوب 

. تفای فارحنا  ناتسزوخ 
ار هعلق  نآ  ریـشمش  برـض  هب  دومرف و  رذـگ  تسا ، مق  تیالو  تافاضم  زا  هک  ویگ  هعلق  زا  نابوچ  کـشوک  هار  زا  خیـش  رمع  هدازریما  [و 

. دیدرگ ادج  دابآمّرخ  زا  رگید  راب  و  تسویپ . ترضح  هب  هدرک  حتف  کیکی  ار  ناهارف  هارح و  عالق  اجنآ  زا  و  درک . حتف 
هار زا  راغکنارب  ياهرکـشل  اب  خیـش  رمع  هدازریما  نآ  زا  دـعب  تسویپ . ترـضح  هب  دومن و  تخاـت  ار  ناتـسرل  رثکا  ماـشحا  هرکناـم و  هعلق 

. دوشگیم ریازج  لحاس  ات  هزیوح 
.[ دنتسویپ مهاب  رتشوش  رهاظ  رد  رابرگید  ات  دومرفیم ، حتف  رتشوش  رگید  هار  زا  يزاغ  ناطلس 

نیطالـس دامتعا  ّلحم  هشیمه  هک  ار  دیفـس  هعلق  دیـشک . سراف  فرط  هب  هّجوت  ناـنع  دـناشنب و  رتشوش  رد  ار  لادبرـس  دوعـسم  نآ  زا  دـعب 
لوزن نوچ  دینادرگ . صلختـسم  ار  نیدـباعلا  نیز  هدومن ، حـتف  زور  ود  هب  دوب  سوبحم  اجنآ  عاجـش  هاش  نب  نیدـباعلا  نیز  تسا و  سراف 
نیمک تسا  روهـشم  هلیتاپ  دوگ  هب  هک  یعـضوم  رد  دیـسرب و  اهرکـشل  اب  هلباقم  زا  روصنم  هاش  داتفا  قاّفتا  زاریـش  هموح  میوج  هب  كراـبم 

لوارق زور  نآ  درک .
265 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هدمآ هک  دندید  هزات  یپ  هدیسر  هاگنیمک  رس  رب  لفاغ  نایـسراف  درک . نیمک  دروخزاب و  یغای  نالوارق  اب  دوب ، ساّبع  نب  نامثع  هک  رکـشل 
. دندنامورف ّریحتم  تسا ، هتشگزاب  و 

رازه راهچ  بیرق  اب  روصنم  هاش  اعماعم  دروآ . ترـضح  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  رادرـس  راوس  راهچ  و  دنارب ، ار  ناشیا  داشگب و  نیمک  نامثع 
لوغ رب  شتآ  هلعـش  نوچ  ار  دوخ  لاحلا  یف  دیـسرب و  دوب ، هدیزگ  یمیلقا  زا  ار  کیره  هک  يوج  سومان  يور  اراخ ، ّبترم  لّمکم  راوس 

نارقبحاص ناطلس  داتسیاب . دیدرگ و  رکـشل  ءافق  هب  تفر و  رد  هب  هاگبلق  طسو  زا  ریگبآ  زا  داب  نوچ  ریرح و  زا  نزوس  نوچ  هدز  گرزب 
نیمز و ناهگان  يالب  نوچ  روصنم  هاش  رگید  راب  درک . مکحتـسم  مکحم  ياهکیجیک  هب  ار  فوفـص  دـینادرگ و  وا  فرط  هب  لاـسای  يور 
زا ياپ  رادملع  هلمح  نآ  مهـس  زا  هکنانچ  دیدرگ  صاخ  ملع  هیاس  رتچ و  ياپ  هّجوتم  هرباکم  دز و  هاگبلق  هب  ار  دوخ  هدـیدرونرد  ار  نامز 

. دومن ناکم  رییغت  هدرک  اطخ  ياج 
یبرض هب  تفایزاب و  لد  ماک  هب  ار  دوخ  بولطم  دیسرب و  روصنم  هک  دوب  هداتسیا  رس  رب  ّالوت  رفغم  رب و  رد  لّکوت  عرد  نارقبحاص  ناطلس 

ترـضح ياضعا  زا  يوم  رـس  کی  اّما  تشذـگرد  پسا  داب  اب  هدروآ  دورف  كراـبم  كراـت  كرت  رب  غیردیب  غیت  نعط  ود  رتماـمت  هچره 
رد رایـسب  تانوشوق  تسا و  مکحم  دـنبنیزرف  دـنب و  لیف  هب  لوغ  هبوصنم  هک  دـید  روصنم  هاش  نوچ  دـیدرگن . ّریغتم  نارقبحاص  ناطلس 

نامک ربا  زا  هبـش  ناراب  درک . فرحنم  راغکنارب  لوغ  فرط  هب  پسا  نانع  دینادرگرب و  خر  دنامکحتـسم  يزاغ  هاش  يرع  هب  نادیم  هصرع 
هاش تخود . مهرد  لابرغ  نوچ  ار  سراف  نایـسراف  هک  دیرابورف  زودرگج  ناکیپ  رـس  زا  ياهباثم  هب  گرم  گرگت  دـش و  ناراب  یتیثیح  هب 
رس هدنکارپ  مخز  هب  شکاشک  نآ  رد  مه  دربن و  نوریب  لجا  یتشک ] زا  ناج   ] ششک شـشوک و  دهج و  همه  نآ  دوجو  اب  هراچیب  روصنم 
هب زین  ار  ناریسا  هّیقب  هدیناسر  رضخا  هّبق  هب  رفظ  هّیق  ياطغج  رکـشل  دندروآ . ترـضح  هب  هدرک  ادج  درورپزان  نت  زا  ار  شنینزان  رـس  داهن .

. دندرپس قاسای 
هـضبق رد  ار  زاریـش  دـمآ و  دورف  ملـس  هزاورد  رد  رب  نارقبحاص  ناطلـس  دز ، افـص  مد  قرـشم  قفا  زا  قداـص  حبـص  علطم  هک  رگید  زور 

، دنراذگزاب ناشیدب  لّوا  رارق  رب  ار  نیمزناریا  هکنآ  عمط  هب  رّفظم ، دّمحم  دالوا  دـش . رّخـسم  زین  یحاون  رگید  ریاس  تفرگورف و  فرـصت 
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رخالا يدامج  نیرشع  عبار  هبنشود  زور  رد  و  دندمآ . هاگرد  هب  عومجم 
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هشبح و يایرد  لحاس  زا  ناتسزوخ  مجع و  قارع  سراف و  تکلمم  دندش و  قاسای  ریشمش  فده  هتفه  کی  نآ  زا  دعب  هدیدرگ  سوبحم 
. تفرگ ّقلعت  خیش  رمع  هدازریما  هب  راهدنق  ناسارخ و  کلامم  ات  ندع  هیحان  زا  رابگنز و 

نآ حتف  تّیفیک  صالختسا و  دادغب و  هّجوت  هّصق 

داهن هیناطلس  هب  يور  ناقدابرج  ناهفصا و  هار  زا  هدرک  چوک  زاریش  زا  نارقبحاص  ناطلـس  بّجرملا  بجر  سماخ  هعمج  زور  نآ  زا  دعب 
هار زا  دیـسر  میدـقت  هب  کنالاغرج  هفیظو  شیع و  مسارم  دودـح  نآ  رد  هک  زور  دـنچ  زا  دـعب  داد . هاشناریم  هدازریما  هب  ار  ناجیابرذآ  و 

ناطلس دمایب . تلاسر  هب  دوب ، دوخ  رصع  باطقا  زا  یکی  هک  يدادغب  نمحرلا  دبع  نیّدلا  رون  خیـش  دش . دادغب  مالّـسلا  راد  هّجوتم  ياغالق 
هب لیجعت  هغدـق  دـش . ناور  نانعمه  داب  اب  هدومرف  راغلیا  رثا  رب  و  دـینادرگزاب ، هتـشاد  یمارگ  ار  گرزب  نآ  راوگرزب  مدـقم  نارقبحاـص 

. دندیسریمن درگناهج  ریگراب  درگدرگ  هب  هپسا  ود  ناراوس  هک  دوب  ياهباثم 
ّرب هب  يور  دز و  ّطش  هب  ار  دوخ  رگید  ياهزاورد  زا  دمحا  ناطلس  و  دیـسر ، دادغب  رهاظ  هب  حابّـصلا  یلع  لاس  نآ  لاّوش  متـسیب  هبنـش  زور 

دّیـس نالغا و  جابیا  ساـّبع و  نب  ناـمثع  هلمج  زا  و  دـندرک ، روبع  هلجد  زا  قرب  نوچ  هدـنار  بآ  رد  پسا  وا  رثا  رب  نارداـهب  داـهن . برع 
طایتحا تهج  هب  ياهظحل  ارما  دوب . هدیرب  رسج  هدرک  روبع  تارف  زا  دمحا  ناطلـس  دندنارورف . یـشیماکیت  هب  رداهب  یلع  خیـش  نب  هجاوخ 

ارما دوب . ّولمم  سیافن  نیازخ و  زا  هار  همه  دنتـشذگب . بآ  زا  دمآ و  تسد  هب  دـنوادخیب  یتشک  ددـع  راهچ  هاگان  دـندش . لّطعم  رادـگ 
هارمه هک  راوس  رازه  ود  بیرق  زا  دـمحا  ناطلـس  دندیـسرب . راوس  رفن  جـنپ  لهچ و  اب  البرک  تشد  رد  ات  دـندناریم ، دـندشیمن و  تفتلم 

نآ يانثا  رد  دنتـشاد . ناشیا  رب  هبـش  تسد  هدـش  هدایپ  دوب  هدـنام  تکرح  زا  ناشیا  پسا  نوچ  دز . ارما  رب  ار  دوخ  رفن  تسیود  اـب  تشاد 
. دنامب راک  زا  وا  تسد  کی  هکنانچ  دروآ ، دورف  وا  شود  رب  يریشمش  دش و  لباقم  ساّبع  نب  نامثع  اب  دمحا  ناطلس  شـشوک  شـشک و 

وا قورغا  تمامت  ات  تشادن  وا  یپ  زا  رس  دربورف و  لّکوت  بل  رب  لّمحت  نادند  مخز  نآ  دوجو  اب 
267 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دینادرگزاب ار 
. دینادرگ صلختسم  قیرّطلا  عاّطق  تسد  زا  ار  نیصح  نصح  نآ  و  دش ، تیرکت  حتف  هّجوتم  نارقبحاص  ناطلس  نآ  زا  دعب 

دالب نآ  حتف  تّیفیک  رکبراید و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

رگید ریاس  ولنیوقارق و  ولنیوققآ و  همکارت  نارالاس  رکبراید و  دالب  نارادرـس  راضحا  هب  نایچلیا  نارقبحاص  ناطلـس  دادغب  حـتف  زا  دـعب 
و دـنام ، ظوفحم  نوصم و  ناشیا  سولا  لیا و  هتفاـی  تالاغرویـس  دـنداهن  هاـگرد  هب  داـیقنا  يور  هک ]  ] یـضعب دـینادرگ . ناور  ناـنامکرت 

دنچ هب  ار  اهرکـشل  تشاذگب و  قورغا  رد  مخز  نآ  هطـساو  هب  ار  ساّبع  نامثع  هتـسناد ، بجاو  ناشیا  كرادـت  دـندومن  دّرمت  هک  یعمج 
. داهن لصوم  هب  يور  كوربک ]  ] نوطلا هار  هب  دتسب و  ار  كوکرک  هعلق  نانچمه  دوخ  و  درک . عالق  دزمان  هعفد 

نآ زا  دعب  دنتسویپ . هاگرد  هب  نارادرـس  رگید  ریاس  اب  دمحا  ارق  نب  یلع ] رای  و   ] یلع ریم  لزق  یلع و  ریپ  ریگناهج و  لثم  نامکرت  ناگرزب 
. دش یجتلم  هاگرد  هب  زین  نزرا  ناطلس  زور  هدزون  زا  دعب  دتسب . دومرف و  لوزن  هحور  هب  هدومن  تخات  ار  ولغبق  جاغی  ولنیوقارق و  ياهلیا 
نانع دوب ، هدرک  فّلخت  هداد و  صالخ  ياشگناهج  رکشل  بیسآ  زا  ار  دوخ  هدز و  دایقنا  مد  ینیدرام  یسیع  ناطلـس  ترک  ود  کی  نوچ 

هب هک ]  ] یعمج دمآ . هاگرد  هب  لاس  نآ  لّوالا  عیبر  نیرشع  نماث  رد  اهشکشیپ  اب  یسیع  ناطلـس  دش . فوطعم  اجنآ  حتف  تهج  هب  تمیزع 
اب یـسیع  ناطلـس  هک  دوب  نآ  هطـساو  هب  ناشیا  تأرج  نیا  و  دـندرکیم . عنم  نالاوتوک  دـنتفریم  نیدرام  هب  هلماعم  ادوس و  راغت و  تهج 
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مولعم ینعم  نیا  قیقحت  عماست  هب  نوچ  دنوشن . تفتلم  وا  نخـس  بوتکم و  هب  دنهدن و  تسد  زا  هعلق  رایتخا  اعطق  هک  دوب  هداد  رارق  ناشیا 
. دومرف چوک  نیدرام  رهاظ  زا  هدینادرگ  دّیقم  ار  یسیع  ناطلس  نارقبحاص ، ناطلس  دش 

قرب داب و  نافوط  راب  کی  هب  رخآلا  عیبر  رشع  يداح  هعمج  حبص  عولط  هّرغ  رد  هاگان 
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درس داب  داع  رـصرص  دمآ و  هیرگ  لاح  نادب  ار  حون  نافوط  هک  داد  تسد  یگدنراب  هدرک  تطاحا  ار  نامز  نیمز و  ربا ، دعر و  شنیرغ  و 
، دـیدرگ دـیرت  رت و  یهام  واگ و  تشپ  ات  ارحـص  نآ  ياضف  دـش و  ناور  ابرغ  اقرـش و  بآ  ياـهایرد  هظحل  کـی  هب  و  دیـشکرب ، رگج  زا 

شکمـس يالاب  زا  يدز  يال  رب  مدق  هک  یپسا  ره  دوبن . راتفر  ناکما  ار  هشیدنا  راوس  راذـگ و  لاجم  ار  مهو  ياپ  نیمزرـس  نآ  رد  هکنانچ 
کی بحاـصم  اـی  پسا  دـص  بحاـص  هکره  یتـفرورف . رـس  يوم  اـت  يدـمآ  نوریب  هداـج  زا  يوم  رـس  کـی  هک  يرتـش  ره  و  یتشذـگب ،

هک دلج  نایهاپـس  زا  یـسب  دنامن . سرتسد  اصع  کی  رب  زج  هک  دیـشک  اجنآ  هب  لآم  هدـش  لاملا  يواستم  لاحلا و  يواسم  دوب  شوگزارد 
رب همیخ  الب ، لیدبت  اوه و  رییغت  دیما  رب  هک  سک  رایسب  دنتـشون و  نوراق  عمج  لخاد  هتـشه  لسگ  رگج  لگ  نآ  لد  رد  ار  هیامنارگ  پسا 

نایودب دوب و  هدـش  نارگ  لوک  ههوک  رب  ناهوک  هوک  ار  ياهدابع  ناکارـسیب  دنتـشذگب . همه  زا  هتـشاذگ  ياجرب  هک  دـندوب  هدز  هار  رانک 
: دوب هدمآ  مکش  هب  تشپ  هتشپ  تخمیک  زا  يرغاس  نیز  ینایک 

: تیب
ار دوخ  نازیخ  ناتفا و  دوب  هک  هجو  ره  هب  هّصقلا ، دوب  هدـنام  لگ  رد  ياپ  رـس ، رب  تسد  ار  یملاعمغ  نافوط  رد  رـصم  هیت  ناراتفرگ  نوچ 

. دندیناسر تمالس  لحاس  هب 

نتفای تداهش  سراف و  تکلمم  رد  خیش  رمع  هدازریما  لاح  تّیفیک  رکذ 

، دش دادـغب  مالّـسلا  راد  هّجوتم  یکرابم  هب  دوخ  دـناشنب و  سراف  رد  ار  خیـش  رمع  هدازریما  نارقبحاص ، ناطلـس  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
. دنیآ سراف  هب  نادنزرف  قورغا و  ات  دش ]...[  هّجوتم  ناجریس  هعلق  هرصاحم  هب  هدومن  طبض  ار  کلامم  نآ  خیش  رمع  هدازریما 

نادنزرف لوصو  ربخ  خیش  رمع  هدازریما  نوچ  دش . سراف  هّجوتم  هدیناچوک  ار  خیش  رمع  هدازریما  نادنزرف  نایاغآ و  تفرب و  یچلیا  نوچ 
ناطلس ترضح  زا  یچلیا  دیـسر  سراف  هب  نوچ  دش . سراف  هّجوتم  هتـشاذگ  نامرک  وکدیا  ناتـسیس و  ناهاش  هب  ار  ناجریـس  هلماعم  دینش 

. دوش یلعا  يودرا  هّجوتم  خیش  رمع  هدازریما  هک  دیسر  نارقبحاص 
269 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دیدرگ هناور  مامت  لیجعت  هب  چوک  رب  چوک  دش و  ودرا  هّجوتم  هتشاذگ  سراف  رد  ار  ردنکسا  هدازریما 
. دنونـشیمن مکح  دنهدیمن و  راغت  مان  وتامرخ  هتالک  هک  دندرک  ریرقت  دندمآ و  نایهاپـس  زا  یعمج  دندیـسر  ناتـسدرک  یحاون  هب  نوچ 

نوچ داـهن . بوص  نآ  رب  يور  دـش و  راوس  دوخ  نآ  زا  دـعب  دـماین . دوش ، رـضاح  هعلق  نآ  لاوتوک  هک  داتـسرف  سک  خیـش  رمع  هدازریما 
رپس و  درک ، راکنا  لهاست  خیش  رمع  هدازریما  دندرک . ریت  گنس و  هب  تسد  ناج  میب  زا  دش ، یلوتسم  مهو  ار  اجنآ  يایاعر  دیسر  کیدزن 

داشگ اضق  نامک  زا  الب  ریت  هاگان  دروآ . زاب  بّکرم  لهج  نآ  زا  ار  ناـشیا  تحیـصن ، رگم  هک  تفر  وراـب  کـیدزن  دوخ  هب  هتفرگ  رـس  رد 
. درک هاتوک  تسد  ناهج  راک  زا  درک و  هآ  یکی  دوخ  رب  دـیچیپب و  کلاه  لیاه  مخز  کی  نامه  هب  هدـمآ  نایژ  ریـش  نآ  رـس  هب  تفاـی و 

هناور لیجعت  هب  ار  یکی  نآ  زا  دعب  دندرک . ناسکی  كاخ  اب  ار  هبارخ  نآ  هلمح  کی  هب  دمآرب و  هاگرد  ناروالد  هاپـس و  نارداهب  زا  دایرف 
. دندروآ سراف  کلملا  راد  هب  ار  خیش  رمع  هدازریما  ناوختسا  و  دناسر ؛ ترضح  هب  هعقاو  نآ  ربخ  هک  دندینادرگ  یلعا  يودرا 

طرش دش و  ملأتم  رایسب  هعقاو  نیا  زا  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  دندیناسر . نارقبحاص  ناطلـس  ترـضح  هب  نیدرام  رهاظ  رد  ربخ  نیا 
دالب حتف  هب  هدرک  خسف  ماش  تمیزع  زین  دوخ  هداتـسرف ، موحرم  هدازریما  نادنزرف  شیپ  سراف  هب  ار  ارق  چوا  نآ  زا  دعب  دروآ . ياج  هب  ازع 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


شورخ هک  رگید  زور  دندمآ . دورف  هدرک  هطاحا  دش و  نیدرام  هّجوتم  راب  رگید  دومرف و  گرزب  ياتلرق  لصوم  رد  و  دش . لوغشم  هریزج 
يور دوخ  لاچروم  زا  سکره  درک  رادیب  ار  تلفغ  باوخ  ناگتفخ  گنج ، هکروک  هلغلغ  دش و  زاوآمه  تبون  يان  هلان  اب  حبـص  سورخ 
سک رایسب  دندیشک . هوک  هعلق  هب  تخر  دنبرهش  لها  دیچیپب  هوکشرپ  هوک  نآ  نماد  رد  ریفن  ریفص  هّیق و  گنابلگ  نوچ  دنداهن . گنج  هب 

ار نارقبحاص  ناطلـس  ترـضح  مرک  تخیگنارب و  ناعیفـش  هرـصبلا  بارخ  زا  دـعب  یـسیع  ناطلـس  تفر . جرخ  هب  هلمح  کـی  ناـمه  رد 
. تشگ زارفارس  وفع  تعلخ  هب  و  دینادرگ ، دوخ  هاوخرذع 

دوب هدرب  تخس  ياههوک  هب  هانپ  فسویارق  نوچ  و  دوشگب . زین  ار  يایق  هجارق  هعلق  هدرک  حتف  ار  دمآ  رهش  راعش  ترصن  تایار  نآ  زا  دعب 
داتسرف و وا  رس  رب  دنچ  يرکشل  اب  ار  نالغا  جابیا  نالغا و  ناهرب  رداهب و  هاشناهج  نارقبحاص ، ناطلس 
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ریما و  دتـسب . زین  ار  نیدـیآ  هعلق  هار  رد  و  دیـشک ، طالخا  فرط  هب  تمیزع  نانع  دوخ  و  داتـسرف ، زین  ار  هاشناریم  هدازریما  ناشیا  هکیجیک 

نآ رد  نامکرت  دمحا  ارق  نب  رـصم  دش . هّجوتم  « 1  » کینوا هرـصاحم  هب  نآ  زا  دعب  تسویپ . ترـضح  هب  هلحرم  نآ  رد  یناجنزرا  نترهط 
نیبناجلا نیب  رایسب  ششک  لتق و  هام  کی  بیرق  کنآ  زا  دعب  تشارفارب . نایغط  رس  نآ  تناصح  دامتعا  رب  و  دوب ، نّصحتم  نیصح  نصح 

. درپسب هعلق  رارطضا  زا  دعب  دش  عقاو 
ار هناطلـس - هکلم و  هّللا  دلخ  رداهب - خرهاش  نیّدلا  اینّدلا و  نیعم  یئاشگروشک  یهانپ  تفالخ  یناقاخ  یلعا  ترـضح  یگدنب  نآ  زا  دعب 

. دینادرگزاب نیمز  ناروت  تموکح  هب 
بلاط هک  هریغ  نیّدلا و  رمق  لثم  کلامم  يادعا  دش  نّکمتم  رهّنلا  ءاروام  تخت  ریرـس  رب  دعـس  علاط  یکرابم و  هب  ترـضح  یگدنب  نوچ 

هدرمـش تمینغ  ناشیا  دینادرگ  نیمزناریا  فرط  هب  تمیزع  نانع  نارق  بحاص  ناطلـس  ترـضح  نوچ  هکنآ  روصت  هب  دندوبیم ، تصرف 
نّیزم فّرشم و  ترضح  یگدنب  كرابم  مودق  هب  کلامم  نآ  تخب  هک  دندرک  مولعم  نوچ  دننک ، داینب  یبارخ  يدزد و  اهرانک  هشوگ  زا 

. دندش هدنکارپ  شعّنلا  تانب  وچمه  دنداهن ، انف  يارحص  رد  رارف  مدق  رارقیب  دش 

قاچبق تشد  کلامم  حتف  هب  ّمود  ترک  نارق  بحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

دالب حتف  هب  رطاخلا  یّلستم  بلقلا و  نئمطم  دیسرب  نارق  بحاص  ناطلس  ترضح  هب  لّصفملا  بسح  رهّنلا  ءاروام  کلامم  طبض  ربخ  نوچ 
هب ار  میدق  قوقح  هدومرف  هیبنت  تفلاخم  میخو  تبقاع  زا  داتـسرف و  تلاسر  هب  ار  یغلاملا  نیّدلا  سمـش  تسخن  و  دش . هّجوتم  لامـش  عبر 

یلایل هب  شیماتقوت  تلود  ماّیا  هک  درک  مولعم  نیّدـلا  سمـش  دـیچورف . دربن  درن  تخادـنا و  اغو  ساط  رد  اغد  نیتبعک  شیماتقوت  داد . داـی 
. درک تعجارم  لاحلا  یف  تفای  تصخر  نوچ  دیشکرد و  مد  تسا . هدیدرگ  لّدبم  تبکن 

ار قاتیق  سولا  لیا و  دومرف و  رذگ  باوبالا  باب  دنبرد  زا  نوچ  نارق  بحاص  ناطلس 
______________________________

. کینیا نتم : (. 1)
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دنک تاقالم  هکنآیب  هدید  رکشل  داوس  هبلغ  دوب  ترضح  هّجوتم  هک  شیماتقوت  یچلیا  لاح  نیا  يانثا  رد  دینادرگ ، گرزب  هگرج  لامیاپ 
. دیدرگزاب تخیرگ و  هار  زا  مه 

هناخدور رادـگ  تظفاحم  هب  يالقکنم  رکـشل  اب  ار  یچنازاق  تفای  ربخ  نامـسآ  ياضق  لوصو  ناـهگان و  يـالب  لوزن  زا  نوچ  شیماـتقوت 
. دیسر یچنازق  رس  رب  حبص  عولط  همّدقم  رد  دنارب و  ریگبش  هب  هدومن  راغلیا  دوخ  كرابم  سفن  هب  نارق  بحاص  ناطلس  داتسرف . يوسيوق 

گرب كرت ، هناخدور  رانک  رد  شیماتقوت  نآ  زا  دـعب  دیـشک . تمالـس  لحاس  هب  ناج  تخر  تفاـتب و  ـالب  ّرمم  زا  تمیزع  ناـنع  یچنازق 
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. تسشن افق  هب  نآ  لوه  زا  شیماتقوت  دیدرگ ، ادیپ  ارحص  ياضف  زا  راعش  ترصن  تایار  داوس  نوچ  تسشنب . گنج  دّصرتم  هتخاس  گرم 
. تسا لوغشم  رکشل  ندرک  عمج  هب  ياروق  بآ  رانک  رد  شیماتقوت  هک  تفای  ربخ  روبع  زا  دعب  نارقبحاص  ناطلس 

تالوج تیالو  هب  يور  هناخدور  هیورالاب  رکـشل  هقوزآ  تحلـصم  تهج  هب  دوب . هدـش  توف  تّوق  یتوقیب ، زا  ار  هروصنم  رکاسع  ار  اضق 
نآ هرونت  هّجوتم  هرون  يور  زین  نارقبحاص  ناطلـس  ترورـض  هب  دش . ادیپ  شیماتقوت  لاسای  داوس  هوک  ات  هوک  نالدـنک  زا  هاگان  دـنداهن .

كرت  ] نالغوا و هچانک  هک  دـندروآ  ربخ  راغکناوج  لبنق  زا  هاـگان  دـینادرگ . ادـج  كاـموک  تهج  هب  نوشق  تفه  تسیب و  هدرک  لاـسای 
ناطلـس تسین . مولعم  ناشیا  زیگنا  ّتیفیک  دـناهدش ، ادـج  یغای  راغکنارب  جوا  زا  دّـمحم  هکروتوا  یفوص و  دواد  اطقا و  نالغا و ] كراـت 

تفرگنرد هبوصنم  دـش و  رهاـظ  هدبعـش  نآ  هک  دـید  یغاـی  نوچ  داـهن . ناـشیا  هلباـقم  هب  يور  نوشق  تفه  تسیب و  نآ  اـب  نارقبحاـص 
یغای نالواره  دـنتفر . کیدزن  هداهن  یغای  لوغ  هب  يور  يوجمان  ناروـالد  هناـگتفه  تسیب و  تاـنوشق  زا  نآ  زا  دـعب  دنتـشگ . سپزاـب 

کبزوا نارداهب  رب  هار  ریشمش  برض  هب  تسجورف و  پسا  زا  هنایادف  نیّدلا  رون  خیش  دندنارب . هکیجیک  ات  ار  تعامج  نآ  دندرک و  هلمح 
فاکـش نادنـس  ناکیپ  همدـص  زا  ناـکبزوا  رّوهت  اـت  دـندرک  تقفاوم  زین  ارما  رگید  دومن  هدیدنـسپ  وا  یهیدـب  تکرح  نآ  نوچ  تفرگب .

. تسکشورف
تشد نارادرس  هک  دنچره  دمآ . تکرح  هب  هدروآ  هلزلز  رد  ار  هکروک  سوک و  ترصن ، دیهمت  تلود و  دییأت  هب  گرزب  لوغ  نآ  زا  دعب 

هبراحم هلتاقم و  نیا  يانثا  رد  تفاین . داشگ  هدـقع  نآ  دـندروآیم  تشرد  ياههلمح  تشپ  رد  تشپ  قاـمقوت  رکـشل  نارداـهب  قاـجبق و 
لبنق و ياهناموت  تفای و  مازهنا  مینغ  هلباقم  زا  نمشد  راغکناوج 
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نیمز رب  لّکوت  ياپ  ياطغج ، يایق  دالوپ  لد  نینهآ  نایور  هریخ  تفرگ . ندرک  گنت  لوغ  لاسای  قلح  رد  هطاحا   ] هقلح راـغکنارب  یچنوم 

نافلاخم رطاخ  هب  سأی  تبکن  هکنآ  زا  دعب  تخیسگیم . نمشد  لد  زا  بیکش  ناشیا  بیهن  هک  دندومنیم ] شـشوک  هدرک  نوتـس  لّمحت 
سولا نآ  یلاها  درک و  مرگ  رارف  پسا  رب  ناـمرح  هناـیزات  شیماـتقوت  دـینادرگ  هایـس  ار  ناـشیا  دـیما  يور  يدـیماان  غاد  دـش و  یلوتـسم 

. دنکفا تمالس  رانک  هب  ار  دوخ  هدرپس  ياطغج  ناریلد  ریشمش  مد  هب  ار  هرومعم 
ياپوتسد ریز  هب  ار  کبزوا  سولا  عومجم  لتیا  هناخدور  رانک  رد  داهن و  یـشیماکت  هب  يور  دوخ  كرابم  سفن  هب  نارقبحاص  ناـطلس 

اهیلاع دوب  عقاو  ّرمم  رد  هک  رزخ  سور و  دالب  تماـمت  هدـش  قّرفتم  تشد  نآ  راـسی  نیمی و  رب  راـغلیا  ياهرکـشل  نآ  زا  دـعب  تفرگورف .
هدینادرگ رامورات  دـتفا  ياهشیب  رد  هک  شتآ  هلعـش  نوچ  ار  سبای  بطر و  داهنیم  یفرط  هب  يور  هک  یجوف  ره  نینچمه  دـندرک . اهلفاس 

افو رکشل  تروی  هب  گرزب  ارحص  نآ  هحاس  دندوب  هدنار  دوب و  هدمآ  تسد  هب  هک  تانارک  يرایـسب  میانغ و  ترثک  زا  دومنیم . تعجارم 
. درکیمن

یمّرخ و هب  ّلحم  نآ  رد  قالشیق  تّدم  دندید و  قاری  بسانم  تروی  قالـشیق  تهج  هب  یحاون  نآ  رد  مه  لاس  نآ  ناتـسمز  هکنآ  زا  دعب 
هتفرگ ياپوتسد  ریز  رد  ار  یجغلاب  قموق و  يزاغ  وتقومام و  لیا  و  دیـشکب ، گنـسرف  لهچ  ضرع  هب  ار  تعجارم  هگرج  دمآرب  يزوریف 

اب یسوجم  لاخوش  هار  نایم  رد  هاگان  دندمآیم . هدومن  طبض  ار  سولا  لیا و  تیالو و  رهش و  رگید  ریاس  هکرب و  يارـس  ناخرت و  یجاح 
باکر تمزالم  رد  هک  راوس  دـصناپ  اب  نارقبحاص  ناطلـس  دـندروآ . ودرا  تانارک  هرانک  هب  تخات  ربخان  هدـش  قّفتم  قموق  يزاـغ  ماوقا 
نایزاغ ات  داد  لاثم  نارقبحاص  ناطلـس  دـندروآ . ترـضح  هب  هتـسب  ار  نارگید  هتـشک و  ار  لاخوش  تفر و  ناشیا  رـس  رب  دـندوب  نویامه 
فیاوط عومجم  كرابم  شروی  نآ  رد  دـندینادرگ . رهق  ریـشمش  فدـه  مامت  هب  ار  ناسوجم  هدـینادرگ ، نمیا  شزاون  عاونا  هب  ار  یقوموق 

تاناورـش هب  هتـشذگ  باوبالا  باب  دنب  رد  زا  دـینادرگ و  عمج  یّلکلاب  یحاون  نآ  حـتف  زا  لد  هدومن  طبـض  هاوخلد  بسحرب  ار  هوک  زربلا 
. دومرف لوزن 

هدابعلا راد  کلملا ، راد  هب  وا  لوزن  زا  دعب  دنچ  یلوهجم  ار  اضق  دوب . هدینادرگزاب  زاریش  هب  ار  دّمحمریپ  هدازریما  كرابم ، لوصو  زا  شیپ 
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دنتفرگورف و تسد  هب  ار  دزی ] ]
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، نارقبحاص ناطلـس  دوش ، حتف  وا  یعـس  هب  هک  دوب  باصن  نآ  رد  هن  نیـصح  نصح  نآ  تناصح  نوچ  دش . هّجوتم  اجنآ  هرـصاحم  هب  وا 
. دینادرگ حتف  نآ  دزمان  ارما  زا  یعمج  اب  ار  هاش  نوغرا  یخیش و  ردنکسا  ریگناهج و  هدازریما  نب  دّمحم  ریپ  هدازریما 

زا هدابعلا  راد  دندنکفا و  نوریب  ار  دوخ  نادّرمتم  نآ  دش ، توف  توق  یّلکلاب  دزی  رد  تشذگب و  هرصاحم  تّدم  زا  هام  شـش  هکنآ  زا  دعب 
. دش دنقرمس  هنطلّسلا  راد  هّجوتم  هدرپس  لیجعت  تسد  هب  راغلیا  نانع  نارقبحاص  ناطلس  نآ  زا  دعب  دیدرگ . كاپ  ناشیا  ّرش 

دنه دالب  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت ]  ] رکذ

شیع و هب  هاگدـنچ  دـمآ و  دورف  لک  ناـک  هگلج  رد  دوب  رّرقم  هک  ینییآ  رب  درک ، لوزن  دوخ  رورـس  ریرـس  هب  كراـبم  رفـس  نآ  زا  نوچ 
هک ناسوجم  زا  یعمج  هک  دندرک  مالعا  لاح  نیا  يانثا  رد  دومن . هّجوت  دنه  دالب  حتف  تمیزع  هب  نآ  زا  دعب  هدیدرگ  لوغشم  کنالاغرج 

مها ار  ناشیا  عفد  نارقبحاص  ناطلـس  دـناهدروآ . گنت  هب  ار  هیحان  نآ  یلاـها  هدـش  نّطوتم  باـجنپ  دودـح  هب  دـناموسوم  شوپهایـس  هب 
تیاعر ار  مزح  هقیرط  هکنآ  هطـساو  هب  ناـشیا  داتـسرف . ناـشیا  عفد  هب  ارما  یعمج  اـب  ار  نـالغا  ناـهرب  متـسر و  هدازریما  هتـسناد  تاّـمهم 

ياهرمک تخـس و  ياههّرد  ار  اـضق  دـش . هّجوتم  كراـبم  سفن  هب  دوخ  نآ  زا  دـعب  دـندیدرگزاب . مزهنم  دیـسر و  یمخز  مشچ  دـندرکن 
دیسر یّلحم  هب  دومرف  عطق  ار  همه  نآ  هکنآ  زا  دعب  تشاد . راومهان  راذگ  راوخشد  گنسرخرپ  گنت  ياههار  دنلب و  ياهویرگ  تشرد و 

دومرفب نارقبحاص  ناطلس  تشادن . عالّطا  ّرمم  نآ  رب  هدیرفآ  چیه  مد  نآ  ات  ملاع  شنیرفآ  لّوا  زا  کنانچ  هدش ، عقاو  فربرپ  ياهّرد  هک 
ریز هب  اـجنآ  زا  هتـسب  گرزب  ياـههتخت  رب  دـنچ  یپـسا  ماکحتـسا  تهج  هب  تسخن  دـندز و  مـغن  باـترپ  ریت  جـنپ  يزاوـم  ار  فرب  نآ  اـت 

هب هرفح  نآ  زا  هدایپ  هدرک  مکحم  دـهج  رمک  رب  داهج  نماد  نارداهب  اـت  دـش ، مکحم  ياـپ  ّلـحم  تسـشن و  فرب  رب  فرب  اـت  دـندیناطلغ 
هرفح نآ  رد  باـنط  هتخت و  هب  هدرک  يرادـیرخ  ناـج  هب  ار  هدـهاجم  نآ  نادـهاجم  تقفاوم  هب  زین  نارقبحاـص  ناطلـس  دـنتفر . نوردـنا 

. دشورف
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نارقبحاص ناطلـس  دادیمن . راذگ  ار  یـسولگنم  لیپ  دنکفایم و  ياپ  زا  ار  هوک  ياههّلق  هک  دوب  ياهناخدور  هروتک  هعلق  ياپ  رد  ار  اضق 
نتـسب رـسج  لباق  هک  دش  نانچ  ات  دندیچیم ، راوخنوخ  هناخدور  نآ  رد  بیترت  هب  هدینادرگ  گنـسرپ  ار  اهراب  هطیلـش  هرارغ و  ات  دومرفب 

دش هتسب  رسج  نآ  هک  بش  ود  زور و  کی  ات  هکنانچ  دنتشاد ، مالسا  رکشل  رب  ریت  گنس و  تسد  ناشوپهایس  لمع  نیا  تلاح  رد  دیدرگ .
يور هدـش  طیحم  دـنلب  هعلق  نآ  فرط  راهچ  زا  نهآ  هوک  نوچ  شوپدالوپ  ناریلد  نآ  زا  دـعب  تشگ . حورجم  لوتقم و  سک  رازه  بیرق 
تّوق دنتـشادن . ناج  میب  رـس و  گرب  هک  دوب  هدش  یلوتـسم  ناشیا  رب  يّدح  ات  مان  گنن و  بّصعت  مالـسا و  سومان  فعـش  دنداهن . الاب  هب 

ار راّفک  نوچ  دندیناسر . هوکش  رپ  هوک  نآ  رس  هب  ار  دوخ  تهج  کی  لدکی  نایزاغ  درک و  ددم  يدّمحم  تلود  تکوش  يدمحا و  نید 
قریب مچرپ  دّدرت  نآ  يانثا  رد  دنتفرگ . ندروآ  نایمرد  حلـص  نخـس  هدروآرب  نامالا  دایرف  تشگ  دهاوخن  رّـسیم  گنج  هب  هک  دش  مولعم 

ار همه  نیعلا  ۀـفرط  کی  هب  نآ  زا  دـعب  تشگ . زاوآمه  هوک  هّلق  اب  نادـهاجم  هّیق  دـش و  يواسم  رواجلم  جوا  اب  تداعـس  قجنـس  تلود و 
مّنهج ضیضح  هب  قهاش  نآ  جوا  زا  ار  ناشیا  عومجم  اباحمیب  هک  تفای  ذافن  گرزب  قاسای  نآ  زا  دعب  دندروآ . ترـضح  هب  هتـسب  تسد 

. دیدرگ عفد  ناناملسم  رس  زا  ناشیا  ّرش  دندنکفاورف و 
ناردنزام و ناسارخ و  تاره و  تموکح  هب  رداهب  خرهاش  نیّدلا  اینّدلا و  نیعم  یئاشگروشک  یهانپ  تفالخ  ترـضح  یگدـنب  اجنآ  زا  و 

. دومرف تعجارم  تصخر  دومرف و  نییعت  ار  کلامم  نآ  یمامت 
حتف دوب  عـقاو  ّرمم  رب  هک  « 1  » روپلابید يابنوروت و  لثم  تخـس ، هعلق  دـنچ  هار  رد  داد . تکرح  یلهد  بوص  هب  ار  راعـش  ترـصن  تاـیار 
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دینادرگ و صلختـسم  زین  ار  هعلق  نآ  هدومرف  راذـگ  « 2  » ریهنتپ هعلق  رـس  هب  اجنآ  زا  و  تشذـگب . تسبب و  رـسج  ار  دنـس  هناخدور  هدومرف ،
زا نارقبحاص  ناطلس  دوشگب . زین  ار  ینول  راصح  یتسرس و  هعلق  تشذگب و  نوداج  هناخدور  زا  هدومرف  صالختسا  ار  تپیناپ  هنامس و 

اههزاورد زا  لویف  لویخ و  عومجم  اب  هناتافتلایب  يولهد  يولم  تفرب . یلد  هزاورد  کیدزن  ات  جّرفت  مسا  هب  راوس  رازه  هس  بیرق  اـب  اـجنآ 
ناطلس دیآ . تسار  فصو  هب  هک  تشاد ]  ] ترهش نادنچ  هن  ياطغج  سولا  نایم  رد  یگنج  نالیپ  تبالص  مهس و  ار  اضق  دمآ . نوریب 

______________________________

. روپلاپ هید  نتم : (. 1)
. رینطب همانتداعس : (. 2)
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ات دننکیم  تعجارم  هتفای  ناشیا  زا  یمهس  رگم  هکنآ  رّوصت  هب  ناودنه  دیـشک . سپزاب  تعجارم  نانع  ددع ، ّتلق  هطـساو  هب  نارقبحاص 

. دنتشگزاب هدرک  اهیرادنادیم  هدیشک  ارحص  هب  ار  دوخ  گنسرف  هس  ود  بیرق 
. دنداتفا يوگوتفگ  رد  تمظع  نادب  یئودرا  نارقبحاص  ناطلس  تعجارم  زا 

دندش نآ  رد  هدرک  ّماع  ياهبلغ  رابکی  هب  دندوب ، سوبحم  دـّیقم و  دـیق  ماخ  مخ  رد  رتشیب  هکلب  ناموت  هاجنپ  بیرق  هک  سوبحم  ناودـنه 
. دندیناسر قاسای  هب  ار  ناشیا  عومجم  ات  دومرف  نامرف  رهق  رس  زا  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  دنزیگنا . ياهنتف  هک 

و داتفا . قاّفتا  لوزن  هانپ  ناهج  رصق  ياپ  رد  لاسای  هب  دش و  هیبعت  هرون  فوفـص  دمآ و  شنیرغ  رد  چوک  هکروک  حابّـصلا  یلع  رگید  زور 
هزوریف ساط  رد  ار  دیشروخ  نیّرز  نیتبعک  زورفاملاع  زور  درک و  قارشا  قرشم  لیدنق  لیدنم  زا  حبـص  حابـصم  ياّرغ  هّرغ  هک  رگید  زور 
هکروک وغرب و  شورخ  درک ، تسدـمه  ردـق  اضق و  هجنپ  هب  ار  تزرابم  نادـیم  نارداـهب  ناـنع  هناـمز  تسد  دـیناطلغب و  زاـب  هرهم  کـلف 

. دروآرد شبنج  هب  ار  نامز  نیمز و  ناروآمان  شنیرغ  هلغلغ  تفرگ و  ندرک  فاکش  ار  فاق  هوک  دنبرگج  فاصم 
بلق هرسیم و  هنمیم و  فوفص  هدایپ  راوس و  عومجم  اب  هدرک  قّرغم  يدنه  ناوتـسگرب  رد  ار  یگنج  نالیف  زوريد  رّوصت  هب  يولهد  يولم 

. داتسیاب راّرج  رکشل  لباقم  رد  دومن و  بیترت  ار  حانج  و 
دش و علاط  لابقا  قرشم  زا  رفظ  رتخا  هعیلط  هاگان  دندوبیم ، رّکفتم  رکـشل  نارداهب  رظنم ، تیرفع  رکیپ  وید  نالیپ  تبیه  ببـس  هب  تسخن 
اب ار  تمظع  نادـب  نالیپ  دـندروآرب و  ناشیا  زا  رامد  هدـنکفا  نایناتـسودنه  ّفص  رد  روغ  تراغ  هناـکرت  يوه  کـی  هب  لدریـش  ناـگنهن 

بلق ولم  دش . هایس  خرس و  حورجم  لوتقم و  زا  ارحص  نآ  ياضف  نیعلا  ۀفرط  کی  هب  دندرک و  یلوغم  نایاپداب  رپس  یپ  هب  يولهد  نانتلیپ 
ار مالسا  مالعا  فحاصم و  قیدانص  یلد  یلاها  لوصا و  داهن . تونکل  فرط  هب  تمیزه  يور  هتشاذگ  ياجرب  ار  هتسسگ  حانج  هتسکش و 
زا شیب  دومرف ، مّحرت  نارقبحاص  ناطلـس  دنداهن . يرادربنامرف  نیمز  رب  يراز  عّرـضت و  يور  هدروآ  نوریب  راگن  رفظ  تایار  لابقتـسا  هب 

. داتسرف ولم  رثا  رب  گنگ  هناخدور  رانک  ات  ار  نارداهب  زا  یعمج  نآ  زا  دعب  درکن . تبلاطم  ناشیا  زا  مسرلا  یلع  یئاهب  لعن 
نیازخ و تارخدم  دیماجنا ، ریخ  هب  یمارگ  حتف  نآ  لآم  هاوخلد  بسحرب  نوچ  و 

276 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رد هک  گرزب  عماج  دجسم  داینب  لالح ، هجو  نآ  زا  دیشک و  دنقرمس  بوص  هب  يدومحم  نالیپ  تشپ  رب  ار  هلاس  نیدنچ  نیافد  تاعّصرم 

ّبترم ماـخر  گنـس  زا  عومجم  ار  تراـمع  نآ  عطن  حطـس و  هدیـشک  هدیـشارت  ياهگنـس  نـالیپ  نآ  تشپ  رب  و  دوـمرف . ءاـشنا  تساـجنآ 
. دینادرگ

تسا روهشم  هلاس  تفه  شروی  هب  هک  مور  ماش و  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

هتفای ّماع  ترهـش  تواخـس  لذـب و  هب  هکنآ  نیح  رد  هاشناریم  هدازریما  دوب  لوغـشم  دـنه  دالب  حـتف  هب  راـگن  رفظ  تاـیار  هک  نیح  نآ  رد 
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يانثا رد  دش . لوغـشم  راکـش  هب  دنرم  هگلج  رد  لالم  عفد  تهج  هب  هاگان  دوب ، هدینادرگ  دوخ  ّصاخلا  ّصاخ  ار  کیدزن  رود و  نارادرس 
چوق نآ  اب  وا  دروخ و  مر  يدنت  زا  پسا  درادب . نیز  سوبرق  رب  هک  تساوخیم  دوبرب و  نیمز  زا  تسد  ياوه  هب  ار  نیگنس  یچوق  هغرمق ،
سوه زومت  مسوم  رد  دـش ، رتهب  نوچ  «. 1  » درک تنایخ  هجلاعم  رد  يزیربت  یبیبط  داتفیب . شوهیب  تعاس  راـهچ  بیرق  اـت  دـمآ و  نیمز  رب 

تموادم قرع  برـش  هب  مرگ  ياوه  نآ  رد  هار  همه  هدومن  تعجارم  دـیامن  فّقوت  بش  کی  هکنآیب  دیـسرب  نوچ  و  درک ، دادـغب  شروی 
. تفرگ ندرک 

مد دزیم و  ندرگ  دوب  تیبرت  رازه  لـباق  هک  ار  یکی  یتهجیب  هاـگان  دروآرب . ناـهانگیب  لـتق  هب  تسد  دـش و  ّتلع  ددـم  زین  هویـش  نیا 
. دینادرگیم ینغتسم  ینغ و  ماعنا  طارفا  هب  درک  تسیابیم  هلصو  رازه  هک  ار  نآ  یببسیب  رگید 

. دنتفرگ نتشگ  زارفارس  یماکتسود  هب  تکلمم  نانمشد  دزرب و  رـس  فرط  ره  زا  نوگانوگ  ياههنتف  تفای  راشتنا  تکرح  نیا  هزاوآ  نوچ 
هعلق نآ  و  دینادرگ ، رامورات  ار  نارصاحم  هداد  صالخ  راصح  نآ  دیق  زا  ار  دمحا  نب  رهاط  دمآ و  قجنلا  رس  رب  یکش  یلع  دیس  هلمج  زا 

زا هاشناریم  هدازریما  و ] . ] دـناشنب روز  هزات  ناظفحتـسم  هدـینادرگ ، ّولمم  ریاخذ  عاونا  زا  دوب ، هدیـسر  کـیدزن  علق  هب  ـالغ  تیاـغ  زا  هک  ار 
تکرح نیا  لاعفنا 

______________________________

 ... مسوم رد  هچنانچ  دیدرگ . طبخم  یلکب  وا  غامد  رهشا ، تیاور  هب  و  (. 1)
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تسین و ار ] دوخ  مرح  هریرـس  تمهت  هب   ] ار نادـمتعم  زا  یعمج  اـت  درک ، زیت  سک  همه  اـب  هنیک  نادـند  دـصق و  هجنپ  هناوید  گرگ  نوچ 
ار هراچیب  هاشناریم  هریرـس  نآ  داسفا  همه   ] نیا زا  دـعب  دـینادرگ . عمّطلا  عوطقم  نآ ، هطـساو  هب  ار  دوخ  همیدـق  ناراودـیما  تخاس و  دوبان 

رهوش رسپ  تیامح  تیوقت  هب  دش و  دنقرمس  هّجوتم   ] نادسفم زا ]  ] یعمج اب  نانعمه ] داب  اب  هتشاذگ  نعط  عاونا  هریاد  سوبحم  هطقن  نوچ 
لاحلا یف  دیشک ]. دهاوخ  يزارد  هب  ناجیابرذآ  هلماعم  دهد  لاجم  ار  فّقوت  رگا  هک  تسناد  يزاغ  ناطلـس  تخاس . مهّتم  یغب  هب  ار  دوخ 

. داهن ناجیابرذآ  بوص  هب  يور  هدینادرگ  عمج  ار  اهرکشل  لیجعت  راجلوب  هب  دز و  نوریب  رفس  مایخ 
شآ گید  هب  سکچـیه  تسد  تسد ، گید  زج  هب  دـندروخیم و  لغب  زا  ناـن  رفـس  نآ  رد  رکـشل  رثکا  هک  دوب  یتیثیح  هب  شروی  هغدـق 

راصبالا یلوا  تریصب  هدید  هک  دمآ  لابقتسا  هب  یتلاح  هب  ینینزان  نادب  هاشناریم  هدازریما  داتفا ، لوزن  هعلق  نیاص  لزنم  هب  نوچ  دیسریمن .
رد فّسأت  بآ  دز و  رـس  رب  ترـسح  تسد  دـید  بآیب  بارخ و  هبترم  نادـب  ار  وا  نوچ  نارقبحاص  ناطلـس  دـش . کیرات  نآ  رابتعا  زا 

، دـش نّیعم  هاگناتـسمز  تروی  غابارق  قالـشیق  رد  هکنآ  زا  دـعب  تشادـن . هراچ  دوب  هتفر  تسد  زا  رایتخا  ناـنع  نوچ  اـما  دـینادرگ ، هدـید 
تخات يرول ]  ] يروک اـشمخ و  هّرد  ولناـقلقارق و  هعلق  اـت  داـهن و  ناتـسجرگ  تازغ  هب  يور  درب  تّدـش  ناوا  رد  مه  نارقبحاـص  ناـطلس 

. دیدرگزاب هدومرف 
هلـال زارط  هب  ار  اـههوک  مـّلعم  جاود  دـینادرگ و  قرغتـسم  قربتـسا  سدنـس و  توـسک  رد  ار  ناتـسجرگ  ناتـسراگن  راـهب ، لـصف ]  ] نوـچ

یتبغر جرگ  کلم  هچرگا  دومرف . تخات  زاخبا  يادـتبا  ات  هتخاـس  مّمـصم  ار  شروی  نآ  مزع  رگید  ترک  نارقبحاـص  ناطلـس  تساریپب ،
جرخ هب  جرگ  تاناموت  عومجم  ّجـل  نیا  هطـساو  هب  دومنیم . دّرمت  دوش  ناملـسم  ادابم  هکنآ  هّیـضق  زا  اّما  تشاد ، دایقنا  تعاطا و  هب  مامت 

. تفر
1400 802 ه /  ) هیامنامث ینثا و  هنس  نابعش  هام  مهدزاود  رد  دش و  ریگنماد  ماش  شروی  هیعاد  ار  نارقبحاص  ناطلس  ترـضح  نآ  زا  دعب 

ساویـس هب  هداهن  مور  هب  يور  دوخ  سولا  لیا و  اب  دادـغب  زا  فسویارق  قاّفتا  هب  دـمحا  دـیدرگ . ناگنزرا  مور و  زرا  هّجوتم  ناـقلیب  زا  م )
. دونشب نارقبحاص  ناطلس  ترضح  لوصو  ربخ  دوب ، هدیسر 

ناطلس تخادنا . نوریب  قیضم  نآ  زا  ار  دوخ  مامت  لیجعت  تخات و  هب  لاحلا  یف 
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ددـم دـیما  هب  هچ  نیـصح و  نصح  نآ  دامتعا  هب  هچ  هعلق  لها  دومرف . لوزن  ساویـس  رهاـظ  هب  هّجحلا  يذ  مجنپ  تسیب و  رد  نارقبحاـص 

ناطلـس دیـسر  نودرگ  هب  هنتف  دود  دـش و  لعتـشم  گـنج  شتآ  هکنآ  زا  دـعب  دنداتـسیاب . گـنج  هب  هدرک  مکحم  ار  دوخ  دـیزیاب  مردـلی 
هدرک یـشیماجیک  دوخ  سفن  هب  هکنانچ  درادـنزاب ، تسد  دـنکن  حـتف  ات  هک  تخاس  نآ  فورـصم  ار  دوخ  تّمه  یگمه  زین  نارقبحاص 

1400 803 ه /  ) هیامنامث ثالث و  هنس  مّرحم  هام  مجنپ  تشادزاب . قدنخ  نتشابنا  مغن و  راک  هب  زور  بش و  ار  تلود  ناکرا  ارما و  عومجم 
تسایس لامیاپ  هب  ار  رهش  تمامت  و  تشابنایب ؛ كاخ  هب  هداهن  هاچ  رد  هدنز  هدنز  ار  نایهاپس  عومجم  دینادرگ و  صلختسم  ار  ساویـس  م )

. دومرف حتف  زین  ار  هیطالم  مّرحم  جنپ  تسیب و  رد  و  دینادرگ . اهلفاس  اهیلاع 
. دوب هدز  هاگرکشل  رهش  رهاظ  رد  زین  دوخ  هداتسرف  نوریب  نالوارق  دوب ، بلح  یلاو  هک  شاترومیت  داهن و  بلح  بوص  هب  يور  نآ  زا  دعب 
ات دنتـشکیم ، دـندروآیم و  ورف  هتفرگ  ياپوتسد  ریز  هب  ار  ناشیا  بلح  رد  ات  دـنداد و  فاصم  وا  نالوارق  اب  هروصنم  رکاـسع  نـالوارق 

. دشن صالخ  ناشیا  زا  كدنا  يدودعم  زا  شیب  هک  يدح 
زیرگ هار  زیرناـنع  هدرکاـن  هلمح  يـالقکنم  رکـشل  زونه  داد . فاـصم  دـمآ و  نوریب  هدرک  لاـسای  هلباـقم  سوه  هب  شاـترومت  رگید  زور 
هتـشک زا  هغلابمیب  ات  داتفایم  درم  رـس  رب  درم  سرت  تیاغ  زا  هک  دوب  هدـناشن  ناشیا  رطاـخ  رد  یتبیه  ياـطغج  هلمح  همدـص  تفرگشیپ .

وا دش و  حتف  زین  هعلق  رفـص  هدزای  هبنـشهس  زور  و  تخیرگ . هعلق  هب  شاترومت  نآ  زا  دعب  دـیدرگ . لامالام  قدـنخ  دـش و  گرزب  ياهتـشپ 
. تشگ دّیقم 

اب قوقرب  نب  جرف  دـشیم . حـتف  یتمحزیب  عومجم  کبلعب  صمح و  همیلـس و  امح و  لثم  دوب  عقاو  ّرمم  رد  هک  یعالق  دالب و  نآ  زا  دـعب 
یگنـسرف ود  هب  رفـص  مراهچ  تسیب و  هبنـش  زور  نارقبحاص  ناطلـس  دوب . هدرک  لوزن  قشمد  هسورحم  رهاظ  رد  ماش  رـصم و  ياهرکـشل 

زا یتهج  یببسیب و  دوب ، نارقبحاص  ناطلس  ترـضح  هدازرتخد  هک  یـسوم  نب  کیب  دّمحم  نب  نیـسح  ناطلـس  ار  اضق  درک . لوزن  رهش 
ياهیگماج تاعاطقا و  لاحلا  یف  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  قوقرب  نب  جرف  تسویپ . ماـش  رکـشل  هب  ةرباـکم  دـش و  راوس  یتسم  تیاـغ 

تفرگ و نادند  هب  فّسأت  تسد  دید  هناگیب  رکشل  نایم  رد  ار  دوخ  تفر و  نیسح  ناطلـس  رـس  زا  بارـش  لایخ  نوچ  دومن .]  ] نییعت رخاف 
عاضوا ّتیفیک  وا  زا  جرف  تاقالم ، ماگنه  رد  نوچ  دش . لوغشم  دوخ  صلخم  رکف  هب 
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نآ قوقرب  نب  جرف  مهدب . رکـشل  نیا  باوج  دـشاب  نم  بحاصم  راوس  رازه  هد  رگا  هک : تفگ  نیـسح  ناطلـس  دیـسرپزاب  ياطغج  رکـشل 

. دمآ نوریب  هدرک  لاسای  رصم  ماش و  دانجا  زا  حّلسم  بکرم  راوس  رازه  هاجنپ  بیرق  اب  رگید  زور  هدرک  رّوصت  قدص  نیع  ار  وا  نخس 
تکرح ّتیفیک  زا  راـغکناوج  نـالوارق  هک  دوب  هطوغ  هموح  هّجوتم  هدومرف  چوک  فلع  تحلـصم  تهج  هب  نارقبحاـص  ناطلـس  ار  اـضق 

. دنداتـسیاب هدرک  لاسای  نمـشد  لباقم  هار  لوط  رب  هدـش  ادـج  قورغا  زا  راوس  ياهرکـشل  اب  نارقبحاـص  ناطلـس  دـندرک . مـالعا  یغاـی 
تهج هب  ياطغج  نارداهب  دندمآ . رد  هب  اهنیمک  زا  جومرپ  يایرد  وچمه  جوفجوف  هدیـشک  رپس  رد  رپس  هتفاب  هزین  رد  هزین  زین  ماش  نایدنج 

هک تخورفارب  نانچ  رازراک  شتآ  هظحل  کی  رد  دـندرب . ناـمک  و ]  ] ریت هب  تسد  هدرک  مکحم  ار  دوخ  ناـنع  رد  ناـنع  لاـسای  ماکحتـسا 
اب نیـسح  ناطلـس  هاگان  کی  هب  هک  دندومنیم  یعـس  نادـند  تسد و  هب  هدیـشوک  ناج  هب  دوخ  مینغ  اب  سکره  دـمآرب . اهنامدود  زا  دود 

ّلحم ات  وا  یئاپمه  هب  هک  دوبن  نآ  هصرع  ار  یکی  دانجا  همه  نآ  زا  دز . گرزب  لوغ  طسو  رب  نمـشد  هاـگبلق  زا  ار  دوخ  راوس  رازه  بیرق 
هراوس کی  نیسح  ناطلس  دندوب . هتخیرگ  افق  هب  دسر  ناشیدب  ریت  هکنآ  زا  شیپ  یضعب  هداتفا و  ریت  رـس  رد  یـضعب  هکنآ  زا  دسرب ، دعوم 
یتیثیح هب  ار  ياطغج  يالیتسا  نوچ  ماش  رکشل  دندروآ . ترـضح  هب  ریگنانع  هراچیب  دنامورف ؛ لّطعم  قامچ  ریـشمش و  رازه  دص  نایم  رد 

. دنداهن هار  هب  زیرگ  يور  هدنکفا  شیپ  رد  تلاجخ  رس  دندرک  هدهاشم  دوبن  ناشیا  رّوصت  رد  هک 
هتخادـنا شیپ  ار  ناشیا  فیرـش  سدـق  هیحان  هب  ات  داتـسرف ، یـشیماکیت  هب  اهرکـشل  روهمج  ارما و  اب  ار  ناگدازهاش  نارقبحاـص  ناـطلس 
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، دومرف حـتف  ار  قشمد  رهـش  نارقبحاص  ناطلـس  نوچ  تفای . صالخ  كدـنا  يدودـعم  اـب  قوقرب  نب  جرف  اـت  دـندروآیمورف ، کـیکی 
بحاص ناطلـس  داتـسیاب . گنج  هب  نیـصح  نصح  نآ  تناصح  دامتعا  هب  هدز  ناـیغط  هراّـقن  رب  دّرمت  لاود  دوب ، هعلق  لاوتوک  هک  درگدزی 

ار اضق  دـندش . لوغـشم  قینجنم  عاـفترا  مغن و  رفح  هب  هدرک  هطاـحا  رواـجلم  رپچ و  هب  ار  هعلق  بناوج  فارطا و  اهرکـشل  اـت  دومرفب  نارق 
مغن ناسارخ ، ناتسیس و  نارادرس  زا  یعمج  اب  یناسارخ  نامیلس  هاش  یناتسیس و  جات  یلع  دوب . عقاو  هزاورد  نکر  رب  یلاع  تیاغ  هب  یجرب 

تفن و هکنآ  زا  شیپ  دندوب . هدرک  ّقلعم  اههیاپ  لیب  رس  رب  ار  راوید  هاش  تمامت  هدنکفا  جرب  نآ  ياپ  رد 
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زا درم  رفن  دـص  بیرق  تخیرورف . ناشیا  رـس  رب  رابکی  هب  دـش و  قشنم  يربگاهتـشخ  نامزود  نامتفاب و  هاگان  کی  هب  دـنرب  راـکب  شتآ 
نامالا دایرف  دـیزرلب و  دوخ  رب  جرب  نآ  لوه  زا  درگدزی  ریما  اـّما  دـش . درخ  جرب  نآ  ریز  رد  راـک  ياـپ  رادرـس و  ياـمرفراک و  نکراـک و 

. دندرک نوماه  كاخ  اب  ار  هعلق  نآ  ات  دومرفب  نارقبحاص  ناطلس  دمآ . نوریب  هدروآرب 
رد هک  دندتـسب  ناشیا  زا  سیارع  سیافن و  لام و  رازه  نادـنچ  هداهن  ماش  هربابج  رب  بیذـعت  بیرخت و  تسد  هک  دـش  ناـمرف  نآ  زا  دـعب 

. تخوسب شتآ  هب  دوب  هدنامزاب  شارت  نالات و  زا  هچنآ  ات  دـندز  قیتع  عماج  رد  شتآ  نآ ، جـل  زا  سفن  دـب  نایماش  دـیاین . ریرقت  فصو و 
تعجارم يور  مناغ  ملاس و  زین  نارقبحاص  ناطلـس  دنتـسویپ ، ودرا  هب  هدرک  تعجارم  رایـسب  میانغ  اب  بناوج  فارطا و  زا  اهنیقباج  نوچ 

- نشوجلا يذ  رمـش  دیزی و  هیواعم و  هناخروگ  هرفح  عّیـشت  بّصعت  هب  دندوب  هارمه  هک  ناردنزام  ناسارخ و  نارادرـس  هچره  داهن . هار  هب 
تـسد هب  ّرمم  نآ  زا  هریخذ  نادنچ  دنتـشابنایب ، ثور  ثول و  هب  دندینادرگ ، نوماه  كاخ  اب  ار  هّیما  ینب  نیعالم  ریاس  و  مهیلع - هّللا  ۀـنعل 

. ددرگ زجاع  نآ  نایب  حرش و  زا  سایق  بساحم  هک  داتفا  ناشیا 
تروی هک  ار  تارف  یلاوح  رسارس  ات  دینادرگ  بناوج  فارطا و  راغلیا  دزمان  ارما  اب  ار  ناگدازهاش  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  نآ  زا  دعب 

. دورن رد  هب  ناشیا  روگ  زا  هنباغم  درد و  نآ  ملاع  ضارقنا  ات  هک  دندومن  ناشیدب  يدربتسد  هدرک  جارات  دوب ، نامکرت  یلصا 
کی هوک  هعلق  هّلق  زا  ریغ  هب  تخاس و  اهلفاس  اهیلاع  ماـمت  هب  ار  اـجنآ  یلاوح  تسخن  دیـشک و  نیدریم  فرط  هب  تکرح  ناـنع  نآ  زا  دـعب 

شابوا دونر و  هرطانز و  زا  یعمج  اب  ار  یـصخش  مان  جرف  يدادغب ، دمحا  ناطلـس  هک  داتفا  عامتـسا  نآ  زا  دعب  دـنامن . ياجرب  نیمز  بجو 
قورغا و  دینادرگ . اجنآ  حتف  دزمان  ار  مالـسا  لالج  مظعا  بحاص  قتنرب و  هاش و  نامیلـس  متـسر و  هتفر ، رد  هب  دوخ  هتـشاذگ و  دادغب  رد 

ّیح و هب  تابتاکم  طلغ  رّوصت  هب  دید  كدنا  ار  ياطغج  رکشل  راغلیا  داوس  نوچ  يدادغب  جرف  تشاد . بلط  نّیعم  يراجلوب  هب  ار  هیناطلس 
گنج هب  ارما  دنداهن ، هروصنم  رکاسع  فرط  هب  يور  هدـمآ  شوج  هب  تکلمم  فرط  راهچ  زا  بارعا  دـیبلط . ددـم  هتـشون  برع  ّرب  لیابق 
كدنا رگا  هک  دندید  نارداهب  دیآرد . ياطغج  رکشل  يافق  زا  هتـسب  رـسج  ات  دینادرگ  عمج  اهیتشک  لاحلا  یف  جرف  دندش . لوغـشم  ناشیا 

زا دوش  عقاو  گنج  رد  یثکم 
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هلمح ود  کی  نوچ  دـنداهن . بارعا  عفد  هب  يور  قاّفتا  هب  تسخن  دروآ ، دـنهاوخ  گنت  هب  ار  ناشیا  دادـغب  شابوا  اـفق  زا  بارعا و  شیپ ،
. دنتشگ قّرفتم  هتفاترب  مازهنا  نانع  راب  کی  هب  تفر  جرخ  هب  ریت  رس  رد  برع  نازرابم  زا  رفن  دنچ  دیماجنا و  رارکت  هب  تخس 

زیت رهـش  فرط  هب  زیرگ  هار  ییحیال  تومیال و  لذارا  داحآ و  هتخیران ، زودـلد  هبـش  تسد  کـی  زونه  دـندرک . دونر  هب  يور  نآ  زا  دـعب 
. دندینادرگ یلعا  ترضح  تشاد  هضرع  ترورض  هب  تسا  ناشیا  ّدح  زا  شیب  دادغب  حتف  هک  دندید  ارما  نوچ  دنتخاس .

هک داد  رارق  دیدرگ و  مالّسلا  راد  هّجوتم  ياغرویس  ياهرکـشل  اب  دوخ  هدرک  ناور  قالیای  فرط  هب  ار  گرزب  قورغا  نارقبحاص  ناطلس 
ياپ هروصنم  رکاسع  داوس  نوچ  دور . ناتسلوغم  ّدحرـس  تظفاحم  هب  دوب  اجنآ  رد  هک  لیلخ  و  دور ، دنقرمـس  یئاراد  هب  هاشناریما  نب  رمع 

. دیدرگ شوپدالوپ  نامز  نیمز و  هدمآ  شورخ ] و   ] شوج رد  هایس  يالب  نوچ  هاپـس  ياهایرد  رگید  راب  داهن ، مالّـسلا  راد  داوس  هحاس  رد 
رب نیک  نیمک  رمک  گنچ  رفنضغ  گنج  اهدژا  نازرابم  و  دندیناسر ، نامسآ  فقس  هب  فعـش  ققـش  يوج  شاخرپ  يوخ و  شارت  ناریلد 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


كرت و رب  گرم  گرگت  مغ  مامغ  تخیگنارب و  ثداوح  رابغ  نانویه  بوکدـگل  زا  بوشآ  هنتف و  دابدـنت  دنتـسبب . گـنت  نینهآ  ناـتفخ 
ناشیا هلیختم  رد  رارف  رکف  اعطق  هک  دوب  هدرک  تطاحا  ادـیوس  رد  ياهباثم  هب  ادوس  داوس  ار  دادـغب  ناتخبدـب  تخیرورف . لباب  لها  كراـت 

. تشگیمن ناشیا  لایخ  رد  گرم  زا  ریغ  هب  هک  دندوب  هداتسیا  هدرک  مکحم  نانچ  وراب  تظفاحم  رب  لهج  مدق  تشذگیمن و 
وچمه تفرگورف و  هوک  ات  هوک  هاپـس  یهوبنا  هوکـش  دـش و  ادـیپ  احطب  يارحـص  ياضف  زا  ياـشگروشک  ياسآنامـسآ  رتچ  داوس  هاـگان 

مغن رفح  رواجلم و  ترامع  هب  لاحلا  یف  و  دندمآورف ، هدرک  هطاحا  راسی  نیمی و  زا  راگرپ  هحتف  رود  ای  راّود  کلف  هریاد  ای  راکـش  هغرمق 
باتفآ بات  هک  دوب  یمسوم  ار  اضق  دنتفرگ . نتخادرپ  هرصاحم  راک  هب  هتشگ  لوغـشم  دعر  هداّرع و  قینجنم و  بیترت  قدنخ و  نتـشابنا  و 

یـضارا راـخب  دومنیم . روـجید  بش  زا  رتهریت  ار  نشور  زور  رورح ، مومـس  ّمس  همد  تشادیم و  بت  رد  ار  نیمز  قاـبطا  هباـت  باـتملاع 
زور همه  ناگدازهاش  ارما و  عومجم  یتلاح  نینچ  رد  هتـشگ . اضق  الب و  لمح  هلماـح  يوامـس  تاـفآ  هدـش و  ءامّـسلا  يوطن  موی  كرحم 

زا رایـسب  یبدایب  هکنآ  هطـساو  هب  زین  نایدادغب  دندوبیم . عمق  علق و  هّجوتم  تّمه  یگمه  هب  هدـش  گنـس  ناراب  شخت و  گرگت  فدـه 
هدش كاله  تهج  کی  دوب ، هدش  رداص  ناشیا 
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. دندرکیم ششک  ششوک و 

یغای هک  دیماجنا  نادب  داد  تسد  لّوا  ترک  رد  هک  یلامها  لاسوا و  ببـس  هب  دادغب  هّیـضق  هک  دـید  نارقبحاص  ناطلـس  ترـضح  نوچ 
داد لاثم  قورغا  راضحا  هب  تشگ و  دنمهشیدنا  تلود  سومان  زا  دیدرگ  گرزب  تیاغ  هب  درخ  نانچ  يراک  دش و  خاتـسگ  يور و  تخس 

هرصاحم تّدم  نوچ  دیدرگ . رتزیت  گنج  شتآ  دش و  رتالاب  الب  هلعش  زورهبزور  و  دنتـسب ، اهرـسج  رهـش  فرط  ود  زا  هک  دومرف  نامرف  و 
بانط و هب  هدیودورف  رابکی  هب  رکشل  نارداهب  دندوب  لوغشم  تلفغ  هلولیع  هلولیق  هب  وراب  ناظفحتسم  هک  يزورمین  دیـسر ، زور  داتفه  هب 

هرصبلا بارخ  دعب  نیکسم  نایدادغب  دمآرب ، ّصاخ  ّماع و  زا  یتشاق  یغای  هرعن  هّیق  هکروک و  هلغلغ  نوچ  دندیشک . وراب  هب  ار  دوخ  نابدرن 
ندرگ هب  تسد  هتخادنا  هلجد  رد  ار  دوخ  رارطـضا  بارطـضا و  زا  دعب  دادن . ياهدیاف  سأی  نامیا  ناشیا  عّرـضت  نآ  دنتفرگ . ندـیبلط  ناما 
هکنانچ دـندیچیپ ، ریت  هب  ار  ناقیرغ  نیرـسج ، هلباقم  ّطش و  ياپ  ات  رـس  زا  ياطغج  نارادـنامک  دـنتفرگ . نتخیرگ  بآ  ارف  هدروآ  رد ]  ] مه

یمدآ ناموت  هاجنپ  بیرق  سبای  بطر و  زا  هکنانچ  دنداشگ  ّماع  لتق  هب  تسد  قاسای  بجوم  هب  نآ  زا  دـعب  دربن . رد  هب  ناج  سّفنتم  کی 
. دوب دهاوخ  لین  رد  رصم  هماج  كاچ و  دادغب  هنیس  تمایق  نماد  ات  تبیصم  نآ  تبوعص  زا  هکنانچ  دمآ ، لتق  هب 

هرـصاحم دزمان  ماش  یحاون  زا  مه  هک  هاشناهج  رکبابا و  نیـسح و  ناطلـس  خیـش و  رمع  هدازریما  نب  دّمحم  ریپ  هدازریما  حـتف  نیا  نیح  رد 
نآ لوصو  زا  و  دوزفا ، طاشن  رب  طاشن  جرف و  رب  جرف  و  دندرک ، تشاد  هضرع  نیصح  نصح  نیتم و  هعلق  نآ  حتف  ربخ  دندوب ، هدش  قجنلا 

. داد فارحنا  ار  تعجارم  نانع  گرزب  ياهودرا  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  و  تسویپ . یماکداش  رب  یماکداش  تراشب 

وا مازهنا  تّیفیک  ناجیبرذآ و  بناج  هب  دیزیاب ]  ] مردلی ندش  هّجوتم  رکذ 

نب دیزیاب  مردلی  هک  دیـسر  ناگنزرا  ّدحرـس  زا  یتشاد  هضرع  دـش ، قحلم  كرابم  يودرا  هب  نارقبحاص  ناطلـس  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
مور و ياهرکشل  اب  یبلچ  دارم 

283 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ناطلس دّمحم و  ریپ  هدازریما  هک  درک  ناور  مامت  لیجعت  هب  یچلیا  لاحلا  یف  نارقبحاص  ناطلس  تشذگ . بوص  نیدب  ساویـس  زا  جنرفا 

[ دیزیاب  ] مردلی رگا  هک  داد  رارق  هداتـسرف  ددـم  هب  زین  ار  کلم  هاش  لوغ  زا  و  دـنورب ، وا  لابقتـسا  هب  قجنلا  زا  هاشناهج  رکب و  ابا  نیـسح و 
هّتبلا هک  دننک  نانچ  دننز و  نوخیبش  دنسر  هک  اجره  هب  دنورب و  هرباکم  وا  يافق  زا  فّقوتیب  هجاوخ  دّیس  کلم و  هاش  ریما  دنک ، تعجارم 

. دندرگنزاب دننزن  وا  هدرپارس  بانط  رب  ریشمش  ات  نوخیبش  نآ  رد 
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تسین و هلباقم  لباق  ياطغج  رکـشل  هک : داد  ماـغیپ  ودـب  دونـشب و  نترهط  دـسر  دـیزیاب  مردـلی  هب  ناـگدازهاش  لوصو  ربخ  هکنآ  زا  شیپ 
نید سومان  رب  لالتخا  نآ  لالم  دوش و  دـیاع  وت  رب  یتسکـش  هک  ادابم  تست . مامتها  هب  اـقلطم  بناـج  نیا  رد  مالـسا  کـلامم  ماکحتـسا 

رایسب ماعنا  فیرـشت و  هب  تاقالم  زا  دعب  دیآرد و  هب  وا  سومان  تیاعر  تهج  هب  هک  دومن  سامتلا  وا  زا  دیزیاب  مردلی  ددرگ . رهاظ  دّمحم 
. تشگزاب دـینادرگزاب و  هدومرف  رایـسب  تخاون  ار  وا  دـیزیاب ]  ] مردـلی درک . ناـنچ  تشاد و  لوذـبم  ار  وا  سمتلم  نترهط  دـنک . تعجارم 
رس کی  دتسن و  فّرصت  ّبلغت و  هب  هاک  هربوت  کی  هناگیب  انـشآ و  تایالو  رد  نتفر  ندمآرد و  رکـشل  همهنآ  هب  هک  دوب  نانچ  وا  تلادع 

. دیناسرن ناملسم  چیه  هب  رازآ  يوم 
ضرع هب  دوـب  هدرک  موـلعم  یغاـی  ّتیفیک  ّتیمک و  زا  هچنآ  نترهط  دندیـسر . ناـگنزرا  هب  ناـگدازهاش  مّود  تشگزاـب ، وا  هکنآ  زا  دـعب 
تافتلا دوب  یهاک  بنج  رد  یهوک  ای  ياهناخدور  يولهپ  یئایرد  نوچ  ناشیا  اب  تبـسن  یغای  رکـشل  هکنآ  دوجو  اب  ناگدازهاش  دـیناسر .
تمیزه رد  درک  مولعم  نوچ  دیزیاب ]  ] مردلی دنتـشگزاب . هتفرگ  راوس  رفن  هد  ساویـس  ّدـح  زا  ات  دنداتـسرف ، یـشیماکیت  هب  نالوارق  هدرکان 

. درکن سپزاب  يور  دش و  رتزیت 
رسب هاگناتسبات  مسوم  هکنآ  زا  دعب  دینادرگ . قّرفتم  اهقالیی  هب  ار  اهرکـشل  هدمآ  دورف  زیربت  ناجوا  رد  حتف  نآ  زا  دعب  نارقبحاص  ناطلس 
تهج کی  ناتسمز  نیح  رد  و  دش . غابارق  قالشیق  هّجوتم  نارقبحاص  ناطلـس  دینادرگ ، زارد  غار  غاب و  هب  جارات  تسد  نازخ  داب  دمآ و 

نیا رد  داهن . ناتـسجرگ  حتف  هب  يور  دیدرگ و  خسف  تمیزع  نیا  رایـسب ، تروشم  زا  دعب  دـیامرف . تکرح  قامقوت  شروی  هب  هک  دـیدرگ 
جرگ و دالب  تمامت  رد  عورزم  هعرزم  کی  رومعم و  هید  کی  هک  دندرک  یبارخ  يّدح  هب  ات  ترک 

284 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نارقبحاص ناطلس  تسین ، تماقا  لباق  ترارح  تیاغ  زا  ناتسمز  هّلچ  رد  زاخبا  ياوه  نوچ  درب . زاخبا  هب  هانپ  نیگرگ  کلم  دنامن . نمرا 

. دینادرگزاب هیناطلس  فرط  هب  ار  قورغا  دیشک و  یجرگ  اقوب  قآ  تیالو ]  ] بوص هب  تمیزع  نانع  زاخبا  هیحان  زا  ترورض  هب 
نآ ندروآ  تسد  هب  دـننک  وا  هعلق  حـتف  هکنآیب  دراد و  هفیرـش  هّصاخ  لبطـصا  قیال  یپسا  اقوبقا  هک  دوب  هتفای  ترهـش  عماست  رتاوت و  هب 

سک رازه  زا  شیب  هعلق  نآ  یلاوح  رد  هک  تسا  نآ  درک ، ناوتیمن  هرـصاحم  ار  وا  هعلق  هکنآ  رد  یّلک  لصا  و  تسا . رّذعتم  يرما ]  ] پسا
رب ياپ  هعلق  نآ  هّلق  عافترا  هکنآ  دوجو  اب  داتسرف . هدرک  راغلیا  اجنآ  حتف  هب  ار  ردنکـسا  هدازریما  نارقبحاص ، ناطلـس  درک . دناوتن  تماقا 

يور ماـمت  زا  یـسیع  نید  رگا  هک  دوب  نآ  ناـشیا  معز  و  درکیم ، يرـسمه  خـیّرم  غیت  اـب  شهوک  هغیت  تشاد و  بنذ  سأر و  هدـقع  رس 
نیعالم نآ  رّوصت  فالخرب  دـسرن ، ناشیا  درگ  هب  للخ  درگ  دـبای ، رارکت  رگید  راـب  داـع  رـصرص  حون و  ناـفوط  دوش و  هدـیچورف  نیمز 

رب دیـشکیم و  لسالـس  رد  ار  هوک  هدرگ  نصح  نآ  تناصح  هک  ياهعلق  ره  داتفا . ناشیا  تقو  رـس  هب  نیا  زا  یمینغ  هک  درک  اضتقا  نانچ 
ياپ هدمآ  گنت  هب  اقوبقا  نوچ  دینادرگیم . افـصفص  اعاق  ار  نایجرگ  و  دومرفیم ، حتف  نیعلا  ۀـفرط  هب  دـشیم  نادـنخ  لگ  نوچ  رـساین 

. داتسیا شیپ  يراز  عّرضت و  هب  هداتسرف  ترضح  هب  ار  داینب  رـصرص  دازيرپ ، داهن ، وید  بکرم  نآ  دش و  زجاع  دمآرب ، گنـس  هب  شلهج 
. تشذگرد ناشیا  نوخ  رس  زا  تشگن و  ضّرعتم  شیب  زا  شیب  دوب  پسا  نیا  عالق  نآ  هرصاحم  زا  نارقبحاص  ناطلس  ضرغ  نوچ 

دالب نآ  حتف  تّیفیک  مور و  کلامم  بوص  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  ببس  رکذ 

وزغ ترهش  هک  دوب  نآ  رب  ینبم  درک ، خسف  رابرگید  دومرف و  مّمصم  مور  حتف  تمیزع  هک  ترک  دنچ  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  نوچ 
نشخ تابوتکم  هتـسویپ  تسا و  مّهوتم  وا  رکـشل  ترثک  زا  هک  درکیم  روصت  دیزیاب ]  ] مردلی و  تشاد ، مامت  يراشتنا  ملاع  رد  وا  داهج  و 
نادنچ دادیم ، هانپ  دوخ  شیپ  فسویارق ، ریالج و  دمحا  لثم  ار ، هاگرد  ناگتخیرگ  داتـسرفیم و  تشونیم و  زیمآتشحو  تالـسارم  و 

درک اهتکرح  نیا  زا 
285 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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یغیلاملا نیّدلا  سمش  نآ  زا  دعب  تفگن . چیه  الم  رس  رد  سکچیه  درک و  تروشم  ارما  اب  دنامن . حالص  عقوم  حالـصا و  ّلحم  رگید  هک 
مور شروـی  زا  مهتلود  اـشاح  ياـطغج  رکـشل  تبکن  موـجه  فرع ]  ] موـجن و مکح  هب  هک  دـندرک  تشاد  هضرع  هداتـسرف  نوردـنا  هـب  ار 

. یلعا رمالا  و  دوب ، دهاوخ 
رـضاح مالـسا  لالج  دنامورف . باوج  زا  یغیلاملا ]  ] نیّدلا سمـش  دش ، رهق  رد  شحوم  نخـس  نیا  تشحو  زا  نارقبحاص  ناطلـس  نوچ 

یهلا دییأت  زا  دیما  هک  مینکب  نامّجنم  رایتخا  ارما و  قارای  فالخرب  ار  كرابم  شروی  کی  نیا  دشاب  حالـص  رگا  هک  دـمآرد  وناز  هب  دوب .
. دیآرد ریخست  دیق  هب  دیزیاب ]  ] مردلی مه  ددرگ و  حتف  مور  مه  هک  تسا  نآ 

هب ار  یتکانف  ریش  یلع  ندز  لاف  یناماس و  لیعمسا  هلباقم  ثیلورمع و  تیاکح  دش و  یّلستم  مالسا ]  ] لالج نخـس  هب  نارقبحاص  ناطلس 
حتف هوجو  لهـسا  هب  دـیدرگ و  خامک  راصح  هرـصاحم  تفتلم  یئامزآتخب  تهج  هب  هار  رد  دـش . مور  هّجوتم  هیور  کی  و  دروایب ، لاـثم 

جل نوچ  ایلاح  هک : دومرف  باوج  نارقبحاص  ناطلـس  دندروآ . لابقتـسا  هب  حلـص  ماغیپ  دیزیاب  مردلی  نایچلیا  حتف ، نیا  نیح  رد  دـیدرگ .
. دومرف چوک  هدش ] هّجوتم   ] هدینادرگزاب ار  یچلیا  باوج  نیمه  هب  و  دنامن . لخدم  ار  هناسف  نوسف و  دعب  نم  دش  ام  تکرح  ثعاب  امش 

هرصاحم هب  لاحلا  یف  دیشک و  هیروکنا  فرط  هب  وا  ّرمم  تمـس  زا  نانع ]  ] نارقبحاص ناطلـس  دیدرگ . هجوتم  لباقم  رد  زین  دیزیاب  مردلی 
نارقبحاص ناطلـس  دش . ادیپ  مور  رکـشل  داوس  دـندوب  هداهن  وراب  رـس  هب  يور  غیت  تسد و  هب  نارداهب  رثکا  هک  یتلاح  رد  دـش . لوغـشم 

رد نویامه  نامرف  بجوم  هب  هدایپ  ياهرکـشل  بش  نآ  دـمآ . دورف  هدرک  هیبعت  فوفـص  نمـشد  هلباـقم  رد  تشادـب و  هعلق  حـتف  زا  تسد 
هّرغ هک ] ( ] 1402 م 805 ه /  ) هیامنامث سمخ و  هنس  مرحم  لّوا  هعمج  زور  حابّـصلا  یلع  و  دندرک . بیترت  قیمع  ياهقدنخ  گنج  عضوم 

هلغلغ دروآ و  ریفن  هب  ار  لیفارساروص  گنج  لبط  شورخ  دیدرگ  اّرطم  قفش  هنامز  يوسیگ  هّرط  دش و  اّرغ  الب  قرـشم  قفا  زا  تمایق  حبص 
جوا زا  هتخاس  ّبترم  گرزب  قاسای  بجوم  هب  ار  رکـشل  لاسای  رگج  دالوپ  لد  نهآ  نارداهب  داد ، دای  زیخاتـسر  زور  ار  قیـالخ  مزر  ياـن 
هاگان کی  هب  هک  دوب  هتفاین  شـشک  مامت  هرون  ّدم  زونه  دندرک  مکحتـسم  یچوم  هد  لوغ و  جنپ  هب  راغکناوج  نماد  فطع  ات  راغنارب  لبنق 

گنرف دالوپ  قرغتسم  قّرغم و  ناشفشتآ  ربا  ای  نارگ  هوک  نوچ  یغای  ياهرکشل 
286 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دندیسرب گنردیب 
نارقبحاص ناطلـس  ترـضح  رارقرب  ناشیا  رادم ] هن   ] رگا هک  دش  یلوتـسم  نانچ  ياطغج  رکـشل  رب  ناشیا  تبالـص  مهـس و  لّوا  هعفد  هب 

سایق سایقم  هب  دـمآ و  نایم  هب  درم  نادرم  يرادـنادیم  دربن و  دـیرط  هدـعاق  نوچ  اّما  دـنامیمن . يرادـیاپ  لاـجم  ار  سّفنتم  چـیه  دوبیم 
مینغ رظن  هب  رایدنفـسا  متـسر و  نوچ  هروصنم  رکاسع  زا  راوس  کیره  دـش و  سکعنم  هّیـضق  دـندرک ، هنزاوم  ار  رگیدـمه  گنج  نامینغ 
نامز نیمز و  رب  هراتـسرپ  نامـسآ  نوچ  ناکیپ  عاعـش  تفرگ و  ياـج  اـهغامد  رد  نییور  سوک  هکروک و  شنیّرغ  هکنآ  زا  دـعب  دومنیم .
تشپ هک  یعمج  دندرپس . اضق  رایتخا  هب  تمیزه  نانع  هدرشف  رارف  باکر  رب  ار  تماقا  ياپ  دنامن و  تمواقم  لّمحت  ار  نایمور  دش ، طیحم 

ریـشمش زودـلد و  ریت  لـباقم  ار  اـضق  مکحتـسم ، تعاـمج  نآ  ماکحتـسا  رب  دبهپـس  هاپـس و  دـیما  دوب و  مرگ  موق  نآ  ّتیلوـجر  هب  ناـشیا 
راک رد  ار  راعش  ترصن  ریـشمش  راکـش و  رفاک  يوزاب  نارقبحاص ] ناطلـس  ترـضح  دنداتفا ،  ] نارقبحاص ناطلـس  ترـضح  زوسناهج 

. درک جرخ  هب  هبراحم  هلتاقم و  يانثا  رد  دوب ، راکبان  ناربگ  نآ  رالاس  رادرـس و  هک  ار  « 1  » یلغوا سال  دینادرگ و  رامورات  ار  همه  هدروآ 
. دنتخیرگ یفرط  هب  سکره  هتخیرورف  مه  زا  همه  هک  تسکشب  نانچ  ار  ناشیا  تشپ  هلمح  کی  نیمه  رب  و 

ناطلـس دندروآ . هاگرد  هب  ریگتـسد  ریـسا و  زین  ار  دـیزیاب  مردـلی  دـمآ  رخآ  هب  رادوریگ  هلغلغ  تسـشنورف و  گنج  بوشآ  هکنآ  زا  دـعب 
لاحلا یف  و  دـیناسر . میدـقت  هب  هنأش - ّزع  راگدـیرفآ - رکـش  فیاظو  هدومن  رایـسب  یماکداش  كراـبم  حـتف  نآ  هنارکـش  هب  نارقبحاـص 

و دـینادرگ ، نّیعم  مور  بناوج  فارطا و  عالق  عمق  کنرف و  رحب  لـحاوس  حـتف  تاـیالو و  نیقباـج  دزماـن  ارما  روهمج  اـب  ار  ناـگدازهاش 
. داتسرف دوب  هسرب  کلملا  راد  رد  هک  نیافد  نیازخ و  قسن  طبض و  هب  نادمتعم 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناگنرف  ریمزا  هعلق  و  دومرف ، تکرح  تسا ، گـنرف  ّدحرـس  يادـتبا  هک  ریمزا  اـت  هدومرف  شروی  چوک  رب  چوک  تسار  تمـس  هب  دوخ  و 
رس وا  هغیت  جوا  دیآ ؛ یگنسرف  زا  مک  وا  اب  تبسن  دنوامد  دیامن و  یگنسرخ  وا  دوجو  اب  دنولا  قهاش  هک  دوب  ياهّلق  ار  اضق  درک . هرـصاحم 

طیحم گـنرف  ياـیرد  لـیاه  هعلق  نآ  بناوج  فارطا و  زا  و  هدز ، ازوج  رمک  رد  تسد  وا ]  ] نماد هیاـس  هدرب و  نوریب  ناـمأوت  ناـبیرگ  زا 
هکنانچ دوب ، هدیدرگ 

______________________________

. سالرب رسپ  يدزی : نیدلا  فرش  همانرفظ  (. 1)
287 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. تشادن هار  وا  هحاس  رب  هشیدنا  ياپ  برک  ای  گنوج  یهارمهیب 
هتخت نوچ  ار  بآ  يور  هتـسب  اهرگنل  کیره  ياهرـس  رب  هدرک  عمج  گرزب  ياهرالاب  ریبدـت  فطل  لیح و  نسح  هب  نارقبحاص  ناـطلس 
بیهن نآ  زا  دـعب  و  تسبورف . زگ  دـص  ضرع  رد  زگ  رازه  لوط  هب  میظع  يرـسج  هوک  نآ  ياپ  ات  بیترت  نیدـب  و  دـینادرگ ، راومه  نیمز 

ریت و ناراـب  هک  نادـنچ  دـنداهن ، ـالاب  هب  يور  قاـّفتا  هب  هعلق  نآ  بناوج  فارطا و  زا  هدومزآمزر  ناروآماـن  هدـیدراک و  نارداـهب  اـت  داد 
ات دنداهنیم  شیپ  داهتجا  داهج و  مدق  هدرکان  تافتلا  دیرابیمورف . عیفر  هعلق  نآ  جوا  زا  گنس  ّتیلب  شخت و  گرگت  ریـشمش و  هقعاص 

. دنتفر الاب  ریشمش  تسد و  هب  هدیناسر  هعلق  نآ  عافترا  تیاغ  هب  ار  دوخ  گرزب  تلود  نمی  هب  تبقاع 
هدرمورف ياپوتسد  هب  یّلکلاب  یمارگ  حـتف  نآ  تبیه  زا  دـندوب . هدینـشن  تأرج  نآ  لثم  هدـیرفآ  چـیه  زا  خـیرات  چـیه  رد  زگره  ناگنرف 

اهلفاس اهیلاع  ار  نآ  ي ]  ] وراب جرب و  هدـینادرگ  افـصفص  اعاق  ار  هعلق  نآ  یلاها  عومجم  نارقبحاص  ناطلـس  دنتـشادزاب . گـنج  زا  تسد 
هحلسا هب  هدومرف  رایسب  تخاون  دندوب  لوغشم  ةازغ  هب  زور  بش و  هتسشن  ناراکبان  نآ  يرع  رد  هک  ار  ناناملـسم  ریمزا ، نانکاس  تخاس و 

. دینادرگ ینغتسم  ینغ و  هشمقا  هعتما و  و 
یحاون زا  دنـشاب ، هدوب  راوناـخ  ناـموت  هد  يزاوم  هک  ار  راـتات  ماوقا  عومجم  هدیـشک  ناریا  کـلامم  بوـص  هب  تعجارم  ناـنع  نآ  زا  دـعب 

مارکا زازعا و  هب  زیربت  هنطلّـسلا  راد  زا  هک  دروآیم  دوخ  اب  ار  دیزیاب  مردـلی  و  دـیناچوکب . ناجیابرذآ  فرط  هب  رهـشقآ  راصح و  يروس 
هسرب هب  ار  وا  قودنص  نارقبحاص  ناطلس  دومن . تباجا  ار  ّقح  توعد  درک و  اضاقت  لجا  ياضق  هار  رد  دنادرگزاب . مارملا  یـضقم  مامت 
قاتالآ قالیای  فرط  هب  تعجارم  يور  رایسب  میانغ  اب  و  دومرف . تمسق  نامرهق  دالوا  رب  یضعب  وا و  دالوا  رب  یضعب  ار  کلامم  و  داتـسرف ؛

. درک ماقم  شکلد  ياههگلج  نآ  رد  گرزب  يودرا  هب  يزور  دنچ  هداهن 
تسین و ار  راّفکلا  راد  نآ  تمامت  هک  دوب  نآ  كرابم  رطاخ  هیعاد  ار  نارقبحاص  ناطلـس  دوب و  هدـشن  راـک  ماـمت  ناتـسجرگ  حـتف  نوچ 

. دزادرپ ناشیدب  هاوخلد  بجوم  هب  هک  تسناوتن  یّلک  تاّمهم  هطساو  هب  دوب  هتشگ  هّجوتم  هک  ترک  ود  کی  دنادرگ  دوبان 
نآ عمق  عالق و  نآ  علق  تهج  کی  درک  عمج  یّلکلاب  بناوج  فارطا و  همه  زا  لد  نوچ 
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. داهن بوص  نادب  يور  هدیدرگ  عاقب 

زاخبا ناتسجرگ و  دالب  حتف  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

زا نآ  ضرع  دننک و  دّدرت  هام  کی  هب  زاخبا  تیاهن  ات  سیلفت  کلملا  راد  زا  هکنانچ  تسا ، ضیرع  عیسو و  تیاغ  هب  یتکلمم  ناتـسجرگ 
گرزب و ياـههناخدور  عیـسو و  ياـههگلج  عـیفر و  ياـههوک  نیمزرـس  همه  نـیا  نیباـم  ددـنویپ . ناتـسزکل  زربـلا و  نـماد  هـب  ناـجنزرا 

دیما هب  هتـسویپ  تسا و  هدـشن  حـتف  يرـصع  چـیه  رد  نآ  زا  ياهعلق  نیرتمک  دـنراد  هک  عـالق  هلمج  زا  و  تسا . عقاو  هداـشگ  ياـهرازفلع 
. هدنامیقاب یلاوح  نآ  رد  زورما  ات  ناشیا  فرخزم  نید  و  دناهدرک . اکاحم  هلداجم و  تکوش ، وذ  نیطالس  اب  عالق  نآ  تناصح 
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ماکحتسا هک  لاروت  هعلق  حتف  هب  ادتبا  و  دنادرگ ، صلختـسم  ار  ناشیا  عالق  تسخن  هک  دش  نآ  تهج  کی  راب  نیا  زا  نارقبحاص  ناطلس 
فرط راهچ  زا  ار  اضق  دمآ ، دورف  هتـشگ  طیحم  هعلق  نآ  نوماریپ  زا  نویامه  بکوم  نوچ  دیدرگ . لوغـشم  تسا  ریرحت  ّدـح  زا  شیب  نآ 

هک نیمز  بجو  کی  هک  تسا  یتّیثیح  هب  راذگ  راوشد  ياهرمک  رامـشیب و  راومهان  ياههّرد  رایـسب و  دوب  گرزب  ياههوک  لیاه  هّلق  نآ 
تمحز رازه  هب  هاگرخ  ناکی  لحم  هتـسب  خاـش  هب  هچ  نیچگنـس و  هب  هچنآ  دوجو  اـب  تسین ؛ دوجوم  دـشاب  نتـسشن  اـی  ندز  همیخ  قیـال 

. دندمآ دورف  هدرک  بیترت 
هب ّمهم  نآ  مامتا  رد  ار  رکـشل  نارادرـس  عیمج  دومرف و  عوجر  نادـنزرف  ماـمتها  هب  ار  دوخ  ّصاـخ  راکرـس  عومجم  نارقبحاـص  ناـطلس 

یلع یگنج  هدرک  مرگ  هعلق  تناصح  هب  تشپ  دوب ، هعلق  بحاص  هک  لاروت  دنتـشادن . بش  رارق  زور و  مارآ  هک  دـینادرگ  لوغـشم  یتباثم 
لوغـشم بارـش  شیع و  هب  تسا  ناـشیا  صوـصخم  هک  يدورـس  هـب  رگید  ناظفحتـسم  اـب  زور  هـمه  و  درکیم ، هزاورد  فرط  زا  مـسّرلا 

رب « 1  » یجرگ ناویا  یکش و  دمحا  يدّیس  لدنتسوک و  يدنبرد و  میهاربا  خیش  ریما  لثم  رزخ  يارما  دوبیم .
______________________________

. یجرگ یتاویا  نتم : (. 1)
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نیا هغلابم  هب  دوشن و  رّسیم  دنلب  قهاش  نآ  ریخست  حتف و  دننک  هرصاحم  عطقنیال  ملاع  ضارقنا  ات  نیمز  يور  ياهرکشل  رگا  هک  دندوب  نآ 
. دیسریم یلعا  ترضح  ضرع  هب  عماست  هب  و  دندرکیم ، راکذت  ارما  دزن  هب  ار  ینعم 

نآ رب  ار  نیمز  يور  ناسدـنهم  دوـمرفیم و  یعـس  هعلق  نآ  حـتف  رد  هدرک  تلود  سوماـن  شـالت  نارقبحاـص  ناطلـس  ترـضح  نآرباـنب 
عافترا زگ  رازه  کی  بیرق  هک  وا  هشوگ  کی  زا  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  یـضعب  رکف  دندومنیم . اضیب  دی  ریبدـت  زیگنا و  رد  هک  تشادیم 

. دـندیرابیم هّلق  نادـب  زور  بش و  ینم  تسیود  ياهگنـس  هتـشاد  راکب  اـهقینجنم  رگید  یتعاـمج  و  دنتـسبیم ، یلادبرـس  رواـجلم  تشاد 

. تفاین لخدـم  نیمز  ربیخ  نآ  حـتف  زا  يوم  رـس  کی  سّفنتم  چـیه  هّلیختم  رد  تفای و  ثکم  هرـصاحم  هلماعم  زور  تسیب  بیرق  ات  هّصقلا 
نآ زا  دعب  دوبن . عّلطم  هار  نآ  ّتیفیک  رب  هعلق  لها  رّوصت  زگره  هک  دروآ  تسد  هب  يّرمم  زا  هدیدزد  یهار  تیرکم  رکشل  زا  یکی  تبقاع 

هدرک بیترت  بانط  بوچ و  زا  هیاپ  دصراهچ  هب  ینابدرن  هیفخ  رد  نارقبحاص  ناطلـس  دـیناسر . نارقبحاص  ناطلـس  ترـضح  ضرع  هب 
، دینادرگ راوتسا  هدیشک  الاب  ار  نابدرن  نآ  بانط  هب  تخاس و  مکحم  ار  ّرج  نآ  رمک  رس  رب  ات  داد  ودب  نیمیشیربا  یبانط  اب  کچوک  يّرج 

. دوب هتفر  الاب  سک  هس  یس و  عولط  لّوا  ات  دنتفرگ ، نتفر  الاب  کیکی  رپس  ریشمش و  هب  لدریش  نارداهب  بش  لّوا  زا  ات 
شیپ هدیـشک  غیت  هب  دنتـسنادیم  دوخ  نیمز  ار  نامـسآ  نیک  ماگنه  هب  هک  روانزا  ود  کی  دش . ربخ  لاح  نآ  ّتیفیک  زا  ار  هعلق  لها  هاگان 
روانزا دمآ  نایمرد  نعط  برض و  ود  کی  نوچ  داتسیاب . برح  دّصرتم  هدیشک  ریشمش  هب  وا  هلباقم  رد  ياطغج  نارداهب  زا  یکی  دندیود .

رگید ریاس  نآ  زا  دعب  دمآرد . رـسب  نوعلم  نآ  هک  درک  هلاوح  وا  وناز  هساک  رب  یقامچ  دیودورف و  رگید  يروالد  دنک . ّبلغت  هک  تساوخ 
زا دعب  دندمآشیپ . راهنز  هب  هتشادزاب  گنج  زا  تسد  یگمیسارس  تیاغ  زا  نایجرگ  دندش . ناود  قاّفتا  هب  هدیشک  رـس  رد  رپس  ناروآمان 

بیع و هتسشن  دوب  فرـشم  هعلق  رب  هک  رگید  ياهّلق  نماد  رب  ناتـسجرگ  رزخ و  نارادرـس  اب  نارقبحاص  ناطلـس  دش  رّـسیم  حتف  نیا  هکنآ 
يارما هکنانچ  دنتفرگ  ندمآرب  نادند  تسد و  هب  هوک  نیا  بناوج  فارطا و  زا  نایقاسای  روهمج  هاگان  دومرفیم . هدـهاشم  ار  کیره  رنه 

ار لاروت  هکنآ  زا  دعب  دندنامورف . ّریحتم  هدش  بّجعتم  لاح  نآ  ّتیفیک  زا  دندوب  رضاح  نویامه  سلجم  رد  هک  ّدحرس  ره 
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رد مه  ات  تسویپ  ذافن  هب  یلاع  لاثم ]  ] رفک رب  ناشیا  رارصا  مالسا و  ضرع  زا  دعب  دندرک  رضاح  هاگرد  هب  دّیقم  هعلق  ناظفحتـسم  رگید  اب 
. دندیناسر قاسای  هب  ار  همه  سلجم  نآ ] ]

میلـست لوزن  لوـصو و  دّرجم  هب  دزیم  ههقهق  قـجنلا  رب  تفگیم و  هاـقب  لاـط  ار  دـنوامد  ماکحتـسا  رد  هک  ياهعلق  ره  هب  يو  نآ  زا  دـعب 
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هروصنم رکاسع  تعجارم  نانع  مارملا  یضقم  دندرک و  اهلفاس  اهیلاع  ار  ناتسجرگ  لابج  عالق و  تمامت  یتصرف  كدنا  رد  ات  دندومرفیم 
. دش غابارق  قالشیق  هّجوتم  بوص  نآ  زا 

ار ناقلیب  هعلق  ترامع  نارقبحاص  ناطلـس  ّدحرـس  نآ  تظفاحم  تحلـصم  هب  داد  تسد  كراـبم  لوزن  قاـّفتا  ناـقلیب  یلاوح  رد  نوچ  و 
ناتـسمز نآ  دش و  غابارق  تفتلم  نویامه  بکوم  دـیدرگ  گنت  قالـشیق  مسوم  دـش و  یّـشمتم  زین  ّمهم  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دومرف . دـیدجت 

. دندرب رسب  عیسو  هگلج  نآ  رد  ار  كرابم 

رادمتسر كولم  لتق  یخیش و  ردنکسا  دّرمت  ببس  رکذ 

ار قارع  نارادرـس  دـش و  کـیدزن  هنطلّـسلا  راد  فرط  هب  تعجارم  تقو  هک  1404 م ) - 1403 ه /  806  ) هیام نامث  ّتس و  لاـس  راـهب  رد 
عوط و هب  همه  و  دنـشاب ، ودرا  هارمه  تمزالم ، مسر  هب  هچ  ای  اون  مسا  هب  هچ  يرـسپ ، ای  يردارب  سکره  اـت  تسویپ  ذاـفن  هب  یلاـع  ناـمرف 

قاسای هب  همه  دـش  مولعم  نوچ  دـندرک ، لیم  فّلخت  هب  دوخ  ياههوک  یتخـس  دـیما  هب  هک  رادمتـسر  كولم  رگم  دـندومن ، داـیقنا  تبغر 
ناطلس درک . نایغط  هتـسناد  نایرادمتـسر  هلماعم  هنیرق  ار  دوخ  لاح  ّتیفیک  دوب ، لمآ  رد  هکنآ  هطـساو  هب  یخیـش  ردنکـسا  اّما  دندیـسر ،

. دیسرن یئاج  هب  داتسرف و  وا  راضحا  هب  ناسک  یشوخ  فطل و  هب  ترک  ود  کی  نارقبحاص 
ود نوچ  دش . لوغشم  هوکزوریف  هرصاحم  هب  تسخن  دیشک و  وا  عفد  هب  رکشل  نارقبحاص  ناطلس  تسویپ  قیقحت  هب  وا  درمت  هکنآ  زا  دعب 

تروشمیب دوب  لاوتوک  هک  نیـسح  وا  رـسپ  دـندرک  حـتف  ار  دنبرهـش  بیهن  کی  هب  یبشمین  رکـشل  نارداهب  تشذـگب و  هرـصاحم  زا  زور 
نآ هگرج  زا  هدیشک  دایقنا  هقبر  رد  ار  دوخ  دیود و  ریز  هب  نادنواشیوخ 
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. دندرک میلست  هعلق  دش و  هتسبورف  گنج  زا  وا  تکرح  نآ  زا  هعلق  لها  تسد  درک . بانتجا  نادّرمتم 

یّلبج لهج  دندیـسر  ناـغماد  یلاوح  هب  نوچ  دوب . هدـیناچوک  دنقرمـس  فرط  هب  اـیاضق  نیا  نیح  رد  ار  راـتات  ماوقا  نارقبحاـص  ناـطلس 
ناشیا عفد  هب  ار  یعمج  نارقبحاص  ناطلـس  دـنتخادنا . ناردـنزام  فرط  هب  ار  دوخ  هدرک  نایغط  هار  زا  ربخاـن  هک  تشاد  نادـب  ار  ناـشیا 

. دندنارب دنقرمس  هب  ار  ناشیا  ماوقا  رگید  ریاس  هدرک  جرخ  ار  نابّلغتم  ات  داتسرف 
يور نارقبحاـص  ناطلـس  دـناهدرک . مکحتـسم  مّنهج  هّرد  رد  ار  دوـخ  ساره  بآ  بل  رب  ناـیوالچ  هک  دونـش  نارقبحاـص  ناطلـس  اـّما 

نارقبحاص ناطلس  ترضح  دنداتسیاب . گنج  هب  هدیرب  ار  اهرسج  نایوالچ  دش  ادیپ  ياس  نامـسآ  رتچ  هبکوک  داوس  نوچ  داهن . ناشیدب 
هب هدـمآ  دورف  درکیم  يرـسمه  لحز  جوا  اب  وا  جوم  دروخیم و  بآ  یهام  واگ و  هنیـس  زا  شرعق  هک  هناخدور  نآ  رانک  رد  اهرکـشل  اب 

تمواقم تقاط  ار  نافلاخم  نویامه  تایار  لوصو  دّرجم  هب  یلزیمل  تیانع  قیفوت  یلزا و  تلود  دییأت  زا  دیدرگ . لوغشم  نتسب  رسج  هّیهت 
. دوبن هلباقم  رد  یعزانم  هکنآ  دوجو  اب  دندوب ، هتسشن  افق  هب  هناخدور  رانک  زا  هدنامن 

سانـشسدیلقا و ناسدـنهم  نآ  زا  دـعب  دـنتفاین . رادـگ  هناخدور  نادـب  هدرک  یعـس  گرزب  يودرا  ناسانـشبآ  عومجم  بش  اـت  زور  نآ 
هد يزاوم  ات  دندرب  الاب  هقبط  دنچ  يدنبقاط  هنادـند  رارقرب  گرزب  ياهیوج  رانک  نیا  زا  مه  هک  دـندید  قاری  نانچ  سایق  راگرپ  ناعّنـصم 

. دش ّبترم  رسج  دندرک و  مکحم  واگ  ماخ  هب  هدیچورف  بیترت  هب  زارد  ياهیوج  نآ  زا  دعب  دنامب . قاط  نآ  بآ و  رانک  نیبام  زگ 
رد نارقبحاص  ناطلس  دندیشک . رادمتسر  هب  ار  دوخ  نافلاخم  دوب  فورصم  رـسج  نتـسب  هب  هروصنم  رکاسع  تاقوا ] هک   ] تصرف نیا  رد 

تیاغ هب  عیفر  هوک  ود  هک  دوب  ياهرد  ار  اضق  دـیدرگ . هّجوتم  لوغ  ياهرکـشل  اب  زین  دوخ  هداتـسرف  شیپ  يالقکنم  نارداهب  ناـشیا  بقع 
ملاع باتفآ  وترپ  هدیدرگن و  مک  مد  کی  وا  رـس  زا  همد  فرب و  نامز  نیا  ات  ملاع  شنیرفآ  لّوا  زا  هکنانچ  دوب  عفترم  وا  فرط  ود  زا  دنلب 

هطاحا هگرج  رد  ار  رادمتـسر  راسی  نیمی و  لامهوک  قیرط  هب  هتـشذگ  نانچ  یقیـضم  زا  اهرکـشل  عومجم  هتفاتن . ناـمز  کـی  وا  رد  باـت 
دندید و فلت  ضرعم  رد  ار  دوخ  نوچ  نایوالچ  هدرک ،
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تعاطا و هب  دوخ  هداتسرف  نوریب  قیفر  ود  کی  اب  ار  دوخ  رادرس  دش ، دهاوخن  عفد  ناشیا  رـس  زا  شـشوک  ریبدت و  هب  الب  نیا  هک  دنتـسناد 

تمحرم بآ  هب  ار  ناشیا  میارج  هک  درک  اضتقا  میمع  مرک  دنتـشاد  هرهاق  تلود  هب  تبـسن  يراکتمدـخ  قباوس  نوچ  دـندمآشیپ . داـیقنا 
لیاه و ياههّرد  نآ  زا  نوچ  دـندنارب . چوک  هناخ  ار  همه  دوب  هتفر  رد  هب  هدـنز  هنتف  نآ  سیئر  سأر و  هکنآ  هطـساو  هب  اّما  دـنادرگ ؛ وحم 

ینازرا میحّرلا  دبع  نیّدلا  لامک  دّیـس  دالوا  هب  میدـق  رارقرب  ار  ناردـنزام  تموکح  نارقبحاص  ناطلـس  دـندمآ  نوریب  کلاه  ياهویرگ 
. تخاس فوطعم  دنقرمس  هنطلّسلا  راد  بوص  هب  راغلیا  نانع  و  تشاد ،

دش عقاو  نآ  زا  دعب  هک  گرزب  ياهیوط  دنقرمس و  هنطلّسلا  راد  هب  نارقبحاص  ناطلس  ترضح  لوزن  رکذ 

روهمج ارما و  ناگدازهاش و  ریاس  دومرف و  لالجا  لوزن  دنقرمـس  هنطلّـسلا  راد  رد  رطاخ  دارم  لد و  ماک  هب  نویاـمه  بکوم  هکنآ  زا  دـعب 
نوتاخاقآ و عومجم  دـندز و  لک  ناک  هحاس  رد  تداعـس  قدارـس  اب  ار  كرابم  مّیخم  نآ  زا  دـعب  دندیـسر ، فدارتم  بقاـعتم و  اهرکـشل 
هاگرخ و رد ]  ] هاگرخ هدـمآ  دورف  دوخ  لادواب  تروی و  هب  ریذـپلد  ياضف  نآ  رد  تلود  ياـهودرا  تقفاوم  هب  ریـالج  نیجوی  نیلیکزیق و 

ياهناخراب هاگرد  ناشاّرف  تفرگورف . ار  گرزب  يارحـص  نآ  تحاس  ودرا  داوس  ضرع  لوط و  هب  گنـسرف  هد  يزاوم  هاگراب  رد  هاـگراب 
ضرع رب  ضرالا » تاومّسلا و  اهـضرع  ۀّنج  و   » لیزنت ّرـس  هک  ار  عّصرم  ياهودرا  ریذپلد  يارحـص  نآ  نحـص  رد  هدرب  نوریب  ار  یهاشداپ 
كاخ هحفـص  رب  نوتـس  بانط و  اب  دنچ  یئابق  كالفا  نوتـسیب  هّبق  تفه  ریاود  بنج  رد  هکنانچ  دـندزب . تسا ، لماش  مایخ  قدارـس و  نآ 

. دیدرگ عفترم 
اب خـیم  دومنیم . تسپ  نیقی  ضرعم  رد  نامگ  نوچ  اهنآ  هلباـقم  رد  نخـس  هبترم  دوسیم و  ناویک  ناویا  فقـس  هرگنک  رب  کـیره  هفرش 
زا رـس  غوا  ره  كون  هدروآرد  مهب  ار  كامـس  مکـش  یهاشداپ  هاگرد  غورـس  رـس  دروآ و  مخ  هب  ار  کمـس  تشپ  یهاش  هاگرخ  غوریس 

خرچ یغابشاب  رس  زا  شیغاب  ره  رب  درگرب و  سلطا  کلف  کنولکنوت  نابیرگ 
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طخ غامزن  ۀئیه  درمـش . جوربلا  ۀـقطنم  رب  فرح  فرط  ود  يودـیای  هبقث  تفرگب . تباث  نایعا  رب  هطقن  اهوکرک  هزیـشپ  درک . ردـک  سوقم 
. داهن یسرک  يالاب  رب  یلدنص  هغاسوب  هاگهسوب  هداد  عطاقت  ار  زکرم  جراخ  هریاد  جی  رگید  تکرح  دنکفیب و  تمس  زا  ار  روحم  میقتسم 

هکـشک دش و  هدرتسگ  نوسکا  ابید و  یقبید و  زا  نوگانوگ  یناوا  شورف و  هک  عّصرم  ياهکروا  لّلکم و  ياهودرا  بیترت  نییزت و  زا  دعب 
ياصقا ماسقا  مما و  فیاوط  فانـصا  هک  دش  نامرف  نآ  زا  دعب  دیدرگ . هدیچورف  هدـیچ و  یـسور  ناتک  یغیلاب و  ناخ  اخمک  ياهغـشوق  و 

ياهراواخ یلاع و  ياهقاطراچ  رگیدـمه  بّصعت  هب  دـنداهن و  زاغآ  ندرک  شیارآ  نتـسب و  نییآ  داـینب  دوخ  تکلمم  مسر  هب  ملاـع  دـالب 
ضرع قبط  رب  ار  نآ  تسناوتیم  تسنادیم و  هچره  هکره  دنتـسارایب . رّرکم  ریغ  تـالّمجت  تاـفّلکت و  عاوـنا  هب  هدـینادرگ  عـفترم  عـیفر 
يوعد هبوصنم  هدرتسگ و  کلملا  نمل  طاسب  فیاوط  ءالقع  الضف و  زا  یعمجم ، یبجو  ره  رد  یلفحم و  یمدق  ره  رد  دومنیم . زاب  هداهن 

زا شیر و  ترسح  غاد  زا  هنیس  رّمخم ، دوخ  اب  یبوبحم  بّصعت  هچ  رس و  رد  یبوخ  ّقلعت  هچ  زین ، ار  ّماوع  هتفرگ . مرک  هماگنه  هدیچورف و 
؛ هداهن شیپ  حّورم  حار  زا  یحارص  هدیشک و  ياهشوگ  هب  ار  دوخ  رکیپهام  يراگن  اب  رگید  یعمج  و  شیپ ؛ رد  یلایخ  هعقر  لاصو  جنرطش 

يرواخ نابوخ  هبعالم  يرزآ و  ناتب  هدـهاشم  نوزوم و  ياهتماق  هظحالم  نوگلگ و  ياهـضراع  حیافـص  هعلاطم  دّرجم  هب  رگید  یعمج  و 
رمع هدـیدرگ  یبرط  بغار  یـشیع و  لـیام  لاـب  غارف  رطاـخ و  ماـک  هب  تسا  دوخ  هاوـخلد  هچنآ  بجوـم  هب  سکره  هّصقلا ، هدرک ؛ اـفتکا 

ضّرعتم هدیرفآ  چیه  تّدم  نآ  رد  هک  تفای  ذافن  ناشیا  دارم  قبط  رب  زین  یعاطم  ناهج  نامرف  درکیم . فرـص  نانینزان  مدـق  رد  ار  نینزان 
. دنربرسب رطاخ  دارم  لد و  يوزرآ  بسح  هب  سکهمه  ات  دننیچرب  نایم  زا  مامت  هب  فّلکت  فیلکت و  طاسب  دوشن و  ياهفیاط  چیه  لاح 
يزور نآ  زا  دعب  دـندرک ، طارفا  هب  یماکداش  ینارماک و  دـش  هتفگ  هچنانچ  سکره  تفای و  دادـتما  زور  لهچ  ات  هقیرط  روطنیا و  نوچ 
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نوتاخ اقآ  سّلجت  ّلحم  دش و  هتسارآ  تلود  قنوروا  هب  تنطلس  تخت  دنـسم  نوچ  دندش . لوغـشم  گرزب  يوط  هب  هدومن  رایتخا  كرابم 
ناـشوپقاتغوب دـنتفرگ . ندوـمن  ماـیق  دــنارومأم  هـک  يرما  هـب  ناـیچواره  ناـیچوس و  هدــیدرگ  هتــساریپ  یناوا  شورف و  هـب  نـیلیکزیق  و 

تمصع و ياههدرپارس 
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نانینزان و  دـنتخاس . لّلکم  یتمیق  یلآل  هب  اهیقاط  قاطن  هدرک ، نّیزم  اهبنارگ  رهاوج  ررد و  هب  ار  قاتغوب  قاط  تلود  ياـهودرا  نارادقاـط 
شزان هویـش  هب  هداس  يزادنارـس  فطع  نینزان  نالدكزان  هداهن و  وربا  هشوگ  رب  فّرحم  جاتمین  لگ  لاهن  نوچ  یکزان  نیع  زا  درورپزان 

هب درجم  نزوس  ناکی  یئابیز  یئانعر و  تیاغ  زا  امیـس  میـس - ناّدقورـس  یـضعب  هتـسکشورف ؛ شوگانب  فرط  کـی  زا  شزارف  همـشرک  و 
نازاب هاش  نیگنر  هناهب  نیریش و  هنادکی  نامه  هب  هدزورف و  هعنقم  هیـشاح  رب  ینامع  ررد  هّبح  ای  یناّمر  توقای  نیگن  ای  یناک  هزوریف  متاخ 
کلم و  هدیشک ، ماظتنا  کلـس  رد  کلم  مسا  هب  باذم  تیقاوی  دقع  هب  ار  باشوخ  یلآل  مظن  رگید  یخرب  و  هدروآ ، ماد  رد  ار  نیمز  يور 

تفآ و رد  ار  نونجم  نانوتفم  نوتفم و  ناـنونجم  ناـهن  مّسبت  ناـّتف و  هزمغ و  نـالوج و  هولج و  هب  هدومن و  کـلمت  هویـش  نیدـب  ار  نسح 
ار ارهز  هرهز  تالوغرم ، تاّدم و  هب  هاگ  هتخادرپ و  هنالوغم  يوغلایا  اب  هناکرت  دورـس  نیریـش  هجهل  نیزح و  زاوآ  هب  هاگ  هدنکفا ، تفاخم 

ناشاّرف هدربورف . رگج  رد  یمخز  ياهمخز  ره  هب  هدنکفا و  هنیـس  رد  یمغن  ياهمغن  ره  هب  هتخاس ، ریخـست  دـیق  دـّیقم  ریذـپلد  همغن  کی  هب 
لاپوک هب  تئیه  تیرفع  نالواسی  هدـیچورف ، راسی  نیمی و  رب  نیرواس  حرط  راـک  هاـگرد  ناـبیقن  هدرتسگ و  داد  ناوید  شارف  راـب  ساـیرک 
تنطلس تبالص  هوکش  هتشاد ، ّدحرس  ره  نیطالس  هار  رـس  رب  ّدر  بوچ  تبیه  رفنـضغ  نایچادویا  هدرک و  لام  لیپ  ار  ناموت  يارما  لاسای 

رود و فانکا  فارطا و  نالامشوت  هدینادرگ ، بآ  ار  رگج  دالوپ  نادرگ  هدرگ  تلود  ناشواج  بیهن  و  هدرک ، تام  هدایپ  ار  طاسب  ناهاش 
تباث و تعاطا  رـس  رب  تعاط  مدـق  کیزات  كرت و  زا  قافآ  ياصقا  نارادرـس  و  هتفرگ ، رارق  راوهدـنب  دوخ  نیرواـس  هب  کـیره  کـیدزن 
ماظع و خـیاشم  مارک و  تاداس  نویامه  نامرف  بجوم  هب  سایرک  نیا  نییزت  دـیهمت و  ساـسا و  نیا  نییآ  بیترت و  زا  دـعب  هتـشاد  خـسار 
رد هلزلز  تینهت ، هلغلغ  دـندیناسر . مامتا  هب  مانا  هّفاک  عامجا  ياضتقم  رب  ار  روهـشم  ننـس  فورعم و  ضیارف  ماّیا  ياملع  مالـسا و  تاـضق 

. دیدرگ لامالام  و )  ) لیمالیم راثیا  لیلکت  راثن و  عیصرت  زا  كرابم  هناخیوط  تحاس  دنکفیب و  تانیاک 
هّجوتم یئادـیوس  ره  یئاّنمت و  یپ  رد  يرـس  ره  رگید  راب  تشگ ، هدـیچورف  قاسای  اروت و  طاـسب  دـندش و  قّرفتم  یلاوم  فارـشا و  نوچ 

سومان نمرخ  برط  ياوه  تفرگ و  ندز  نادهاز  یتسرپدوخ  هشوغ  رد  شتآ  یتسم  هویش  هب  هدش ، یئادوس 
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هاروت مسر و  هب  هدـش  قیرف  ود  ناـسنا  و ]  ] يرپ ناـملغ و  يراوح و  عوـمجم  دـش . وـحم  یّلکلاـب  وحـص  باـجح  هداد  داـب  هب  ار  ناروتـسم 
ربـنع ندوـس و  رطع  نتخیمآ و  ریبـع  نتخپ و  هیلاـغ  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  ناـبیرگ  بـیج و  هدروآ ، ناـیم  رد  يوغادـقادق  شـالت  كارتا ،

، حرف قوذ و  تیاغ  زا  هدمآ  ناریط  رد  نایرپ  نالوج و  رد  ناروح  زاورپ ، رد  ناورذت  زان و  رد  نالازغ  دندینادرگ . حّورم  رّطعم و  ندودـنا 
ریذپلد دورس  هب  یضعب  هداشگورف ، شوگانب  شوگ و  زا  داب  تسد  ار  نامنـص  هعنقم  دقع  هداتفا و  یفرط  هب  تسمرـس  ناتب  شوغآرـس  دنب 
زورون حبـص  هعیلط  نوچ  لـعاشم  عاعـش  هدرک . دوخ  ریـسا  ار  يرتـشم  ریگملاـع  همـشرک  هب  یخرب  هدیـشک و  ریخـست  لیدـنم  رد  ار  هرهز 

. هدروآ خرچ  رد  ار  دـیهان  دور ، همخز  هب  ناـحلا ، بیلدـنع  ناـبرطم  هدوـمن . زور  رد  ار  هراتـس  نّوـلم ، سیناوـف  هّعـشا  هدـش و  زورفاملاـع 
راقنم رد  شتآ  ناغوتای  وغردیـش و  يادـص  هدروآرد . ترارح  هب  ار  جازم  لدـتعم  ياهلد  یلوغم  لوغرم  ّدـم و  هب  زادرپ  وغلایا  ناـیچواری 

. هتسشن وناز  ود  هب  میلـست  رـس  زا  گنچ  هتـسب و  رمک  سفن  لوبق  هب  ین  هدنکفا ؛ دوع  غامد  رد  دود  هچنامک  نوناق و  يادا  هدز و  راقیـسوم 
هتشادزاب و صقر  زا  ار  سواط  زان ، هولج  رد  نایوریرپ  هدمآ ، ناشکنماد  ّدخ  دیشروخ  ناّدقورس  هدیدرگ و  ناشفاتسد  يارسلزغ  نالازغ 

. هدز اراس  ربنع  همامش  رد  شتآ  لوغم  دنب  هلوقب  نایومکشم  ندیمارخ 
ردـق بش  تشگ و  یلاـخ  مرحماـن  مرحم و  زا  تـلود  ياـههلجح  دیـسر ، تیاـهن  هـب  ترـشع  هبکوـک  تشذـگب و  تیاـغ  زا  بـش  نوـچ 
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ترشع نونغرا  دروآرب ، دارم  قفا  بیج  زا  رـس  دوصقم  دوعـسم  رتخا  نوچ  دینادرگ . لصّتم  يراودیما  زور  نابیرگ  هب  نماد  يدنمتداعس ،
كرابم هفحت  تینهت و  راثن  هاگراب  ناصوصخم  هاگرد و  ناّصاخ  عومجم  تداعس  حبص  نآ  عولط  لّوا  زا  درپس . تراشب  لبط  هب  اون  تبون 

نییآ یناـبناهج و  هدـعاق  هچناـنچ  ینارماـک  نآ  هنارکـش  هب  هدـمآ  ناـیم  رد  نوگاـنوگ  ياـهکنالاغرج  زیگنا  دـنتفرگ و  ندروآ  شیپ  داـب 
تاقدـص و هفیظو  دـندرکزاب و  قاقحتـسا  باحـصا  تاجاح و  بابرا  يور  رب  ار  هرخاف  نیافد  هرماـع و  نیازخ  ياـهرد  تسا ، یناورـسخ 
کلامم و لوصا  تایالو و  یلاـها  اـت  دومرف  تصخر  نارقبحاـص  ناطلـس  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دیـسر . میدـقت  هب  ماـمت  مـالکال  تاریخ 

. دنتشگ لوغشم  دوخ  راک  هب  سکره  هدومن  تعجارم  تدواعم و  دوخ  فولأم  ناطوا  هب  فارطا 
296 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نتسویپ تمحر  هب  ياطخ و  کلامم  فرط  هب  نارقبحاص  ناطلس  هّجوت  رکذ 

بیاص و ياهرکف  تلود ، نید و  ماکحتـسا  ّتلم و  کلم و  هرابرد  تخادرپ و  ینابناهج  هب  ینارماـک  زا  نارقبحاـص  ناطلـس  نآ  زا  دـعب 
بـسح هب  ار  هنامز  مامز  خـیرات  نیا  ات  هتفای  دادـتما  دولخ  تلود  لیمکت  مأوت  هب  فیرـش  رمع  لامک  نوچ  تفرگ . ندز  هدیدنـسپ  ياهیار 

نارادرس ندرگ  هدیـشک  دارم  ياضتقم  رب  نوکـسم  عبر  کلامم  فارطا  دالب و  فانکا  هب  ترـصن  مالعا  تشاد و  فّرـصت  دیق  رد  هاوخلد 
دّکؤم فرـشا  رطاخ  هب  دهعلا  میدق  زا  هک  یتّین  بجوم  هب  ّنس  ربک  رد  هک  تساوخ  دوب ]  ] هدروآ دایقنا  هقبر  رد  ار  هاگتخت  ره  ياجرب  ياپ 

. دنادرگ كاپ  راّفک  زا  ار  اهدحرس  نآ  هدیشک  ياطخ  بوص  هب  ار  هروصنم  رکاسع  تشاد  رّمخم  و 
نآ زا  دـعب  دـندومن . هغلابم  هشیدـنا  نآ  بیغرت  هب  هملکلا  قفّتم  عومجم  دومرف . تروشم  ترـضح  ناـیعا  تلود و  ناـکرا  هب  باـب  نآ  رد 

نابز دندمآ . شوج  هب  رکـشل  ياهایرد  داتفا و  تانیاک  رد  شروی  هزاوآ  هلغلغ  و  دندز ، نوریب  رفـس  هدرپارـس  هاگراب  ناشاّرف  ات  دش  نامرف 
حطـس رب  هقلح  تاناروک  ریاود  دـش . ياجیب  نوماه  هوک و  لزلزت  زا  نودرگ  ياپ  دـیدرگ و  لوغـشم  ۀـعاّسلا  ۀـلزلز  نآ  ریـسفت  هب  هناـمز 

نانچ لاس  نآ  ناتـسمز  ار  اضق  دومرف ، تضهن  ناتـسکرت  بوص  هب  نوچ  دـنکفا . تانیاک  رد  هلزلز  تاناموت  هبلغ  دروآ و  گنت  تاواـمس 
زا رتتسپ  ار  اههوک  تأیه  فرب  ترثک  و  درـسفیم ، نیمز  رومـس  فاحل  تفه  ریز  ار  یهام  واـگ و  ناوختـسا  زغم  امرـس  تّدـش  هک  دوب 

. درمشیم نیمز 
نوحیج نوحیس و  رساترس  ار  اهرکشل  رگید  دومرف و  لوزن  هدرک  نییعت  غالشق  تروی  تالوس  قآ  هبصق  رد  نارقبحاص  ناطلس  ترضح 

هدرک رهاظ  نامسآ  نیمز و  هب  تبسن  ار  دوخ  ّتیـصاخ  نوچ  نییولع  نارق  ماکحا  هنیرق  ار  اضق  دندمآ . دورف  هک  داد  رارق  هاگناتـسمز  « 1»
. دیشک ریق  راق و  رد  زیت  رات و  همد  ریرهمز و  مد  هب  ار  نیمز  نامسآ و 

هب ار  قافآ  نامداش  بل  هدرک  مدآ  ینب  لاح  نانیمطا  ملاع و  ياهشیوخ  رد  رثا  نآ  زا  دعب 
______________________________

هدش هدوزفا  رطـس  يالاب  رگید  یطخ  هب  دنجخ  هملک  هدش و  هتـشون  نوحیـس  ياج  هب  نوحیج  نبوا ، هدافتـسا  دروم  خـسن  زا  یکی  رد  (. 1)
. تسا

297 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. تفرگ نتسب  هودنا  رامسم 

نارقبحاص ناطلس  ترـضح  دش ، الب  هلماح  دوب  نورتس  اهتدم  هک  رهد  ردام  دیدرگ و  هنتف  لباق  بوشآ و  ّدعتـسم  یّلکلاب  ناهج  نوچ  و 
زا دعب  1405 م ) 807 ه /  ) هیامنامث عبس و  هنس  نابعش  مهدراهچ  هبنـشراهچ ]  ] بش رد  و  تشگ ، يراط  تسا  الو  نآ  مأوت  هک  یـضرم  ار 
هب نارقبحاص  ناطلس  هجوت  رکذ  نتم 297  ینیعم  خیراوتلا  بختنم  درپسب . توملا  ۀـقیاذ  سفن  ّلک  بعت  هب  ار  نینزان  ناج  بت ، زور  هس 

296 ص :  نتسویپ .....  تمحر  هب  ياطخ و  کلامم  فرط 
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، نینرقلا وذ  نامز ، نیقاوخ  ناقاخ  ناهج ، نیطالـس  ناطلـس  مـالع ، کـلام  لـیلظ  ّلـظ  مالـسا ، هاـشداپ  ترـضح  هب  ار  دوخ  گرزب  تلود 
طیـسب یف  یلاعت  هّللا  دّلخ  رداهب - خرهاش  حتفلا  وبا  نیّدلا  اینّدلا و  هلوّدـلا و  نیعم  ناطلـس  نب  ناطلـس  نایک ، نامدود  هواقن  نارق ، بحاص 

رـس رب  تاعاس  مایق  ات  ار  ترـضح  نیا  ياسرفکلف  ياسنامـسآ ، رتچ  هیاس  سّدقت  یلاعت و  دزیا  تشاذـگ . یقاب  هناطلـس  هکلم و  ضرالا 
. راهطالا هلآ  یبّنلاب و  دراد  مادتسم  هدنیاپ و  تانمؤم  نینمؤم و 

یسفن ملاع  دابم  وت  تبونیبیسب  خرچ  زا  هتشذگ  وت  تبون  يا 
یسک  هب  تبون  چیه  داسرم  وت  زاداسرب  سکره  هب  تتبوت  هزاوآ 

298 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

[ تسا دوجوم  ندنل  هخسن  رد  اهنت  هک  رومیت  ریما  خیرات  رد  یئاهلصف  ]15

درک هک  یتاحوتف  دومرف و  هک  يریگناهج  حرش  يزاغ و  ناطلس  رکذ  رد  هقبط 

تداعس دومن و  يور  « 2 « » ُْریَْخلا َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت   » ياضتقم رب  نوچ  یلزیمل  تاحوتف  هحتاف  یلزا و  تایانع  همّدـقم 
ار خـلب  رهـش  هکنآ  زا  دـعب  دـیدرگ ، زارفارـس  يزاـغ  ترـضح  هیاـپ  دـنلب  هیاـس  هب  يرورـس  ریرـس  رـس  دز و  یّلجت  بیرـال  هنازخ  زا  بیغ 
هب تلود  يور  نآ  زا  دعب  و  دومرف ، تمسق  هانپیتیگ  هاگرد  نارداهب  هاپس و  نارادرس  رب  ار  نیسح  ریما  نیافد  نیازخ و  دومرف ، صالختسا 

ّصاخ نمیـشن  تهج  هب  گرزب  یگرا  دینادرگب و  رهـش  درگ  رد  یلاع  یئوراب  دوخ  ّزع  ّرقم  تهج  هب  داهن و  دنقرمـس  هنطلّـسلا  راد  فرط 
. تخاس عفترم  عیفر  ياهرصق  هدرک  اشنا  دوخ 

زین تکلمم  نآ  رد  داهن . ناتسکرت  هب  يور  دش و  مّهوتم  دوخ  هدرک  زا  دینشب  نیسح  ریما  لتق  خلب و  حتف  ربخ  هکنآ  زا  دعب  یـسوم  ریما  اّما 
هدـنز درک . تلالد  نایغط  نایـصع و  هار  هب  تعاط  هّداج  زا  مشح  هدـنز  داهن و  ناقربش  هب  يور  قالیای  هار  زا  دـنک و  تماـقا  هک  تسناوتن 

دنچره تشگن . تفتلم  ياتلیروق  هب  تشکب و  تشاد  یتهج  کی  صالخا و  هار  هک  ار  طالرا  یجنالد  داهن و  زاغآ  یبدایب  د ]  ] اـینب مشح 
رتاوتم و نایچلیا 

______________________________

نآ ورنیا  زا  هدوبن ، خسن  رگید  رد  هک  هدرک  هدهاشم  ار  یبلاطم   303 تاحفص 275 - ربارب  ندنل  هناخباتک  یطخ  هخسن  رد  نبوا  ناژ  (. 1)
. دوشیم هظحالم  هک  تسا  هدرک  طبض  باتک  نایاپ  رد  ار 

هیآ 26. نارمع ، لآ  هروس  (. 2)
299 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دومرف هرصاحم  ار  ناقربش  نارگ ، ياهرکشل  اب  يزاغ  ناطلس  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  درکن . ناشیا  نخس  هب  شوگ  دندرک ، دّدرت  فدارتم 
هّجوتم بقاعتم  يزاغ  ناطلـس  تعجارم  زا  دعب  هک  دـش  لّبقتم  زین  دوخ  داتـسرف و  یـسوم  ریما  اب  ار  دوخ  ردارب  تشگ و  زجاع  مشح  هدـنز 

فوطعم دنقرمـس  فرط  هب  تعجارم  ناـنع  و  درواـین ، یـسوم  ریما  يور  رب  چـیه  هعینـش  لاـعفا  همه  نآ  زا  يزاـغ  ناطلـس  ترـضح  دوش .
دودح ات  ار  خلب  یحاون  تفر و  لّوا  فرح  رـس  رب  رگید  راب  ذمرت  یلاعملا  وبا  هدازدنوادخ  قاّفتا  هب  درک و  فالخ  مشح  هدنز  هدـینادرگ ،

. درک جارات  هقلهق 
هروصنم رکاسع  داوس  نوچ  دوب ، هدرک  قّرفتم  نیقباج  هب  ار  اهرکـشل  مشح  هدـنز  هک  یتلاح  رد  داتـسرف و  وا  عفد  هب  رکـشل  يزاغ  ناطلس 

. داهن ناقربش  هب  يور  هتخیسگ  ار  اهریجنز  تشذگب و  رسج  زا  مامت  لیجعت  هب  دشن و  سکچیه  تفتلم  دیدب 
دوخ ناگراچیب  دندیسریم . ناشیا  کتاکت  هب  زین  رکـشل  دنداهن . بوص  نادب  يور  دشاب  تسرد  رـسج  رگم  هکنآ  رّوصت  هب  نایچنیقباج 
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يزاغ ناطلـس  دیدرگ . نّصحتم  ناقروبـش  رد  مشح  هدنز  دندش . كاله  راوخنوخ  هطرو  نآ  رد  رثکا  دـنتخیر و  بآ  رد  غیت  مه  و ]  ] زا ار 
هفولع همعط و  هک  راهب  لّوا  رد  درک و  هرصاحم  رود  زا  ار  ناقروبش  ناتـسمز  زییاپ و  نآ  نالتق ، ياهرکـشل  اب  سالربوکاچ  ات  دومرف  نامرف 

رب وفع  ملق  يزاغ  ناطلـس  دش . یجتلم  ودرا  ترـضح  هب  سالربوکاچ  تمزالم  رد  دمآ و  نوریب  تعاطا  هب  مشح  هدنز  دش  مامت  هروصحم 
. دومن ینازرا  سیفن  تاعاطقا  ناقربش ، ضوع  رد  هدیشک  وا  میارج 

مشح هدنز  لتق  ببس  لوغم و  فرط  هب  يزاغ  ناطلس  هّجوت  رکذ 

ياهرکـشل اب  يزاغ  ناطلـس  دیدرگ . مرگ  ناشیا  تکرح  هزاوآ  دـش و  ادـیپ  رهّنلا  ءاروام  فرط  هب  هّجوت  سوه  ار  لوغم  يارما  نآ  زا  دـعب 
. دومرف تعجارم  رایـسب  میانغ  اب  هدـینادرگ  روهقم  ار  راّفک  عومجم  هدیـسر ، راقحوق  لاعنوی و  دودـح  ات  داهن و  ناـشیا  عفد  هب  يور  نارگ 

هدنز يذـمرت و  یلاعملا  وبا  دّیـس  هدازدـنوادخ  ار  اضق  داتفا ، قاّفتا  نویامه  لوزن  تسا ، ناتـسکرت  تافاضم  زا  هک  قونرز  هبـصق  هب  نوچ 
دندوب هدرک  تروشم  هیفخ  رد  ناریرش  زا  یعمج  اب  یسوم  ریما  يدنقرمس و  ثیّللا  وبا  مالسالا  خیش  مشح و 

300 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هب ار  ّتیفیک  نیا  تروشم  لها  زا  یکی  ار  اضق  دنیامن . لیجعت  يزاغ  ناطلس  ترـضح  دصق  هب  هتخیرورف  ودرا  رـس  رب  ربخان  يزورمین  هک 

. دنتشاد وغری  گرزب  ناوید  رس  دندروآ و  ترضح  هب  يریسا  دیق  رد  ار  عومجم  ات  تسویپ  ذافن  هب  نامرف  لاحلا  یف  دیناسر . ضرع 
رّرقم يدنقرمس  ثیّللا  وبا  خیش  اب  ار  یلاعملا  وبا  اّما  دوشخبب ، ناشیا  ینادان  رب  يزاغ  ناطلس  تسویپ  توبث  هب  میظع  هانگ  نیا  هکنآ  زا  دعب 
هدـنز تاّرم  تاّرک و  هب  داسف  هنتف و  همه  نوچ  دـندرکن . ضّرعت  باتع  باطخ و  هب  ار  یـسوم  ریما  و  دـنوش . ّجـح  رفـس  هّجوتم  هک  دومرف 

. درمب دیق  نامه  رد  ات  دنداتسرف  دنقرمس  هب  هدینادرگ  دّیقم  ار  وا  دوب  مشح 

مزراوخ فرط  هب  ّلوا  تبون  يزاغ  ناطلس  هّجوت  رکذ 

هب تشاد ، ياطغچ  نیطالس  هب  ّقلعت  دهعلا  میدق  زا  هک  ار  هویخ  تاکلام و  يادغکنان ، ریما  نب  یفوص  نیـسح  ریما  بالقنا ، نیا  تّدم  رد 
. داتسرف لام  نآ  بلط  هب  ار  يزبس  رهش  نیّدلا  لالج  یضاق  تقو  نیا  رد  يزاغ  ناطلس  دومنیم . فّرصت  ّبلغت 

تهج هب  رگید  راب  يزاغ  ناطلـس  دـش . تموصخ  تهج  کـی  هدـینادرگ  دـّیقم  ار  وا  درکن و  یـضاق  نخـس  هب  شوگ  یفوص  نیـسح  ریما 
تشگ هّجوتم  نارگ  ياهرکشل  اب  دریگیمنرد ، نخـس  هک  دید  نوچ  دادن . هدیاف  مه  دومرف ، لاسرا  زیمآتحیـصن  یبوتکم  تّجح ، تماقا 

بابـسا نآ  هّیهت  رد  وا  زونه  تخیگنارب . ناحلـصم  مّهوت  تیاغ  زا  دنامب و  ّریحتم  یفوص  نیـسح  ریما  درک . لوزن  یقیرا  نوواق  رانک  رد  و 
باب رد  نیسح  ریما  تخاس . اهلفاس  اهیلاع  راّرج  رکـشل  ياپوتسد  ریز  رد  یحاون  رثکا  هدومرف  حتف  ار  تاک  هبـصق  يزاغ  ناطلـس  هک  دوب 

ناطلس دیـسرب . هدرک  لاسای  تشاد  هک  يرکـشل  ره  اب  ربخان  دبای ، ماکحتـسا  هعـضاوم  نآ  هکنآ  يانثا  رد  دینادرگ . مرگ  نایچلیا  هحلاصم 
هیبعت فوفص  رثکا  زونه  داتـسیاب . هضراعم  هب  دوب  دوجوم  هک  ردقنآ  اب  دندوب  هتفر  نالات  شارت و  هب  شرکـشل  ناثلث  هکنآ  دوجو  اب  يزاغ 

تافو یفوص  نیسح  نآ  ءانثا  رد  رایسب ، دش  و ]  ] دمآ زا  دعب  دومن . مایق  یهاوخرذع  هب  دیدرگ و  مزهنم  یفوص  نیسح  هدشان 
301 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هتـشاد كولـسم  ار  حلـص  قیرط  لّوا  رارقرب  يزاـغ  ناطلـس  دـندرک . سـالجا  تراـما  سلجم  رب  ار  یفوص  فسوی  رهـش ، لوـصا  تفاـی و 
تلـصو نخـس  نیبناـج  زا  نوچ  و  درک . يراتـساوخ  دوخ  رـسپ  تهج  هب  ار  یفوص  نیـسح  رتخد  دومرف و  لاـسرا  زیمآتینهت  هماـنتیزعت 

ياهرکـشل رابرگید  هک  دـش  ترورـض  داهن . زاغآ  فّلخت  داینب  راـبرگید  یفوص  فسوی  دومرف . تعجارم  يزاـغ  ناطلـس  تفاـی ، رارقتـسا 
. دنیآ تکرح  رد  وا  دصق  هب  نارگ 

هک درک  لوبق  داتـسرف و  شیپ  ناـسک  تعافـش ، رذـع و  هب  راـبرگید  یفوص  فسوی  دیـسر  صاـخ  هبـصق  دودـح  هب  يـالقنم  داوس  نوـچ 
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داتـسرف و رتخد  يراتـس  ا ]  ] وخ هب  ار ]  ] يدراپا وتیاجلوا  سالرب و  راگدای  يزاـغ  ناطلـس  دتـسرف . هاـگرد  هب  ار  دوخ  ردارب  رتخد  بقاـعتم ،
. تشگزاب دوخ 

ناتسلوغم هب  ّمود  ترک  يزاغ  ناطلس  هّجوت  رکذ 

رکـشل شروی  تمیزع  لوغم ، ياهلیا  طبـض  تحلـصم  تهج  هب  تفای ، نانیمطا  مزراوخ  هلماعم  زا  ترـضح  كراـبم  رطاـخ  هکنآ  زا  دـعب 
ياهرکـشل اب  هاش  لداـع  ناـیب و  دّـمحم  خیـش  ریگناـهج و  هدازریما  خیـش و  رمع  هدازریما  تسخن  دومرف و  مّمـصم  بوص  نادـب  نویاـمه 

ریاس هدز  هاگرکشل  تسا  موسوم  « 1  » هپتارق هب  هک  یعـضوم  رد  نیّدلا  رمق  ار  اضق  دـش . هناور  بقاعتم  زین  دوخ  و  دـینادرگ ، هناور  يالقنم 
هکرب رد  ار  دوخ  دـش  عیاـش  راعـش  ترـصن  تاـیار  لوصو  ربخ  نوچ  درکیم . بیغرت  رهّنلا  ءارواـم  شروی  مزع  هب  ار  ناتـسلوغم  نارادرس 

. درک مکحم  ناتسلوغم  ياههوک  زا  تسا  یهوک  نیرتتخس  هک  نابرع 
، يزاغ ناطلـس  تفرگشیپ . رارف  هار  دنامن و  تماقا  لاجم  ار  نیّدلا  رمق  هک  دومن  یتبالـص  دیچیپب و  لیاه  هّرد  نآ  رد  ار  وا  يزاغ  ناطلس 

. دوب زیخبآ  یگدنراب و  مسوم  ار  اضق  داتسرف . وا  « 2  » یشیماکیت هب  ار  رداهبارق  جوا  ساّبع و  سالرب و  نیسح 
هب دمآرد و  رسب  سالرب  نیسح  پسا  روبع ، يانثا  رد  دمآشیپ . بعص  ياهناخدور 

______________________________

هبتارق نتم : (. 1)
. یشیماکلی نتم : (. 2)

302 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
، دیـشک جوا  فرط  هب  ار  دوخ  نیّدـلا  رمق  دنتـشگزاب و  ینعم  نیا  هطـساو  هب  ارما  دـندش . كاله  یبادرگ  رد  پسا  اب  وا  نیعلا  ۀـفرط  کـی 
وا سولا  لیا و  خیش ، رمع  هدازریما  تخیرگ . نوریب  نیّدلا  رمق  دیسرب . اعماعم  هداهن  وا  یپ  رد  رس  يالقنم  ياهرکشل  اب  خیش  رمع  هدازریما 

رـصع لثملا  برـض  تحالم  نسح و  رد  هک  ار  اقآ  داشلد  نیّدلا ، سمـش  ریما  رتخد  يزاغ  ناطلـس  دروآ . ترـضح  هب  هدـیناچوک  مامت  ار 
دنجزا کلملا  راد  ات  تلود  هدروا  تارّدـخم  تمـصع و  هدرپارـس  ناصوصخم  دومرف . تعجارم  امناغ  املاس  دروآ و  هلاـبح  رد  دوب ، دوخ 

. دندرک لابقتسا 
يوط بابسا  نویامه  لوصو  ات  تفرب و  رتشیپ  دیبلط و  تصخر  نیرواس  وقزوت و  هناهب  هب  دوب ، وا  عاطقا  دنجخ  هبصق  هک  ریالج  هاش  لداع 
يوط يانثا  رد  هک  دندوب  هدرک  رّرقم  ناسفندب  زا  یعمج  طالرا و  ناکروت  نایب و  دّمحم  خیش  اب  ار  اضق  تشاد . ّبترم  بکوم  شکشیپ  و 

تاکرح نیارق  زا  تانـسوس ، بیترت  تانیرواس و  نییزت  يانثا  رد  دـنریگورف . ریـشمش  هب  ار  يزاغ  ناطلـس  نتفرگ ، هساک  نداـهن و  شآ  و 
. دندنامورف ّریحتم  ناتصرفدب  نآ  داهن . هار  هب  يور  هدیدرگ  راوس  ندیـشک  شآ  زا  شیپ  و  دش ، مولعم  ار  يزاغ  ناطلـس  دنچ  يزیچ  ناشیا 
. داهن ضرع  قبط  هب  دنیامن  صحفت  هکنآیب  ار  دوخ  ریمّـضلا  یف  ام  دـمآ و  ترـضح  هب  هاش  لداع  دـننک  بلط  هکنآیب  لاس  نآ  ناتـسمز 

. دش لوغشم  ناشیا  كرادت  هب  تسویپ و  نیقی  هب  نامگ  نآ  ار  يزاغ  ناطلس 
. ملعا هّللاو 

ناشیا لاح  لآم  تّیفیک  ياغوب و  يراس  ریالج و  هاش  لداع  تفلاخم  ببس  رکذ 

زا ناطلـس  تبیغ  رد  ترک  دنچ  هک  جراخ  تکرح  هطـساو  هب  1377 م ) ه /  779  ) هیام عبس  نیعبـس و  عست و  هنـس  قباطم  ول ، لاس  راهب  رد 
باب نآ  رد  دومرف و  بلط  ار  کیدزن  رود و  نارادرـس  عومجم  دـهد . یلامـشوگ  ار  وا  هک  تساوخ  دوب ، هدـش  رداص  یفوص  فسوی  ریما 

نامرف درادـن . قاّفتا  يداعا  عمق  هب  هک  دـش  مولعم  وا  تاملک  نومـضم  زا  ار  يزاغ  ناطلـس  دومن . عانتما  نایب  دّـمحم  خیـش  درک . تروشم 
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ار وا  ات  دومرف 
303 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناصوصخم زا  هتخاس ، ناتـسلوغم  شروی  دزمان  راوس  رازه  تسیب  اب  ار  اغوبيراس  هاش و  لداع  نآ  زا  دـعب  دـندیناسر . قاـسای  هب  فّقوتیب 
. دینادرگ بوحصم  ار  رداهب  ياغوب  یچلیا  رداهب و  ياطخ 

هنابهـس دودح  هب  نویامه  تایار  نوچ  و  دش . مزراوخ  هّجوتم  اهرکـشل  رگید  اب  دوخ  دـناشنب و  دنقرمـس  رد  ار  رداهب  اغوبقآ ] اغوبغا -[  و 
پسا رب  نایغط  هنایزات  دوخ  ناصوصخم  اب  یبش  مین  طالرا  ناکرت  ربخان  دیسرب ، تسا ]  ] مزراوخ ّدحرس  رهّنلا و  ءاروام  ّدحرـس  هلـصاف  هک 

ار یچنازخ  دالوپ  هدومرف  تماقا  هلحرم  نآ  رد  يزاغ  ناطلس  داهن .]  ] بایراف بوص  هب  يور  هتفرگشیپ  تفلاخم  هار  درک و  مرگ  نایـصع 
یغای اغوب  يراس  و  هاش ] لداع   ] هکنآ نومـضم  دـیناسر ، تشاد  هضرع  دنقرمـس  فرط  زا  لیجعت  هب  یچلیا  هاگان  داتـسرف . ناـکروت  رثا  رب 

دنقرمـس فرط  هب  ار  مزراوخ  تمیزع  نانع  يزاغ  ناطلـس  دـناهدرک . هرـصاحم  ار  دنقرمـس  هتفرگ  ار  ياغوب  یچلیا  رداهب و  ياـطخ  هدـش 
. دنارورف چوک  رب  چوک  نانعمه  داب  اب  دینادرگ و  فرحنم 

. دندش هّجوتم  شترضح  هلباقم  هب  يور  هدرک  لاسای  ياغوب  يراس  هاش و  لداع 
ادیپ یغای  رکـشل  داوس  دیـسر ، هنیمرک  هبـصق  دودح  هب  نوچ  دوب . هداتـسرف  رتشیپ  يالقنم  ياهرکـشل  اب  خیـش  رمع  هدازریما  يزاغ  ناطلس 

دّصرتم فلاخم  راوس  رازه  کی  هک  یهاگنیمک  رد  ربخان  تفر و  نوریب  لوارق  دنچ  یصوصخم  اب  رداهب  خیـش  رمع  نایملاع  هدازریما  دش .
هلمح زا  ریغ  هب  هک  تسناد  ناـیملاع  هدازهاـش  دـمآرب . نودرگ  جوا  رب  زیگناتماـیق  هـیق  هـلزلز  و  دـنداشگب ، نـیمک  ناـیغای  هداتـسیاب  دوـب 

. دز نافلاخم  بلق  رب  ار  دوخ  ریشمش  تسد و  هب  دولآمشخ  ریش  نوچ  هدیـشک  نیز  سوبرق  رد  رـس  رـس و  رد  رپس  دنامن  ياهراچ  هنالّکوتم 
کی يزاوـم  دـینادرگ و  راـمورات  ار  همه  دـبای  هار  دـنوادخیب  هّلگ  رب  هک  هنـسرگ  گرگ  اـی  دـتفا  هشیب  هشیر  رد  هـک  شتآ  هلعـش  نوـچ 

دنامن و تماقا  لاجم  ار  سکچیه  دندش ، هاگآ  الب  نآ  عوقو  زا  فوفص  هحنجا  دیـسر و  لوغ  هب  ناگتخیرگ  همّدقم  نوچ  دنارب . گنـسرف 
دنتفر رد  هب  ياهشوگ  زا  کیره  نادّرمتم  یقاب  دندیـشک . قاچبق  تشد  بوص  هب  ار  دوخ  اغوبيراس  هاش و  لداع  دـنتفرگ . شیپ  زیرگ  هار 

. دش یلاخ  ناشیا  ّرش  زا  تکلمم  و 
304 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هیحان نآ  رد  نیّدلا  رمق  هنتف  ناکدنا و  کلملا  راد  یئاراد  هب  خیش  رمع  هدازریما  ندش  دزمان  رکذ 

بجوم هب  دیدرگ و  رّرقم  شترضح  عاطقا  هب  دنجزا  نموت  هدزاود  ودلج  مسا  هب  دش  رّسیم  نایملاع  هدازهاش  مامتها  ّرمم  زا  یّلک  حتف  نوچ 
تخات رب  تخات  ربخان  لوغم  ياهرکـشل  عومجم  اب  نیّدـلا  رمق  لاس  نآ  راهب  رد  دـیدرگ . هّجوتم  بوص  نآ  تهج  هب  عاـطم  ناـهج  مکح 

هکنآ نیح  رد  درک . هلباقم  وا  اب  باسرق  رانک  رد  تشاد  هارمه  هک  هاپس  ردق  نآ  اب  هنالجعتسم  زین  خیش  رمع  هدازریما  داهن . دنجزا  هب  يور 
هب خیش  رمع  هدازریما  دنتـشگ . قحلم  یغای  اب  هدش  فّلختم  هعفد  کی  هب  دوب  راوس  رازه  هس  ناشیا  ناس  هک  قادق  رازه  دوش  هیبعت  فوفص 

. تشونزاب دنقرمس  ترضح  هب  ار  ّتیفیک  دش و  نّصحتم  لابج  عالق  هب  هدیدرگ  فرحنم  هلتاقم  نآ  زا  ترورض 
یـشابتآ و عضوم  زا  زونه  دـیدرگزاب . دوب  هدرک  تماـقا  زور  هس  هکنآ  زا  دـعب  نیّدـلا  رمق  دومن . هّجوت  ماـمت  لـیجعت  هب  يزاـغ  ناـطلس 
زا شیب  نویامه  رتچ  هیاس  رد  دندش و  قّرفتم  شارت  هجلوا و  دـصق  هب  رکـشل  نارداهب  دیـسرب . بقاعتم  يزاغ  ناطلـس  هتـشذگان  يزایاپرا 

ار وا  دومن و  هلمح  تشاد  هک  درم  ردق  نآ  اب  يزاغ  ناطلس  دیـسرب . هاگنیمک  هب  سک  رازه  راهچ  اب  نیّدلا  رمق  ار  اضق  دنامن . سک  دصیس 
هلباقم رابرگید  دندش و  قحلم  وا  اب  هیحان  نآ  رد  اغوبيراس  هاش و  لداع  تفریم . وا  رثا  رب  « 1  » جاغ ای  هکلنس  ات  نانچمه  و  درک ، رامورات 

تخادنا نوریب  يرانک  هب  ار  دوخ  ششوک  یعـس و  رازه  هب  نیّدلا  رمق  دنتفرگ .]  ] شیپ تمیزه  هار  رـساخ  بیاخ و  لّوا  هلمح  رد  دندرک .
. داهن نابایب  رد  رس  ناموناخ  یب  و 
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قّرفتم بناج  ودره  عباوت  یـشاوح و  عومجم  هک  يّدـح  اـت  دـنتفریم ، زیرناـنع  دـش و  ناور  وا  ياـفق  رد  دوخ  نوشق  اـب ]  ] رداـهبارق جوا 
يّدح ات  داهن ، وا  یپ  رد  رـس  اهنت  هنـسرگ  گرگ  نوچ  رداهبارق  جوا  تخیرگیم . دناریم و  نانچمه  سک  تشه  اب  نیّدلا  رمق  و  دـندش .

رب نیز  ههوک  زا  رداـهبارق  جوا  درک . طقـس  ار  وا  پسا  ریت  کـی  هب  دیـشکزاب و  ناـنع  نیّدـلا  رمق  دـش . عـقاو  وا  پسا  رب  وا و  رب  مخز  هک 
تسجورف و نیمز  تخمیک 

______________________________

. جاغیزغلی جاغآزوغلی و  افصلا : ۀضور  همانرفظ و  (. 1)
305 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زا دعب  هدایپ  حورجم و  رداهب  درک . یـشیماروا  دومن و  عانتما  دـنریگ . نایم  رد  ار  رداهب  هک  دنتـساوخ  نیّدـلا  رمق  ناقیفر  درب . ریت  رب  تسد 
. دومرف تعجارم  « 1  » مقاتا هار  زا  يزاغ  ناطلس  تسویپ . ودرا  هب  زور  هس 

. تفای تافو  خیرات  نامه  رد  دوب ، هدنامزاب  شروی  هطساو  هب  ریگناهج  هدازریما 

خیش رمع  هدازریما  تسد  هب  رغشاک  حتف  رکذ 

لالقتـسا و هب  تسا ، هدـش  هتفگ  اقباس  وا  فصو  هک  اـقآ  كریم  دـش ، رغـشاک  هّجوتم  یلاـع  تراـشا  بجوم  هب  خیـش  رمع  هدازریما  نوچ 
تفرگب و اههاگلوارق  رد  ار  وا  نالوارق  یگتـسناد ، تیاغ  زا  خیـش  رمع  هدازریما  تسـشنب . هدز  گرزب  یلوتیق  رهـش  رهاظ  رد  مامت  راـیتخا 

هاـگباوخ زا  هکروک  ریفن  وغری و  هلغلغ  ناراوس و  نآارـس  يادـص  زا  اـقآ  كریم  دـمآرد . وا  يودرا  بناوـج  فارطا و  زا  یبـشمین  ربخاـن 
. تسجرب تحار 

نوچ داد . باوج  رد  زا  خیـش  رمع  هدازریما  دز . نامزالم  رب  گناب  دید ، الب  بالیـس  شتآ و  نافوط  نایم  رد  ار  دوخ  داشگ و  مشچ  نوچ 
فـطل و تیاـغ  زا  خیـش  رمع  هدازریما  تساـخرب . ياـج  زا  دز و  يو  رب  تسد  اـقآ  كریم  تفر ، نوردـنا  هـب  رد  هـجرف  زا  ریـشمش  ناـملی 

هجاوخ رـضخ  نآارک ، نآ  همه  زا  دـندش . فّرـشم  سوـبتسد  هب  نارتـخد  و  « 2  » ناـنیلگ تعاـمج  دومرف . نیکـست  ار  وا  یّلبج  تمحرم 
نآ قسن  طبض و  رس  رد  زور  دنچ  هکنآ  زا  دعب  دندش . ریگتسد  ریسا و  لیـصفت  هب  یقاب  درب . رد  هب  ناج  خیـش  نالغا  دادیادخ و  نالغوا و 

طابر ناـشیا ، تماـقا  تهج  هب  ياهبـصق  دروآ و  دـنجزوا  فرط  هب  رغـشاک  لوصا  یلاـها و  عومجم  اـب  ار  اـقآ  كریم  تشذـگب ، تکلمم 
. تفای تافو  ودرا  رد  مه  هراچیب  لاس  هس  زا  دعب  درب . هاگرد  هب  ار  اقآ  كریم  دومرف و  اشنا  مان ، گنهرس 

______________________________

(. ص 73  ) مقاتا یماش : همانرفظ  مقاما ، نتم : (. 1)
. ناسورع ینعم  هب  نانیلگ  (. 2)
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مقاتا فاصم  نیّدلا و  رمق  رس  رب  خیش  رمع  هدازریما  هّجوت  رکذ 

ياهرکـشل دهدیم و  داشگ  غیت  دیلک  هب  ار  میلاقا  رـس  دوخ  هب  هک  دش  نآ  ددصرد  خیـش  رمع  هدازریما  دوجو  هک  دید  نوچ  يزاغ  ناطلس 
دومن و تماقا  تغارف  ریرـس  رب  دـینادرگ . مرگ  وا  دـیواج  تلود  هب  دـیما  تشپ  دربیم ، ياج  زا  ياپ  هلمج  هفطع  کی  هب  ار  ملاع  کلامم 

ربخ نوچ  دوب . هتـسشن  هدز  هاگرکـشل  مقاتا  رد  لوغم  يارما  زا  یعمج  اب  نیّدلا  رمق  و  داتـسرف . ناتـسلوغم  هب  نارگ  يرکـشل  اب  ار  هدازریما 
، رایـسب یـشملاغزوق  زا  دعب  دندمآرب . مهب  تسا  هدـش  هّجوتم  دوخ  كرابم  سفن  هب  يزاغ  ناطلـس  هکنآ  رّوصت  هب  دونـشب ، رکـشل  لوصو 
لوزن و مه  نیمک  رد  زور  دنچ  دندمآ . دورف  هتـسارآ  هیبعت  هرابرگید  توخن  ربک و  تیاغ  زا  تسا . خیـش  رمع  هدازریما  هک  دـندرک  مولعم 
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گنج دّـصرتم  هدرک  لاسای  یهاگنیمک  رد  تشذـگرد و  لوغم  رکـشل  زا  ریگبـش  کی  هب  خیـش  رمع  هدازریما  تبقاع  دـندرکیم . لاحترا 
نوچ دیچیپ . دوخ  رب  هدروخمخز  رام  نوچ  دیدب و  هکرعم  فوفص  داوس  دینشن . افق  اب  تساوخیم  هزور  ره  تداع  رب  نیّدلا  رمق  داتسیاب .

لوبنق و جوا  رد  هاگ  خیـش ، رمع  هدازریما  و  داتـسیاب . گنج  هب  دیـشک و  مهرد  هرون  هیام  كدنا  هلیح  رازه  هب  وا  دوب ، رّذعتم  لاسای  لاجم 
داـب هب  نآ  بنج  رد  ناتـسادرپ  ناتـساد  هک  دوـمنیم  دـنچ  يرنه  دوـمرفیم و  یـشیماجیک  دوـخ  كراـبم  سفن  هـب  لواره  طـسو  رد  هاـگ 
نوچ ریـشمش  برـض  هب  هدازریما  داهنیم ، يور  نیّدلا  رمق  هک  اجره  تسبیم و  هار  رـس  نیّدلا  رمق  دومنیم ، هلمح  هک  اجره  هب  تفریم .
نانع تشادـن ، هدازریما  هلمح  بات  تبقاـع  درک  شـشوک  هک  دـنچره  هراـچیب  دـینادرگیم . گـنت  وا  رب  ار  تکرح  هصرع  دولآمشخ  ریش 

. تفرگشیپ رارف  هار  لاح  همیسارس  دینادرگب و 
رمق نآ  زا  دعب  دش . ریـسا  حـتف  نآ  رد  دوب  هدـنام  ملاس  ياتغج  نیقباج  زا  هک  لوغم  سولا  هّیقب  دـش و  عطقنم  وا  تّوق  یّلکلاب  حـتف  نیا  رد 

ار سواط  ناریس و  زا  ار  يرپ  هک  لوغم  دنبهلوغن  نارتخد  زا  خیش  رمع  هدازریما  دنامن . تماقا  لاجم  ناتـسلوغم  زا  عضوم  چیه  رد  ار  نیّدلا 
سیفن و ياهتاغوس  ناتـسلوغم ، تاکّربت  تاقوسنت و  رگید  زا  و  درک . ادـج  هفیرـش  هّصاخ  تهج  هب  دـندروآیم  ریخـست  دـیق  رد  ناریط  زا 

رد لوغم  هدرب  مالغ و  خیرات ، نآ  يادتبا  زا  داهن . هاگرد  هب  يور  هدینادرگ  ّبترم  فیطل  ياهغیلراب 
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. تفای راشتنا  دالب  ریاس  رهّنلا و  ءاروام 
كّربت هب  نویمه  ههوک  رب  چوک  هکروک  ات  دومرف  لاحلا  یف  دـیامن . هّجوت  دوخ  راـبرگید  هک  تساوخ  حـتف  نآ  کـشر  زا  يزاـغ  ناـطلس 

چیه زا  يربخ  يرثا و  دیـسرب  هک  راقحوق  لاغنوی و  دودح  ات  دنارب  لیجعت  هب  هک  دنچره  دـمآ . تکرح  رد  راعـش  ترـصن  تایار  دنتـسب و 
ناموت و  دروآیم ، هانپملاع  هاگرد  هب  اجتلا  هدومن  رارف  قاـچبق  تشد  زا  نـالغا  شیماـتقوت  هک  دیـسر  ربخ  تعجارم  نیح  رد  تفاـین . لـیا 

. تخاس فوطعم  دنقرمس  هنطلّسلا  راد  فرط  هب  تعجارم  نانع  هدومرف  هناور  و  داتسرف . لابقتسا  هب  ار  کبزوا  رومیت 

ناخ سورا  ناطلس و  نایم  هک  ياهلتاقم  اهنآ و  ضوع  رد  وا  نارفک  نایب  دومرف و  تباث  شیماتقوت  اب  تبسن  يزاغ  ناطلـس  هک  یقوقح  رکذ 
دش عقاو 

لّوا سلجم  رد  مه  هکنآ  لثم  دیناسر  میدقت  هب  مالکال  ياهغلابم  مودق  مارتحا  رد  يزاغ  ناطلـس  دیـسر ، تلود  هاگرد  هب  شیماتقوت  نوچ 
وا تروی  ّصاخ  هدرپارـس  تسدالاب  دومرف و  ماعنا  هعفد  کی  هب  تاسوبلم  تابوکرم و  اب  هناهاش  تالّمجت  هن و  اه ]  ] اشداپ ياـههناخراب  زا 

. دیدرگ حّـشوم  وا  مان  هب  ناتـسکرت  تموکح  روشنم  ات  داد  لاثم  دـیناسر ]  ] مامتا هب  ار  وا  يوزج  یّلک و  تاّمهم  هکنآ  زا  دـعب  درک . نییعت 
نالغا اقوب  غلتق  دوخ  رسپ  لاحلا  یف  دش . ربخ  وا  لوصو  زا  ار  ناخ  سورا  دیسرب ، نارواص  هنطلّـسلا  راد  هب  مارملا  یـضقم  شیماتقوت  نوچ 

. داتسرف وا  عفد  هب  دنچ  يرکشل  اب  ار 
دـمآ و اقوب  غلتق  مشچ  رب  يریت  لدـج  گنج و  تلاح  رد  داد . فاصم  وا  اـب  نارواـص  یلاوح  رد  مه  هدـش  گـنج  ّدعتـسم  زین  شیماـتقوت 

لتق هطساو  هب  زین  فلاخم  رکشل  داتسیان و  دنقرمس  ات  زیخاتسر  نآ  لوه  زا  شیماتقوت  هچنانچ  دنتخیرب ، یمیاقب  رکشل  ودره  دش و  كاله 
. دنتشگزاب رساخ  بیاخ و  نالغا ، اقوب  غلتق 

هنباغم زا  ناخ  سورا  داتسرف . نارواص  هب  دوب  وا  هاوخلد  هچنانچ  تسارایب و  مامت  فّلکت  لّمجت و  هب  ار  شیماتقوت  هرابرگید  يزاغ  ناطلس 
. دینادرگ شیماتقوت  عفد  دزمان  ار  ایقاتقوت  دوخ  رگید  رسپ  تسارایب و  مامت  رکشل  ماقتنا ، تهج  هب  رسپ  لتق 
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نوچ درک . لابقتـسا  تشذـگب و  ریج  هناـخدور  زا  هدروآ  نوریب  ماـمت  هغدـق  هب  ار  ناتـسکرت  هداـیپ  راوس و  رکـشل  عومجم  زین  شیماـتقوت 

اب دوب . یعبر  زا  مک  فلاخم  رکشل  اب  تبـسن  شیماتقوت  رکـشل  داوس  دنتـشگ ، شوپدالوپ  رگج ، نهآ  نارداهب  دش و  هیبعت  هکرعم  فوفص 
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وا رکـشل  زا  سکچیه  هک  دندرک  گنج  یتّیثیح  هب  داشگب و  شـشوک  هب  ار  شـشک  تسد  دیـشیدناین و  مصخ  ترثک  زا  ّتلق ، نآ  دوجو 
گنت هغرمق  هقلح  دـش و  طیحم  بناوج  فارطا و  زا  نمـشد  هرون  هرونت  نوچ  شـشوک  همهنآ  زا  دـعب  تفاین . مخز  شـش  جـنپ و  زا  مک 

. تفرگشیپ تمیزه  هار  هدیشکارف  ياهشوگ  هب  ار  دوخ  رایسب  يراکریشمش  زا  دعب  تشاد  هک  مخز  ود  دوجو  اب  شیماتقوت  دیدرگ ،
بل هب  نوچ  شیماتقوت  درکیم . یـشیماکیت  مامت  یعـس  هب  تشاد و  وا  یپ  رد  رـس  دوب  ناخ  سورا  رکـشل  مظعا  نکر  هک  رداهب  یجنازاـق 

ار دوخ  تشاذگب و  ياج  هب  شکرت  هماج و  اب  نشوج  تسجورف و  شیماتقوت  دمآرد . يو  رب  تحارج  يرایسب  زا  شپسا  دیـسر ، هناخدور 
. دش وزارت  وا  دنبراهچ  زا  هکنانچ  دوشگب ، يو  رب  فاکـش  اراخ  یکلیب  دید  نانچ  ار  وا  نوچ  دیـسرب و  افق  زا  یجنازاق  دنکفا . هناخدور  هب 

دیـسرب نوچ  اهرکـشل  ریاس  اب  ایقاتقوت  درک و  ناهنپ  مکحم  ین  هتوب  ياـپ  رد  ار  دوخ  هتفر  بآارف  يردـق  دربورف و  بآ  هب  رـس  شیماـتقوت 
اب دروآ . تسد  هب  ار  وا  هک  دـشاب  ات  دـنارب  هگرج  هب  ار  ناراوس  لوط  رد  گنـسرف  کی  يزاوم  ایقاتقوت  تفگزاب . ار  لاح  ّتیفیک  یجنازاق 

يرانک هب  ار  دوخ  شیماتقوت  دنتـشگزاب . سویأم  دـنتفاین  هدومن  صّحفت  لـیبس  نیدـب  زور  هس  هکنآ  زا  دـعب  دـشن . رّـسیم  یعـس  نآ  دوجو 
ياغوراد هک  سـالرب  وکدـیا  هتفه  کـی  زا  دـعب  تفرب . شوه  زا  تفرگ و  دوخ  رب  كاـشاخ  امرـس  تّدـش  مخز و  ملا  تیاـغ  زا  دیـشک و 

هاگان داتـسرفیم . ماریـص  هب  دوب  هجلاعم  لباق  هک  یـسک  تشگیم و  هاگگنج  درگ  رد  ناحورجم  نالوتقم و  صّحفت  تهج  هب  دوب  ماریص 
دـیچیپب و مرگ  ياـههماج  رد  ار  وا  دوب . یقاـب  وا  سفن  زا  یقمر  درک ، صّحفت  نوـچ  داـتفا . شیماـتقوت  رـس  رب  وا  رذـگ  تعجارم  نیح  رد 

. دیناسر هاگرد  هب  هدش  راودیما  وا  تایح  زا  وکدیا  دمآ . شوه  هب  ياهظحل  زا  دعب  درکورف . وا  قلح  هب  برچ  ییابروش 
نایچلیا لاح  نیا  يانثا  رد  دومرف . مارتحا  زازعا و  دوب  هچنآ  زا  شیب  هدومرف  تافام  ناربج  رایـسب  ییوجلد  دّـقفت و  زا  دـعب  يزاـغ  ناـطلس 

هدروخ مخز  يوهآ  هک : دیوگیم  ناخ  سورا  هک  دندومنزاب  دندمایب و  راوس  رازه  دص  اب  قیلشاب  توغکنم  کبک  ناخ  سورا 
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هب قاجبق  تشد  رکشل  عومجم  قانغس  دودح  ات  هفک  سونایقوا و  ّدح  زا  ّالا  اهبف و  دیدرپس  رگا  هدروآ  هانپ  امش  راید  هب  ام  راکش  هگرج  زا 
ات راهدنق  تیاهن  زا  ات  داد  بیهن  دیـشوجب و  دوخ  رب  تریغ  تیاغ  زا  يزاغ  ناطلـس  دنیامرف . نییعت  ار  هلباقم  ّلحم  دـمآ . دـنهاوخ  تکرح 

. داهن نمشد  عفد  هب  يور  دندش و  عمج  نّیعم  راجلوب  هب  هدایپ  راوس و  ياهرکشل  عومجم  نتخ  ّدح 
رگید زور  هلتاقم  یگتخاس  هب  رکشل  ودره  نارادرـس  دمآ ، دورف  نارواص  رد  ناخ  سورا  دش و  عقاو  رارتا  هب  روصنم  هاگرکـشل  لزن  نوچ 
کی هب  هن  تفرگ . ندرک  نالوج  قرب  هقعاص  هب  ناشنشتآ  ربا  داهن و  زاغآ  تکرح  داینب  يرهمید  دابدنت  هاگان  کی  هب  هک  دندوب  لوغشم 
همدص داهن و  يور  ینوزفا  هب  تعاس  هب  تعاس  ۀعاسلا  ۀلزلز  تفر و  درگ  هب  حون  نافوط  همدـمد  هک  تفرگرد  همدمد  کی  هب  هکلب  هظحل 

یناتسمز ياهساط  رب  نوردنا  رد  کیره  ناوختسا  زغم  هک  دیشک  نیتسآ  رد  ار  ناهج  ناّدجم  یعس  تسد  ناراب  فرب و  تّدش  درـس و  داب 
. دنامن ياج  ياپرب و  هاگرخ  همیخ و  چیه  و  دش . هدرسف 

شیب دشاب  گنـسرف  تفه  يزاوم  هک  رکـشل  ودره  نیبام  هکنانچ  دوزفایم . یگدنراب  دشیم و  تدایز  نافوط  نیا  لصّتم  هام  راهچ  تّدم 
دّدرت فرط  ودره  هب  فرط  ودره  ناریگنابز  هک  دـنچره  دـنوش . مه  ضّرعتم  هک  دنتـشادن  لاجم  کیچـیه  دوب و  هدـش  هار  هلاـس  کـی  زا 

ناغدع بوص و  رب  ار  دوخ  یتّرک  رّشبم  یتّرک و  هاش  ناطلس  دّمحم  نآ ]  ] دوجو اب  دشیمن . نتـسناد  ربخ  نتفرگ و  نابز  رّـسیم  دندرکیم 
. دشن مولعم  دشاب  دامتعا  بجوم  هک  يربخ  چیه  اّما  دندروآ  هاگرد  هب  دنچ  یصخش  ه ]  ] دش قحلم  نمشد  رکشل  هب  هتسارآ  اذک ] ]

تّدش زا  ناخ  سورا  ار  اضق  داتسرف . رارتا  هب  راغت  لیصحت  تهج  هب  ار  رومیت  قآ  يزاغ  ناطلس  دندش  تّوقیب  توق ، مدع  زا  رکشل  نوچ 
هک ار  کـچوک  نیقتاـس  گرزب و  نیقتاـس  نـالغا  کـسیکارق  دوب . هتـشاذگ  دوخ  ماـقممیاق  ار  نـالغا  کـسیکارق  هدرک  تعجارم  اـمرس 
قآ رب  دیدب و  رهش  رهاظ  رد  ار  ناشیا  يرگیزرب ، و  داتسرف ، رارتا  فرط  هب  يریگنابز  تهج  هب  راوس  دص  اب  دوب ، کبزوا  نارداهب  دمآرس 

یشیمت ودرا  فرط  هب  دومن . تعامج  نآ  اب  ار  دوخ  تفر و  ناشیا  رس  رب  هنالفاغ  راوس  هدزناپ  اب  رداهب  رومیت  قآ  درک . مالعا  رداهب  رومیت 
. دنتخاتب زیرنانع  مامت  يدیما  هب  ناق  یقوب  دیشک . نیمک  ياهشوگ  هب  ار  دوخ  اهغاب  ياههچوک  طسو  رد  تفاتب و  تمیزع  نانع 
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هاگرد هب  ار  ناگرزب  تشکب و  ار  نایاپ  هدرخ  هدروآ  دورف  ریـشمش  برـض  هب  ار  همه  دـمآرد و  افق  زا  رداهب  دنتـشذگب ، هاگنیمک  زا  نوچ 

. درک مولعم  ناشیا  زا  ار  تالاح  عومجم  ّتیفیک  يزاغ  ناطلس  و  داتسرف ،
دّمحم رومیت و  قیرای  يزاغ ، ناطلـس  تسا . هتـسشن  نارواص  یخـسرف  ود  رد  راوس  رازه  هد  اب  نالغا  کلم  رومیت  هک  دـندومنزاب  هلمج  زا 

. دـنوش قحلم  ارما  اب  نارواص  زا  راوس  تسیود  هک  داد  رارق  درک و  ناـشیا  نوخیبش  دزماـن  سک  دصیـس  اـب  رداـهب  ياـطخ  هاـش و  ناـطلس 
تسد هب  باتفآ  عولط  ات  هچنانچ  تفرگرد  تخس  یگنج  دش و  ربخ  ار  ناشیا  تاقالم  زا  شیپ  ار  اضق  دندیـسر ، یغای  رـس  رب  هک  یبشمین 

. دنداتفا مهب  نادند  و 
. درک میلست  ناج  روفلاب  دمآ و  رداهب  ياطخ  هقیقش  رب  يریت  لمح ، ّدر و  يانثا  رد 

هب نالغا  نار  هکنانچ  داشگب  وا  رب  يریت  دش و  لباقم  نالغا  کلم  رومیت  اب  رداهب  اقوب  یچلیا  هاگان  دش . هتشک  زین  رومیت  قیرای  وا  بقاعتم 
ناطلـس دّمحم  نآ  زا  دعب  دـندش . مزهنم  ناق  یقوب  دیـشک . ياهشوگ  هب  ار  دوخ  داتفا و  پسا  لای  رب  مخز  بات  زا  نالغا  دـش . هتخود  نیز 

دمایب نمشد  هاگرکشل  ات  يزاغ  ناطلس  درک . تعجارم  دیـسر  نالغا  کسیکارق  هب  نیا  ربخ  نوچ  دیدرگزاب . رطاخ  دارم  لد و  ماک  هب  هاش 
هاپس رثکا  دوب . هدنامن  پسا  رازه  هدزناپ  هد  زا  شیب  اهرکـشل ، همه  نآ  بکارم  زا  دیدرگزاب . تخادنیب و  نآارـس  لوغم  ّتنـس  هدعاق  رب  و 

هدوسآ رابکی  هب  سولا  دنتشگزاب و  رطاخ  نانیمطا  هب  درک  تعجارم  رکشل  هکنآ  قیقحت  زا  دعب  قامقوت  نالواغلوب  نوچ  دندمآیم . هدایپ 
. دندرک لوزن  ارحص  بناوج  فارطا و  رد  رطاخ 

ار اهرکـشل  عومجم  دـندروایب و  ار  نیتاوخ  ارما و  ياههلگ  ات  هک  دومرفب  درک  تماقا  دنقرمـس  رد  هتفه  کی  هکنآ  زا  دـعب  يزاـغ  ناـطلس 
نادنچ دیـسرب و  ناخ  سورا  سولا  رـس  رب  شیماق  دودح  رد  زور  هدزیـس  هب  دومرف و  تخات  هرابرگید  شیماتقوت  يزووالق  هب  هدرک  راوس 

. دیآ زجاع  نآ  باسح  زا  نامگ  بساحم  هک  تفرگب  تمینغ  هجلوا و 
رب لمح  هکنآ  رب  رظن  يزاغ  ناطلـس  دندوب . هدناشن  یناخ  ریرـس  رب  ار  ایقاتقوت  وا  رـسپ  هتفای ، تافو  لاح  نیا  نیح  رد  ناخ ] سورا   ] ار اضق 

. تشاذگب نارواص  رد  ار  شیماتقوت  دیدرگزاب و  دننکن  یتصرفدب 
هب گرزب  ناروا  درک و  شوخرـس  ار  ناج  قاذـم  ِتْوَْملا » ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » تبرـش هب  زین  وا  تشذـگب  اـیقاتقوت  تنطلـس  زا  هاـم  هس  نوچ 

کلم رومیت  دیسر . نالغا  کلم  رومیت 
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شیماتقوت رابرگید  هبراحم  هلتاقم و  زا  دعب  دروآ . نارواص  هب  رکشل  هتسناد  ّمها  ار  شیماتقوت  عفد  تاّمهم  رگید  رد  عورش  زا  شیپ  نالغا 
هب دروآ  تماقتسا  لاح  هب  ار  تکلمم  دومنب و  رایـسب  یعـس  کلم  رومیت  هاگدنچ  نوچ  دش . دنقرمـس  ترـضح  هّجوتم  راسکنا  مازهنا و  هب 

تفر و تسد  زا  شرایتخا  هک  درکیم  هغلابم  ترشع  رد  يّدح  ات  دش و  لوغـشم  شیع  هب  درادن ، تعزانم  نیمک  رد  یفلاخم  هکنآ  رّوصت 
روج زا  هزجع  دنتفرگ . نتـشاذگ  حرط  هب  ار  تایوزج  هتـشادزاب  یّلک  تاّمهم  زا  تسد  زین  ارما  دش . داتعم  رمخ  تموادـم  هب  یّلکلاب  جازم 

سفن تیامح  تهج  هب  یمکاح  هک  دـندش  نآ  ریبدـت  یپ  رد  سکره  تشذـگب . تیاغ  زا  نابّلغتم  لاصیتسا  دـندش و  کلهتـسم  هلکأتـسم 
رّرقم نیچوق  یکیب  رومیت و  کبزا  هجاوخ و  یتخب  رومیت و  ناموت  دیـسر ، يزاغ  ناطلـس  شوگ  هب  ربخ  نیا  هزاوآ  نوچ  دـنک . ادـیپ  دوخ 

. دنناشن تخت  رب  نارواص  رد  ار  شیماتقوت  هک  درک 
، تسا جردـنم  وا  رابخا  لیذ  رد  هچنانچ  و  دـندش ، یجتلم  شیماـتقوت  رب  جوفجوف  سولا  رثکا  درک و  ددـم  تداعـس  دـّیؤم  تلود و  يّوقم 

. دش مّلسم  يو  رب  یجوج  سولا 

تکلمم نآ  صالختسا  مزراوخ و  هب  يزاغ  ناطلس  هجوت  رکذ 
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هب ات  درک  رّرقم  دـنچ  یکلم  رگید  يدـنزرف  تکلمم  رد  ار  يدـنزرف  ره  درک و  تمـسق  رـسپ  راهچ  رب  ناـخ  زیگنج  دـهعلا  میدـق  رد  نوچ 
ياطغج هب  ار  هویخ  تاک و  تسا ، یجوج  تکلمم  هک  مزراوخ  رد  نآ  رب  ینبم  دنـشاب ، دّدرتم  نایچلیا  ناشیا  نایم  رد  هتـسویپ  نآ  هطـساو 

نب یفوص  نیـسح  تارتف  ماّیا  رد  دیـسریم . یـصیقنتیب  عضوم  ودنآ  لام  يزاغ ، ناطلـس  تلود  روهظ  نامز  ات  خیرات  نآ  يادتبا  زا  داد .
داتـسرف و هوجو  نآ  بلط  هب  ار  يزبس  رهـش  نیّدـلا  لالج  یـضاق  يزاغ ، ناطلـس  تفرگورف . ّبلغت  هب  دوب ، مزراوخ  مکاـح  هک  يادـغکنن 

. دینادرگ دّیقم  درکن و  لالج  انالوم  حیاصن  رب  شوگ  یفوص  نیسح 
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نتفای تداهش  سراف و  کلم  رد  خیش  رمع  هدازریما  لاح  تّیفیک  رکذ 

هدازریما دش ، دادغب  مالّـسلا  راد  هّجوتم  دوخ  دناشنب و  سراف  کلملا  راد  رد  ار  خیـش  رمع  هدازریما  ترـضح  يزاغ  ناطلـس  هکنآ  زا  دـعب 
رب ار  تکلمم  نوناق  دروآ و  تعاط  هقبر  رد  مالکال  ياهتلامتـسا  ّماع و  ماعنا  هب  فاـنکا  فارطا و  نارادرـس  نارـس و  عومجم  خیـش ، رمع 

یتصرف كدنا  رد  تفرگ و  نداد  نامولظم  داد  دینارتسگ . ملاظم  ناوید  رد  مارک  هباحص  دنـس  رب  ار  لدع  دنـسم  هداهن  داینب  تلادع  هدعاق 
ناگدنامرد درد  نامرد  شعقوم  هب  فنع  دش و  ناگدنامورف  مهرم  ّلحم  هب  وا  فاطلا  هک  دومرف  ّماوع  ّصاوخ و  رطاخ  بذـج  یتیثیح ، هب 

فطل هب  ار  یضعب  دندوب ، هدش  نّصحتم  دنبرس  رسج  گرف و  هبنر و  نصح  لثم  لابج  عالق  رد  هک  يروصنم  نایهاپـس  زا  یـضعب  دیدرگ .
هناور ناکدـنا  هب  ناـگدازهاش  راـضحا  هب  ار  يدـمتعم  نآ  زا  دـعب  دروآرد . تعاـطا  هدـالق  رد  رهق  هـب  ار  یخرب  هدروآ ، تعاـط  هـقبر  رد 

. دش هّجوتم  ناجریس  هعلق  هرصاحم  هب  دوخ  دینادرگ و 
هب يور  چوک  رب  چوک  هداتـسرف ، نوریب  تمیزع  هکلتبک  هب  رفـس  هناخ  راب  دندینـشب ، ردـپ  تراشا  تراشب  ربخ  هک  لاـحلا  یف  ناـگدازهاش 

يراحـص و نیحایر  حـیاور  زا  راهب  میمـش  ربنع  میـسن  شتآ و  رب  ار  راـطع  هلبط  راـب ، هیلاـغ  داـب  هک  دوب  یمـسوم  ار  اـضق  دـنداهن . سراـف 
هلال هلالگ  دینادرگ . لاح  دهاش  ار  هفوکش  ران  رـضخالا  رجـشلا  یف  قیقحت  رد  لایخ  زغم  دینادرگیم . رّطعم  حّورم و  ار  غامد  غاب  راسهوک 

ناشفرد باتفآ  نوچ  رومعم  رطاخ  رورسم و  لد  اب  شو  ّتنج  شکلد  مسوم  نیا  رد  تفگیم . هنأش  هّللا  حلصا  ار  هشفنب  فلز  يراکهناش 
. دنتشگ نامیلس  تخت  هّجوتم  ناکدنا  قرشم  قفا  زا 

عوجر نامرک  وکدیا  ناتسیس و  ناهاش  هاش  هب  ار  ناجریس  هرصاحم  هلماعم  خیش  رمع  هدازریما  دیدرگ ، مرگ  ناگدازهاش  لوصو  ربخ  نوچ 
. دش کلملا  راد  هّجوتم  مامت  لیجعت  هب  دوخ  هدرک 

ناطلس ترضح  نویامه  بکوم  نوچ  دنتخاس . یهالم  بعالم و  ياههماگنه  زاریش  زاونلد  زارط  فطع  اب  ناهفـصا  نامالا  راد  تحاس  زا 
دهاوخ ترضح  نیا  تیامح  فنک  رد  وا  صالخ  دیما  هک  تسناد  يدنبرس  یلع  ریما  دیسر  رختسا  هعلق  هحاس  هب 
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هدمآشیپ كرابم  مودق  لوصو  تراشب  رهـش  یلاها  عومجم  دروآ . هاگرد  هب  يور  هدرپس  ار  هعلق  هدش و  یجتلم  تلود  ینومنهر  هب  دوب .

راضحا هب  ماکحا  دیـسر و  يزاغ  ناطلـس  ترـضح  زا  یچلیا  نآ  زا  دعب  دیناسر . میدـقت  هب  زازعا  مارکا و  هقیرط  زادـناياپ و  راثن و  هفیظو 
اب دوخ  هدرپـس  ناطلـس  ترـضح  ماـمتها  هب  ار  قارع  سراـف و  کـلامم  راـیتخا  تماـمت  خیـش ، رمع  هدازریما  دـیناسر . خیـش  رمع  هدازریما 

. دیدرگ هاگرد  هّجوتم  دّمحم  ریپ  هدازریما 
ّتنـس رب  يرایرهـش  هطباـض  يرادـناهج و  قـسن  رد  زور  همه  دـجنگ ، ریرحت  ریرقت و  ریماوـط  یط  رد  هکنآ  زا  شیب  زین  ناطلـس  ترـضح 

عاّبتالا بجاو  ماکحا  دیـسریم و  روغ  هب  نانچ  يوزج  یّلک و  روما  رد  ّنس  رغـص  دوجو  اب  دومرفیم و  ّماـع  ّصاـخ و  ییاراد  يردنکـسا 
لاس کی  تسیب و  يزاوم  خیرات ، نیا  رد  هتفای ، دولخ  مکح  دوب و  هتشاد  ینازرا  خیرات  نآ  رد  هک  یلاع  ياهغیلری  زا  رایـسب  هک  دومرفیم 

. دش يواملا  ّتنج  هنومن  العا و  سودرف  قارع ، سراف و  يارسّتنج  تحاس  شنویامه ، مدقم  نمی  زا  دومرف . اضما  تسا ، نآ  نیبام 
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راکـش هگرج  ناتـسدرک ، ياـهلگنج  رد  لـالم  عفد  تهج  هب  دیـسر  دادـغب  هیحاـن  هب  نوچ  چوـک  رب  چوـک  ناـنچمه  خیـش ، رمع  هدازریما 
اطخ پسا  هاگان  دـیاشگب ، ضاّیف  تسد  تسـش  زا  رپ  باقع  گندـخ  هک  تساوخ  تخاـتیم و  يراکـش  رثا  رب  هکنآ  نیح  رد  تخادـنیب .

دنچره تسشن . هّفحم  رب  یگتفوک  زا  دوب و  شوهیب  ملا  نآ  تبوعـص  زا  ياهظحل  دمآ . نیمز  هتخت  رب  نیز  تخت  زا  شنینزان  دوجو  درک و 
هزوریف بیج  زا  رـس  زورفاملاع  رهم  هعیلط  نوچ  درب . رـسب  عون  نادب  ار  بش  نآ  ات  دشیمن  نکاس  دندربیم  راک  هب  تانّکـسم  تادـعار و 

رد دـننکیم و  ینامرفان  ماـن  وتاـمرخ  هتـالک  هک  دـندرک  ریرقت  دـندرکیم ، دّدرت  راـسی  نیمی و  هب  راـغت  تهج  هب  هک  یعمج  دروآرب ، زور 
مامت بضغ  رـس  زا  دندرکن . تیـشمت  تشون  لاثم  اجنآ  لاوتوک  راضحا  هب  هک  دنچره  خیـش  رمع  هدازریما  دـنیامنیم . لامها  راغت  ندرپس 

. داهن بوص  نادب  يور  دش و  راوس 
تعفر ار  اضق  دندرک . ریت  گنـس و  هب  تسد  یلقع ، گنت  تیاغ  زا  دش و  رتشیب  مهو  ار  اجنآ  يایاعر  دیـسر  دابآتشحو  نآ  لباقم  نوچ 
تفرب وراب  کیدزن  ات  دتـسب و  یچروق  زا  رپس  خیـش  رمع  هدازریما  دـنک . عنم  هظحل  کی  ار  راوس  هد  هک  دوبن  ّدـح  نآ  ات  هبارخ  نآ  يوراب 

زا الب  ریت  هاگان  دروآزاب . بّکرم  لهج  نآ  زا  ار  ناشیا  تحیصن  هب  رگم  هک 
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. کلاه لیاه  مخز  نامه  هب  هدمآ  نایژ  ریش  نآ  نایرش  رس  رب  تفای و  داشگ  اضق  نامک 
نآ هلمح  کی  هب  دـمآرب و  هاگراب  ناروالد  هاپـس و  نارداهب  داهن  زا  دایرف  درک  هاتوک  تسد  ناهج  راـک  زدرک  هآ  یکی  دوخ  رب  دـیچیپب و 

. دندرک نوماه  كاخ  اب  ار  هبارخ 
نوچ هّصقلا  دندروآ . کلملا  راد  فرط  هب  ار  دیعس  روفغم  ترـضح  ناوختـسا  هدینادرگ ، ودرا  ترـضح  هناور  لیجعت  هب  یکی  نآ  زا  دعب 

دشیمن رّسیم  ّرـس  نآ  نامتک  دوب و  نایم  رد  تاّیّلک  نوچ  دیناسر . ترـضح  هب  نیدرام  رهاظ  رد  ار  گرزب  تبیـصم  نآ  تفگ  ربخ  دصاق 
زا دعب  دش . رگید  ینامگ  ار  سکهمه  هک  داتفا  شوهدـم  یثیح  هب  دـید و  وا  تامم  رد  ار  دوخ  تافو  يزاغ  ناطلـس  دـندیناسر . ضرع  هب 
ره رارق  رب  و  دیـشوپب ، نوریب  هدنخ  هب  ار  نورد  زوس  عمـش ، نوچ  تخاس و  يدـتقم  ار  لقع  تقو ، حالـص  ياضتقم  رب  رایـسب  عزف  عزج و 
زین دوخ  هدرک ، ناور  سراف  ناگدازهاش  تمزـالم  هب  ار  ارق  جوا  زور  ود  زا  دـعب  دومرفیم . مارتحا  زازعا و  ار  ناـینجوب  هتـشاد  ناوید  زور 

. دش لوغشم  هریزج  دالب  حتف  هب  درک و  خسف  ماش  تمیزع 
اب حبـص  سورخ  شورخ  رگید  يزور  دـمآ . دورف  هدرک  هطاحا  دـیدرگ و  نیدرام  هّجوتم  رابرگید  دومرف و  گرزب  ياتلیروق  لصوم  رد  و 

گنج هب  يور  دوخ  لاـچروم  زا  سکره  درک . رادـیب  ار  تلفغ  باوخ  ناـگتفخ  گـنج ، هکروبک  هلغلغ  دـش و  زاوآمه  تبوـن  ياـن  هلاـن 
رد سک  رایـسب  دندیـشک . هوک  هعلق  هب  تخر  دنب  رهـش  لها  دـیچیپ ، هوکـشرپ  هوک  نآ  نماد  رد  ریفن  ریفـص  هیق و  گنابلگ  نوچ  دـنداهن .

. تفر جرخ  هب  هلمح  کی  نامه 
. تشگ زارفارس  وفع  تعلخ  هب  دینادرگ ، دوخ  یهاوخرذع  ار  يزاغ  ناطلس  مرک  تخیگنارب و  ناعیفش  هرصبلا  بارخ  دعب  یسیع  ناطلس 

. دوشگب زین  ار  ایق  هجارق  هعلق  هدرک  حتف  دمآ  رهش  راعش  ترصن  تایار  نآ  زا  دعب 
وا رس  رب  دنچ  يرکشل  اب  ار  نالغا  جابیا  نالغا و  ناهرب  رداهب و  هاشناهج  يزاغ  ناطلس  دوب ، هدرب  تخس  ياههوک  هب  هانپ  فسویارق  نوچ 

ریما دتس و  زین  نیدیا  هعلق  هار  رد  دیشک و  طالخا  فرط  هب  تمیزع  نانع  دوخ  و  داتسرف . زین  ار  هاشناریم  هدازریما  ناشیا  هکجیک  داتسرف و 
نصح نآ  رد  نامکرت  دمحا  ارق  نب  رصم  دش . هّجوتم  کینوا  هرصاحم  هب  نآ  زا  دعب  تسویپ . ترضح  هب  هلحرم  نآ  رد  یناجنزرا  نترهط 

کی بیرق  هکنآ  زا  دعب  تشارفارب . نایغط  رس  نآ ، تناصح  دامتعا  هب  دوب و  نّصحتم  نیصح 
315 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ءاروام قسن  طبـض و  تهج  هب  ار  خرهاش  هدازریما  نآ  زا  دعب  درپسب . هعلق  رارطـضا  زا  دعب  دش  عقاو  نیبناجلا  نیب  رایـسب  شـشک  لتق و  هام 
. دینادرگزاب رهّنلا 
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ناتسلوغم ياطخ و  ّدحرس  تظفاحم  هب  شترضح  ندش  دزمان  تّیفیک  گرزب و  يودرا  هب  ردنکسا  ناطلس  لوصو  رکذ 

نآ يانثا  رد  تشاد . رهّنلا  ءاروام  تهج  هب  هقرفت  هغدغد و  زونه  نآ  دوجو  اب  داتـسرف  دنقرمـس  هب  ار  خرهاش  هدازریما  نوچ  يزاغ  ناطلس 
نآ طبـض  دشیم  العا  ودرا  هّجوتم  سراف  زا  موحرم  روفغم  دنزرف  نوچ  هک  دومرف  راسفتـسا  تنطلـس  نارّـشبم  تکلمم و  ناّربدـم  زا  لاح 

رهاظ هنتف  هشوگ  چیه  زا  هک  درک  طبض  نانچ  بعـص  هعقاو  نآ  عوقو  تلاح  رد  هک  دوب  هدرک  عوجر  هک  هب  عیـسو  ضیرع و  کلامم  همه 
ردنکـسا ناطلـس  ترـضح  تسایـس  تساـیک و  ّتیفیک  زا  هدـمآرد  وناز  هب  ارزو  ارما و  عومجم  درکن . اـطخ  ياـپ  زا  تسد  ینتغم  دـشن و 

ربج يراودیما  لامک  لضف و  نامسآ  لاله  لالج و  هاج و  ناتسوب  نآ  لاهن  زا  ار  يزاغ  ناطلس  دنتشاد . هضرع  العا  ریرس  هیاپ  رد  ياهّمش 
. تشاد ینازرا  لاثم  شترضح  راضحا  هب  لاحلا  یف  دیناسر و  میدقت  هب  لاعتم  میرک  رکش  هدش  لاح  لالتخا 

تلود و نیارق  يرادـناهج و  دـشر و  راـثآ  يزاـغ  ناطلـس  لّوا  سلجم  رد  مه  درک  ناطلـس  ترـضح  ناـمرف  نآ  لاـثتما  بجوم  هب  نوـچ 
. دـیدب هنیاـعم  ار  دوخ  یناوـج  ناوا  رّوـهت  هّبنت و  نییآ  ناـمه  شدـنمتلود  هیـصان  رد  دوـمرف و  هدـهاشم  شکراـبم  يامیـس  رد  يراـیرهش 

فراـعتم نیطالـس  ناـیم  رد  هک  يرظن  تّوق  هب  نوچ  و  درک . رّرقم  وا  داـهتجا  فطل  ّدـج و  نسح  رب  ار  رهّنلا  ءارواـم  راـک  داـینب  فقوتیب 
هک تساوخ  دید ، عیفر  دناسم  عیـسو و  کلامم  نآ  تعـسو  زا  شیب  ار  شفیرـش  دوجو  یناطلـس  لیا  ّتیلوبق  يرادـناهج و  ّتیلباق  تسا ،

دـبای و رگید  ماکحتـسا  ّتبحم  تّدوم و  هب  ّتیخوخا  هلـسلس  دوش و  لصاح  دـیدجت  هب  یتّیـصوصخ  ماـمعا ، ناردارب و  رگید  وا و  نیباـم 
ار ناطلس  یسیکیب  هنـسحتسم  داهتجا  هنـسح و  قاّفتا  نآربانب  دریگ . دنمورب  يدنویپ  رگید  راب  هدش  بعـشنم  نطب  ود  هب  هک  تلود  نادناخ 

هلابح دزمان  دوب ، شترضح  بوغرم  بوبحم و  هک 
316 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

باّون جرخ  ددـم  رد  لامک  مامت و  هب  ار  هیلاع  زونک  تانفدـم  هرماـع و  نیازخ  تارخّدـم  عومجم  هناـهب  نادـب  و  دومرف ، ردنکـسا  ناـطلس 
تولخ رد  و  دومرف . شراوگرزب  ترـضح  فورـصم  ار  دوخ  روـنا  نطاـب  تاـفتلا  تّمه  یگلمج  هوـجو و  یگمه  هب  دوـمرف و  شترـضح 

نامزلا و رخآ  يدـهم  نیا  تهج  هب  ار  دوخ  يدـهعیلو  هماندـهع  دربیم ، شیپ  صاـصتخا  صـالخا و  مد  ینوچیب  ترـضح  هب  هک  ّصاـخ 
باجتـسم توعد  نآ  تباجتـسا  تباجا و  رب  قداص  ّتین  لد و  ّرـس  هب  و  درک ، تساوخرد  تاّیفخلا  ملاع  ترـضح  زا  ناما  نیما و  يداـه 

کلم تیامح  ظفح و  هانپ  هب  ناثدح  مخزمشچ  نارقا و  دصق  ناوخا و  دسح  زا  ار  دوخ  دوجو  رـصم ، زیزع  فسوی  نیا  و  دومن ، اههغلابم 
. درپس ناعتسم 

نارادرـس ارما و  عومجم  دومرفب و  هناهاشداپ  ياهکنالاغرج  هناهاش و  ياهیوط  كرابم ، تراشب  نآ  هنارکـش  هب  هک  تّدـم  دـنچ  زا  دـعب  و 
رب هکنآ  زا  دعب  ار  ناطلـس  ترـضح  دینادرگ و  زارفارـس  رختفم و  تیاهنیب  فطاوع  شزاون و  هب  ار  هانپ  ملاع  هاگرد  نابّرقم  ریاس  هاپس و 

ءاروام کلامم  ییاراد  هب  داد و  تعجارم  تصخر  هدینارگ  دوب  نمشد  تسود و  لاعفا  هنیرق  لاوحا و  بسانم  هک  ییاهواد  الخ  الم و  رس 
. داتسرف رهّنلا 

هّجوتم هرخاف  يایاده  فحت و  اب  تکلمم  ءانما  تلود و  يارما  عومجم  دیسر ، دنقرمـس  هنطلّـسلا  راد  هب  نویامه  بکوم  لوصو  ربخ  نوچ 
منتغم و ار  شکرابم  مدـقم  تعفر ، نادـناخ  ناگدازهاش  تّفع و  هدرپارـس  نوتاـخاقآ  تّزع و  يودرا  تارّدـخم  عیمج  دـندش و  لابقتـسا 
هک تیاغ  نآ  ات  دوب ، نایم  رد  فارطا  نافلاخم  فیجارا  بکوم ، نیا  لوزن  زا  شیپ  دندیناسر . قاقحتسا  بابرا  هب  اههنارکش  هتشاد  مرتحم 
غاب رد  هار  درگ  رد  مه  دیـسرب ، ناطلـس  نوچ  دوب . رّذـعتم  دنقرمـس  تاغاب  فوط  لک و  ناک  هب  ندـمآ  نوریب  هصرع  ار  خرهاـش  هدازریما 

وذ تلوص  زا  جوجام  جوجای و  نامیلس و  لوصو  زا  وید  هکنانچ  دمآ و  دورف  نوتاخ  کنولوب  گرزب  نوتاخ  ياضف  سودرف  ياوه  ّتنج 
. دنتشگ قّرفتم  تلود  يداعا  دوش ، رّفنتم  نینرقلا 

کـسکیح رگید  و  تفر ؛ طقـس  هب  نآ  نمـض  رد  هک  دش  ّطلـسم  وا  رب  یجالفا  طقف  ربخ  ندینـش  دّرجم  هب  هک  نیّدـلا  رمق  صیـصخت  هب  و 
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، دوب هتفرگ  ورف  تسد  هب  ناتسکرت  هیحان  ات  ار  سنوی  دودح  هتـشاد  رـس  رد  قامقوت  سولا  هچمت  دوب و  ناخ  شیماتقوت  يرع  رد  هک  نالغا 
ریشمش راکماک و  يوزاب  هطساویب  و  دش . هروصنم  رکاسع  لامیاپ 

317 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. دیدرگ رامورات  تکلمم  ناهاوخدب  راسنوگن و  تلود  يداعا  راوخنوخ 

صیرحت و يرادـناهج  قـیرط  يرایرهـش و  بادآ  هب  ار  خرهاـش  هدازریما  توـلخ  لـفاحم  تلود و  سلاـجم  رد  هـشیمه  ناطلـس  ترـضح 
هبترم زا  هلیح  رازه  هب  ات  دناشنیم  وا  رطاخ  رد  لزه  هب  هچ  ّدج و  هب  هچ  ار  رابتعا  تکوش و  رایتخا و  تموکح و  تّذل  دومرفیم و  بیغرت 
رثکا رد  هکنانچ  تساـهتیبرت ، نآ  تبتر  هجیتن  زا  دراد  جازم  رد  هک  یتأرج  كدـنا  دـیناسر و  شتمکح  قطن و  لزنم  هب  تلفغ  تمص و 

. دنک ظّفلت  الم  الخ و  رد  نونکا  ات  ار  تامّدقم  نآ  رکذ  تاقوا 
319 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

مالعا تسرهف 

321 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ماع هیامن 

آ

. ناخاقابا 27 پ - دزن - جاولی  دوعسم  27 پ ، يودرا - ، 42 هاگرد - مزالم  هاش  فسوی  کباتا  ناخ : اقابآ 
. لتیا - 62 رانک - رد  وتاب  تافو  ج :)  ) لتیا بآ 
.179 بل - رد  هبراحم  فوفص  ج :)  ) ماداب بآ 

.66 رانک - رد  اتقوت  ياقون و  ج :)  ) نت بآ 
. قییای 259 پ - ج :)  ) قیت بآ 

.223 زا - نارقبحاص  ریما  نتشذگ  ج :)  ) نوحیج بآ 
.197 زا - نیسح  ریما  ناراوس  نتشذگ  178 و 179 ، زا - ارما  يزاغ و  ناطلس  نتشذگ  ج :)  ) دنجخ بآ 

.175 بل - رد  نالغا  هجاوخ  سایلا  ج :)  ) زک يرد  بآ 
.194 رانک - رد  رداهبارق  جوا  ج :)  ) تمحر بآ 

.175 بل - رد  يزاغ  ناطلس  نیسح و  ریما  ج :)  ) یغرآ توس  بآ 
.176 بل - رد  یناشخدب  دمحم  هاش  اب  يزاغ  ناطلس  حلص  ج :)  ) روش بآ 

.271 رانک - رد  شیماتقوت  ج :)  ) ياروق بآ 
.196 ج :)  ) روغکنولوم بآ 

. کینوا 253 پ - ج :)  ) کینبآ
.257 رانک - رد  هکریم  دمحم  رکشل  ، 257 رانک - رد  خیش  رمع  ج :)  ) شخو بآ 

177 و 199. هب - يزاغ  ناطلس  لوزن  ج :)  ) مای بآ 
. قییای 259 پ - ج :)  ) قییای بآ 
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.304 رد - نیدلا  رمق  ، 220 رد - نارقبحاص  ریما  ج :)  ) یشابتآ
نالوارق 175. هب  هلمح  کجیکیب -:) ریما  ردارب   ) يانوجآ

.197 رد - نیسح  ریما  ج :)  ) لتوک خآ 
.1 طوبه - مدآ :

نابوچ 135، دالوا  تسد  زا  صالختسا  ،- 109 رد - ناخاقابا  ، 132 هب - کیب  یناج  ندمآ  ، 142 ، 111 ، 69 ج :)  ) ناجیبرذآ ناجیابرذآ /
نـسح خیـش  دب  لاعفا  ، 165 تموکح - رد  یناـپوچ  فرـشا  ، 130 رب - کـچوک  نسح  خیـش  يـالیتسا  ، 133 تـخت - رب  سیوا  يـالیتسا 

فرشا 118، تسد  هب  فرصت  ،- 69 رد - کیب  یناج  نب  ناخ  کیب  يدرب  ندناشن  تخت  هب  ، 130 رد - نابوچ  دالوا  ، 131 رد - کچوک 
رفظم دمحم  تسد  هب  فرصت  کچوک 118 -، نسح  خیش  تسد  هب  فرصت 

322 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
گرزب نسح  خیش  نب  سیوا  تموکح  148 پ ، رد - رفظم  لآ  تموکح  ، 136 هب - دادغب  زا  گرزب  نسح  خیش  نب  سیوا  تکرح  ، 149

رارف ، 145 رکـشل - رارف  ، 145 هب - فرـشا  رارف  ، 155 ریخـست - عاجـش و  هاش  ، 247 نیطالس - ، 120 هب - ناـخ  نوـغرا  نتفر  ،- 136 رد -
- هب نارقبحاص  ناطلس  یشکرکشل  ، 287 هب - رهـش  قآ  راصح و  يروس  زا  راتات  ماوقا  ندناچوک  ، 132 هب - ینابوچ  فرشا  کلم  رکشل 

وکاله تافو  نامکرت 138 ، تسد  زا  تخت - تاـجن  ، 136 هلماعم - ، 251 ریهاشم - ، 136 هب - سراپ  زا  رفظم  دـمحم  یـشکرکشل  ، 277
.119 رد -

یئاورناـمرف تحت  سیوا 58 -، رفظم و  دـالوا  تـسد  زا  صالختــسا  ،- 282 هب - دیزیاب  مردـلی  ندـمآ  ، 69 ج :)  ) ناجیابرذآ ناـجیبرذآ /
. ناجیابرذآ - 68 هب - ناخ  کیب  یناج  یشکرکشل  ، 57 ماکح - نارقبحاص 252 ، ناطلس  فرصت  هاشناریم 266 -، هدازریما 

.220 رد - نارقبحاص  ریما  لوزن  ج :)  ) زبرآ
نوتاخ دادغب  نتشک  لتق 140 پ -، ودیاب 140 پ -، هداون  ناخ  یسوم  زا  تسکـش  هاشداپ 140 پ -، یلع  ریما  زا  تسکـش  ناخاپرآ -:

140 پ.
یسوم 189 و 190. ریما  مرح  یسوم -:) ریما  نز   ) اغآ کلم  وزرآ 

. ناخاپرا ناخاپرآ - 140 پ - هیرآ :
.60 سآ :

نتشک دمحا 48 -، کباتا  تسد  هب  هدازرادرس - ندش  هتشک  دمحا 48 ، کباتا  رب  مشح - جورخ  ناتسرل 40 ، هب  ندمآ  گ -:)  ) یکرتسآ
دمحا 48. کباتا 

.5 خیرات - ، 6 ج :)  ) يزکرم يایسآ 
.268 گ :)  ) نایاغآ

دیؤم 213. ریما  زا  تیامح  گرزب -: ياغآ 
.293 سلجت - لحم  ، 292 نوتاخ : اقآ 

60 و 67 و 73. نیطالس - ، 78 ، 70 گ :)  ) هدروا قآ 
. رداهب اقوب  قآ  رداهب - اغب  قآ 

. رداهب اقوب  قآ  رداهب - اغوب  قآ 
نیدلا سمش  ریما  دزن  نتفر  یسوم 219 -، ریما  اب  قافتا  ،- 210 ، 194 ، 193 رداهب : اقوبغا  رداهب / اغب  قآ  رداهب / اغوب  قآ  رداهب / اـقوب  قآ 
اقوبغا رداهب - اغب  قآ  رداهب - اغوب  قآ  زبس 244 - هعلق  هرصاحم  تاره 244 -، حتف  یشرق 190 -، حتف  لوغم 198 -، کیب  یجاح  لوغم و 
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. رداهب
اغوب قآ  اغوبقا / - 284 تیالو - هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  یجرگ : اقوب  قآ 

323 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یجرگ

. رداهب رومیت  قآ  رداهب - رومت  قآ 
لیصحت ناتسیس 245 -، رد  تخات  رداهب 194 -، يارق  جوا  و  یسوم 210 -، ریما  و  ،- 245 ، 220 ، 190 رداهب : رومت  قآ  رداهب / رومیت  قآ 

. رداهب رومت  قآ  لتق 252 - کچوک 309 -، نیقتاس  گرزب و  نیقتاس  و  دادغب 251 -، هب  نتفر  رارتا 309 -، هب  نتفر  راغت 309 -،
رهنلا 254. ءاروام  رد  نالغا -: هجاوخ  قآ 

.60 ج :)  ) يارس قآ 
صالختسا 107. ج -:)  ) وسقآ

.296 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) تالوس قآ 
ناجیابرذآ 287. هب  زا - راتات  ماوقا  ندناچوک  ج :)  ) رهش قآ 

.163 رد - يزاغ  ناطلس  فاصم  ج :)  ) بشخن ياروق  قآ 
.267 همکارت - نارالاس  گ :)  ) ولنیوق قآ 

. یکیباکا يرواسی 219 - یلع  اب  يدزمان  نارقبحاص -:) ریما  رتخد   ) یکیباکآ
.287 قالیای - رد  نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) قاتالآ

عاجش 154. هاش  تسد  هب  عمق - گ :)  ) وجنیا لآ 
.33 ياضقنا - گ :)  ) قارب لآ 

.9 تسد - زا  زاریش  ندش  جراخ  ، 215 گ :)  ) هیوب لآ 
.107 دح - ات  ناهج  عمش  رارف  ج :)  ) ياتلآ

.16 گ :)  ) هوکم رد  لآ 
.34 ناهاشداپ - گ :)  ) قوجلس لآ 

.2 ج :)  ) ناملآ
رمور 3. روسفرپ  همدقم - یناملآ :

لتق 160. ،- 156 زا - ماقتنا  ناطلس و  دناوخ  تموکح 148 پ ، گ -:)  ) رفظم لآ 
يزاغ 314. ناطلس  طسوت  حتف  حتف 269 -، ج -:)  ) دمآ

.290 رد - یخیش  ردنکسا  ج :)  ) لمآ
.247 لحاس - یئوما 191 ، هاش  یپکین  هب  ناطلس  ندیشخب  ج -:)  ) هیومآ

. اروت هکنیا  - 106 اروت : هکنیا  اروت / هکنآ 
. ینیعم خیراوتلا  بختنم  - 5 - 3 باتک :)  ) ینیعم خیراوتلا  بختنم  ردنکسا / مینونآ 
. نیدیا نارقبحاص 270 - ناطلس  طسوت  هعلق - حتف  ، 253 هعلق - حتف  ج :)  ) نیدیآ

فلا
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قجنلا 282. حتف  دیزیاب 283 -، مردلی  زا  لابقتسا  رکب -: ابا 
،- یهاشداپ 109 و 119 ياکرب 63 -، و  نوتاخ 28 -، هاشداپ  اب  جاودزا  ودرا 12 -، ناخ -: اقبا  ناخ / وکاله  نب  ناخ  اقابا 

324 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
لزع ،- 111 هب - نداد  رهز  لیلخ 54 ، نیدلا  ماسح  دالوا  زا  تیامح  ناسارخ 109 و 119 -، تموکح  سولج 119 -، ردپ 63 -، ینیشناج 

،- 64 اب - رومیت  اککنوم  تفلاـخم  ، 85 اب - ناـکوتاوم  نب  قارب  تفلاـخم  ناملید 43 -، نالیگ و  حـتف  نامرک 28 -، تموکح  زا  جاـجح 
هاش 43. فسوی  و  غیلری 28 و 54 -، هاش 54 -، نیدلا  جات  ندناسر  قاسای  تافو 43 و 109 و 119 -، ناکوتاوم 86 -، نب  قارب  اب  فاصم 

اقابا 119. نفدم  اقابا 119 -، راثآ  زا  ج -:)  ) يارس اقابا 
.284 ياوه - حتف 288 ، ،- 277 ات - نارقبحاص  ناطلس  تخات  ، 284 هب - نیگرگ  کلم  ندرب  هانپ  ج :)  ) زاخبا

عاجش 159. هاش  و  خیش -:)  ) ینابنل میهاربا 
.5 خیرات - کلملا : ماوق  یضاق  یهوقربا ،

.5 خیرات - ورسخ : انالوم  یهوقربا ،
. ناخاقابا نآاقاقبا - ناخاقبا /

وکاله 119. لباقم  رد  درمت  یمقلع -: نبا 
(: خیش  ) وجنا قحسا  وبا  وجنیا / قحسا  وبا 

،- دوج 46 زاریش 140 -، هب  ندمآ  فرشا و  هب  نتـسویپ  یهاشداپ 142 -، ناهفصا 144 -، تراما  نابوچ 141 -، دـالوا  جارخا  142 پ -،
هب رارف  هاش 141 -، دوعسم  یهاوخنوخ  سراف 21 و 141 و 165 -، تموکح  نامرک 165 -، قارع و  تموکح  ناهفصا 140 -، تموکح 
،- رفظم 152 دمحم  اب  تفلاخم  دابآدوعسم 140 -، غاب  رد  ندش  راتفرگ  یتساب 141 -، یغای  نتشک  لتق 142 و 149 -، ناهفصا 142 -،

لوتقم 142. رفظم 149 -، دمحم  اب  هضراعم 
(. خیش  ) وجنیا قحسا  وبا  لوتقم - قحسا  وبا 

تافو 39. برع 39 -، ياهراوناخ  ياوشیپ  ماش 39 -، قامسلا  لبج  زا  ندمآ  يولضف -: نسحلا  وبا 
ردپ 49. مان  هب  موسوم  گ -:)  ) یسابعلا وبا 

. رفظم نب  دمحم  يرفظم ]  ] نب عاجش  هاش  تریس 153 - رفظم -: نب  دمحم  نب  عاجش  هاش  نیدلا  لالج  سراوفلا  وبا 
یغای يزاغ 232 و 300 -، ناطلس  روتسد  هب  جح  رفس  يزاغ 299 -، ناطلس  لتق  هئطوت  خیش -:)  ) يدنقرمس ثیل  وبا  يدنقرمس / ثیللا  وبا 

هرابود 232. ندش 
. رفظم دمحم  رفظم / نب  دمحم  تریس 151 - رفظملا -: نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  رفظملا  وبا 

يزاغ ناطلس  لتق  هئطوت  خلب 299 -، جارات  يذمرت -: یلاعملا  وبا  ذمرت / یلاعملا  وبا 
325 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

جح 300. رفس  ،- 299
نمحرلا 9. دبع  نیدلا  زعم  لتق  ،- 9 هب - نمحرلا  دبع  نیدلا  زعم  یگدنهانپ  کباتا :)  ) یگنز نب  دعس  نب  رکب  وبا 

ناتسرل 48. تموکح  دوخ 48 -، يومع  بایسارفا  سبح  دمحا -:) کباتا  رسپ   ) دیعس وبا 
.105 ناخ :) شیمتوغ  رویس  نب  دومحم  ناطلس  رسپ   ) دیعس وبا 

رفظم دمحم  هب  دزی  تموکح  ضیوفت  یهاشداپ 115 -، ،- 142 يارما - نابوچ 89 ، رب  الیتسا  ناطلس -:)  ) رداهب ناخ  دیعس  وبا  دیعـس / وبا 
رفظم دمحم  ، 89 ردام - ناخ 116 ، رداهب  بقل  ،- 57 رصاعم - دومحم  نیدلا  عاجش  تلحر 15 و 117 ، علخ 142 -، سولج 125 -، ،- 36
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،67 اب - تاـبتاکم  ناپوچ 125 ، اـب  هلباـقم  اـتقوت 67 -، نب  لرغط  اـب  رـصاعم  و 140 -، و 126  ندـش 117  مومـسم  ،- 152 هاـگرد - رد 
تافو 21 و 126 و نوئاگ 140 پ -، ياپرا  ینیشناج  يارب  تیصو  ناتسرل 56 -، تموکح  هب  نیـسح  نیدلا  زع  بصن  ،- 115 نامزالم -

روسی 89. و  ،- 36 دهع - رد  دزی  نوتاخ 140 پ ، دادغب  تسد  هب  كاله  ردپ 115 -، تافو  133 و 140 و 149 -،
. يولضف دمحم  يولضف 39 - دمحم  هینک  رهاط -: وبا 

نفدم 240. يزورم -: ملسم  وبا 
نامرک 32. ترازو  لاححرش 32 پ -، نیدلا -: ردص  هجاوخ  يرهبا ،

.38 گ :)  ) گرزب رل  ناکباتا 

.151 ، 34 گ :)  ) دزی ناکباتا 
.305 هار - زا  يزاغ  ناطلس  تعجارم  ، 306 رد - نیدلا  رمق  رکشل  ج :)  ) مقاتا

نیقتاس گرزب و  نیقتاـس  ، 226 هب - یـسوم  ریما  نـتفر  ، 77 تموکح - رد  شیماـتقوت  ، 309 رد - روـمیت  قآ  ، 309 ، 77 ، 73 ج :)  ) رارتا
.309 رد - کچوک 

.50 زا - تایب  تایالو  مکاح  ، 295 گ :)  ) كارتا
ناخ 122. نازاغ  لوبق  هیرشع -: انثا 

نیسح 174. ریما  اب  گنج  کجیکیب -:) ریما  ردارب   ) ینوجا
ندش 70. هتشک  هدروا -:] كوک  ریما   ] دمحا

،- نیدـلا 57 زع  کـلم  رتخد  اـب  جاودزا  لاوحا 138 -، لالتخا  يدادغب -: دـمحا  ناطلـس  ریالج / دـمحا  ناطلـس  سیوا / خیـش  نب  دـمحا 
،- دادـغب 138 هـب  رارف  يزاغ 138 -، ناطلـس  رکـشل  راـغلیا  و  ناــجوا 137 -، رد  یناردــنزام  یلو  ریما  و  دـیزیاب 158 -، ناطلـس  تراسا 

هب ندرب  هانپ  یهاشداپ 134 -، زیربت 137 -، هب  تشگزاب 
326 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

،- وا 134 و 137 نتشک  سیوا و  نب  نیـسح  رب  جورخ  ناجیابرذآ 134 -، رد  تموکح  ،- 251 نیازخ - تالمجت و  دیزیاب 284 ، مردلی 
ياتغج تبالص  و  تریس 137 -، فسوی 277 -، ارق  قافتا  هب  ساویس  هب  ندیـسر  مور 138 -، رد  هاگرد 139 -، رد  ناتسزوخ 139 -، رد 

هتشک یجیجک 137 -، هجاوخ  نتـشک  لتق 135 و 139 -، رارف 251 و 266 -، سابع 266 -، نب  ناـمثع  و  تارف 266 -، زا  روـبع  ،- 251
یلو ریما  ندـناشن  زیربـت 138 -، هب  تدواـعم  رــصم 138 -، رد  ندـش 280 -، يراوـتم  و 138 -، ناـمکرت 134  فـسوی  تسد  هب  ندـش 

زیربت 137. تموکح  هب  یناردنزام 
سولج عاجـش 159 -، هاش  نز  اـب  جاودزا  عاجـش 150 -، هاش  رتخد  اب  جاودزا  نامرک -: دـمحا  رفظم / دـمحا  رفظم / نب  دـمحم  نب  دـمحا 

،- 158 زا - تیاکش  يزاغ 159 ، ناطلس  و  نامرک 33 و 158 و 159 -، تموکح  زدنهق 150 -، زد  رد  سبح  نامرک 22 -، مکاح  ،- 159
.159 نفدم - لتق 159 ، نامرک 151 -، هب  ندش  هداتسرف  دزی 150 -، حتف 

،- ناردارب 47 ینادرگور  ،- 46 تموکح - دمحم 47 ، ریپ  و  ،- 47 ناردارب - رومیت 47 ، ریما  زا  تعاطا  کـباتا -:)  ) درولا رون  نب  دـمحا 
هتشک گنشوه 47 ، دوخ  ردارب  نتشک  ردپ 46 -، ماقم  مئاق  ،- 48 وفع - ناتسرل 48 ، مدرم  نتشک  متس و  ملظ و  زدنهق 48 ، هعلق  رد  سبح 

.48 ندش - عیطم  ، 48 ندش -
نیدلا بطق  ردپ 43 ، تمدخ  رد  ،- 45 رادرس - هاش  ورسخ  ناتسرل 45 ، تموکح  کباتا -:)  ) دمحا نیدلا  ترصن  هاش / فسوی  نب  دمحا 

ودرا 43. مزالم  ،- 45 نفدم - ، 45 ریزو -
نالغا 107. هجاوخ  رضخ  نب  نالغا  دمحم  اب  صالخا  خیش -: رمع  نب  رداهب  دمحا 
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ناخ نوغرا  نتـشک  يارب  اقوبقا  هب  تیرومأـم  عفد 120 ، سولج 43 -، یهاشداپ 110 -، ،- 120 ناخلیا :)  ) ناخ وکالوه  نب  ناـخ  دـمحا 
. ناخ وکالوه  نب  رد  وکت  ناخ 43 - نوغرا  اب  عازن  نوغرا 110 -، هرابرد  هلیح  رکم و  ،- 120

. مالسا - 274 نید - يدمحا :
. نیچ ياتخ - ياطخا - - 120 ج :)  ) ياتخ ياطخا / ياتخا /

هّللا 165. دبع  هدازریما  زا  لابقتسا  هجاوخ -:)  ) جرواس نسح  نیدلا  رایتخا 
327 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. نیچ ياتخ - ياتخا - 120 پ - ج :)  ) ياطخا
.314 هب - يزاغ  ناطلس  تمیزع  ، 270 هب - نارقبحاص  ناطلس  تمیزع  ج :)  ) طالخا

زیربت 133. مکاح  زیربت 135 -، فرصت  قوج -: یخا 
.121 هگلج - رد  وتاخیک  ندش  هتشک  ، 123 رد - زورون  ، 124 رد - نازاغ  تافو  ، 111 ج :)  ) نارا

. ناخاپرا ناخاپرآ - - 140 هبرا :
گرزب نـسح  خیـش  ریما  جورخ  و  سولج 126 -، و 133 -، یهاـشداپ 117  ،- 141 قاـغلب - تکلمم 142 ، عازتنا  ناـخاپرآ -: ناـخاپرا /
. ناخاپرآ ندش 127 و 130 و 135 و 142 - هتشک  ریزو 117 و 126 و 130 ، دمحم  نیدلا  ثایغ  نتشک  لتق 127 و 133 -، ،- 133

.304 رد - نیدلا  رمق  ج :)  ) يزایاپرا
. ناخاپرآ ناخاپرا - وا 140 پ - تیصو  هب  ناخ  رداهب  دیعس  وبا  نیشناج  نوئاگ -: ياپرا 

هیناطلس 264. زا  نتخیرگ  هاش -: قترا 
نیدلا جات  ، 280 هب - اهنیقباج  نتـسویپ  ، 41 هب - هلکت  کـباتا  نتـسویپ  ، 14 رد - هراکنابـش  باّـجح  ارما و  ، 77 ، 28 ج :)  ) هـیودرا ودرا /

ناهفـصا یلاها  تاداس و  ، 36 رد - دـیقم  هاش  فسوی  نیدـلا  نکر  کباتا  ، 35 رد - هاش  فسوی  کباتا  ندـشن  رـضاح  ، 14 رد - دیشمج 
كولم ، 36 رد - يدزی  رفظم  ، 315 رد - ردنکـسا  دنزرف  ، 44 رد - هاش  فسوی  کـباتا  تزع  . 13 رد - فسرازه  نیدلا  فیـس  ، 15 رد -

.14 رد - نسح  نیدلا  ماظن  ، 14 رد - نیدلا  ترصن  ، 35 رد -
253 و 277. رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) مورزرا

ناطلـس هب  زا - تشاد  هـضرع  و 277 ،  253 رد - نارق  بحاـص  ناطلـس  ، 283 هب - ناـگدازهاش  ندیـسر  ، 288 ج :)  ) ناگنزرا ناـجنزرا /
.253 یلاو - نارقبحاص 282 ،

.174 رد - نیسح  ریما  يزاغ و  ناطلس  ، 174 رد - نیسح  ریما  رومیت و  ریما  نتسویپ  ج :)  ) فاصرا
. قادقروه ندش 114 - هتشک  ناسارخ -:) ریما   ) قادغرا

وکاله 118. هاگرد  هب  نتسویپ  اقآ -: نوغرا 
- تنب نوتاخ  ياتاجلا  ، 12 يودرا - ، 110 اب - ارما  قافتا  بایسارفا 43 ، کباتا  و  راثآ 121 -، لوغم -:) ناخلیا   ) ناخ اقابا  نب  ناخ  نوغرا 

دنب زا  ندروآ - نوریب  ردارب 110 ، گرم  زا  يربخیب  واچ 120 -، هدعاق  داینب  130 و 133 -،
328 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

اککنوم رکشل  نداد  تسکش  ندش 110 -، ینادنز  ناجیابرذآ 120 -، هب  نتفر  يریگتسد 120 -، سولج 120 -، یهاشداپ 110 -، ،- 120
،- ناتسرل 43 هب  هاش  فسوی  نداتسرف  رکبراید 120 -، ریازج و  حتف  نیدلا 13 -، ءاهب  کلم  لزع  ناخ 110 -، دمحا  اب  نایغط  رومیت 64 -،

دمحا اب  عازن  ندوب 110 -، مزهنم  هربقم 121 -، ،- 29 هاگرد - رد  ناـکرت  غلتق  اقوبقا 120 ، لتق  لتق 120 -، دصق  نارا 64 -، قالـشق  رد 
. شمتغرویس نیدلا  لالج  هب  نامرک  تموکح  غیلری  قالیای 64 -، رد  تافو 44 و 111 -، ناخ 43 -،
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حتف يذمرت 228 -، هدازناخ  عفد  مشح 228 و 229 -، هدنز  عفد  توغکنات 252 ، لیا  هب  هلمح  رداهب -: هاش  نوغرا  یغیلادروب / هاش  نوغرا 
ریگناهج 199. هدازریما  هنب  چوک و  لقن  دزی 273 -،

ياتقوت 60. دالوا  زا  گ -:)  ) ناق مرا 
.284 دالب - ، 111 ج :)  ) نمرا

.64 ج :)  ) سورا
يزاغ 307 ناطلس  و  شیماتقوت 307 -، عفد  شیماتقوت 307 -، و  نایچلیا 308 -، رسپ 307 -، لتق  ماقتنا  76 پ -، يابمیج : نب  ناخ  سورا 

. يابمیج نب  ناخ  سروا  تافو 310 - تعجارم 309 -، رکشل 308 -، نارواص 309 -، رد  و 308 -،
هاش 44. فسوی  کباتا  و  نوتاخ -: كورا 

.176 زا - يزاغ  ناطلس  نتشذگ  يارس : گنهرا 
نارواص 311. رد  شیماتقوت  ندناشن  تخت  رب  رومیت -: کبزا 

. دنجزوا - 302 کلملا - راد  نارقبحاص 229 ، ناطلس  فرصت  خیش 304 -، رمع  هب  عاطقا  ج -:)  ) دنجزوا دنجزا /
.189 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ج :)  ) دنکزا

.286 هعلق - هرصاحم  ناناملسم 287 ، و  نانکاس - ج :)  ) ریمزا
.312 هعلق - رد  ناطلس  ترضح  بکوم  ج :)  ) رختسا

- هب یلو  ریما  نتفر  ، 128 رد - ناخرومیت  اغط  نب  هاشداپ  نامقل  نتـسشن  تخت  هب  ، 129 رب - هاشداپ  كریپ  هرابود  يالیتسا  ج :)  ) داـبارتسا
.128 تموکح - رد  ناخ  رومیت  اغط  نب  هاشداپ  نامقل  ، 249 نوماریپ - رد  رکشل  نالوارق  نارقبحاص 248 ، ناطلس  طسوت  طبض  ،- 249

سیوا 155. و  نامرک -:) لاوتوک   ) دسا
ياطاغج 58. طسوت  فرصت  ج -:)  ) دابآدسا

حتف 240. - 240 هب - نارقبحاص  ریما  نتفر  نیئارفسا :
ناطلس هاگرد  هب  راضحا  ناطلس -:)  ) ردنکسا
329 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.315 هب - رهنلا  ءاروام  ندرپس  يزاغ 316 ، ناطلس  رتخد  ناطلس  یسیکیب  اب  جاودزا  يزاغ 315 -،
ندش 177. راتفرگ  نالغا -: ردنکسا 

،- خرهاش 2 و  سراـف 48 و 269 -، رب  تموکح  ،- 2 تنطلس - خیرات  ، 48 زا - دیعس  وبا  کباتا  تناعتـسا  ، 6 ، 2 خیش : رمع  نب  ردنکـسا 
هعلق 284. حتف  هب  رومأم  دحرس 107 -، رکشل  تظفاحم  دزمان  عاجش 151 -، هاش  نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  نتشک 

دزی 273. حتف  دزمان  راهدنق 247 -، هرصاحم  نایغط 290 -، درمت 290 -، نارقبحاص 239 -، ریما  و  یخیش -: ردنکسا 
.125 رد - وتیاجلوا  تموکح  ج :)  ) هیردنکسا

.235 هناخدور - زا  نارقبحاص  ریما  نتشذگ  ج :)  ) زوکوا یکسا 
- یلاها ، 275 مالعا - ، 283 کلامم - ماکحتـسا  کـبزوا 68 ، سولا  عومجم  ندروآ  یجرگ 252 -، طارقب  ندروآ  ،- 112 ، 34 مالسا :

موسر ، 112 تلود - ، 182 تمصعلا - راد  112 و 114 ، نید - تیوقت  ، 103 دالب - بیرخت  45 و 123 و 297 ، هاشداپ - ، 233 لها - ، 119
رد لوغم  رکشل  ، 274 رکشل - ، 112 یضاق - ، 68 کلامم - ياملع  ، 122 قرف - بهاذم  ياملع  224 و 263 ، ياملع - ، 68 دالب - یلاها 

.274 سومان - ، 198 دالب -
نارق 228. بحاص  ریما  دزن  مشح -:) هدنز  ردارب   ) مالسا
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.183 گ :)  ) نایمالسا
(: دیشر نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  ردارب   ) لیعمسا

دادغب 126. رد  - 
ثیلورمع 285. اب  هلباقم  یناماس -: لیعمسا 

،- کچوک 117 و 127 نسح  خیش  اب  قافتا  ناهفصا 140 -، هب  ندمآ  ناپوچ -: نب  شاترومیت  نب  فرشا  کلم  ناپوچ / فرشا  فرـشا /
ریما و  ،- 15 دادما - تراما 127 ، ریزو 126 -، دـمحم  نیدـلا  ثایغ  لتق  هب  ضارتعا  نایناهفصا 131 -، و  ناریا 68 -، کلامم  رب  ـالیتسا 

نیدلا دجم  یـضاق  ریبدت  و  قحسا 144 -، وبا  خیش  ریما  هب  نتـسویپ  نیـسح 130 -، ریپ  و  سراف 131 -، هب  تشگزاـب  و 145 -، خیش 133 
جورخ ناـجیابرذآ 165 -، تموکح  سولج 131 -، و 133 -، ناخ 132  کـیب  یناـج  و  سراف 144 -، کلامم  ریخـست  لیعمسا 145 -،

ندش 68، هتشک  يریگتسد و  زاریش 141 -، رد  ناهفصا 131 -، رد  ،- 130
330 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

طبض نایسراف 130 -، زا  تسکش  دیق 145 -، زا  قحسا  وبا  خیـش  ریما  یئاهر  ناجیابرذآ 130 -، هب  نتفر  زاریـش 140 -، زا  ندش  هدنار  - 
یلع 118 ریما  نتشک  سراف 131 -، دابآدوعسم  غاب  رد  ندمآ  دورف  ناجیابرذآ 132 -، هب  رکشل - رارف  هاشداپ 118 ، یلع  و  زیربت 130 -،

لوغم نیطالس  روبق  ندوشگ  ندش 132 -، لوتقم  يراتفرگ و  ندش 68 و 130 و 135 ، هتشک  ناخ 118 و 127 -، یسوم  نتشک  و 127 -،
هب یلع  ریما  ندناشن  ناخ 118 -، یسوم  و  قحسا 145 -، وبا  خیش  ریما  ندنادرگ  دیقم  قارع 130 -، هب  یشکرکشل  رکشل 131 -، ،- 131

نارقبحاص 239. ریما  هب  شکشیپ  تخس 131 -، قاسای  یهاشداپ 127 -،
ندمآ ، 159 هب - عاجـش  هاش  نب  نیدلا  نیز  ندـمآ  ، 155 هب - یلبـش  سیوا و  ندمآ  ، 147 هب - خیـش  ریما  ندمآ  ، 40 ، 12 ج :)  ) ناهفصا

نایناپوچ ماکحا  ، 144 تراما - رد  وجنیا  قحسا  وبا  ، 13 هب - هراکنابش  زا  فسرازه ]  ] نیدلا فیـس  ندمآ  ، 254 هب - نارقبحاص  ناطلس 
دمحم تشگزاب  ، 157 هب - ریما  دنب  زا  دومحم  هاش  تشگزاب  ، 7 تشدلا - باب  ، 15 رد - رالاسهفس  ناپوچ  ریما  دالوا  ، 15 رد - فقوت  رد 

،- 144 رد - خیـش  ریما  هب  شاترومیت  نب  فرـشا  نتـسویپ  ، 44 هـب - ریما  لاـم  مدرم  ندرب  هاـنپ  ، 45 زا - دورهدنیاز  نتـسب  ، 149 هـب - رفظم 
- رد خیش  ریما  مالغ  رومیت  رفظم 159 ، هاش  نب  ییحی  هاش  طسوت  فرـصت  فرصت 44 -، میلست 152 -، روصنم 160 -، هاش  طسوت  ریخست 

نیدلا بطق  دادما  هب  زا - رهچونم  نیدلا  دامع  ندیسر  254 و 312 ، نامالا - راد  ، 7 زا - لوا  نسح  نیدلا  ماظن  جورخ  ماکح 45 ، ،- 152
،157 هب - عاجـش  هاش  نتفر  ، 13 هب - فس  رازه  نیدلا  فیـس  نتفر  ، 157 هب - سیوا  ناطلـس  رتخد  نتفر  ، 156 هب - سیوا  نتفر  زرابم 9 ،
،266 رد - نارقبحاص  ناطلس  ، 158 رد - يزاغ  ناطلس  ، 15 رالاسهفس - ، 15 یلاها - تاداس و  ، 161 هب - نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  نتفر 

دمحم رارف  حتف 158 ، ،- 144 تراـما - زا  وجنیا  قحـسا  وبا  لزع  ، 140 تموکح - رد  قحسا  وبا  خیـش  ، 154 تموکح - رد  دومحم  هاـش 
فیس ندش  هتشک  ، 44 هنحش - ودیاب  ندش  هتشک  ، 151 رد - نیدـباعلا  نیز  نب  مصتعم  لتق  ، 118 رد - ماع  لتق  ، 153 هب - زیربت  زا  رفظم 

،13 رد - فسرازه  نیدلا 
331 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هاش یشکرکشل  ، 142 هب - قحـسا  وبا  خیـش  زیرگ  ، 155 هب - دوـمحم  هاـش  نتخیرگ  ، 143 هب - ورـسخیک  ریما  ردارب  دـمحم  ریما  نـتخیرگ 
.152 رد - خیش  ریما  لوصو  ناطلس 152 ، هاش  طسوت  هرصاحم  154 و 155 -، هب - عاجش 

ینابوچ 131. فرشا  کلم  و  گ -:)  ) نایناهفصا
.146 قحسا ] وبا   ] خیش ریما  اب  رفظم  دمحم  نداد  هحلاصم  یهوقربا -: نیدلا  لیصا 

.154 هعلق - رد  رفظم  نب  دمحم  سبح  ج :)  ) رارطا
نازینک 38. نتفرگ  نامیلس و  دمتعم  نتشک  نامیلس 31 -، رب  هدش  یصاع  عفد 281 -، يدادغب 280 -، جرف  دادما  ،- 281 گ :)  ) بارعا
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. رداهب اقوب  قآ  يزاغ 303 - ناطلس  طسوت  دنقرمس  رد  ندناشن  رداهب -: اغوبغا 
.252 گ :)  ) باجغا

ندرب 305. ردهب  ناج  خیش -: نالغا 
،- دنقرمـس 47 رد  اون  مسا  هب  لوغم 44 -، تسد  زا  ناریا  صالختسا  دمحا -:) کباتا  ردارب  هاش ، فسوی  کباتا  رـسپ  کباتا ،  ) بایـسارفا
،- ناخ 45 نازاـغ  هاـگرد  رد  ناتـسرل 47 -، زا  یمین  تموـکح  ناتـسرل 43 ، مکاح  دـمحم 47 -، ریپ  و  درکنام 44 -، هعلق  هب  یگدـنهانپ 

و ناهفـصا 44 -، هب  ناگدـنهانپ  لابند  هب  لزق  نداتـسرف  ،- 43 هب - کناسکنج  دـالوپ  نوغرا و  تیاـنع  دـمحا 47 ، کباتا  زا  ینادرگور 
ودرا 44. هب  ناردارب  ندنادرگ  مزالم  ودرا 43 -، مزالم  لوغم 47 -،

مئاق تاربم 46 -، تاریخ و  تموکح 46 -، هاش -:) فسوی  کباتا  ردارب  دمحا و  نیدلا  ترصن  کباتا  رسپ   ) نیدلا ترصن  نب  بایـسارفا 
تافو 46. ماقم 46 -،

. گنرف - 283 رکشل - جنرفا :
4 پ. جریا : راشفا ،

(. ناتسلوغم ریما   ) نیدلا سمش  - 102 نیدلا و - رمق  ریما  ءارمالا :) ریما   ) نیدلا سمش  ریما  یغلوااقا ،
هب نتفر  ناخ 120 -، نوغرا  يریگتسد  نارقبحاص 284 -، ناطلس  لباقم  رد  نوغرا 120 -، ندرک  دازآ  ،- 284 یجرگ : اغوب  قآ  اقوبقا /

. یجرگ اقوب  قآ  ناخ 120 - نوغرا  نتشک  رومأم  لتق 120 -، شک 101 -،
.179 رد - ارما  يزاغ و  ناطلس  ج :)  ) رقا

.271 اطقا :
. یکیباکآ تافو 240 - نارقبحاص -:) ریما  دنزرف   ) یکیباکا

332 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
سرف 217. مجع 215 -، گ -:)  ) هرساکا

. نآاق ياتکوا  جاولی 27 پ - دوعسم  و  جاولی 26 پ -، دومحم  و  اتخ 26 پ -، ریخست  نآاق -: ياتکا 
ندش 114. هتشک  ناخ -:) وتاخیگ  رسپ  ناسارخ ، ریما   ) گنرفالا

.49 گ :)  ) ینالا
سراف 8. کلامم  صالختسا  هب  دادما  نالسرا -: بلا 

ناتسودنه 34. هب  تمیزع  نایناماس 34 -، زا  یگدرزآ  نیکتبلا -:
.272 فیاوط - عومجم  ، 252 هوک - رد  نارق  بحاص  ناطلس  ، 288 ج :)  ) هوک زربلا  زربلا /

.74 رد - هجاوخ  كرابم  ج :)  ) ياتلا
. اقآ ناکرت  اقآ - ناکرت  اجلا 

-133 زا - گرزب  نسح  خیـش  ریما  دلوت  یخامک 133 ، نیـسح  ریما  اب  جاودزا  ناخ -:) نوغرا  رتخد   ) ناطلـس ياتاجلوا  نوتاخ / ياـتاجلا 
. ناطلس ياتاجلوا  نوتاخ / ياتاجلوا 

،115 ینیشناج - مالسا 114 ، نید  تیوقت  هبحر 115 -، هعلق  ریخست  یهاشداپ 114 -، لوغم -:) ناخلیا   ) هدنبادخ دمحم  ناطلـس  وتیاجلا /
،- هعیـش 115 بهذم  رهنلا 115 -، ءاروام  هب  رکـشل  نداتـسرف  ماـش 115 ، تمیزع  140 پ -، رتخد - کیب  یتاـس  ، 117 هداون - ناخولج 

. وتیاجلوا ناخ 114 - نازاغ  شردارب  تافو  تافو 115 -،
يزاغ 191. ناطلس  و  نارقبحاص 227 -، ریما  و  ریما -:)  ) وتیاجلا
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.115 يانب - ج :)  ) دابآوتیاجلا
. وتیاجلوا یشرق 211 - هب  یشکرکشل  ریما -:)  ) رومیت ياجلا 

. كوربک - 267 هب - نارق  بحاص  ناطلس  نتفر  ج :)  ) كوربک نوطلا /
. قاتغولا 259 پ - ج :)  ) قاط غلا  قات / غلا 

ناهج 94. زغن  نادمتعم  و  خرهاش -:) رسپ   ) رداهب کیب  غلا  نیدلا  ثایغ  رداهب / کیب  غلا 
ادوت 64. وککنم  لزع  تکراشم 64 -، هب  یهاشداپ  رومیت -:) وککنم  رسپ   ) وغلا

تافو 85. غیلاملا 85 -، رد  نفد  سولج 84 -، نوتاخ 84 -، هنغورا  اب  جاودزا  ناخ -: ياطغج  نب  رادیاب  نب  يوغلا 
.84 رد - ياتغج  نب  وکاله  ارق  نفد  ،- 85 رد - رادیاب  نب  يوغلا  نفد  ، 119 رد - هاشروخ  ج :)  ) قیلاملا غیلاملا /

وکاله 108. تسد  هب  حتف  ج -:)  ) توملا
هرصاحم 251. حتف 282 -، .- 138 رد - سیوا  نب  دمحا  نیرهاط  سبح  ، 276 هب - یکش  یلع  دیس  ندمآ  ، 290 ، 283 ج :)  ) هجنلا قجنلا /

333 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. قجنلا 253 پ - ج :)  ) هجنلا

. غات غولوا  قات 259 پ - غلا  غاد 259 پ - غولوا  - 259 رد - نارقبحاص  ناطلس  ندیسر  ج -:)  ) قاتغولا
286 ، 12 ج :)  ) دنولا

(: کبزوا سولا  ءارمالا  ریما   ) لوغم نب  سایلا 
خیش 75. هدروا  دیرم  نتشک  - 

دنقرمس رد  نتـسشن  تخت  هب  و 170 -، رهنلا 100  ءارواـم  تخت  رب  راسکنا 101 -، ماقتنا 179 -، رومت -: قلغت  نب  نـالغا  هجاوخ  ساـیلا 
،- يزاـغ 100 ناطلـس  و  ناتـسلوغم 97 -، هب  نـتفر  و 101 -، سوـلج 92  روـمیت 97 -، قـلغت  و  رهنلا 96 -، ءارواـم  رد  یهاــشداپ  ،- 162
،- نیدلا 92 رمق  نتـشک  قالبرالـس 101 -، هگلج  رد  ندـمآ  دورف  نیگنـس 176 -، لپ  رـس  رد  ندمآ  دورف  لوغ 177 -، تسکش 163 -،

یناخ 101. ریرس  رب  نتسشن  رهنلا 83 -، ءاروام  رد  رکشل 177 -، زیرگ 101 -، ندش 102 -، هتشک  زک 175 -، يرد  بآ  بل  رد  لوزن 
ناخ 110. دمحا  داماد  قانیلا -:

. مقاتا 305 پ - ج :)  ) مقاما
. هاشناریم قجنلا 138 - هرصاحم  ،- 126 هدازریما :)  ) هاشناریم هاشناریما /

ریما و  و 174 -، و 171  نیـسح 169  ریما  و  لـکت 171 -، ریما  و  نالغا 171 -، هجاوخ  ساـیلا  و  گرزب 170 -، يودرا  رد  روـمیت -: ریما 
،- نانامکرت 171 و  خیرات 298 -، رضخ 170 -، ریما  رب  يزوریپ  ریالج 173 -، مارهب  و  اغآ 171 -، ناکرت  ياجلوا  و  رضخ 168 و 169 -،
،- يزوریپ 177 حـتف و  باوخ  ناـخام 172 -، رد  سبح  نـالغا 173 -، هجاوخ  رومیت  و  ندروـخ 174 -، ریت  يریـسمرگ 174 -، نموت  و 
هب نتفر  شک 173 -، هب  نتفر  هغلهق 176 ، هب  نتفر  زبس 173 و 177 -، رهش  هب  نتفر  دنقرمس 173 -، هب  نتفر  رازخ 173 و 177 -، هب  نتفر 
،- نوـحیج 173 بآ  زا  نتـشذگ  حتف 176 -، یثوروم 170 -، سولا  لاغرویـس  تمالس 174 -، نوشوق 177 -، نتخاـس  بشخن 173 -،

. يزاغ ناطلس  نارقبحاص - ناطلس  نارقبحاص - ریما  فولأم 171 - نطو  اب  عادو  نافلاخم 176 -، رکشل 169 -،
نارقبحاص 242. ریما  روضح  رد  نارقبحاص 240 -، ریما  زا  لابقتسا  یجاح -: ریما 

هب هلمح  ،- 201 نتشک - هئطوت  ناتسلوغم 201 ، هب  تشگزاب  نارقبحاص 168 و 169 -، ریما  و  سالرب -: یجاح  ریما 
334 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

لواریش 201. نتشک  ناسارخ 96 -، هب  تمیزع  رهنلا 201 -، ءاروام 
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تشگزاب 180. لوغم -: یجاح  ریما 
. اغب يراص  يزاغ 194 - ناطلس  نوشق  رد  اغب -: يراس  ریما 

،- زاوچکین 147 ریما  مارکا  مارتحا و  سبحم 152 -، زا  ندش  دازآ  وجنیا -: قحسا  وبا  وجنیا / قحسا  وبا  خیش  نیدلا  لامج  ریما  خیـش / ریما 
ناهنپ یتساب 144 -، یغای  ندرک  نوریب  ردارب 144 -، نوخ  ماقتنا  ناهفصا 144 -، تراما  درولا 152 -، رون  کباتا  هب  اجتلا  تراسا 147 ،

زاوچکین ریما  تساوخرد  قارع 145 ، سراف و  تموکح  ،- 132 ردام - نوتاخ  یشات  شاترومیت 144 ، نب  فرشا  هب  نتسویپ  ندش 152 -،
دیق زا  یئاهر  ناتسرل 152 -، هب  نتفر  زاریش 144 -، هب  نتفر  ،- 146 دزن - ملید  یجاح  نتفر  زاریش 152 ، هب  ندرب  يریگتسد و  ،- 147 زا -

هب یشکرکشل  ندش 147 -، هتشک  رفظم 146 -، دمحم  اب  حلـص  رفظم 152 -، دمحم  زا  تسکـش  تسکش 146 -، فرشا 145 -، کلم 
،- 145 هب - نایزاریـش  تبحم  دزی 146 ، هرـصاحم  دبیم 145 -، هرـصاحم  رفظم 146 -، دـمحم  اب  دزی  رد  تاـبراحم  دزی 145 -، ناـمرک و 

کلم و  شاترومیت 145 -، نب  فرـشا  طسوت  ندـش  دـیقم  نفدـم 147 -، زاریـش 152 -، رد  ندوب  روـصحم  كربـط 152 -، رد  سوبحم 
. وجنیا قحسا  وبا  فرشا 145 -

يالقکنم ءارما  و  رضخ 168 -، ریما  هب  دادما  ارما 220 -، تعاطا  تاک 234 -، هعلق  صالختسا  ناریسا 239 -، يدازآ  نارقبحاص -: ریما 
دیس ریما  و  201 و 203 و 218 و 219 و 222 -، نیـسح : ریما  و  و 169 -، سالرب 168  یجاـح  ریما  و  وکاـج 219 ، ریما  و  لوغم 168 -،

،- رهنلا 168 ءاروام  هب  تشگزاـب  تالک 241 -، زا  تشگزاـب  ناـخ 235 -، سوروا  و  و 228 -، و 219  یـسوم 218  ریما  و  هکرب 220 -،
- هب نیسح  ریما  ینامگدب  کیب 244 ، یلع  ندیشخب  مشح 230 -، هدنز  ندیشخب  ،- 231 دزن - رداهب  یلع  خیش  رداهب و  ياطخ  تشگزاب 
و نایناشخدب 203 -، يایادـه  فحت و  ،- 239 هب - هجلیکشا  هعلق  شکـشیپ  نالغا 220 ، شمتاغرویـس  یهاشداپ  ،- 219 نارداهب - ، 205

نایغای هئطوت  و  دنقرمس 204 -، هب  نایب  دمحم  خیـش  بیقعت  ،- 230 هب - مشح  هدنز  ندش  میلـست  تیبرت 225 ، یسوم 219 -، ریما  فلخت 
،- 232

335 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یفوص نیـسح  و  سالرب 240 -، هاـشناهج  و  وتیاجلا 191 -، ریما  یـسوم و  ریما  اـب  گـنج  ندومرف 246 -، راـج  زبس 168 -، رهـش  ناموت 

دزن نداتسرف  ناخ و  لداع  يریگتسد  یفوص 235 -، فسوی  ردارب  رتخد  زا  يراتساوخ  ناشخدب 202 -، هب  هلمح  تیاکح 216 -، ،- 234
عفد ذـمرت 228 -، هدازناخ  عفد  ناـخ 235 -، سوروا  عفد  ،- 203 زا - نایب  دمحم  خیـش  توعد  ياتلیرق 226 ، روتسد  نیسح 205 -، ریما 

یجاـح ریما  زا  تعجارم  تصخر  نیـسح 221 -، ریما  هب  جح  تصخر  هاشتلود 219 -، و  ناسارخ 200 -، رکـشل  عفد  مشح 228 -، هدنز 
راد هب  نـتفر  و 235 -، مزراوـخ 233  هب  نتفر  نارواـخ 224 -، هب  نتفر  نـالقب 200 -، هب  نتفر  ناشخدـب 203 -، هب  نتفر  سالرب 168 -،
دزن نتفر  ناردنزام 240 و 242 -، هب  نتفر  ناوریق 224 ، هب  نتفر  سدنق 200 -، هب  نتفر  زبس 200 -، رهش  هب  نتفر  دنقرمس 223 ، هنطلسلا 

اب حلص  نایناتسیس 246 -، و  نتخادنا 245 -، نآارس  ارهل 242 -، هرد  رد  هعلق  نتخاـس  لوغم 231 -، تیـالو  هب  نتفر  نیسح 199 -، ریما 
مشح هدنز  وفع  یـسوم 232 -، ریما  وفع  نیـسح 223 -، ریما  وفع  تمحرم 224 -، لدـع و  نوحیج 244 -، زا  روـبع  نیسح 200 -، ریما 

و يراوزبس 240 -، دیؤم  یلع  و  دیدس 243 -، یلع  و  یتالک 241 -، کیب  یلع  و  ،- 239 ترک )  ) تاره نیدلا  ثایغ  کلم  وفع  ،- 230
مزراوخ 236 حتف  خلب 223 -، حتف  ناشخدب 202 -، حتف  ناشخدب 202 -، مئانغ  و  نیسح 221 و 222 -، ریما  هب  هماندهع  هاش 244 -، رمع 

لوغم رومیت  کبک  و  ناکدار 244 -، غیروق  رد  ناتسکرت 219 -، هب  هرقرق  ودنه  نداتسرف  لباک 200 -، حتف  جنشوف 238 -، حتف  و 237 -،
رد رکشل  ارما 231 -، یلامشوگ  نایناغچ 220 -، هب  چوک  وراب 236 -، هب  چوک  ناروهشم 236 -، رهـش و  یلاها  لوصا  ندناچوک  ،- 229
اب هزرابم  وکاج 229 -، ریما  هب  ناقربش  هرـصاحم  تیرومأـم  دنقرمس 201 -، هب  یـشکرکشل  راوزبس 241 -، هب  یـشکرکشل  رازخ 188 -،

دمحم و  تاره 238 -، هرصاحم  جنشوف 237 -، هعلق  هرصاحم  زبس 244 -، هعلق  هرصاحم  ناتسیس 245 -، هرصاحم  یفوص 235 -، فسوی 
،- ریالج 169 دیزیاب  ریما  اب  هلباقم  نیمرح 220 -، فاقوا  ندومرف  فاعم  هاش 245 -، ناطلس 
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336 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ینامرفان و  يرواسی 168 -، رضخ  ریما  هب  ندش  قحلم  ارق 201 -، رقم  رد  سالرب 169 -، یجاح  اب  هلباقم  يزودلس 169 -، قلغت  اب  هلباقم 

جاویا رد  لوزن  زبرآ 220 -، رد  لوزن  ناتسلوغم 230 -، هب  نتفرن  يرواسی 219 -، یلع  اب  شرتخد  یکیباکآ  يدزماـن  مشح 226 -، هدنز 
،- ناـحیر 240 زارط  هـس  رد  لوزن  دنقرمـس 233 -، هنطلـسلا  راد  رد  لوزن  دنقرمـس 244 -، تـخت  رد  لوزن  خـلب 201 -، رد  لوزن  ،- 220

. يزاغ ناطلس  نارق - بحاص  ناطلس  رومیت - ریما  ناردنزام 241 و 242 - شروی  ناسارخ 237 -، شروی  یکیباکا 240 -، شرتخد  تافو 
هب نتفر  دابارتسا 249 -، هب  نتفر  راوزبس 241 -، هعلق  ياپ  رد  نارقبحاص 242 -، ریما  هب  شکشیپ  نارقبحاص 240 -، ریما  و  یلو -: ریما 

ناشن 250- مان و  دیؤم 240 -، یلع  هجاوخ  هرصاحم  راوزبس 240 -، هب  یشکرکشل  يزیگناهنتف 247 -، نوخیبش 248 -، دنقرمس 240 -،
(. ریما  ) یناردنزام یلو 

. وجنیا نیطالس 15 - گ -:)  ) وجنا
نامیان 162. هجاوخ  دیمح  تسد  رد  ،- 96 رد - تالرا  یجنیلت  ج :)  ) يوخدنا

186 یخدنا :
.186 رکشل - ج :)  ) ناکدنا

قجنلا 138. هعلق  رد  سیوا  نب  دمحا  نب  رهاط  بحاصم  نوطنا -:
.178 رد - نیسح  ریما  يزاغ و  ناطلس  ج :)  ) رقنا

.170 رد - رضخ  ریما  اب  سالرب  یجاح  ریما  رومیت و  ریما  گنج  ج :)  ) رککنا
هرصاحم 285. ج -:)  ) هیروکنا

. قاجرکنیا یشکدوخ 88 - 88 پ -، قاجرکنیا -: قاجریکنا /
.206 تلادع - ناورشونا :

همدقم 1. 298 پ -، 296 پ ، 95 پ ، ، 6 5 پ ، 4 پ ، ناژ : نبوا ،
. رارطا رارتا - - 198 هب - ورسخیک  نتفر  ج :)  ) رارتوا

.63 ریما :)  ) هبچوکتوا
اب دیعس  وبا  هلباقم  251 ق 283 ، رد - نارقبحاص  ناطلس  ، 137 رد - سیوا  خیـش  نب  دمحا  هب  یناردنزام  یلو  ریما  نتـسویپ  ج :)  ) ناجوا

.125 رد - ناپوچ 
صالختسا 107. ج -:)  ) ناماپ جوا 

هب ندیسر  يریگتسد 195 -، يزاغ 195 -، ناطلس  نارداهب  و  رداهب 194 -، رومتقآ  و  رداهب -: ارق  چوا  رداـهب / هرق  جوا  رداـهب / يارق  جوا 
،- ندش 305 حورجم  نیدلا 301 و 304 -، رمق  و  تمحر 194 -، بآرانک 

337 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. رداهب ارق  چوا  سراف 314 - ناگدازهاش  تمزالم 

.257 رد - نالغا  شمغیلیا  ج :)  ) کجوا
. رداهب يارق  جوا  خیش 269 - رمع  نادنزرف  و  قورغا 264 -، رد  دابارتسا 249 -، رد  رداهب -: ارق  جوا  رداهب / ارق  چوا 

.62 رسپ - یلوق  وتاب 60 -، ماقممیاق  ردارب و  هدروا -:
ندش 70 و 74. هتشک  تنطلس 74 -، يابمیج 74 -، ردارب  نزریا 70 -، دالوا  زا  خیش -: هدروا 

. يابمیج نب  ناخ  سورا  تافو 77 - عفد 235 -، کبزوا 76 و 77 -، تخت  رب  ،- 106 يابمیج : نب  ناخ  سروا 
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نب هاشکرابم  ردام  وکاله 84 -، ارق  اب  جاودزا  ياطغج 84 -، نب  رادیاب  نب  يوغلا  اب  جاودزا  ياطغج -:) نب  ناکوتاوم  نز   ) نوتاخ هنغروا 
تافو 84. وکاله 85 -، ارق 

اود 91. نب  نازوب  ردام  نوتاخ -: جنکروا 
.60 کلامم - ياقون 64 ، طسوت  حتف  ،- 64 ناراوس - ياتقوت 60 ، دالوا  فرصت  ج -:)  ) سوروا

نارقبحاص 229. ناطلس  هاپس  هب  نتسویپ  رومیت -: موروا 
. نوتاخ هنغروا  84 پ - نوتاخ : هنغ  هروا 

،- نارداهب 271 و 309 رکشل 109 -، مازهنا  68 و 79 و 80 و 85 و 262 و 272 -، سولا - ، 130 زا - کیب  یناج  ندـمآ  ج :)  ) کبزوا
- رکشل ناـخ 81 ، زکنیج  دـالوا  تلود  روهظ  و  شیماتقوت 78 -، فرـصت  رد  ،- 165 تخت - رب  کـیب  یناـج  تخت 77 ، تختیاپ 262 -،

کلامم 80. ،- 109
.271 گ :)  ) ناکبزوا

. کبزوا رومیت  يزاغ 77 - ناطلس  هب  یگدنهانپ  رومیت -: کبزوا 
تافو 68. تلادع 68 -، سولج 68 -، ،- 73 ناخ : لیرغط  نب  ناخ  کبزوا 

لوغم هنتف  ، 87 رد - نجیس  ودیاق  نب  ناخاود  نفد  ، 86 رد - قارب  نب  رومیتاقوت  نفد  ، 305 هب - رغشاک  زا  اقآ  كریم  ندروآ  ج :)  ) دنجزوا
. دنجزا - 86 رد - قارب  نب  رومیتاقوت  تافو  ، 86 رد - ناکوتاوم  نب  قارب  هربقم  رکشل 255 ، ،- 254 رد -

. دنکزا لوغم 255 - ،- 255 هرصاحم - ، 210 هب - يزاغ  ناطلس  تمیزع  ج :)  ) دنکزوا
64 و 66. بآ - ج :)  ) يزوا

.145 نایم - رد  یضاق  نیاص  نیدلا  سمش  انالوم  ، 146 نالوغم - رکشل 155 ، ،- 146 ندنادرگ - لیا  گ :)  ) ناغوا
،26 نآاق : يادکوا  ناخ / ياتکوا  نآاق / ياتکوا 

338 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. نآاق يادکوا  نآاق - ياتکا  تافو 61 - لسن 163 و 164 -، نادنزرف 62 -، یلامش 61 -، تایالو  حتف  دالوا 28 -، غورا 83 -، - 

. نآاق ياتکوا  نآاق - ياتکا  غورا 83 - نآاق -: يادکوا 
.67 ، 60 ج :)  ) ککوا

تافو 63. وتاب -:) رسپ   ) یچغالوا
گرزب 130- نسح  خیـش  ریما  رداـم  یخامک 135 -، نیـسح  ریما  اب  جاودزا  ناخ -:) نوغرا  رتخد   ) ناطلـس ياتاجلوا  نوتاـخ / ياـتاجلوا 

. ناطلس ياتاجلا  نوتاخ / ياتاجلا 
نازودلوس 167. تعامج  و  زودلس -: اغوب  ياجلوا 

نتخادنا هاچ  هب  نادنز 173 -، راخب  رد  رومیت 163 -، ریما  اب  جاودزا  ،- 98 رومیت :) ریما  رسمه  نیـسح و  ریما  رهاوخ   ) اغآ ناکرت  ياجلوا 
. اغآ ناکرتاجلا  اقآ - ناکرت  تشذگرد 188 - ،- 171

نارقبحاـص ریما  و  ،- 227 هب - مـشح  هدـنز  ندرب  هاـنپ  اراخب 191 ، هب  ندـمآ  ریما -:)  ) يدراـپا وتیاـجلوا  گرزب / يوتیاـجلوا  وتیاـجلوا /
مـشح هدنز  عفد  لواره 179 -، رد  دنقرمـس 198 -، رد  سدـنق 220 -، تموکح  نـالقب 220 -، تموکح  نالتاق 167 -، ریخـست  ،- 199

هب ندش  قحلم  نارقبحاص 220 -، ریما  هب  ندش  قحلم  ناتسکرت 212 -، هب  یشکرکشل  رکشل 195 -، مشح 227 -، هدنز  تعافش  ،- 227
نالواره 192. یفوص 235 و 301 -، نیسح  ریما  رتخد  زا  يراتساوخ  رومأم  رکشل 213 -،

تافو 125. سولج 124 -، هیناطلس 125 -، يانب  هاگمارآ 125 -، هدنبادخ -: ناخ / نوغرا  نب  وتیاجلوا 
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ندش 194. هتشک  يراتفرگ و  یچناخرت -: وتیاجلوا 
. وتیاجلا يدراپآ - وتیاجلوا  اراخب 211 - رد  رومیت -: ياجلوا 

. وتیاجلا 191 پ - وتیج : لوا 
. غاد غولوا  قاتغولا - 259 پ - ، 67 ج :)  ) قاتغولا غاد / غولوا  غات / غولوا 

. قات غولوا  قاتغولا - 259 پ - ج :)  ) غاد غولوا 
تاجرازه 107. ج -:)  ) کیس غولوا 

ناخ 62. زکنیج  یلصا  تروی  ج -:)  ) ننوا
. کینبآ هرصاحم 270 و 314 - مکاح 253 -، ج -:)  ) کینبآ کینوا /

گرم 157. تاریسمرگ 155 -، نامرک و  هب  یشکرکشل  ناهفصا 155 -، هب  ندمآ  عاجش -: هاش  نب  سیوا 
نسح خیش  رسپ   ) سیوا ناطلس  ریالج / سیوا 

339 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
تموـکح 136، ناـجیابرذآ 136 -، هب  دادـغب  زا  تـکرح  ،- 158 رـسپ - دیزیاب  ، 58 دـالوا - ، 151 رتـخد - جاودزا  ، 135 ، 133 گرزب :)

،- 133 نادناخ - رد  تنطلس  تنطلس 134 ، زیربت 133 -، زا  قوج  یخا  ندـنار  ،- 156 رتخد - زا  دومحم  هاش  عاجش و  هاش  يراگتـساوخ 
تافو 137. زیربت 153 -، هب  دادغب  زا  لوصو  رفظم 149 -، دمحم  و  ناهفصا 157 -، هب  شرتخد  نداتسرف  نادنزرف 157 -،

ناتسزوخ 135. تموکح  دلو -: هاش  نب  سیوا 
. روغیا نازاغ 122 - و  ،- 66 ، 65 گ :)  ) ناروغیوا روغیوا /

.79 ناگتخیرگ - گ :)  ) اهقامیوا
تافو 19- دوعسم 18 -، نیدلا  جات  رب  جورخ  نورج 18 -، هریزج  رد  سولج  ترصن -:) نیدلا  فیس  مالغ   ) یفیسلا زایا  نیدلا  ءاهب  زایا /

. یفیسلا زایا  نیدلا  ءاهب 
.49 گ :)  ) یکزایا

فسویارق 269 و 314. بیقعت  دمحا 266 -، ناطلس  بیقعت  نالغا -: جابیا 
.67 ج :)  ) ریبیا

. لتیابآ - 62 رانک - رد  وتاب  تافو  ، 272 رانک - رد  نارقبحاص  ناطلس  ، 65 بآ - ج :)  ) لتیا
. نامالا راد  چیا / هردب  هردب / - 8 هعلق - يانب  ج :)  ) چیا

.42 رد - نوغرا  بلا  نیدلا  سمش  کباتا  ج :) [ ) جذیا / ] جدیا
،- مزراوخ 81 و 82 هب  مازهنا  تراما 79 -، ناطلس 81 -، رومیت  اب  شرتخد  جاودزا  ناخ 80 -، غلتق  رومیت  اب  داحتا  قاج -: یتلاب  نب  وکدیا 

مزراوخ رد  نارقبحاص 79 و 262 -، ناطلس  روتـسد  زا  فلخت  نالغا 80 -، کب  يداش  ندـناشن  تخت  هب  کیراب 80 -، ياهاروت  داـینب 
گرزب 80. ياهقاسای  شیماتقوت 79 -، لتق  يدنبرد 81 -، میهاربا  خیش  و  کیب 80 -، يداش  عفد  عفد 81 -، ،- 82

شیماتقوت ندناسر  ماریص 308 -، ياغوراد  نامرک 33 -، تموکح  سراف 268 -، هب  هجوت  ،- 33 دالوا - سالرب -: نیدلا  ثایغ  نب  وکدیا 
شیماتقوت 308. نتفای  259 و 260 -، رکون - ناجریس 268 و 312 ، هرصاحم  رومأم  هاگرد 308 -، هب 

. نیدیآ - 314 هعلق - ج :)  ) نیدیآ نیدیا /
،53 رد - دوعـسم  نیدلا  ردـب  ، 68 کلامم - رب  فرـشا  يـالیتسا  ، 111 هب - رزخ  تـشد  زا  هاپـس  ندـمآ  ، 114 ، 85 ، 5 ، 4 ، 1 ج :)  ) ناریا

تموکح وکاله 119 ، فرصت 
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340 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ناخ نازاغ  ، 89 هب - روسی  تمیزع  نیطالس 1 ، ،- 118 هب - ناخ  زیگنچ  نب  ناخ  وکالوه  نتفر  ، 111 رد - واچ  مسر  ، 125 رد - وتیاجلوا 

- هب ناخ  ياکرب  نداتسرف  رکـشل  ، 47 غارچ - مشچ و  ناتـسرل  رهنلا 115 ، ءاروام  هب  زا - رکـشل  نداتـسرف  ، 263 کلامم - حتف  ، 122 رد -
خیرات 4. عبانم  ،- 287 هب - نارق  بحاص  ناطلس  تعجارم  ، 109

كولم 1. خیرات 5 -، ،- 5 ج :)  ) یبونج ناریا 
- نانیشنتخت نارادجات و  ، 112 رد - لوغم  ناهاشداپ  ، 147 رد - هیئوجنیا  ضارقنا  ، 109 هب - وکاله  ندـمآ  ، 248 ، 86 ج :)  ) نیمزناریا

.108 کلامم - ، 112 رد - لوغم - رومیت 159 ، ریما  تسد  هب  حتف  ،- 108 هب - وکاله  هجوت  ، 47
.5 عبانم - یناریا :

.107 رد - ناهج  عمش  هربقم  ج :)  ) شیتریا
تافو 73. ناخ 73 -، کبزوا  مکح  هب  ماقممیاق  تنطلس 60 -، سولج 73 -، ،- 60 سولا - ءارما  اقوب : یساس  نب  نزریا 

. نالغا شیمغیلیا  قاچبق 256 - تشد  هب  نتفر  نالغا -: شمغیریا 
.153 هب - رفظم  دمحم  دیعبت  ج :)  ) تساوخدزیا

تراغ رکشل 88 -، تسکـش  بشخن 88 -، رد  نـفد  نـالغا 87 -، روسی  عفد  سولج 87 -، ،- 88 يارمالا - ریما  ناـخاود : نب  اـقوب  نسیا 
تافو 88. رکشل 87 و 88 -، ،- 87

.259 راذگ - ج :)  ) یلایرغیا
. روغیوا نوغرا 121 - هجلاعم  ،- 122 نایشخب - ، 250 يارما - گ :)  ) ناروغیا روغیا /

دجاسم 91. ج -:)  ) ناتسروغیا
هب تیرومأم  ندش 261 -، هتشک  نارقبحاص 260 -، ناطلس  هداتسرف  یلو 249 -، ریما  نوخیبـش  رد  نمشد 261 -، داوس  و  رومیتوکیا -:

نایغای 257. و  ناوریش 252 -،
یـسوم ریما  و  نوـشق 194 -، يارما  زا  یـسوم 219 -، ریما  اب  قافتا  رداهب -: یچلیا  ياغوب / یچلیا  رداـهب / اـغب  یچلیا  رداـهب / اـقوب  یچلیا 

. رداهب اغب  اغوب 303 - يراس  هاش و  لداع  طسوت  يریگتسد  رومیت 171 -، ریما  رکشل  رد  هزاورد 190 -، نوریب  هب  هلمح  ،- 210
. نالغا شمغیریا  ندنام 258 - هدنز  قنرز 257 -، کجوا و  رد  نالغا -: شیمغیلیا 

.61 هب - ناخ  كویک  یشکرکشل  ج :)  ) نیجوق لمیا 
ندروخ 88- تسکش  قاجرکنیا -:

341 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. قاجریکنا

. اروت هکنآ  رهنلا 255 - ءاروام  رد  خیش 255 -، رمع  و  اروت -: هکنآ  اروت / هکنیا 
. یجرگ ناویا  288 پ - یجرگ : یتاویا 

.220 رد - نارقبحاص  ریما  لوزن  ج :)  ) جاویا
. یجرگ یتاویا  - 288 یجرگ : ناویا 

. کینبآ کینوا - 270 پ - ج :)  ) کینبآ کینوا / کینیا /
.147 زا - ناریا  ندنام  یلاخ  ، 150 همخت - ، 141 گ :)  ) وجنا هیئوجنیا / وجنیا /

ب
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137 و 272. دنبرد - ج :)  ) باوبالا باب 
.264 رد - یقارع  راوس  هاش  ج :)  ) هنجلا باب 

ناهفصا 8 ج -:)  ) تشدلا باب 
.281 لها - ج :)  ) لباب

،- ناخ 119 وکالوه  اب  گـنج  سولج 61 -، ناـخ 61 و 62 -، كویک  زا  مهوت  يرامیب 62 -، دوخ 61 -، سولا  رد  ناخ -: نیاص  وتاـب /
کلامم تظفاحم  ردپ 60 -، ماقممیاق  اخرتسا 61 -، هضراع  یناخ 61 -، ریرـس  رب  نآاق 62 -، ياتکوا  نادـنزرف  زا  شجنر  تایح 62 -،

تافو 62. ياتلیروق 61 -، هب  نتفرن  لامش 60 -، عبر  دحرس 
. سیغداب - 237 هب - هاشناریم  هدازریما  یشکرکشل  ج :)  ) سیغداب زیغداب /

. زیغداب - 237 هب - هاشناریم  هدازریما  یشکرکشل  ج :)  ) زیغداب سیغداب /
ینیعم 6. خیراوتلا  بختنم  و  تالاقم 3 پ -، ،- 3 ، 2 دلتراب :

.73 ، 67 ، 60 ج :)  ) دنکچراب دنکجراب /
.100 گ :)  ) نیراب

.66 هب - ياقون  نارسپ  رارف  ، 67 ، 60 ج :)  ) درغشاب
.140 رد - قحسا  وبا  يریگتسد  ج -:)  ) دابآدوعسم غاب 

.81 دنبرد - رد  کیب  يداش  تافو  ، 253 دنبرد - ات  شیماتقوت  رکشل  ندنار  ج -:)  ) هیوکاب وکاب /
دنبرد 62. هار  زا  نداتسرف - وکالوه 63 ، اب  رکم  ردغ و  نابیش -:) رسپ   ) ناقالاب

شیماتقوت 78. هاگرد  رد  تراسا  قاچ -: یتلاب 
.76 هب - مارهب  ریش  تعجارم  ج :)  ) ناغجلاب

.272 تراغ - گ :)  ) یجغلاب
.83 رد - ناکوتاوم  ندروخ  ریت  ج :)  ) نایماب

ندش 44. هتشک  ناهفصا -:) هنحش   ) ودیاب
جاودزا شمتغرویس 31 -، رتخد  نوتاخ  ملاع  هاش  اب  جاودزا  ناوجخن 112 -، گنهآ  ناخلیا -:)  ) وکالوه نب  ياقرط  نب  ودیاب  ناخودیاب /

يارما شمتغرویس 27 پ ، رهاوخ  ناکرت  غلتق  اب 
342 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هب راجاغط  نداتـسرف  رارف 112 -، ناخ 121 -، نازاـغ  و  ناخ 111 -، نازاغ  اـب  گـنج  ینکـشنامیپ 112 -، یهاـشداپ 111 -، ،- 111 - 
ندش 111. یغای  لتق 112 -، گنج 112 -،

رد نارقبحاـص  ریما  نیـسح 169 ، ریما  و  دـنج 169 -، کلامم  رب  ـالیتسا  يزودلـس 169 -، قلغت  اب  داحتا  دـیزیاب -: ریما  ریـالج / دـیزیاب 
یسوبتسد دنجخ 96 -، رد  دنجخ 169 -، تموکح  یشیماکت 96 -، دنجخ 167 -، فرصت  لوغم 198 -، هب  یمرگتشپ  ،- 169 رکشل -

،- دمحا 158 ناطلس  زا  تیاکش  ندیسر 170 -، تسایس  هب  ریالج 162 -، موق  هدرکرس  رومیت 168 -، قلغت  تلود  رد  رومیت 96 -، قلغت 
دمحا 158. ناطلس  تسد  هب  يراتفرگ  تبقاع 198 -،

. دیزیاب مردلی  ینامثع -:]  ] دیزیاب
نارق 253. بحاص  ناطلس  طسوت  حتف  ج -:)  ) دیزیاب
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ياقون 66. رتخد  قانق  اب  جاودزا  ،- 66 يادیجلاس :) رسپ   ) قالیاب
ياتقوت 67. و  ياقون -:) نز   ) قالیئاب

. گنرف - 286 لحاوس - حتف  ج :)  ) گنرف رحب 
نیدلا 21. بطق  فرصت  دومحم 17 -، کلم  طسوت  ریخست  ج -:)  ) نیرحب

- رد سانؤارق  رکـشل  جارات  تخاـت و  ، 182 ناگدازگرزب - صالختسا 109 ، ،- 192 رب - وتیاجلوا  ریما  یـسوم و  ریما  ندـمآ  ج :)  ) اراـخب
ناطلس ، 211 هب - يزاغ  ناطلـس  نتفر  ،- 24 مکاح - ناخ 119 ، اقابا  فرـصت  یئاراخب 211 -، هاش  دومحم  طسوت  لاوما - لیـصحت  ، 193

- یلاوح رد  قامقوت  رکـشل  ، 97 هـب - ارما  رارف  ، 191 رد - يرواـسی  یلع  ، 211 رد - یغای  رکشل  يزاغ و  ناطلـس  ، 256 رد - نارقبحاص 
- رد نایرواسی  ، 263 ملعلا - راد  هب  نارقبحاـص  ناطلـس  لوزن  ، 240 تافاضم - اراـخب 191 ، رد  هاـش  دومحم  ، 191 یناوید - لاـم  ، 256

.191
.173 هب - رومیت  ریما  ، 173 رد - اغآ  ناکرت  ياجلوا  ج :)  ) نادنز راخب 

.40 گ :)  ) يرایتخب
نارواص 311. رد  شیماتقوت  ندناشن  تخت  هب  شیماتقوت 77 و 311 -، و  هجاوخ -: یتخب 

،169 هب - زودلـس  ناـیب  ریما  رارف  ، 176 هب - يزاـغ  ناطلـس  نتفر  ، 213 ةاـصع - عفد  ، 202 رکـشل - جارات  ، 200 هاشداپ - ج :)  ) ناشخدـب
،202 نانیشنتیالو - 186 و 202 و 212 ، رکشل -

343 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.201 شروی -

نیسح 202. ریما  اب  مزر  ،- 203 يایاده - فحت و  میانغ 202 ، نتفرگسپ  گ -:)  ) نایناشخدب
شیک 21. مکاح  نیدلا -:) زع  کلم  ردارب   ) نیدلا ردب 

شرسپ 194. اب  نتخیرگ  انالوم -:)  ) نیدلا ردب 
دهعیلو 50. ،- 51 نز - تایب 50 ، تیالو  مکاح  عفد  دیشروخ -: نیدلا  عاجش  نب  نیدلا  ردب 

ناریا 53. هب  ناخ  وکالوه  بحاصم  ناتسرل 53 -، تموکح  دالوا 54 -، رکب -: وبا  نیدلا  عاجش  نب  دوعسم  نیدلا  ردب 
. چیا دمحم 9 - نیدلا  رفظم  هاگتخت  ،- 8 هعلق - يانب  ج :)  ) نامالا راد  چیاهردب / هردب /

قامقوت 254. عفد  خیش 254 -، رمع  هب  نتسویپ  شاتلکوک -: هجاوخ  تارب 
ناخ اقابا  اب  تفلاخم  قارع 86 -، ناسارخ و  کلامم  حتف  سولج 85 -، ياطغج 85 -، سولا  رب  الیتسا  ،- 86 يودرا - ناکوتاوم : نب  قارب 

نآاق 85. يالیبوق  رب  ندش  یغای  تافو 86 -، هربقم 86 -، ،- 85
(: ياتخارق ناخروگ  يارما  زا   ) بجاح قارب 

،- نامرک 25 ریشاوگ  رب  طلست  نیدلا 26 -، بطق  اب  ناکرت  غلتق  شنز  جاودزا  نیدلا 25 -، لالج  ناطلس  اب  شرتخد  جاودزا  ،- 85 غورا -
دادغب و هفالخلا  راد  هب  نایچلیا  نداتـسرف  ناتسودنه 24 -، تمیزع  هاشمزراوخ 24 -، تمزالم  رد  ،- 25 نارتخد - نامرک 25 ، تموکح 

عاجش رـسپ  اب  گنج  هعلق و  هرـصاحم  هراکنابش 9 -، هب  یـشکرکشل  نامرک 25 -، مکاح  ینزوز  نیدلا  عاجـش  نتـشک  ناخ 25 -، زکنج 
تافو 24. نیدلا 24 -، ثایغ  ریزو  و  نیدلا 24 -، ثایغ  ناطلس  مزالم  هاشمزراوخ 24 -، مزالم  ینزوز 25 -، نیدلا 

ناخ 27 پ. اقابآ  دزن  جاولی  دوعسم  زا  تلاسر  رهنلا -:) ءاروام  هاشداپ   ) لوغم ناخ  قارب 
وکاج 257. هاشناهج  و  گ -:)  ) نایدلارب

.49 گ :)  ) دنوارب
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. قیلا دروب  - 189 کیدزن - رد  یسوم  ریما  هاگرکشل  ج :)  ) قیلادروب قلادرب /
زا نتفر  زیربت 130 و 135 -، رد  تموکح  سولج 69 -، ناجیابرذآ 68 و 69 -، رد  نتـسشن  تخت  هب  کیب -: یناج  نب  ناخ  کـیب  يدرب 

رصاعم ناگدازهاش 69 -، ناردارب و  نتشک  ودرا 69 -، هب  ندش  هدناوخارف  ،- 74 هنتف - قاچبق 135 ، تشد  هب  نتفر  زیربت 133 -،
344 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تافو 70. ،- 69 لوصو - زیربت 135 ، نتشاذگاو  هدروا 60 -، كوک  نیطالس  لسن  ندرک  عطقنم  اود 91 -، نب  نازوب 
.286 کلملا - راد  ج :)  ) هسرب

لیابق 280. ،- 266 رد - دمحا  ناطلس  نیدلا 21 ، بطق  فرصت  رد  ج -:)  ) برعّرب
.139 هلابح - رد  ناطلس  يدند  ، 344 قوقرب :

هب تمیزع  سولج 63 -، وکالوه 119 -، اب  گنج  ناخ 63 -، اقابا  گنج  زا  نتشگرب  ناخ 63 -، يولوت  قوروا  و  هکرب -: ياکرب / اـکرب /
بحاصم ناـقالاب 63 -، تازاـجم  و  ناریا 109 -، هـب  رکـشل  نداتـسرف  ناـخ 63 ، وکــالوه  و  ناخ 63 -، اـقابا  اـب  توادـع  ناریا 109 -،

تافو 63 و 64 و 110. ،- 63 رکشل - رد  ياقون  نآاقاککنم 62 ،
.64 رسپ - راجاکرب :

301 ج :)  ) نابرع هکرب 
.168 ثاریم - زبس  رهش  ، 167 يارما - 286 پ ، گ :)  ) هیسالرب سالرب /

دادغب 280. حتف  دزمان  قتنرب -:
ناسوجم 273. عفد  فسویارق 269 و 314 -، بیقعت  نالغا -: ناهرب 

رفظم 152. نب  دمحم  ترازو  هجاوخ -:)  ) نیدلا ناهرب 
.1 ج :)  ) ندنل مویزوم  شیتیرب 

.161 31 پ ، ریما :)  ) ماطسب
هاش 45. فسوی  کباتا  طسوت  فرصت  ج -:)  ) هرصب

.281 يارحص - ج :)  ) احطب
. ریهنتپ 275 پ - هعلق - حتف  ج :)  ) رینطب

حتف 248. ج -:)  ) کبلعب
. رداهب اغب  202 و 203 - رتنالک : اغب  یچلیا  اغوب / یچلیا  رتنالک / اغب  رداهب / اغب 

- رد سیوا  خیـش  نب  دمحا  ناتـسرل 51 ، هب  زا - لیلخ  نیدلا  ماسح  ندـمآ  ناجیابرذآ 133 ، هب  زا - سیوا  ندـمآ  ، 264 ، 52 ج :)  ) دادغب
- رود سیوا  نب  دمحا  ناطلـس  ندیـشک  وراب  ، 25 هفالخلا - راد  رد  بجاـح  قارب  ناـیچلیا  و 281 ، شابوا 280  صالختسا 41 -، ،- 137

،- ناجیابرذآ 136 هب  زا - گرزب  نسح  خیـش  نب  سیوا  تکرح  ، 109 هب - وکاله  هجوت  وکاله 119 ، هب  میلست  ،- 281 ناتخبدب - ، 134
راد ، 118 هب - نایونوغامروج  هلمح  گرزب 133 ، نسح  خیش  ریما  تموکح  دیشر 126 -، نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  ردارب  لیعمسا  تموکح 

مالسلا راد  هب  نارقبحاص  ناطلس  نتفر  ، 313 هب - خیش  رمع  هدازریما  ندیسر  ، 312 مالسلا - راد  ، 25 هفالخلا -
345 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

- ناطلسلا قوس  ، 250 ناراوس - ، 266 رد - نارقبحاص  ناطلس  ، 108 هب - وکاله  نداهن  يور  ، 117 هب - گرزب  نسح  خیش  نتفر  ، 266 - 
،- حتف 53 و 266 و 267 و 281 ،- 45 رد - ناخ  نازاغ  ، 252 رد - رداهب  رومتقآ  سابع و  رمع  ، 138 رد - سیوا  نب  دمحا  نب  رهاط  ، 218

،280 رد - يدادـغب ]  ] جرف ، 138 هب - سیوا  خیـش  نب  دـمحا  رارف  ناخ 42 ، وکاله  طـسوت  حـتف  نارقبحاص 282 -، ناطلـس  طسوت  حتف 
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بهن زا  ندـنام  نوـصم  ،- 150 رکـشل - ، 52 هب - لـیلخ  نیدـلا  ماـسح  نتخیرگ  نارقبحاص 282 ، ناطلـس  و  هیـضق - ، 109 رد - ماـعلتق 
،- زیربت 153 هب  زا - نسح  خیش  نب  سیوا  خیش  لوصو  ، 160 رد - عاجش  هاش  نب  نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  ، 282 تبیصم - نامکرت 139 ،

. هفالخلا راد  - 276 هب - هاشناریم  هدازریما  شروی  ، 41 هفالخلا - راد  صالختسا  وکاله و  ، 110 رد - رومتوکنم  تافو 
كاله 281. ندیبلط 282 -، ناما  گ -:)  ) نایدادغب

کیب 70. یناج  نب  کیب  يدلگ  لتق  يابلقن -: نب  يابلغب 
ندروآ 252. مالسا  یجرگ -: طارقب 

ریما نتفر  و 174 ، و 103   100 هب - نغازق  نیـسح  ریما  نـتفر  ، 220 تموـکح - رد  وتیاـجلوا  ریما  ، 174 زا - ناراوس  ندـمآ  ج :)  ) نـالقب
ریما نیـسح و  ریما  تاـقالم  ، 229 رکشل - طسوت  ناغروبـش  هرـصاحم  ، 229 رکشل - ، 207 هـب - نیـسح  ریما  رارف  ، 200 هب - نارقبحاـص 

یناریو 170. ،- 200 رد - نارقبحاص 
،202 رد - نیـسح  ریما  ، 181 رد - يزاغ  ناطلـس  تماقا  رومیت 298 ، ریما  طسوت  صالختـسا  ،- 175 هب - يزاغ  ناطلـس  ندمآ  ج :)  ) خـلب
،203 هب - نایب  دـمحم  خیـش  ورـسخیک و  نتفر  میلست 223 ، هاگتخت 201 -، جارات 299 -، ،- 221 يوراب - ، 237 رد - هاـشناریم  هدازریما 

رکشل ،- 220 رکشل - نتخیرگ  ، 205 هب - نارق  بحاص  ریما  رهاوخ  ندـش  هدـناچوک  حتف 298 ، ،- 201 طبض - ، 103 رد - يزاغ  ناـطلس 
کلم یشکرکشل  ، 213 هب - يزاغ  ناطلس  یشکرکشل  ، 213 هب - نیسح  ریما  یشکرکشل  ، 212 دحرس - رد  ناسارخ  رکشل  186 و 220 ،

.181 هب - ارما  تمیزه  ، 181 ياهقالیی - رد  نایرکشل  ، 200 هب - تاره  زا  نیسح 
.67 راغلب :

346 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.66 هغلب :

.27 ماشحا - گ :)  ) چولب
ینیعم 1. خیراوتلا  بختنم  و  تسرهف 1 -، هشولب -:

4 پ. تاداس - ج :)  ) مب
.4 ج :)  ) یئبمب

.157 رد - دومحم  هاش  ج :)  ) ریما دنب 
341 ص :  نتم 346 ب .....  ینیعم  خیراوتلا  بختنم  . 40 گ :)  ) ینادنب

4 پ. ن :)  ) باتک رشن  همجرت و  هاگ 
.280 ياهروگ - بیرخت  ج :)  ) هیما ینب 

. قلادرب - 210 رد - یسوم  ریما  ج :)  ) قلادرب قیلادروب /
.176 لیا - فرصت  نیسح و  ریما  يزاغ و  ناطلس  گ :)  ) يدلاروب

.259 راذگ - ج :)  ) کجکروب
. هبلیت نازوب  نفدم 91 - ناگدازهاش 83 -، نتشک  ناردارب 91 -، نتشک  سولج 91 -، هبلیت -: نازوب  اود / نب  نازوب 

. اود نب  نازوب  اود 91 - نب  نازوب  بقل  هبلیت -: نازوب 
ناخ دیعس  وبا  نفدم 126 - رفظم 148 -، دمحم  و  نز 135 -، هاگباوخ 126 -، ،- 130 لوغم : ناخلیا  دیعس / وبا  ناطلس  ناخلیا / دیعـس  وب 

. دیعس وبا  ناطلس  رداهب /
يزاغ 175. ناطلس  و  وغیات -:) رسپ  ریما ،  ) دیعس وبا  دیعس / وب 
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نالغا 310- کلم  رومیت  هب  یچلیا - يزادـناریت  ناتـسلوغم 303 ، شروی  رد  یچلیا - ، 310 یچلیا - رداهب : اغب  رداهب / اقوب  رداهب / ياـغوب 
. رداهب اغب 

.60 ج :)  ) رالوب
.219 رد - نارقبحاص  ریما  رکشل  ج :)  ) ایوب

.17 زا - رافظ و ...  نیرحب و  شیق و  صالختسا  گ :)  ) برع هیوب 
.153 يارس - هجاوخ :)  ) نیدلا ءاهب 

تافو 13. دمحم 12 -، نیدلا  رفظم  رب  هبلغ  هراکنابش 19 -، تموکح  دمحم -:) نیدلا  رفظم  يومع   ) لیعمسا نیدلا  ءاهب  نیدلا / ءاهب 
. زایا زمره 19 - فرصت  هراکنابش 19 -، كولم  اب  داحتا  کلم -:)  ) یفیسلا زایا  نیدلا  ءاهب 

لاوتوک 154. ناهفصا 154 -، هب  رارف  یجروق -: نیدلا  ءاهب 
ناتسرل 41. هب  یشکرکشل  هلکت 41 -، ردارب  لزق  يریگتسد  ناتسزوخ 41 -، مکاح  فساشرگ -: نیدلا  ءاهب 

نامرک 32. هب  يرهبا  نیدلا  ردص  ندنادرگزاب  کلملا -: ءاهب 
. رداهب رومیتقآ  کچوک 310 - نیقتاس  گرزب و  نیقتاس  نتشک  رداهب -:

دیعس 116- وبا  ناطلس  بقل  ناخ -: رداهب 
347 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

(. ناطلس  ) دیعس وبا 
. نیمیز 6 پ - هلاقم :)  ) ناتسلوغم هناغرف و  رغشاک و  رد  رومیت  رسپ  خیش  رمع  هدازریما  ياهيرداهب 

،- يزاغ 187 ناطلس  هب  نتـسویپ  يزاغ 208 -، ناطلـس  هب  ماغیپ  ناتـسلوغم 209 -، هب  ندرب  هانپ  لیا 230 -، ،- 230 ، 196 ریالج : مارهب 
يزاغ ناطلـس  جورخ  و  ناتـسکرت 195 -، تموکح  رکـشل 187 -، يروآعمج  ناتسکرت 211 -، فرـصت  رومت 230 -، کبک  هب  نتـسویپ 

،- زبس 177 رهش  هب  ندش  هناور  ناتسودنه 173 -، هب  نتفر  ماریس 197 -، هب  نتفر  دنجخ 187 -، هب  نتفر  رومیت 230 -، کبک  عفد  ،- 187
قحلم مارهب 209 -، ریش  هب  بوتکم  نیسح 212 -، ریما  رکشل  اب  هلباقم  195 و 213 -، هارمه - لوغم  رکشل  يزاغ 187 و 195 ، ناطلس  و 

.179 لواره - رومیت 173 ، ریما  هب  ندش 
.40 يولضف :) دمحم  رسپ   ) نمهب

(: نیّدلا بطق  نب  هاش  فسوی  رسپ   ) هاش نمهب 
تافو 22. جح 22 -، رفس  تموکح 23 -، - 

.50 تیالو - مکاح  ج :)  ) تایب
31 پ. مدرم - ج :)  ) رایب

وا نتشک  هّللا و  دبع  هدازریما  رب  جورخ  ،- 95 جورخ 92 ، يرواسی 168 -، رضخ  ریما  اب  گنج  تراما 166 و 167 -، ریما -:)  ) زودلس نایب 
هّللا دبع  هدازریما  نتشک  ناشخدب 168 -، هب  رارف  تریس 207 -، زودلس 162 -، موق  هدرکرس  عفد 96 -، نایناغچ 96 -، رد  166 و 206 -،

ندیسر 96. قاسای  هب  نغازق 92 و 95 -، ریما  دالوا  نتشک  166 و 206 -، ، 95 ، 92
: ناخ یلوق  نایب  نالغا / روسی  نب  ناخ  یلق  نایب 

هّللا دبع  هدازریما  تسد  هب  تداهـش  تداهش 92 -، ندیسر 164 -، تنطلس  هب  ،- 95 سولج 92 ، یهاشداپ 83 -، نغازق 164 -، ریما  و  - 
. نفدم ندش 83 و 95 و 206 -، هتشک  ،- 166

نامرک 29. رد  شردام  نفد  یجاح 27 پ -، ریما  نیدلا  دضع  حاکن  رد  ناکرت -:) غلتق  ناطلس و  نیدلا  بطق  رتخد   ) ناکرت یبیب 
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(: یفیسلا زایا  نیدلا  ءاهب  کلم  نز   ) میرم یبیب 
.19

باهـش اب  جاودزا  دومحم 16 -، کلم  نیدـلا  نکر  اـب  جاودزا  ،- 17 دومحم :) نب  ترـصن  نیدلا  فیـس  کلم  ردام   ) نیدلا رـصان  یبیب 
نب دومحم  نیدلا  باهش  کلم  شرهوش  ندرک  مومسم  نیدلا 16 -،

348 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یسیع 16.

. زاریش - 218 ج :)  ) زاریش فطللا  تیب 
. کیب يدرب  تشذگرد 70 - کیب -: يدرب  کیب / يدریب 

.162 گ :)  ) رواسیب
.115 ياپ - رد  لامجمیج  دابآناطلس  يانب  ج :)  ) نوتسیب

.62 رد - ناخ  كویک  تافو  ج :)  ) قیلاب شیب 
.119 ج :)  ) قامرب شیب 

تسکش 177. شیماتقوت 77 و 311 -، و  کجکیب -:) ریما  ردارب  ریما ،  ) یکیب نیچوق / یکیب 
تایالو یلاها  رب  بلغت  174 و 175 و 177 -، ردارب - تراسا 177 ، دنقرمس 168 -، زبس و  رهـش  هب  ندمآ  ریما -:)  ) کجیکیب کیجیکیب /

نالغا 162 و 171. هجاوخ  سایلا  تمزالم  ،- 177 لوغ - ملظ 171 ، زودلس 96 -، نایب  ریما  عفد  ،- 97
ردنکسا 315. ناطلس  اب  جاودزا  رومیت -:) ریما  يزاغ  ناطلس  رتخد   ) ناطلس یسیکیب 

هعلق 290. ترامع  دیدجت  ناگنزرا 227 -، مورزرا و  هب  زا - نارقبحاص  ناطلس  ندمآ  ج :)  ) ناقلیب
.64 هب - رومیت  وککنم  رسپ  اتقوت  یگدنهانپ  راجاکرب :) رسپ   ) یچخیلیب

.63 ج :)  ) واک ینیب 

پ

ناخ وتاخیک  اب  جاودزا  ناخ 28 -، اقابا  اب  جاودزا  هاش 44 -، فسوی  کباتا  و  ناکرت -: غلتق  تنب  نوتاخ  هاشداپ  ینامرک / نوتاـخ  هاـشداپ 
شمتغرویس 29 و و  شمتغرویس 30 -، لتق  يریگتـسد و  ناـمرک 30 -، تموکح  هعلق 30 -، رد  شمتغرویـس  سبح  ،- 30 راعشا - ، 30
هب تحیصن  ناخ 27 پ -، اقابآ  يودرا  دزمان  صاصق 31 -، ینزوز 30 -، نتشک  نتفیرف و  ناکرت 29 -، غلتق  شردام  زا  يرادـفرط  ،- 30

شمتغرویس 30. شردارب  هب  نامرک  تموکح  تباین  ریزو 29 -، ینزوز 
.275 هعلق - حتف  ج :)  ) تپیناپ

ناجیابرذآ 136. هب  زا - رفظم  دمحم  یشکرکشل  ج :)  ) سراپ
.6 ج :)  ) سیراپ

. نوتاخ هاشداپ  28 پ - نوتاخ : هاشاپ 
. رینطب 275 پ - هعلق - حتف  ج :)  ) ریهنتپ

.176 رس - رد  دیؤم  ریما  یسوم و  ریما  ، 176 رس - رد  نالغا  هجاوخ  سایلا  ج :)  ) نیگنس لپ 
. اسف لوف  - 152 رد - خیش  ریما  رفظم و  دمحم  فاصم  ج :)  ) اسف لپ 

349 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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.223 رب - رومیت  ریما  نتسب  رسج  ج :)  ) بآ جنپ 
.273 رد - ناسوجم  ج :)  ) باجنپ

زیربت 157. رد  عاجش  هاش  هب  ندش  قحلم  کلم -:) کنش ، کباتا  رسپ   ) گنشوپ
هتشک نارق 219 -، بحاص  ریما  رکـشل  رد  دنقرمـس 198 -، رد  نارقبحاص 220 -، ریما  زا  لابقتـسا  ،- 180 اغب : دالوف  دالوپ / اغب / دـالوپ 

. اغب دالوف  يزاغ 179 - ناطلس  هب  ندش  قحلم  ندش 194 -،
بایسارفا 43. کباتا  و  کناسکنج -: دالوپ 

ناکروت 303. لابند  هب  یچنازخ -: دالوپ 
هاگرد 250. هب  ندش  هداتسرف  ،- 273 ایق : دالوپ 
هوقربا 256. تموکح  ضیوفت  بذهم -: ناولهپ 

رد تراسا  سراـف 149 -، زا  جارخا  زاریـش 140 -، زا  جارخا  ناپوچ -: نیـسح  ریپ  ناـیون / نیـسح  ریپ  ناـپوچ / نب  دومحم  نب  نیـسح  ریپ 
خیش هب  نتـسویپ  و 132 -، سراف 131  رد  یهاـشداپ  مازهنا 143 -، قورغا 132 -، و 132 -، فرـشا 130  و  کیب 132 -، یناج  هاـگرد 

هاش دوعسم  اب  گنج  نایزاریش 143 -، اب  گنج  رفظم 132 و 145 و 149 -، دمحم  هب  نامرک  تموکح  ضیوفت  شاترومیت 143 -، نسح 
هاش دومحم  زا  تسکش  ،- 132 تریس - زیربت 132 ، هب  نتفر  قارع 131 -، تموکح  زاریش 130 و 140 و 143 و 144 -، تموکح  ،- 140

زاریش هرصاحم  دمحم 143 -، ریما  دـصق  سراف 149 -، حتف  زاریش 149 -، حتف  نایزاریش 143 -، اب  حلـص  زاریـش 15 -، رد  وجنیا 130 -،
.143

نایغای 257. عفد  زودلس -: زات  یلع  ریپ 
هاگرد 267. هب  نتسویپ  نامکرت -: یلع  ریپ 

رارف 129. رحب 263 -، هار  نتسب  هاشداپ -: نامقل  نب  هاشداپ  كریپ 
(: هدازریما  ) رومیت نب  ریگناهج  نب  دمحم  ریپ 

دزی 273. حتف  دزمان  ،- 248
جارخ دمحا 47 -، کباتا  ردارب  بایسارفا  و  دیزیاب 283 -، مردلیا  زا  لابقتسا  دمحا 47 -، کباتا  و  هدازریما -:)  ) خیش رمع  نب  دمحم  ریپ 

ودرا 48. هب  دمحا  کباتا  نداتسرف  قجنلا 282 -، حتف  زاریش 272 -، رد  هاگرد 313 -، رد  دمحا 48 -، کباتا  يریگتسد  ،- 23
. نازوریف هاش 45 - فسوی  کباتا  هب  هوشر  ج -:)  ) نازوریف نازوریپ /

ت

هدنز تعافش  رداهب -: ناباط  رداهب / نابات 
350 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. رداهب ناباط  نیسح 180 - ریما  دزن  تیرومأم  ندش 244 -، هتشک  مشح 227 -،
.63 رسپ - كووت :) رسپ   ) راتات

ناجیابرذآ 287. هب  ندش  هدناچوک  ،- 291 ماوقا - نایغط  گ :)  ) راتات
نسح 14. نیدلا  ماظن  عفد  هراکنابش 15 -، تموکح  هراکنابش 14 -، هب  ندمآ  دیشمج -: نیدلا  جات 

ناجریس 18. مکاح  زایا 18 -، هب  نداد  هانپ  یضاق -:)  ) یفاوخ نیدلا  جات 
ندیسر 54. قاسای  هب  تموکح 54 -، ،- 53 کچوک :) رل  لیلخ ، نیدلا  ماسح  رسپ   ) هاش نیدلا  جات 
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ترصن 18. نیدلا  فیس  شردارب  نتشک  تموکح 18 -، دومحم -: نب  دوعسم  نیدلا  جات 
سیوا 156. ناطلس  نامزالم  و  زیربت 156 -، هب  نتفر  دومحم 156 -، هاش  يارب  سیوا  ناطلس  رتخد  زا  يراگتساوخ  یشیشم -: نیدلا  جات 

نیسح 182. ریما  عباوت - گ :)  ) کیجات
.107 تاجرازه - رامورات  ج :)  ) مرات

.1 باتک :)  ) رومیت خیرات 
.5 دارگنینل 4 ، رد  ،- 4 باتک :)  ) يرفعج خیرات 

.5 ، 4 باتک :)  ) يرفعج خیرات 
. دمحم يوسوم ، - 3 باتک :)  ) تاریخ خیرات 

8 پ. باتک :)  ) هراکنابش خیرات 
. کلملا ماوق  یضاق  یهوقربا ، - 5 باتک :)  ) یهوقربا کلملا  ماوق  یضاق  خیرات 

. ناژ نبوا ، 5 پ - هسنارف :) نابز  هب  باتک   ) هراکنابش تکلمم  خیرات 
. يرفعج طساو  خیرات  - 4 باتک :)  ) طساو خیرات 

.5 - 3 يرفعج : هب  روهشم  یطساو  خیرات  يرفعج / طساو  خیرات 
4 پ. باتک :)  ) دزی خیرات 

،- 137 نادوجو - بحاص  ، 238 دربتسد - ناسارخ 41 ، ،- 126 همخت - ، 205 يارما - ، 294 ، 258 ، 206 ، 202 گ :)  ) ناکیزات کیزات /
ریهاشم 89. شیماتقوت 82 -، نب  ناطلس  نیدلا  لالج  صاخ  سلجم  رد  ناردنزام 41 -، قارع 41 -،

. كورپوک شات  - 163 رد - نالغا  هجاوخ  تسکش  ج :)  ) كورپوک شات  كوربک / شات 
. دنکشات - 201 رد - نالوغم  غالشق  ، 198 رد - يزاغ  ناطلس  غالشق  ، 178 ات - نایتمیزه  بیقعت  ج :)  ) دنکشات نکشات /

مارهب نایرکشل  ، 198 رد - يزاغ  ناطلس  غالشق  ، 177 ات - نایتمیزه  بیقعت  ، 259 زا - قورغا  ندنادرگزاب  ج :)  ) دنکشات
351 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. نکشات - 195 رد - ریالج 
. كوربک شات  - 97 رد - مارهب  ریش  نیسح و  ریما  ج :)  ) كوربک شات  كورپوک / شات 

یصالخ 132. نیسح 132 -، ریپ  طسوت  زیربت  هب  ندرب  خیش -:) ریما  ردام   ) نوتاخ یشات 
.252 هب - هجاوخ  ناضمر  هاش و  نوغرا  هلمح  گ -:)  ) توغکنات

.69 نوتاخ : ودیات 
. وکنیات روبتیمخ  نیدلا  ماسح  سولا 24 - ریما  هبترم  بجاح -:) قارب  ردارب   ) وکنیات روبتیمخ  نیدلا  ماسح  وکنیات /

. زیربت شیماتقوت 138 - رکشل  طسوت  تراغ  گ -:)  ) هزرابت
نمی 215. گ -:)  ) هعیابت

،283 ناجوا - ، 134 نب - سیوا  نب  دمحا  ناطلس  ندمآ  زاریش 147 ، هب  زا - زاوچکین  ریما  ندمآ  نوغرا 121 ، راثآ  ،- 218 ، 2 ج :)  ) زیربت
فرصت قوج 135 -، یخا  طـسوت  فرـصت  هب 157 -، ریخـست  ، 127 رد - ناـنامکرت  و 138 ،  137 هب - سیوا  خیـش  نب  دـمحا  تشگزاـب 

،133 رد - قوج  یخا  تموـکح  رفظم 153 ، دمحم  طسوت  فرـصت  کچوک 130 -، نسح  خیـش  طسوت  فرـصت  فرشا 130 -، طسوت 
- هنطلسلا راد  ، 130 رد - کچوک  نسح  خیش  تموکح  130 و 135 ، رد - کیب  يدرب  تموکح  ، 137 رد - یناردنزام  یلو  ریما  تموکح 

نتفر ، 133 زا - کیب  يدرب  نتفر  ، 114 هب - وتیاجلا  نتفر  ، 42 هب - هلکت  کباتا  نتفر  ، 116 هب - دیعس  وبا  نتفر  ، 137 رد - هناختلود  ، 287
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لاوتوک نتفر  ، 157 هب - عاجـش  هاش  نتفر  ، 251 هب - نارقبحاص  ناطلـس  نتفر  ، 156 هب - یـشیشم  نیدلا  جات  نتفر  ، 132 هب - نیسح  ریپ 
هاش کلیوس  ، 157 رد - نیسح  ناطلـس  ، 12 هب - هراکنابش  زا  نیدلا  ترـصن  نتفر  ، 250 هب - هاش  ناطلـس  دمحم  نتفر  ، 250 هب - هیناطلس 

- زا رفظم  دمحم  رارف  رفظم 133 ، دمحم  طسوت  حتف  ،- 130 رد - کچوک  نسح  خیش  ریخ  تارامع  ، 157 رد - اقآ  لداع  ، 32 رد - دیقم 
،- 149 رد - رفظم  دمحم  ، 33 رد - يرهبا  نیدلا  ردـص  ناقلعتم  ، 137 رد - شیماتقوت  ياهرکشل  ، 112 رد - ودیاب  لتق  ناهفصا 153 ، هب 
نب سیوا  خیش  لوصو  ، 251 رد - نارقبحاص  ناطلس  لوزن  ، 89 رد - دیعس  وبا  ناطلـس  روسی و  تاقالم  ناخ 114 و 124 ، نازاغ  نفدم 

.287 هنطلسلا - راد  رد  دیزیاب  مردلی  ، 29 رد - ناکرت  غلتق  تافو  ، 153 هب - دادغب  زا  نسح  خیش 
352 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.248 ياهقالیای - ، 248 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) ناتسراخت
نارق 247. بحاص  ناطلس  طسوت  طبض - ، 312 هب - ناگدازهاش  نتفر  ج :)  ) نامیلس تخت 

ندش 194. هتشک  يراتفرگ و  یجناخرت -:
.242 هعلق - هرصاحم  ج :)  ) زیشرت

.218 كولم - نیسح 182 ، ریما  عباوت - ، 167 يارما - ، 294 ، 281 ، 258 ، 206 ، 202 ، 112 گ :)  ) كرت
.271 دور - رانک  رد  شیماتقوت  ، 63 ج :)  ) كرت

. اغآ ناکرت  ياجلوا  تافو 209 - نیسح -:) ریما  رهاوخ  رومیت و  ریما  رسمه   ) اقآ ناکرت  اجلا  اقآ / ناکرت 
رهاوخ 206. نغازق -:) ریما  رسمه   ) اقآ ناکرت 
. طالرا ناکروت  نایصع 303 - طالرا -: ناکرت 

،- 211 رد - ریــالج  مارهب  ، 198 ناـگرزب - ، 298 رد - یــسوم  ریما  ، 86 ياهرهـش - ياـیحا  ، 316 ، 196 ، 74 ، 73 ، 37 ج :)  ) ناتـسکرت
قآ نیدـلا و  رمق  نتفر  ، 195 هب - يزاغ  ناطلـس  نتفر  ، 225 هب - یکناـج  نتفر  شیماتقوت 307 ، تموکح  ریـالج 195 -، مارهب  تموکح 

نازق ، 204 هب - نایب  دمحم  خیـش  رارف  و 296 ،  211 رد - نارقبحاص  ناطلـس  ، 249 نارادرس - رهنلا 254 ، ءاروام  هب  زا - نـالغا  هجاوخ 
،299 تافاضم - ، 91 دجاسم - ، 211 هب - نیسح  ریما  یشکرکشل  ، 308 هدایپ - راوس و  رکشل  ، 211 رد - ینالتق  ورسخیک  ، 92 رد - ناطلس 

.219 رد - هرقرق  دنه و  ، 58 رد - دمحا  يدیس  باّجح  باون و 
(: گ  ) همکارت ینامکرت / نانامکرت / نامکرت /

نسح خیـش  ردام  شیوخ  ،- 280 تروی - جاراـت  ، 267 ناگرزب - و 172 ، نیـسح 171  ریما  و  و 172 -، روـمیت 171  ریما  و  ،- 267 ، 98
هاشناریم و  ناخام 99 -، ،- 146 رکشل - سیوا 139 ، نب  دـمحا  لتق  ،- 267 نارالاس - ناتسرل 41 ، رد  زیربت 127 -، رد  کچوک 127 -،

یفوص 235. فسوی  و  ،- 139 بهن - زا  دادغب  ندنام  نوصم  ، 253
.66 بآ - رانک  رد  ياتقوت  ج :)  ) وکرت

ياتاغج 6. ،- 38 تغل - ، 6 باتک - ، 6 نابز - یکرت :
. ذمرت رومیت 170 - ریما  لوزن  ج -:)  ) ذمرت دمرت /

ناطلس نالوارق  ، 115 یبارخ - ، 175 زا - يزاغ  ناطلس  قیقحت  ، 229 رد - نارداهب  ، 175 يارما - ج :)  ) دمرت ذمرت /
353 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. دمرت - 175 رد - ارما  ندش  یغای  رومیت 170 ، ریما  لوزن  ، 219 رکشل - ، 213 رد - يزاغ 
تافو 90. سولج 90 -، ناخ -: يریشمرت 

يزاغ 190. ناطلس  و  رداهب -: یجرزت 
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.280 عیشت :
نب دومحم  نیدلا  رـصان  یبرم  زورون 112 -، ریما  اب  گـنج  ناخ 112 -، نازاغ  رکـشل  هب  نتـسویپ  ریما -:)  ) نیدلا ردص  راجاغط ، راجاغت /

. راجاغط راجاغت - نیدلا  ردص  نیدلا 13 - رفظم  نب  زرابم  نیدلا  بطق 
ناسارخ 118. رد  جورخ  هروت 118 -، يایحا  ناخ -: رومیت  ياغت 

يزاغ 195. ناطلس  هدیرخرز  كزوت -:) ردارب   ) هاش ياغت 
رومیت ریما  و  ریالج 170 -، دیزیاب  ریما  و  نالغا 96 -، هجاوخ  سایلا  و  رهنلا 83 -، ءاروام  هب  ندـمآ  ناخ -: رومت  قلغت  ناخ / رومیت  قلغت 

حتف رهنلا 96 -، ءاروام  طبض  نیسح 170 -، ریما  عفد  جورخ 162 -، رهنلا 170 -، ءاروام  هب  هلمح  سولج 96 -، رضخ 96 -، ریما  و  ،- 168
تافو 101. رهنلا 96 و 170 -، ءاروام  رد  نالغا  هجاوخ  سایلا  شرسپ  یهاشداپ  هاگتخت 168 -، هب  تعجارم  رهنلا 167 -، ءاروام 

دنقرمس 168. زبس و  رهش  هب  ندمآ  تیارک -: رومیت  قلغت 
رومیت 174. ریما  هب  نتسویپ  کنوت -: هجاوخ  قلغت 

نیسح 169. ریما  رب  ندش  یغای  ریالج 169 -، دیزیاب  ریما  اب  داحتا  يزودلس -: قلغت 
هرصاحم 252. حتف 252 -، ،- 109 هب - ناخ  هکرب  تمیزع  ، 288 کلملا - راد  ج :)  ) سلفت سیلفت /

. ياتقوت تافو 60 - ياتقوت -: ياقت /
حتف 267. ج -:)  ) تیرکت

. لاکوت نیسح 171 - ریما  هب  هلمح  رومیت 171 -، ریما  هب  هلمح  ریما -:)  ) لاکوت لکت /
فسرازه 20. و  يرغلس -:) کباتا   ) هلکت

هب یگدنهانپ  لیلخ 41 -، نیدلا  ماسح  زا  دادـما  فساشرگ 41 -، تراسا  شردارب 41 -، لزق  يدازآ  رل -:) کـباتا   ) فـسرازه نب  هلکت 
ماـقممیاق و ندیـسر 42 -، تسایـس  هب  زیربـت 42 -، هب  نـتفر  يریگتـسد 42 -، ناـخ 41 -، وکـاله  يودرا  هب  نتـسویپ  درکناـم 42 -، هعلق 

هفیلخ 41. زا  روشنم  بقل و  سنوی 41 -، نیدلا  دامع  نتشک  فسرازه 41 -، نیشناج 
سولج 119- ناخ -: وکالوه  نب  ردوکت 
354 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

(. ناخلیا  ) ناخ وکالوه  نب  ناخ  دمحا 
تکاله 67. ياتقوت 67 -، و  ياقون -:) رسپ   ) هکت

. طالرا یجنالیط  تالرا - یجنالیت  يوخدنا 96 - رد  تالرا -: یجنیلت 
.64 اتقوتامت :

فاصم رصم 117 -، رد  ندش  هتشک  هعلق 278 -، هب  نتخیرگ  رصم 117 -، هب  مور  زا  نتخیرگ  ناپوچ -:) ریما  رسپ   ) شاترومیت شاترومت /
. نابوچ نب  شاترومیت  نارقبحاص 278 - ناطلس  رکشل  اب  هلباقم  و 

. کجکج - 188 رد - يزاغ  ناطلس  اب  نیسح  ریما  تاقالم  ، 191 رد - وتیاجلا  ریما  یسوم و  ریما  رکشل  ، 209 ، 191 ج :)  ) کجکج گنت 
.209 رد - اهرکشل  ج :)  ) مرح گنت 

تافو 63. ،- 63 رکشل - دنبرد 62 ، هار  زا  نتفر  ردقکنم -:) رسپ   ) راتوت
لزع 64. سولج 64 -، ناقوت -:) میس  رسپ   ) اککنوم ادوت 

دزی 34. رد  ج -:)  ) تشپاروت
61 و 62. ینارمکح 61 پ ، نوتاخ -: هنکاروت  نوتاخ / هنیکاروت 
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ندیسر 289. قاسای  هب  ندش و  دیقم  ناتسجرگ 288 -، رد  هعلق  بحاص  لاروت -:
.85 کلامم - ج :)  ) ناروت

94 و 270. خرهاش ) رسپ   ) رداهب کیب  غلا  نیدلا  ثایغ  تموکح  ج -:)  ) نیمز ناروت 
. طالرا ناکرت  يزاغ 302 - ناطلس  لتق  هئطوت  ،- 303 طالرا : ناکروت 

.274 هعلق - حتف  ج :)  ) يابنوروت
.67 ، 66 ياقون :) رسپ   ) يروت

.195 هاش :) ياغت  ردارب   ) كزوت
ردام 65. وککنم 64 -، ادوت  لزع  یهاشداپ 64 -، وبراد -:) رسپ   ) اقوب اقوت 

تافو 86. سولج 86 -، قارب -: نب  رومیت  اقوت 
.64 وبراد :) ردپ   ) ناقوت

- نالوارق دصق 64 ، ءوس  تافو 60 -، سولج 60 و 65 -، ،- 65 نز - ردپ  دالوا 60 و 67 ، رومیت -:) وککنم  رـسپ   ) ياقت اتقوت / ياـتقوت /
. ياقت ناگدازهاش 65 - كاله  ،- 67 اقونو 64 - ،- 66

گرم 77 و 310. شیماتقوت 307 -، عفد  تموکح 77 -، ردپ 310 -، نیشناج  شیماتقوت 308 -، بیقعت  ناخ -:) سورا  رسپ   ) ایاتقوت
- دالوا کـبزوا 262 ، سولا  و  ناتـسکرت 256 -، هب  ندمآ  ،- 316 ناخ : شیماتقوت  نالغا / شیماتقوت  نـالغا / هجاوخ  يوت  نب  شیماـتقوت 

،- 78 هاگرد - رد  قاج  یتلاب  ، 259 نایچلیا - ، 271 یچلیا - ، 81
355 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

قییای ياهراذگ  فرـصت  ناـخ 310 -، سورا  سولا  رب  تخاـت  يزاغ 77 -، ناطلـس  هب  یگدـنهانپ  ،- 81 نارسپ - هجاوخ 311 ، یتـخب  و 
،- ناتـسکرت 307 تموکح  رارتا 77 -، تموـکح  دنقرمـس 311 -، ترـضح  و  نالغا 307 -، اـقوب  غلتق  اـب  گـنج  سوـلج 78 -، ،- 260

ناطلس و  یغلاملا 270 -، نیدـلا  سمـش  تلاسر  غلتق 80 -، رومیت  عـفد  قانغـس 77 -، تموکح  و 311 -، و 310  نارواـس 77  تموکح 
اقبل 79 و طبض  هفک 79 -، طبض  غلتق 80 -، رومیت  اب  فاـصم  رد  تسکـش  تسکش 258 -، و 307 -، و 271  و 260  نارقبحاص 258 

رمق نداتسرف  دنقرمـس 307 -، هب  قاـچبق  تشد  زا  رارف  و 272 -، رارف 262  يزاغ 79 -، ناطلـس  هب  همان  حـتف  خیـش 261 -، رمع  و  ،- 80
،- قاچ 78 یتلاب  نتـشک  رداهب 78 -، یچنازاـق  و  زیربت 137 -، هب  نارکشل  نداتـسرف  رهنلا 254 -، ءارواـم  هب  نـالغا  هجاوخ  قآ  نیدـلا و 
اب فاصم  یشکرکشل 257 -، نارقبحاص 259 -، ناطلس  رکشل  و  رکشل 253 -، ودرا 77 -، زا  نتخیرگ  ریج 308 -، هناخدور  زا  نتشذگ 

تمیزه 308. نتفای 308 -، تاجن  زودلس 261 -، ناموت  رد  سانشان  سولا 311 -، ندش  یجتلم  ناخ 78 -، کبرومیت 
. نالغا هجاوخ  يوت  نب  شیماتقوت  سولج 72 - شیمت -: قوت 

زودلس 96. نایب  ریما  عفد  ،- 96 ریما :)  ) گرزب رومیتقوت 
تسکش 177. رداهب -: رومیتقوت 

ندش 101. راتفرگ  زودلس 96 -، نایب  ریما  عفد  نالغا 162 -، هجاوخ  سایلا  و  ،- 101 ، 96 کچوک : رومیتقوت 
.121 ناخ :) وتاخیک  ردام   ) نوتاخ قادقوت 

رمع طسوت  عفد  ،- 271 رکشل - نارداهب  ، 310 نالواغلوب - تشگزاب  ، 254 رکشل - مازهنا  ، 316 سولا - ، 258 گ :)  ) ناقامقوت قامقوت /
.283 هب - نارقبحاص  ناطلس  شروی  رهنلا 254 و 256 ، ءاروام  رد  رکشل - ناناملسم 256 ، رازآ  و  رکشل - خیش 254 ،

. لکت يزاغ 97 - ناطلس  و  رهنلا 97 -، ءاروام  يارما  و  هویخ -:) تاک و  مکاح   ) لاکوت
يزاغ 93. ناطلس  اب  جاودزا  هجاوخ -:) رضخ  رتخد   ) اغآ لاکوت 
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.79 رد - شیماتقوت  ندش  هتشک  ، 67 ج :)  ) سلوت
ندش 64. هتشک  ياترولوت -:

،- دالوا 85 ،- 62 ناخ : یلوت  ناخ / يولوت 
356 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. ناخ یلوت  ياکرب 63 - و 
. ناخ يولوت  140 پ - هداون - ناخ : یلوت 
ندش 277. هتشک  گ -:)  ) جرگ تاناموت 

نارواص 311. رد  شیماتقوت  ندناشن  تخت  هب  نالغا 307 -، شیماتقوت  زا  لابقتسا  کبزوا -: کبرومیت  ناموت 
نارکم چـیک و  هب  نتخیرگ  ندش 247 -، هتـشک  ،- 174 نیـسح ] ریما  رومیت و  ریما   ] ارما اب  داحتا  يریـسمرگ -: نموت  يریـسمرگ / ناـموت 

.247
.251 ماطسب : رغکنوت 

نالغا 101. هجاوخ  سایلا  یهاشداپ  لوغم 101 -، يارما  و  ریما -:)  ) منوت
.63 ياقون :) دج   ) كووت

ندیسر 77. قاسای  هب  فلخت و  قالشقکنام -:) مکاح   ) نالغا هجاوخ  يوت 
. تالرا یجنیلت  تالرا - یجنالیط  گنج 79 - رد  227 پ -، طالرا : یجنالیط  طالرا / یجنالیت  تالرا / یجنالیت 

سوبحم خیش 152 -، ریما  روتسد  هب  ندش  هراپهراپ  دنب 152 -، زا  خیش  ریما  ندروآ  نوریب  ناهفصا 152 -، رد  خیش -:) ریما  مالغ   ) رومیت
كربط 152. رد  خیش  ریما  ندرک 

. رومیت کبزوا  شیماتقوت 77 - و  کبزوا -: رومیت 
نامرک 31. هرصاحم  سراف 32 -، قارع و  ءارما  و  نامرک -:) هنحش   ) اغب رومیت 

نالغا دمحم  نتشک  تنطلس 77 -، تلود 78 -، شیماتقوت 77 -، عفد  نالغا 78 -، دمحم  هب  نتـسویپ  ناخ -: دـمحم  نب  ناخ  کبرومیت 
شیماتقوت 78. اب  فاصم  ،- 78

یشکرکشل 278. بلح -:) یلاو   ) شاترومیت
. شاترومت نارسپ 130 - شاترومت -: نابوچ / نب  شاترومیت 

ندش 71 و 75. هتشک  سولج 71 -، خیش -: هدروا  نب  هجاوخ  رومیت 
دنقرمس 181. هب  نتفر  نیسح 174 -، ریما  هب  نتسویپ  رومیت 173 -، ریما  هب  نتسویپ  تشگزاب 181 -، مازهنا و  نالغا -: هجاوخ  رومیت 
مزراوخ هرصاحم  شیماتقوت 81 -، نارسپ  عفد  وکدیا 81 -، عفد  ،- 81 هاگرد - سولج 81 ، مازهنا 81 -، غلتق -: رومیت  نب  ناطلـس  رومیت 

تافو 81. ،- 81
،- نارق 262 بحاص  ناطلس  روتسد  زا  فلخت  تلود 79 -، هاگرد  هب  یگدنهانپ  وکدـیا 80 -، اب  داحتا  ناخ -: کیب  رومیت  نب  غلتق  رومیت 

تافو 80. شیماتقوت 257 -، عفد  سولج 79 و 80 -،
. رومیت ریما  - 1 گرم - ، 1 خیرات - 151 پ ، ناکروگ : رومیت 

،- ندروخ 310 ریت  نالغا -: کلم  رومیت 
357 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ترشع 311. شیع و  نارواص 310 -، رد  شیماتقوت 310 و 311 -، عفد  ایقاتقوت 310 -، ینیشناج 
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دنزرف نز و  اـب  رادـید  يزاغ 175 -، ناطلـس  هب  نتـسویپ  رومیت 173 -، ریما  یمیدـق  ناراکتمدـخ  زا  اـکومیت -: نیجوق / هکومت  هکرومیت /
رومیت 173. ریما  هب  ندش  قحلم  رازخ 175 -، شک و  ذمرت و  هرابرد  قیقحت  رومأم  هغلهق 175 -، هب  ندیسر  ،- 175

.5 عبانم - ، 4 نامز - رد  ناریا  خیرات  ارما 6 ، گ -:)  ) نایرومیت يرومیت /

ج

.275 زا - نارقبحاص  ناطلس  نتشذگ  ج :)  ) نوداج
- نداتسرف نوریب  ، 175 هب - نـالوغم  یتمرحیب  نارقبحاـص 219 ، ریما  و  یـسوم 218 -، ریما  اب  قافتا  ،- 227 ، 188 ، 181 ریما :)  ) وکاج

تاره هب  نداتسرف - یلو 189 ، ریما  رب  نوخیبش  دنقرمس 177 -، هب  نتفر  زودلس 220 -، موق  يروآعمج  ،- 230 هب - ناقروبش  میلست  ، 179
ذمرت رد  ندش  یغای  ترک 193 -، نیسح  کلم  و  هاش 191 -، دومحم  و  ناقروبش 229 -، هرصاحم  رومأم  ترک 193 -، نیسح  کلم  دزن 

.175
.40 گ :)  ) یکاج

وکدیا 82. هب  ندش  قحلم  ناخ 82 -، کبزوا  سولا  هچمت  هیعاد  ،- 60 نالغا : هریکاج 
(. هجاوخ  ) هّللا لضف  نیدلا  دیشر  80 پ - ، 37 24 پ ، ، 6 خیراوتلا 1 ، بختنم  و  باتک -:)  ) خیراوتلا عماج 

نایماش 280. طسوت  ندز  شتآ  ج -:)  ) قشمد قیتع  عماج 
ناتسکرت 225. هب  نتفر  تشگزاب 226 -، جاغلزق 226 -، ریما  و  نارقبحاص 225 -، ریما  و  یسوم 225 و 226 -، ریما  و  ریما -:)  ) یکناج

نتخادنارب فرشا 132 و 133 -، و  ناجیابرذآ 136 -، رب  الیتسا  ناجیابرذآ 132 -، هب  ندـمآ  کبزوا -: نب  ناخ  کیب  یناج  کبیناج /
فرشا 68 نتشک  تداهش 69 -، سولا 74 -، مکاح  ،- 132 هاگرد - رد  نیسح  ریپ  يرامیب 69 ، کبزوا 165 -، تخت  رب  اههناختب 165 -،

نوتاخ 69. ولغط  ياغط  اب  تروشم  قاچبق 130 -، تشد  سولا  هب  تعجارم  ناجیبرذآ 68 -، هب  یشکرکشل  و 130 و 135 -،
زا ینادرگیور  دنقرمس 181 ، هب  نتفر  فلخت 209 -، نیسح 188 -، ریما  هب  نتسویپ  ،- 205 رسپ - ریما :)  ) یجرواج

358 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
يزاغ 181. ناطلس  هشقن  ندرک  شاف  يزاغ 188 -، ناطلس 

ندش 62. هتشک  ناخ -:) زیگنچ  رتخد   ) ناجاس رواج 
. یلواچ 9 پ - کباتا :)  ) یلواچ یلواج /

.244 موق - رد  ابو  ، 124 موق - لسن  ، 237 رکشل - دنقرمس 244 ، هب  تالک  زا  غورا  چوک  ،- 98 سولا - مکاح  گ :)  ) نابرق ینواج 
برع 217. ماش 280 -، گ -:)  ) هربابج

.82 ، 72 يدریب : رابج  شیماتقوت / نب  يدرب  رابج 
ناتسرل 39. هب  زا - برع  ياهراوناخ  ندمآ  ، 40 ج :)  ) ماش قامسلا  لبج 

.101 ج :)  ) هتج
.251 گ :)  ) نوسارج

هاش 43. فسوی  کباتا  لاغرویس  254 و 266 -، رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) ناقدابرج
.60 ج :)  ) زکرج

تشذگرد 72. سولج 72 -، سکرج -:
. هریزج - 264 رد - خیش  رمع  لحاس 264 ، ، 111 دالب - ج :)  ) ریازج
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.269 دالب - حتف  ، 68 نارادرس - ج :)  ) هریزج
.145 رد - شاترومیت  نب  فرشا  لوزن  ج :)  ) زاریش دابآرفعج 

طساو 4. خیرات  فیلأت  و  ،- 4 نسح : نب  دمحم  نب  رفعج  يرفعج /
.63 رد - ناخ  وکالوه  تافو  ج :)  ) وتاغج

188 و 209. رد - نیسح  ریما  رکشل  ج :)  ) هناغج
ناکرت 25، جـنوس  اـب  جاودزا  و 207 -، و 162  غورا 83  ،- 87 تکلمم - هب  نالغا  روسی  ندـمآ  ياتاغج : ياـطقج / ياـطغج / ياـتغج /
،306 نیقباج - 202 و 238 و 245 و 279 و 289 ، نارداهب - ، 248 ناتب - ، 208 يارما - 84 و 92 و 108 و 114 و 117 و 274 ، سولا -

همدص ناگدازهاش 84 و 114 ، نایناتسیس 245 -، و  ،- 102 ناراوس - ، 207 نیطالس - ، 272 ناریلد - ، 249 ناروالد - ، 272 نایورهریخ -
ماش 279، رکشل  زیرگ  و  ،- 282 نارادنامک - نادنزرف 27 پ ، يدادغب 280 -، جرف  و  ،- 162 غورا - هقبط  ، 251 تبالص - ، 278 هلمح -
- لسن ، 87 کلامم - نآاق 86 ، يالیبوق  یشکرکشل  و  101 و 202 و 261 و 262 و 265 و 279 و 280 و 283 و 285 و 286 -، رکشل -

.238 نالواره - 83 و 92 و 95 و 164 ،
رد کچوک  رومیتقوت  گرزب و  رومیتقوت  ، 96 گنت - رد  کیجیکیب  ج :)  ) کجکج

359 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. کجکج گنت  - 96 گنت -

.191 رد - یسوم  ریما  رکشل  ، 100 رد - ردیح  هاپس  يریگتسد  ج :)  ) گنلادکج
. اطع رافک 34 - اب  وزغ  ماش -:) كولم  نامالغ  زا   ) کینوکج

اتقوت 66. رب  یشکرکشل  شردام 67 -، هکت و  نتشک  ياقون -:) رسپ   ) هکوج هکج /
(: مظعا بحاص   ) مالسا لالج  مالسالا / لالج 

مور 285. هب  شروی  دادغب 280 -، حتف  دزمان  نارقبحاص 285 -، ناطلس  و  دیزیاب 285 -، مردلی  يریگتسد  - 
دور 44. هوک  دنب  رد  یلوارق  لوغم 44 -، زا  تسکش  گنج و  بایسارفا -:) کباتا  رسپ   ) نیدلا لالج 
ندش 175. یغای  زبس 177 -، رهش  هب  نتفر  ،- 175 هب - نالوغم  یتمرحیب  ریما :)  ) سالرب نیدلا  لالج 

نیدلا 29. بطق  نب  جاجح  هب  کمک  یلهد 29 -، تنطلس  یلهد -:) ناطلس   ) جلخ نیدلا  لالج 
تعجارم ندش 72 -، هتشک  ناتسودنه 24 -، هب  تمیزع  لتق 82 -، تنطلس 72 -، سولج 82 -، ،- 27 شیماتقوت : نب  ناطلس  نیدلا  لالج 

سولا 81. هب  ندش  دراو  نامرک 25 -، هب  ناتسودنه  زا 
نامرک 29. تموکح  رفظم 149 -، دمحم  هب  نامرک  رد  یهاشداپ  كالما  ندیشخب  نیدلا -: بطق  نب  شمتغرویس  نیدلا  لالج 

یـشک نیدلا  لالج  یفوص 311 - نیـسح  طسوت  ندش  دـیقم  یفوص 311 -، نیـسح  زا  هوجو  بلط  یـضاق -:)  ) يزبس رهـش  نیدلا  لالج 
(. انالوم )

نیسح 131. ریپ  حدم  و  انالوم -:)  ) بیبط نیدلا  لالج 
(: هراکنابش كولم  زا   ) هاش بیط  نیدلا  لالج 

.12 گرم - ، 12 سولج -
ناتسیس 245. میلست  لابقتسا و  هاش -:)  ) یهارف نیدلا  لالج 

رهـش نیدلا  لالج  یفوص 233 - نیـسح  دزن  تلاـسر  یفوص 234 -، نیـسح  ریما  طسوت  وا  زا  تظفاحم  اـنالوم -:)  ) یـشک نیدـلا  لـالج 
. يزبس
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نارق 260. بحاص  ناطلس  هداتسرف  دیمح -: نب  لالج 
نادسفم 231. ،- 211 ، 191 ، 167 ، 162 گ :)  ) ناریالج ریالج /

ندش 117. هتشک  ناطلس -:) وتیاجلا  هداون   ) ناخ ولج 
قحسا وبا  يدهعیلو 18 - زومره 20 -، هرصاحم  ،- 144 تریس - وجنیا : قحـسا  وبا  خیـش  نیدلا  لامج  نیدلا / لامج  خیـش  نیدلا / لامج 

خیش وجنیا -
360 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. وجنیا قحسا  وبا 
.14 زیزعلا :) دبع  نیدلا  زع  رسپ   ) نیدلا لامج  خیش  نیدلا / لامج 

ندش 54. هتشک  ناتسرل 54 -، تموکح  ءارما 55 -، کلم -: ءافو  نیدلا  جات  نب  رضخ  نیدلا  لامج 
(: فسرازه هدازمع   ) يابلال رمع  نیدلا  لامج 

گرم 41. ناتسرل 41 -، تموکح  - 
قارع 148. رد  يریگتسد 152 -، كول -: لامج 

.60 فرصت - ، 73 ، 67 ج :)  ) دنج
.208 هعقاو - يورگنج :

.49 گ :)  ) یئورکنج
تکلمم میسقت  بجاح 25 -، قارب  نایچلیا  و  غوروا 102 و 127 و 205 -، ،- 80 ناخ : زکنیج  ناخ / زیگنچ  ناخ / زیگگنج  ناـخ / زکنج 

اراخب هرصاحم  بجاـح 25 -، قارب  هب  ناـخ  غلتق  بقل  رکشل 230 -، نادناخ 127 -، ،- 112 ناـمدود - غارچ  مشچ  شنارسپ 311 ، نایم 
تیصو 83. ،- 24

تایاکح 217. ءاروت 32 و 226 -، یناخزکنج -:
ندش 91. هتشک  بشخن 91 -، رد  نفد  سولج 90 -، اود -: نب  یشکنج 

هیمست 102. هجو  ،- 178 يال : گنج 
تافو 61. دالوا 60 -، سولا 311 -، ،- 62 ناخ : یجوج 

.49 گ :)  ) یکدوج
ناتسهق 108. هدحالم  يدوبان  ناهفصا 118 -، رد  ماع  لتق  دادغب 118 -، هب  هلمح  ناتسهق 118 -، صالختسا  نایون -: وغامروج 

. همرج رکشل 155 - گ -:)  ) ییامروج
. داباتشگ دابانشوخ - 7 پ - ج :)  ) داباتشگ دابانشوخ / دابانشوج /

.271 رد - نارقبحاص  ناطلس  هاپس  ج :)  ) تالوج
هکج 67. تسد  هب  كاله  ياتقوت 67 -، و  ياقون -:) نز  هکت و  ردام   ) یناج ینوج /

.175 رانک - رد  گنج  فوفص  ج :)  ) هّللا دبع  ریما  يوج 
.263 رد - نارقبحاص  ناطلس  لوزن  ج :)  ) درز يوج 

.264 هب - نارقبحاص  ناطلس  لوزن  ج :)  ) میوج
.194 رومیت :) ریما  يارما  زا   ) نیوج

: ناوید بحاص  نیدلا  سمش  هجاوخ  ینیوج ،
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جاولی 27 پ. دوعسم  و  يوره 31 پ -، نیدلا  رخف  یضاق  و  - 
. دمحا یضاق  يرافغ ، - 4 باتک :)  ) ارآناهج

.240 هب - نارقبحاص  ریما  نتفر  ج :)  ) نایغرا ناهج 
لابقتسا رداهب -: هاشناهج  سالرب / هاشناهج 

361 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نوخیبش ، 196 هب - يزاغ  ناطلس  هلمح  ، 261 هلمح - فسویارق 269 و 314 ، بیقعت  نارق 240 -، بحاص  ریما  و  دیزیاب 283 -، مردلیا  زا 

لباک راهدنق و  ياهدحرس  تظفاحم  قجنلا 282 -، حتف  ناتسزکل 252 -، حتف  تمیزع  ناتسکرت 212 ، هب  یشکرکشل  ،- 212 يودرا - هب 
کلم 196. طابر  رد  نتسشن  ینزغ 244 -، و 

راهدنق 247. هرصاحم  ریالج 251 -، دمحا  بیقعت  قورغا 264 -، رد  وکاج -: هاشناهج 
[ ترک  ] نیسح کلم  دزن  نتفر  يزاغ 301 -، ناطلس  روتسد  هب  ناتسلوغم  هب  نتفر  هاگرد 267 -، هب  نتسویپ  رومیت -:) ریما  رسپ  ، ) ریگناهج

تافو 305. یفوص 234 -، فسوی  ردارب  رتخد  اب  يدزمان  ،- 195 دزمان - هکیناخ  هیقر  193 و 199 ،
ناشخدب تمیزع  نارقبحاص 221 -، ریما  تمدـخ  هب  نتفر  ،- 144 يارب - نایناشخدب  يایاده  فحت و  نیـسح :) ریما  رـسپ   ) کلم ناهج 

.203
راعشا 144. ترهش  وجنیا -:) هاش  دوعسم  ریما  رتخد   ) کلم ناهج 

- هب ارما  ندیسر  ، 227 رب - نتسب  رسج  ، 166 لـحاس - رد  نغازق  ریما  173 و 179 و 182 و 184 و 200 ، بآ - 296 پ ، ج :)  ) نوحیج
،241 زا - نارقبحاـص  ریما  روبع  ، 184 بآ - رانک  رد  هدازاـنالوم  ناراوس  ، 192 رد - يزاغ  ناطلس  و 166 و 168 ،  164 لحاس - ، 100

قرغ 108 و 118 ، زا - وکاله  روبع  ، 210 زا - يزاغ  ناطلس  روبع  96 و 168 ، زا - سالرب  یجاح  روبع  ، 86 زا - ناکوتاوم  نب  قارب  روبع 
سالرب یجاح  ریما  نتشذگ  173 و 200 ، بآ - زا  رومیت  ریما  نتـشذگ  ، 211 زا - يزاغ  ناطلـس  راذگ  ، 229 رد - مشح  هدنز  هاپـس  ندش 

کین ، 293 رد - نارقبحاص  ناطلس  رکشل  ، 182 بآ - زا  رهنلا  ءاروام  رکشل  نتشذگ  103 و 193 ، زا - يزاغ  ناطلس  نتشذگ  ، 170 زا -
.192 رانک - رد  هاش  یپ 

.308 هناخدور - زا  شیماتقوت  روبع  ج :)  ) ریج
ترازو 115. هجاوخ -:)  ) هاش یلع  ینالیج ،

تموکح 74. يابمیج -:
. لامچمچ - 115 دابآناطلس - يانب  ج :)  ) لامجمیج

یهاشداپ 79. ياعدا  نالغا -: کتنیج 
هب یماقممیاق  روهظ 112 -، ،- 62 رتکچوک - رتخد  دالوا 81 ، ،- 233 ، 80 ، 62 ناخ : زیگنچ  ناخ / زکنج  ناخ / زکنیج 

362 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. ناخ زیگنچ  ناخ - زکنج  سایکنن 60 - تکلمم  وتاب 60 -،

چ

.259 راذگ - ج :)  ) کجکامپاچ
. ناهفصا هگنادراهچ  - 12 رالاسهفس - ج :)  ) هگنادراچ

نیسح 56. نیدلا  زع  ترازو  دمحم -: هجاوخ  يرغاچ ،
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نیدلا 57. زع  کلم  ترازو  دمحم -: نب  دومحم  هجاوخ  يرغاچ ،
ناقروبش 299. هرصاحم  ودرا 299 -، ترضح  رد  سالربوکاچ -:

.167 رد - هاشداپ  رومیت  قلغت  ج :)  ) قالوب قاناچ 
. یلواج تافو 8 - کباتا -:)  ) یلواج یلواچ /

. ییامروج یضاق 145 - نیاص  نیدلا  سمش  انالوم  و  ،- 146 نالوغم - ندش 146 ، لیا  گ -:)  ) همرچ
92 و 96. رد - ناخ  یلق  نایب  نفدم  ج :)  ) نایناغچ

. ياتغج - 300 نیطالس - ياتغج : ياطغچ /
.249 هب - یلو  ریما  نتفر  ج :)  ) والچ

.291 تعاطا - تسکش و  نارق 291 ، بحاص  ناطلس  اب  گنج  گ -:)  ) نایوالچ
. لامجمیج - 264 ج :)  ) لامچمچ

دوـمحم ترازو  هاشمزراوخ 26 پ -، دمحم  ناطلـس  دزن  ترافـس  تشذـگرد 26 پ -، 80 پ -، پ ،  24 ناخ : زیگگنچ  ناـخ / زیگنچ 
. ناخ زکنیج  ناخ - زکنج  جاولی 26 پ -

،- دالوا 15 و 21 و 68 و 130 و 131 و 135 و 141 تراسا 193 -، دیعس 116 -، وبا  و  ناسارخ 116 -، زا  شرس  ندروآ  ریما -:)  ) نابوچ
قشمد ، 135 رتخد - نوتاخ  داـشلد  گنج 111 ، رد  تدـالج  زورون 123 -، لـتق  هئطوت  ترک 117 -، نیدـلا  ثایغ  کلم  هب  یگدـنهانپ 
هیناطلس هب  تمیزع  نادنزرف 117 -، ناخ 114 -، نازاغ  و  دیعس 125 -، وبا  ناطلس  و  140 پ -، نز - کیب  یتاس  ، 14 رسپ - نیئون  هجاوخ 

،- تاره 117 هب  نـتخیرگ  ناـسارخ 125 -، هب  نتخیرگ  ارما 117 -، نـتخیرگ  نادنزرف 117 -، ندش  هتـشک  ندش 117 -، هتـشک  ،- 117
ندیسر 116 و 125. قاسای  هب  تمیزه 116 -،

(. ریما  ) نابوچ ندش 220 - ریگتسد  رادبرس -: ناپوچ 
.132 نداتفارب - ، 15 ماکحا - گ :)  ) نایناپوچ

.210 ج :)  ) لوچ
363 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

13 و 15. مکاح - ، 13 ، 7 ج :)  ) ناهفصا هگنادراهچ 
.67 هناخراگن - ، 215 باروش - ، 217 دحرس - ، 215 نیقاوخ - ، 217 120 پ ، ج :)  ) نیچ

ح

. لوغم کیب  یجاح  راغناوج 180 - هدرکرس  کیب -:] یجاح   ] مجاح
دنقرمس 168. زبس و  رهش  هب  ندمآ  ریما -:) [ ) یتونکرا  ] توناکریا یجاح 

،- نارقبحاص 168 و 169 ریما  و  ریالج 169 -، دیزیاب  ریما  و  یثوروم 169 -، هناموت  یمیدـق و  سولا  رب  الیتسا  ریما -:)  ) سالرب یجاح 
هدازریما رب  جورخ  نغازق 169 -، نیـسح  ریما  اب  گنج  رکشل 168 -، يروآعمج  زبس 167 -، رهش  فرصت  رضخ 170 -، ریما  رب  يزوریپ 

نتشک شکرد 96 -، دنقرمس 169 -، رد  زبس 170 -، رهش  هب  رارف  يزاغ 96 -، ناطلس  و  ناسارخ 96 و 170 -، هب  نتفر  هّللا 166 -، دبع 
بشخن 96. رد  رهنلا 169 -، ءاروام  هب  ناسارخ  زا  تعجارم  شک 162 و 169 -، رکشل  و  هّللا 166 -، دبع  هدازریما 

گرزب 136. نسح  خیش  نب  سیوا  رصاعم  نابتاک  زا  ریگدنب -: یجاح 
يزاغ 98 و 210. ناطلس  و  نیسح 98 -، ریما  و  نابرق -:) ینواج  سولا  مکاح   ) کیب یجاح 
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هب کمک  لوغم 181 -، رکشل  هدرکرس  دنقرمس 182 -، ات  ندنار  لوغم 101 -، يارما  و  رداهب 198 -، ياغب  قآ  و  لوغم -: کیب  یجاـح 
اغب 198. يراس  ریما 

.272 طبض - ، 60 ج :)  ) ناخرت یجاح 
ندش 71 و 76. هتشک  سولج 71 و 76 -، نزریا -: نب  ناخ  یجاح 

ارهل 242. هرد  هعلق  رد  نارقبحاص  ریما  رومأم  كزوت -: نب  هجاوخ  یجاح 
قحسا 146. وبا  هئطوت  و  ملید -: یجاح 

رومیت ریما  ندرب  یسوم 199 و 218 -، ریما  و  يزاغ 194 -، ناطلس  نوشق  يارما  زا  ،- 210 ، 209 ، 191 ، 190 ، 179 نیدلا : فیس  یجاح 
ناسارخ هب  نتفر  شیماتقوت 261 -، و  سیوا 251 -، نب  دـمحا  بیقعت  رومیت 174 -، ریما  هب  نتـسویپ  ناخ 168 -، رومیت  قلغت  سویاـپ  هب 

،- تاره 237 نیدلا  ثایغ  و  ،- 190 هب - هزاورد  ندرپس  هغلهق 188 ، هب  نتفر  زبس 177 -، رهـش  هب  نتفر  دنقرمس 177 -، هب  نتفر  ،- 191
رومیت 171. ریما  رکشل  رد 

نیدلا نکر  ندناسر  لتق  هب  نول -: یجاح 
364 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناتسودنه 15. زا  تعجارم  دیشمج 15 -، نیدلا  جات  نسح و 
نانامکرت 171. رادرس  رومیت 171 -، ریما  هب  مارتحا  نامکرت -:)  ) دمحم یجاح 

اهباتک 6. ،- 6 وربا : ظفاح 
ندش 93. هتشک  یهاشداپ 93 -، هبح -:

هب تناها  ناخ 28 -، ياتکوا  دالوا  هب  اـجتلا  شردام 28 -، ناکرت  غلتق  اـب  فـالتخا  27 پ -، ناطلس :) نیدلا  بطق  رـسپ   ) ناطلـس جاجح 
تافو 29. یلهد 28 -، هب  نتخیرگ  نامرک 28 -، تموکح  زا  لزع  تموکح 28 -، شردام 28 -،

.264 هعلق - حتف  ج :)  ) هارح
نامرک 147. حتف  رادناج -: نیدلا  ماسح 

هاش نامیلـس  اب  گنج  ،- 54 رسپ - و 54 ، دالوا 53  هلکت 41 -، کباتا  و  رل -:)  ) دیـشروخ عاجـش  نب  نیدـلا  ردـب  نب  لیلخ  نیدـلا  ماسح 
،- دادغب 52 هب  نتخیرگ  ندش 53 -، هتشک  فساشرگ 52 -، نیدلا  زع  و  رکب 51 -، وبا  نیدلا  فرش  و  ناتسرل 51 و 52 -، هب  نتفر  ،- 53

.54 لسن - هفالخلا 50 ، راد  تمزالم  نارل 52 -، و 
. وکنیات 24 پ - بجاح :) قارب  ردارب   ) وکنیات روبتیمخ  نیدلا  ماسح 

دومحم 55. نیدلا  ماصمص  و  سایلا 55 -، نیدلا  باهش  و  جح 55 -، رفس  ناتسرل 55 -، تموکح  رل -:)  ) رمع نیدلا  ماسح 
عاجش 156. هاش  فرط  زا  سیوا  ناطلس  رتخد  زا  يراگتساوخ  زاریش 157 -، هب  تشگزاب  ریما -:)  ) اقآ نسح 

دورهرک 250. ماشحا  و  رادناج -: نسح 
. نابوچ نب  نسح  خیش  نابوچ -) رسپ   ) نسح

.32 نامرک :)  ) هاش نسح 
هّللا 165. دبع  هدازریما  هب  شکشیپ  نیدلا -: رایتخا  هجاوخ  جرواس ، نسح 

نامدود 118. حابص -: نسح 
ندش 301. هتشک  نیدلا 301 -، رمق  و  یشرق 190 -، حتف  يزاغ 194 -، ناطلس  و  ،- 210 ریما :)  ) سالرب نیسح 

هعلق 290. میلست  نارقبحاص 290 -، ناطلس  زا  تعاطا  یخیش -: ردنکسا  نب  نیسح 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


،- نفد 137 ،- 135 رتخد - دمحا 137 ، شردارب  جورخ  عاجش 157 -، هاش  اب  گنج  زیربت 157 -، رد  ناطلس -:)  ) ریالج سیوا  نب  نیسح 
دادغب 157. هب  نتخیرگ  ندش 137 -، هتشک  تنطلس 134 -،

سولا 81. هب  ندش  دراو  ناطلس -:)  ) شیماتقوت نب  نیسح 
.122 نوخ - ماقتنا  مراهچ : ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح 

365 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
و ماش 278 -، رکشل  هب  نتـسویپ  دیزیاب 283 -، مردلیا  زا  لابقتـسا  رومیت -:) ریما  هدازرتخد  ناطلـس ،  ) یـسوم نب  کیب  دـمحم  نب  نیـسح 

. یسوم نب  کیب  دمحم  نب  نیسح  ناطلس  ياطغج 279 - رکشل  و  قجنلا 282 -، حتف  نمشد 279 -،
بآ بل  رد  ،- 220 ، 213 ، 212 ، 209 208 پ ، ، 195 ، 180 ریما :)  ) نیسح ریما  نغازق / نب  يالسم  نب  نیسح  نغازق / نب  امسم  نب  نیـسح 
ریما اب  داحتا  یگراوآ 167 -، دنقرمس 104 و 179 -، هب  ندمآ  ناغاج 174 -، نالود  هب  ندمآ  لتوک 197 -، خآ  رد  یغرآ 175 -، توس 
ریما هب  دادما  نارقبحاص 221 -، ریما  زا  نتساوخ  ناما  تراما 163 و 169 و 178 و 207 -، رهنلا 185 -، ءاروام  رب  الیتسا  رومیت 171 -،

و رومیت 211 -، ياجلا  ریما  و  وتیاجلا 191 -، ریما  و  کیزات 205 -، يارما  و  لوغم 205 -، يارما  و  ارما 179 -، و  يرواسی 168 -، رضخ 
نارق 199 و 201 و 203 و 204 و 218 و بحاص  ریما  و  هکرب 219 -، دیس  ریما  و  سالرب 169 -، یجاح  ریما  و  رومیت 171 و 176 -، ریما 
نارقبحاص 169 رومیت  ریما  رب  ینامگدب  رهنلا 185 -، ءاروام  عاضوا  و  یسوم 191 و 201 و 208 و 211 و 218 -، ریما  و  219 و 222 -،

رادتقا نایاپ  و 104 -، هاشلباک 93  یهاـشداپ  هماندـهع 221 -، هب  يدامتعایب  نارداـهب 220 -، و  ناتـسکرت 198 -، ناگرزب  و  و 205 -،
ریما نامیلس و  ریما  نتـسویپ  ، 174 هب - رومیت  ریما  نتـسویپ  ندنام 171 ، هدایپ  ینامیشپ 169 -، وتربش 174 -، قالیی  هب  یگدـنهانپ  ،- 222
يارب ایاده  فحت و  رداهب 180 -، نابات  و  ،- 174 هب - نالغا  هجاوخ  رومیت  نتـسویپ  ، 173 هب - ریالج  مارهب  نتـسویپ  ، 188 هب - یچرواج 

هاپس 179 و يروآعمج  ریدقت 180 -، ناـنامکرت 171 -، و  تنطلـس 221 -، كرت  هگرج 178 -، بـیترت  نارادبرـس 185 -، هدازانالوم و 
نوروقارق ریما  اب  گنج  سالرب 169 -، یجاح  ریما  اب  گنج  لکت 171 ، ریما  اب  گنج  ریالج 169 -، دیزیاب  ریما  اب  گنج  180 و 186 -،

قح جـح 114 -، ناــخام 172 -، رد  سبح  نارقبحاص 196 -، ناطلـس  اـب  گـنج  يزودلـس 169 -، قلغت  اـب  گـنج  يرچرج 169 -،
دمحم خیش  ورسخیک و  جورخ  نالتق 187 -، هب  هلمح  رهنلا 178 -، ءاروام  رب  تموکح  تاجن 214 و 222 -، يارب  توکسلا 

366 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
،- عفد 170 دنقرمس 186 -، نالادبرس  تسایس  يریگتـسد و  يریگتسد 222 -، رهاوخ 98 و 186 -، نیافد 298 -، نیازخ و  نایب 203 -،

99 و لوسر - نالقب 100 ، زدنق و  هب  ندیسر  نایناشخدب 202 -، اب  مزر  لوغم 201 -، رکشل  عفد  ورسخیک 213 -، نایب و  دمحم  خیش  عفد 
،- ناتسودنه 182 هب  نتفر  نالتق 99 و 187 -، هب  نتفر  ناتسیس 173 -، هب  نتفر  دنقرمس 186 -، هب  نتفر  فاصرا 174 -، هب  نتفر  ،- 100

ناطلس و  نارادرس 213 -، هاپس 213 -، ماجنارس 200 -، وراب 221 -، نتخاـس  راهدـنق 173 -، ریـسمرگ  هب  نتفر  راهدـنق 173 -، هب  نتفر 
،- نایدنقرمس 185 و  ،- 201 يزاغ 97 و 101 و 102 و 162 و 174 و 175 و 180 و 181 و 184 و 186 - ناطلس  و  نارقبحاص 197 -،

سالرب قیدـص  و  زبس 201 -، رهـش  رد  تداهـش 223 -، و 170 -، تسکـش 169  راکـش 178 -، تاداس 198 -، تعافـش  تریس 208 -،
ناخ لداـع  و  و 212 -، و 198  يزاغ 188  ناطلـس  اب  حلـص  ناشخدـب 200 -، هاشداپ  اب  حلـص  نارقبحاص 200 -، ریما  اـب  حلـص  ،- 174

،- بضغ 209 يزاغ 188 -، ناطلس  هب  هماندهع  نارقبحاص 222 -، ریما  زا  هماندهع  نوحیج 103 -، زا  روبع  راک 200 -، تبقاع  ،- 204
،- هاگرد 214 هب  ناطلس  لداع  نداتسرف  یشرق 211 -، هب  رومیت  ياجلا  ریما  یسوم و  ریما  نداتـسرف  رارف 214 و 222 -، لباک 200 -، حتف 
،- لوتیق 209 ،- 191 يزاغ ) ناطلـس   ) ریما دصق  یلاس 185 -، يارس  رد  قالـشق  لتق 214 و 298 -، دنمقرمس 201 -، هب  رکشل  نداتـسرف 

چوک خلب 205 -، هب  نارقبحاص  ریما  رهاوخ  ندناچوک  ندش 93 -، هتشک  هاشلباک 93 و 104 -، نتشک  مارهب 188 و 209 -، ریش  نتشک 
رکشل زدـنق 206 -، هب  نتخیرگ  نـالقب 206 -، هب  نتخیرگ  و 213 -، و 203  ورـسخیک 170  و  وتربش 181 -، قـالیی  هب  یـشاوح  عباوت و 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاروام و  لوغم 102 و 196 -، رکشل  و  دابآیلع 199 -، رد  رکشل  ناتسکرت 211 -، هب  یشکرکشل  ناشخدب 200 -، هب  یشکرکشل  ،- 199
کنوم رهـش  هب  تعجارم  دنقرمـس 198 -، هب  تعجارم  يارـسگنهرا 198 -، هب  تعجارم  نالصحم 208 -، و 185 -، و 179  رهنلا 93 

يزودلس قلغت  اب  هلباقم  هاشداپ 170 -، رومیت  قلغت  اب  هلباقم  ،- 208
367 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

و و 200 -، نالقب 188  سدـنق و  رد  نارقبحاص  ریما  اـب  تاـقالم  لوغم 102 -، اب  هلباـقم  سالرب 169 -، یجاح  ریـالج و  دـیزیاب  ریما  و 
ندش یغای  و  ندیسر 214 -، قاسای  هب  تافو 198 -، يزاغ 208 -، ناطلـس  نارکون  و  يزاغ 187 -، ناطلـس  اب  قافن  رداهب 180 -، کلم 

شروی ورسخیک 203 -، ندش  یغای  و  نایب 203 -، دمحم  خیش  ندش  یغای  و  يزاغ 195 -، ناطلس  ندش  یغای  و  يزودلس 169 -، قلغت 
ناشخدب 201.

جارخ راوزبس 311 -، مکاح  یهاوخرذع 300 -، مازهنا و  نارقبحاص 233 -، ریما  و  مزراوخ -:) ریما   ) يادـغکنان ریما  نب  یفوص  نیـسح 
يزاغ 234 و 300 ناطلس  و  حلص 234 -، تساوخرد  ،- 301 رتخد - زا  يزاغ  ناطلس  رسپ  يراتساوخ  هویخ 233 و 300 و 311 ، تاک و 

تافو 234 و 300. نایچلیا 300 -، اب  هحلاصم  233 و 300 و 311 -، یشک )  ) يزبس رهش  نیدلا  لالج  یضاق  و  و 301 -،
.130 رسپ - دالوا 135 ، ریزو 126 -، دمحم  نیدلا  ثایغ  لتق  هب  ضارتعا  نوتاخ 133 و 135 -، ياتاجلوا  اب  جاودزا  یخامک -: نیسح 

،- 193 دزن - يرجنـس  هاش  كرابم  ریما  ریگناـهج و  هدازریما  نتفر  تاره 98 ، مکاح  وکاـج 193 -، ریما  و  ،- 199 کلم :)  ) ترک نیـسح 
تاره 193. رد  نغازق 205 -، ریما  اب  فاصم  ناسارخ 200 -، هب  تعجارم  خلب 200 -، هب  یشکرکشل 

. نامداش - 186 رکشل - ج :)  ) نامداش راصح 
.195 اتا : میکح 

.278 هب - نارقبحاص  ناطلس  یشکرکشل  ج :)  ) بلح
حتف 278. ج -:)  ) امح

حتف 278. ج -:)  ) صمح
101 و 177. ندش - راتفرگ  هاشداپ 96 و 170 ، دزن  رومیت  ریما  ندرب  ریما -:)  ) دیمح

.24 گرم - هاشمزراوخ 24 ، و  اراخب 24 -، مکاح  هاشمزراوخ و  رکشل  ریما  بجاح -:) قارب  ردارب  ياتخارق ،  ) دیمح
- لوغ نامیان 167 ، هلیبق  دمآرـس  ناـقربش 96 -، رد  ناـقربش 162 -، تموکح  ناقروبوش 167 -، فرـصت  ریما -:)  ) نامیان هجاوخ  دـیمح 

.177
. يزوخ - 87 کلامم - ، 136 رد - تنطلس  ، 118 کلامم - رد  لوغم  يارما  يزوح :

رد هاش  دوعسم  حتف 264 ، هاش 45 -، فسوی  کباتا  طسوت  فرصت  ج -:)  ) هزیوح
368 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.141 رد - یتساب  یغای  ، 141 - 
.280 گ :)  ) ّیح

هقلهق 100. دنب  زا  تمیزه  زک 175 -، يرد  بآ  بل  رد  لوزن  ندش 101 و 177 -، راتفرگ  ارما 100 -، عفد  ناتسلوغم -:) ریما   ) ردیح
.102 هناخدور - یلاوح  رد  لوغم  اب  نیسح  ریما  يزاغ و  ناطلس  هلباقم  ج :)  ) ریح

خ

.293 ج :)  ) غیلاب ناخ 
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بجاح 25. قارب  هدازردارب  نیدلا  بطق  اب  جاودزا  بجاح -:) قارب  رتخد   ) ناکرت ناخ 
ندش 228 و 232. یغای  مشح 228 -، هدنز  و  ،- 228 هاپس - زیرگ  باوخ 228 ، ،- 232 ذمرت : هدازناخ 

رفظم 144. دمحم  نب  دومحم  هاش  نز  وجنیا -:) هاش  دومحم  نب  ورسخیک  ریما  رتخد   ) ناطلس ناخ 
.224 رد - نارقبحاص  ریما  ج :)  ) نارواخ

نیقاوخ 22. نآاق 26 پ -، ياتکا  طسوت  ریخست  120 پ -، ج :)  ) ياتخ اتخ /
.96 رد - مارهب  ریش  ج :)  ) نالتخ

صالختسا 107. ،- 309 ج :)  ) نتخ
- مکاح دیزیاب 167 ، ریما  فرـصت  و 187 -، و 169   96 رد - ریالج  دـیزیاب  ریالج 302 ، هاش  لداع  عاـطقا  296 پ -، ، 204 ج :)  ) دنجخ

.169
نایارک 106. نایم  هب  رارف  ندرب 305 -، ردهب  ناج  اقآ -:] كریم  نب   ] دادیادخ

،- نالغا 82 هریکاـج  و  شیماـتقوت 261 -، و  رهنلا 93 -، ءاروام  نتفرگ  هب  ناهج  عمـش  ياوغا  ینیـسح -: دادـیادخ  نیـسح / نب  دادـیادخ 
ناخ 94. ناهج  زغن  و  سولج 107 -، هب  ناهج  عمش  تنواعم  یلو 249 -، ریما  نوخیبش 

- زا نابوچ  ریما  رـس  ندروآ  ، 112 هب - ناخ  نازاغ  ندـمآ  ، 243 ، 227 ، 191 ، 148 ، 140 ، 120 ، 115 ، 111 ، 92 ، 86 ، 63 ج :)  ) ناسارخ
،168 رد - سالرب  کـیب  یجاـح  ریما  ، 116 رد - نابوچ  بحاـصم  يارما  ، 114 رد - وتیاـجلا  ، 151 فاوخ - زا  رفظم  دـمحم  لـصا  ، 116

رسپ ، 115 یهاشداپ - ، 14 ناوید - بحاص  ياـیاقب  ، 37 لها - ، 237 شروی - رد  نارقبحاـص  ریما  و 237 ،  129 رد - هاـشناریم  هدازریما 
،109 هب - وکاله  هجوت  ، 240 هب - نارق  بحاص  ناطلس  هجوت  ، 251 عباوت - ناطلس 163 ، نازق  فرصت  ،- 41 ناکیزات - ، 124 رد - زورون 

نغازق ریما  تموکح  هاشناریم 237 -، هدازریما  تموکح  ،- 96 هب - سالرب  یجاح  نطو  يالج  ، 108 رد - نایون  نوغام  روج  فقوت 
369 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نارقبحاص ریما  طـسوت  رکـشل - عفد  ، 118 رد - ناـخ  رومیت  ياـغت  جورخ  خیـش 266 ، رمع  تموکح  خرهاـش 274 -، تموکح  ،- 205
یلع خیش  نب  هجاوخ  دیـس  نایغط  ، 192 رد - يزاغ  ناطلـس  و 280 ، و 279   242 نارادرس - ، 189 هب - يزاغ  ناطلـس  رکـشل  نتفر  ، 200

تمیزع و 211 ،  210 هب - يزاـغ  ناطلـس  تمیزع  ، 96 هب - سـالرب  یجاـح  تمیزع  هیناطلـس 116 ، هب  يارما - تـمیزع  ، 129 زا - رداـهب 
یجاح رارف  نارقبحاص 237 ، ناطلـس  طسوت  حتف  ناکوتاوم 86 -، نب  قارب  طسوت  حـتف  ،- 191 هب - نیدلا  فیـس  یجاح  رداهب و  سابع 

نب سیوا  یشکرکشل  129 و 212 و 249 ، رکشل - ، 125 هب - ناپوچ  نتخیرگ  ، 237 عالق - 31 پ ، تاضقلا - یضاق  ، 170 هب - سالرب 
هاش یپ  کین  رهنلا 169 ، ءاروام  هب  زا - سالرب  یجاح  ریما  تعجارم  ، 189 تغل - ، 25 رد - لوغم  ياهرکشل  ، 136 هب - گرزب  نسح  خیش 

.116 رد - نابوچ  ریما  ندناسر  قاسای  هب  ، 191 رد - یئوما 
.37 ناسارخ :) لها  دج   ) جولهف نب  ناسارخ 

رومیت 171. ریما  ناراوس - ، 238 ، 189 گ :)  ) نایناسارخ یناسارخ /
.242 هب - نارقبحاص  ریما  ندیسر  ياطغج 58 ، ناقاقساب  طسوت  فرصت  ،- 264 ج :)  ) دابآمرخ

.313 هتالک - رد  ینامرفان  269 و 313 ، ینامرفان - ندادن و  راغت  ج :)  ) وتامرخ
يزاغ 196. ناطلس  زا  تسکش  كزید 196 -، رد  نارقبحاص 220 -، ریما  زا  لابقتسا  رداهب -: نمرخ 

،209 رد - يزاغ  ناطلس  رکـشل  ، 188 زا - يزاـغ  ناطلـس  نتفر  ، 177 هب - روـمیت  ریما  نـتفر  ، 175 زا - يزاـغ  ناطلـس  قیقحت  ج :)  ) رازخ
.213 رد - يزاغ  ناطلس  لوزن  ، 91 رد - اود  نب  نازوب  نفدم 

.289 نارادرس - ، 272 دالب - ، 288 يارما - ج :)  ) رزخ
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دمحا 45. نیدلا  ترصن  کباتا  رکشل  رادرس  نیدلا -: ماسح  نب  هاش  ورسخ 
فسرازه 40. فرصت  ج -:)  ) تشخ
سولج 70. هدروا -:) قآ  زا   ) رضخ

ندش 74. هتشک  نتسشن 74 -، تخت  هب  اقوب -: یساس  نب  نالغا  رضخ 
يزاغ 188. ناطلس  دزن  هماندهع  ندرب  یچهنازخ -: رضخ 

،- يزاغ 94 ناطلس  و  سولج 93 و 106 -، ندرب 305 -، ردهب  ناج  يزاغ 106 -، ناطلس  زا  تعاطا  ناخ -: قلغت  نب  نالغا  هجاوخ  رـضخ 
،- رارف 106

370 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
توف 107.

.106 هاش : رضخ 
موق هدرکرس  رومیت 96 -، قلغت  یـسوبتسد  دنقرمـس 96 ، رد  ریاشع 167 -، لیابق و  يروآعمج  ریما -:)  ) يروسی رـضخ  يرواـسی / رـضخ 
ریما ندـش  قـحلم  روـمیت 168 ، ریما  نیــسح و  ریما  زا  نتــسج  ددــم  روـمیت 169 -، ریما  نتــشک  دـصق  ،- 232 رـسپ - وـفع  رواسی 162 ،

.232 رسپ - ندش  یغای  ، 168 هب - نارقبحاص 
،- مشح 229 هدنز  عفد  يریگتسد 303 -، هاش 193 -، یپ  کین  يریگتسد  ندروخ 193 -، ریت  یسوم 199 -، ریما  و  ،- 220 رداهب : ياطخ 
،- يذمرت 228 هدازناخ  مشح و  هدـنز  عفد  دزمان  رومیت 231 -، کبک  لباقم  ندش 310 -، هتشک  نالغا 310 -، کـلم  رومیت  رب  نوخیبش 

ناتسلوغم 303. شروی 
نارقبحاص ناطلس  طسوت  طبـض - ، 215 دحرس - ، 85 تخت - ، 53 هاگتخت - رد  دوعـسم  نیدلا  ردـب  ، 207 ، 108 ج :)  ) ياتخ ياـطخ /

. ياتخ اتخ / - 86 کلامم - تافاضم  ، 229
. سابع ینب  رفظم 152 - نب  دمحم  يارب  روشنم  سابع -: ینب  يافلخ 

.220 هبصق - ، 176 هب - يزاغ  ناطلس  ندمآ  ج :)  ) ملخ
نیسح 219. ریما  و  نارقبحاص 220 -، ریما  زا  لابقتسا  ریما -:)  ) لیلخ

ناتسلوغم 281. هب  رومأم  سیوا 139 -، نب  دمحا  نب  هلودلا  ءالع  نایغط  و  هدازریما -:)  ) هاشناریم نب  ناطلس  لیلخ 
.197 رد - يزاغ  ناطلس  ج :)  ) كرمخ

.277 هرد - رد  نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) اشمخ
نیسح 131. ریپ  و  ینامرک -: يوجاوخ 

یفوص 236. قییای  اب  عازن  قال -: هجاوخ 
.157 هیشاح - رد  عاجش  هاش  دومحم و  هاش  گنج  ج :)  ) راوخ

،218 تابارخ - ، 303 رد - يزاغ  ناطلس  هلمح  ، 233 هب - نارقبحاص  ریما  نایچلیا  ، 233 ریما - صالختسا 311 ، 26 پ -، ج :)  ) مزراوخ
يزاغ و ناطلس  ، 303 دحرس - ، 300 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ، 256 هب - نارقبحاص  ناطلس  نتفر  ، 129 هب - هاشداپ  كریپ  نتفر  ، 62 هار -
- هب نارقبحاص  ریما  یـشکرکشل  165 و 206 ، هب - هّللا  دبع  هدازریما  یـشکرکشل  165 و 233 ، مالسالا - ۀبق  ، 237 حتف - ، 301 هلأسم -

تعجارم ، 81 هرصاحم - ، 257 هار - رد  هکریم  دمحم  رکشل  دنقرمس 303 ، هب  زا - يزاغ  ناطلس  یشکرکشل  ، 234
371 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

یجوج 311. تکلمم  ،- 257 زا - نارقبحاص  ناطلس  تعجارم  ، 165 زا - هّللا  دبع  هدازریما 
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. هاشمزراوخ دمحم  - 24 مزالم - بجاح  قارب  ، 24 رکشل - ریما  هاشمزراوخ :
نامرک 27. رد  يوعد - یهاشمزراوخ :

یفوص 236. قییای  ینیشناج  یفوص 234 -، فسوی  ندناشن  تخت  هب  هّللا 165 و 206 -، دبع  هدازریما  و  گ -:)  ) نایمزراوخ
.119 رد - وکاله  گرم  ج :)  ) ناکراوخ

.212 هیرق - رد  يزاغ  ناطلس  ج :)  ) صاوخ
.151 زا - رفظم  دمحم  لصا  ، 148 ج :)  ) فاوخ

يرهبا 32. نیدلا  ردص  و  ناجریس -:) هعلق  لاوتوک   ) نیدلا ردص  انالوم  یفاوخ ،
عاجش و هاش  نداد  حلص  عاجش 156 -، هاش  و  رفظم 156 -، لآ  زا  ماقتنا  دومحم 154 -، هاش  اب  جاودزا  ورسخیک -:) رتخد   ) ناطلس دناوخ 

عاجش 156. هاش  اب  تابتاکم  ندش 156 -، هتشک  دومحم 155 -، هاش 
. ناسارخ مکاح 109 - ،- 148 ج :)  ) ناسارخ ناساروخ /

ندیسر 119. قاسای  هب  وکاله 118 -، و  ندش 108 -، دیقم  وکاله 118 -، طسوت  راضحا  هاشروخ -:
يولضف 39. نسحلا  وبا  زا  شجنر  گ -:)  ) نایدیشروخ

،264 هب - راعـش  ترـصن  تاـیار  تـمیزع  هاـش 43 ، فسوی  کـباتا  لاغرویـس  مکاـح 41 -، دـالب 109 -، صالختـسا  ج -:)  ) ناتـسزوخ
.141 رد - هاش  دوعسم  ، 266 رد - خیش  رمع  یئاورنامرف 

. يزوح 118 و 136 - کلامم - يزوخ :
(: ج  ) داباتشگ دابانشوج / دابانشوخ /

. داباتشگ دابانشوج - - 7 رد - نسح  نیدلا  ماظن  ، 9 رد - نمحرلا  دبع  نیدلا  زعم 
ندش 71 و 75. هتشک  سولج 71 -، نتسشن 75 -، تخت  هب  یساس -: نب  يافلخ  یساس / نب  افلوخ 

هاگرد 253. رد  مکاح - ج :)  ) يوخ
ياطغج 311. کلم  ، 233 جارخ - ، 300 لام - فرصت  ، 171 رد - نیسح  ریما  رومیت و  ریما  ج :)  ) هویخ

د

صالختسا 9. ج -:)  ) درجباراد درگباراد /
. رهنلا ءاروام  - 198 ج :)  ) رهنلا ءاروام  مالسلا  راد 

. ناهفصا - 312 رد - یهالم  بعالم و  ، 254 هب - نارق  بحاص  ناطلس  ندمآ  ج :)  ) ناهفصا نامالا  راد 
372 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. چیاهردب هردب / - 8 ج :)  ) جیاهردب نامالا  راد 
- صالختسا وکاله و  ، 53 زا - هاش  نامیلس  نیدلا  باهش  نتساوخ  ددم  ، 25 رد - بجاح  قارب  نایچلیا  ، 49 ، 25 ج :)  ) دادغب هفالخلا  راد 

. دادغب - 41
. دادغب 266 و 268 و 312 - هب - نارق  بحاص  ناطلس  نتفر  ، 281 دادغب : مالسلا  راد 

. زیربت - 287 رد - دیزیاب  مردلی  ج :)  ) زیربت هنطلسلا  راد 
258 رد - نارق  بحاص  ناطلس  240 و 223 و 233 ، رد - نارقبحاص  ریما  ، 298 رد - يزاغ  ناطلس  رومیت  ریما  ج :)  ) دنقرمس هنطلسلا  راد 

. دنقرمس - 307 رد - يزاغ  ناطلس  و 263 و 273 ،
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. نارواص - 307 رد - شیماتقوت  ج :)  ) نارواص هنطلسلا  راد 
دزی فرصت 272 - ،- 273 ج :)  ) دزی هدابعلا  راد 

. اراخب - 263 هب - نارق  بحاص  ناطلس  لوزن  ج :)  ) اراخب ملعلا  راد 
رد خیـش  رمع  ، 312 هب - خیـش  رمع  نـتفر  ، 155 هب - عاجـش  هاـش  تشگزاـب  ، 314 هب - خیـش  رمع  ناوختـسا  ندروآ  زاریـش : کـلملا  راد 

. زاریش - 47 تموکح -
. دنجزا - 302 ج :)  ) دنجزا کلملا  راد 

. دزی - 34 ج :)  ) دزی کلملا  راد 
.63 نارسپ - وبراد :

.136 رد - ریالج  سیوا  ، 291 رد - راتات  ماوقا  ج :)  ) ناغماد
لتق 92 و تداهش 92 و 164 -، سولج 92 و 95 -، یهاشداپ 83 -، نتسشن 163 -، تخت  هب  هجنمشاد -: یشکنج / نب  ناخ  هجدنمـشناد 

.95
هزاورد 190 و 210. ظفاح  يزاغ 194 -، ناطلس  نوشق  يارما  زا  یسوم 218 -، ریما  و  ریما -:)  ) دواد

لوغم 181. ناگدرکرس  و  هجاوخ -: دواد 
.271 یفوص : دواد 

.49 گ :)  ) یسابع دواد 
5 پ. باتک :)  ) یمالسا فراعملا  ةرئاد 

.282 هب - نایدادغب  نتخیرگ  ، 266 هار - زا  دمحا  ناطلس  بیقعت  ج :)  ) هلجد
.270 زا - نارقبحاص  ناطلس  نتشذگ  ، 63 زا - اکرب  نتشذگ  ، 62 هار - رد  راقوت  ناقالاب و  ،- 69 ، 63 ج :)  ) دنبرد

. باوبالا باب  - 272 ، 137 باوبالا : باب  دنبرد 
. هیوکاب وکاب / - 253 ، 81 وکاب : دنبرد 

. دورهوک - 44 دورهوک : دنبرد 
نامرک 159. دمحا  ناطلس  اب  جاودزا  تافو 159 -، عاجش -:) هاش  نز  هدازریما ،  ) کلم رد 

.16 دالوا - گ :)  ) هوکمرد
.152 رد - خیش  ریما  ج :)  ) تداعس هزاورد 

373 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.265 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) ملس هزاورد 

.152 ج :)  ) ناتسدروم هزاورد 
هعلق 190. هزاورد  نتسکش  هکوی -: شیورد 
نیدلا 21. بطق  تسد  رد  ج -:)  ) رانکایرد

.266 لحاس - ات  خیش  رمع  یئاورنامرف  ج :)  ) هشبح يایرد 
.163 دحرس - ات  ناطلس  نازق  طلست  ج :)  ) دنس يایرد 

.217 ج :)  ) گنرف يایرد 
دزی 34. رد  همانهاش 34 -، رد  ج -:)  ) نالادزد زد /
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.69 تخت - ، 67 ج :)  ) هکرب تشد 
.111 هاپس - ج :)  ) رزخ تشد 

نیدلا 21. بطق  فرصت  رد  ج -:)  ) ناتستشد
،256 رد - یفوص  نامیلـس  نالغا و  شمغیریا  ، 130 سولا - ناجیابرذآ 132 ، هب  زا - کیب  یناج  ندـمآ  ، 309 ، 256 ج :)  ) قاچبق تشد 

نارقبحاص ناطلس  نتفر  ، 135 هب - کیب  يدرب  نتفر  ، 225 هب - یسوم  ریما  نتفر  ناطلس 163 ، نازق  تسد  رد  ،- 68 نتشگ - هدابعلا  راد 
.258 شروی - ، 262 تخت - يانف  ، 109 هب - کبزوا  رکشل  رارف  ، 270 حتف - ، 271 نارادرس - ، 303 رد - اغب  يراس  ، 259 هب -

.176 رد - يزاغ  ناطلس  لوزن  ج :)  ) کلوک تشد 
115 پ. ج :)  ) ناغم تشد 

.132 رکشل - غدغد :
. تالرا یجنالیت  ندش 298 - هتشک  طالرا -: یجنالد 

يزاغ 302. ناطلس  اب  جاودزا  نیدلا -:) سمش  ریما  رتخد   ) اقآ داشلد 
(: نابوچ هجاوخ  قشمد  رتخد   ) نوتاخ داشلد 

گرزب 133. نسح  خیش  ریما  اب  جاودزا  ،- 135 ، 130
.180 یغای - راغناوج  یجنلد :

. یلهد - 275 یلاها - يرادربنامرف  ، 275 هزاورد - رد  نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) یلد
.118 زا - راعش  ترصن  تایار  نتشذگ  ، 290 ، 286 ، 241 ج :)  ) دنوامد

32 مدرم - ، 114 ات - ناخ  نازاغ  يارما  یشکرکشل  نارق 279 ، بحاص  ناطلس  طسوت  حتف  ،- 109 رد - نآاقوکنم  تافو  ربخ  ج :)  ) قشمد
پ.

ندش هتشک  ،- 14 هراکنابش ]  ] تیالو فرـصت  نداتفارب 15 -، تراـما 116 -، ناـبوچ -:) ریما  رـسپ   ) نیئون هجاوخ  قشمد  هجاوخ / قشمد 
ترازو 116. ،- 116

.135 گرزب :) نسح  خیش  رتخد   ) ناطلس يدند 
،135 سیوا :) نب  نیسح  رتخد   ) ناطلس يدند 

374 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
قوقرب 139. حاکن  ،- 373

6 پ. هلجم :)  ) مالسا يایند 
تافو 87. نفد 87 -، سولج 86 -، نجیس -: ودیاق  نب  ناخاود 

(: هلاقم  ) يرجه مهن  نرق  رد  مب  تاداس  زا  نت  ود 
.4

تافو 90. سولج 90 -، ناخاود -: نب  یچرود 
هاش 193. یپ  کین  ندرک  ریگتسد  نایغای 210 -، زا  ربخ  یسوم 190 -، ریما  زا  ربخ  يزاغ 194 ، ناطلس  نوشق  يارما  زا  رداهب -: هکرود 

لوغم 109. اب  گنج  رصم -:) ناطلس   ) زقود
نتم 374 ینیعم  خیراوتلا  بختنم  ناخ 44 . وتاخیک  و  درکنام 44 -، هعلق  هرصاحم  بایسارفا 44 -، کباتا  عفد  ریما -:)  ) یجادوا يادالود 

371 ص :  د ..... 
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.174 هب - نیسح  ریما  يزاغ و  ناطلس  ندمآ  ج :)  ) ناغاج نال 
شرهوش 56. ياج  هب  تموکح  دومحم -:) نیدلا  زع  نز   ) نوتاخ تلود 

زیربت 137. رد  هناختلود -:
عاجش 155. هاش  اب  هلباقم  نارقبحاص 219 -، ریما  و  نامرک -:) مکاح   ) لواکب هاشتلود 

.3 يدنقرمس :]  ] هاشتلود

.275 نانتلیپ - يولهد :
.28 هب - نیدلا ] بطق  نب   ] جاجح نتخیرگ  ، 274 هب - راعش  ترصن  تایار  تمیزع  ، 29 تنطلس - ج :)  ) یلهد

. ونهید - 188 رد - يزاغ  ناطلس  رکشل  ج :)  ) ونهد
68 و 267. نارادرس - ، 267 هب - نارق  بحاص  ناطلس  نتفر  109 و 111 ، دالب - ، 109 دالب - صالختسا  ج :)  ) رکبراید

.215 تیادب - ج :)  ) برغم راید 
دزی 34. رد  كولم - ، 7 گ :)  ) هملاید ملاید /

.275 هعلق - حتف  ج :)  ) روپلاپهید روپلابید /
- زا نالوغم  تعجارم  ، 196 رد - يزاغ  ناطلـس  ، 196 رد - رداـهب  نمرخ  ، 178 زا - هگرج  بـیترت  ، 196 رد - ورـسخیک  ریما  ج :)  ) كزید

.197
ناخ 43. اقابا  طسوت  حتف  ج -:)  ) ناملید

.43 نایم - رد  هاش  فسوی  کباتا  ، 34 ترتف - گ :)  ) نایملید
دزی 34. رد  ج -:)  ) هید

. ونهد - 209 رد - يزاغ  ناطلس  ناراوس  ج :)  ) ونهید

ذ

. هّللا دمح  ینیوزق ، یفوتسم  - 6 باتک :)  ) هدیزگ خیرات  لیذ 

ر

- غیروق رد  نارقبحاص  ریما  ج :)  ) ناکدار
375 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. ناکدار غیروق  - 244
4 پ. ردیح : يزار ،

.49 گ :)  ) يزار
ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) یکار

دنه 215. گ -:)  ) نایار
وجنیا 142. هاش  دومحم  نب  هاش  دوعسم  ياهانب  زا  ج -:)  ) تساوخ دزیا  طابر 

.305 رد - رغشاک  لوصا  تماقا  ج :)  ) گنهرس طابر 
.196 رد - هاشناهج  ج :)  ) کلم طابر 
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.115 هعلق - ریخست  ج :)  ) هبحر
دادغب 280. حتف  دزمان  ،- 215 تعاجش - تایار  ناسوجم 273 -، عفد  هدازریما -:)  ) متسر

.290 كولم - ندناسر  قاسای  هب  ،- 43 ناخ - تفه  ، 291 رد - نافلاخم  ، 290 كولم - لتق  ، 249 هب - یلو  ریما  نتفر  ج :)  ) رادمتسر
نارقبحاص 290. ناطلس  و  گ -:)  ) نایرادمتسر

،- تداهش 116 دزی 36 -، زا  تیامح  نازاغ 121 -، هب  وتاخیک  زا  تنطلس  لاقتنا  دزی 35 -، رباکا  و  ،- 1 هجاوخ :)  ) هّللا لضف  نیدلا  دیشر 
،- هاش 116 یلع  هجاوخ  اب  تعزانم  یجواس 115 -، دمحم  نیدلا  دعس  هجاوخ  اب  تعزانم  زورون 123 و 124 -، لتق  و  هاش 123 -، غلتق  و 

.126 هثداح - عوقو  ترازو 113 ،
.126 گ :)  ) نایدیشر

. ناخرت هلیدن  نارقبحاص 260 - ناطلس  لوارق  شیپ  ناخرت -: هلیدن  ناخرت / انبغر 
رفظم 147. دمحم  هاپس  رد  رکشل - ج :)  ) ناجنسفر
ریگناهج 195. هدازریما  اب  يدزمان  هکیناخ -: هیقر 
ندش 12. یغای  کباتا -:)  ) بایسارفا نیدلا  نکر 

هراکنابش 15. تموکح  فسرازه -: نب  نسح  نیدلا  نکر 
نآاق 26. ياتکوا  یگدنهانپ  نیدلا و  بطق  اب  عازن  نامرک 26 -، تموکح  قاری -: نب  هجاوخ  كرابم  نیدلا  نکر 

نادنزرف 19. شیک 21 -، مکاح  نیدلا 16 -، رصان  یبیب  اب  جاودزا  ،- 16 زمره :) كولم  هوکمرد و  لآ  زا   ) یتالق دومحم  نیدلا  نکر 
هیودرا 35. هب  نتفر  زا  ندوب  رذعتم  ناسارخ 36 -، هب  نتفر  روسیی 35 -، رکشل  هب  هلمح  هاش -: فسوی  نیدلا  نکر 

تداهش 261. توغکنات 252 -، لیا  هب  هلمح  هجاوخ -: ناضمر 
.312 نصح - ج :)  ) هبنر
حتف 267. ج -:)  ) هحور

376 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رفظم 147. دمحم  هاپس  رد  رکشل - ج :)  ) نادور

ردپ 49. مان  هب  موسوم  گ -:)  ) یناهبزور
.80 رکشل - لتق  ، 272 دالب - ، 37 لها - ، 67 ، 1 ج :)  ) هیسور سور /

.37 سور :) لها  دج   ) ثفای نب  كرت  نب  يرامک  نب  سور 
4 پ و 6 پ. قرشتسم - ، 293 ناتک - ، 4 نابز - ، 6 سانشرواخ - 5 پ ، همجرت - یسور :

304 پ. 260 پ ، 259 پ ، 252 پ ، 208 پ ، باتک :)  ) افصلا ۀضور 
نارقبحاص ناطلس  هلمح  ، 215 ياصقا - وکالوه 119 ، زا  دالب - ماکح  تعاطا  کلامم 105 ، صالختسا  ،- 286 ، 217 ، 111 ج :)  ) مور

حتف 107 و 108 و 284 و 285، ،- 276 هب - نارق  بحاص  ناطلس  تمیزع  ، 68 نارادرس - ، 277 هب - فسویارق  دمحا و  نتفر  ،- 285 هب -
.285 هب - نارقبحاص  ناطلس  شروی  282 و 285 ، رکشل - رصم 117 ، هب  زا - شاترومت  نتخیرگ  215 و 217 ، هرصایق -

يرافغ 4. دمحا  یضاق  فیلأت  ارآناهج  باتک  و  ،- 2 چیوکسامور :
نسحلا 3. سمش  باتک  رب  همدقم - ، 2 رمور :

.286 تمیزه - ، 58 هعلق - گ :)  ) نایمور
.250 فرط - هب  نالواکین  ، 250 رد - هاش  ناطلس  دمحم  ، 117 هب - نابوچ  ریما  ندیسر  ج :)  ) ير
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.1 تسرهف - ویر :
. یناتسدروم رمع  یناتسدروم -: رمع  سیئر 

ز

.135 گرزب :] نسح  خیش  نب   ] دهاز
ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) يدهاز

.49 گ :)  ) یگراوخز
نوغرا 42. بلا  نیدلا  سمش  کباتا  قالیی  ج -:)  ) كدرز

.299 رد - يزاغ  ناطلس  ، 232 رد - نارقبحاص  ریما  هاپس  ، 257 رد - نالغا  شیمغیلیا  ج :)  ) قونرز قنرز /
گرزب 137. نسح  خیش  نب  سیوا  یبرم  ریما -:)  ) يدیشر يایرکز 

ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) یکلز
.116 رد - دیعس  وبا  ناطلس  اب  نابوچ  ریما  هبراحم  ج :)  ) دورهناجنز

.240 قالشیق - هب  نارقبحاص  ریما  نتفر  ج :)  ) يارس ریجنز 
. دزی - 34 ج :)  ) كاحض نادنز 

وتیاجلوا ریما  زا  نتساوخ  هانپ  نایچلیا 299 -، و  ،- 299 تعاطا - ودرا 299 ، رد  نارق 227 -، بحاص  ریما  یچلیا  هب  مارتحا  مشح -: هدـنز 
نتسویپ ، 227

377 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هب میلست  گرزب 226 -، ياطلورق  زا  فلخت  هقلهق 299 -، دودح  ات  خلب  جارات  يذمرت 228 -، هدازناخ  هب  نتسویپ  ،- 226 هب - یسوم  ریما 
،- سبح 232 يزاغ 299 -، ناطلـس  لتق  هئطوت  ورسخیک 204 -، بیقعت  وکاج 230 -، ریما  هب  ناقروبش  میلـست  نارق 230 -، بحاص  ریما 

ناقربش رد  ،- 230 هب - نارق  بحاص  ریما  ندادـن  تصخر  خلب 213 ، هزاورد  رد  رداهب 227 -، ناـباط  فسوی و  هجاوخ  ریما  ندرک  سبح 
،- 298 نایغط - نایصع و  دنقرمس 228 ، هب  تمیزع  يزاغ 299 -، ناطلس  لباقم  رد  زجع  وتیاجلوا 227 -، ریما  فرط  زا  تعافـش  ،- 299

- هاپس زیرگ  طالرا 298 ، یجنالد  نتشک  لتق 299 -، دنقرمس 228 -، هب  تمیزع  خسف  نارقبحاص 228 -، ریما  دزن  یسوم  ریما  نداتـسرف 
هب نتفرن  ودرا 230 -، مزالم  ،- 228 هب - ذـمرت  هدازناخ  بوتکم  و 300 ، گرم 232  ،- 299 ياهرکشل - ناقربش 221 ، رکـشل  و  ،- 228

ترک ندش  یغای  ندش 227 -، یغای  نارق 226 -، بحاص  ریما  زا  ینامرفان  يزاغ 179 -، ناطلس  هب  ندش  قحلم  ياتلیروق 227 و 298 -،
مود 228 و 232.

كدرز 42. هوک  عبنم  ناهفصا 45 -، زا  عبنم - نتسب  ، 131 ج :)  ) دورهدنز
.215 بآ - خلت  ج :)  ) گنز

.266 رد - خیش  رمع  یئاورنامرف  ج :)  ) رابگنز
.49 گ :)  ) هنگنز

رضخ 54. نیدلا  لامج  رب  جورخ  نالوغم 54 -، هب  یگدنهانپ  دیشروخ -: نب  نتمهت  نب  یگنز 
.109 باتک :)  ) یناخجیز

(: نامرک مکاح   ) مساقلا وبا  نیدلا  عاجش  ینزوز ،
. ینزوز مساقلا  وبا  نیدلا  عاجش  بجاح 25 - قارب  اب  گنج  - 
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شمتغرویس 29. نیدلا  لالج  ناطلس  ترازو  لتق 30 -، هاش -: دمحم  نیدلا  سمش  نب  دومحم  نیدلا  رخف  ینزوز ،
6 پ. ، 3 نیمیز :

،- لوش 158 نیدلا  ثایغ  ریما  و  صالختسا 264 -، تراسا 158 -، سیوا 151 -، ناطلس  رتخد  اب  جاودزا  عاجـش -: هاش  نب  نیدباعلا  نیز 
،- روصنم 160 هاش  اب  گـنج  عاجـش 157 -، هاش  اب  گنج  سولج 158 -، درمت 254 -، ناهفصا 158 -، ریخست  دنقرمـس 151 -، هب  ندرب 

رتشوش و هب  نتفر  ناهفصا 159 -، هب  نتفر  ندش 160 -، روک  يریگتسد و  زاریش 22 -، مکاح 
378 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

زاریش 254. هب  زیرگ  قارع 150 -، سراف و  حتف  ناهفصا 158 -، حتف  روصنم 158 -، هاش  هب  نتسویپ 

ژ

5 پ. هیرشن :)  ) سیراپ کیتایزآ  لانروژ 

س

يریگربخ 309. گرزب -: نیقتاس 
يریگربخ 309. کچوک -: نیقتاس 

(: ناپوچ ریما  نز  وتیاجلا و  رتخد   ) کیب یتاس 
ناخاپرآ 140 پ. اب  جاودزا  - 

يزاغ 198. ناطلس  دزن  نیسح  ریما  زا  تعافش  مب 4 پ -، ،- 264 ، 220 ، 124 گ :)  ) تاداس
.250 رد - هاش  ناطلس  دمحم  ، 250 هب - لداع  وراس  ندمآ  ج :)  ) ير شیماق  قراس 

هاش ناطلـس  دمحم  و  هرهاـق 251 -، ءاروت  و  رادتقا 250 -، ناجنز 251 -، هب  ندـمآ  ير 250 -، شیماق  قراس  هب  ندـمآ  لداـع -: وراـس 
زاریش 250. هب  ندش  یجتلم  ،- 250

،- هزاورد 190 تظافح  لوغم 198 -، زا  دادمتسا  یـسوم 218 -، ریما  اب  قافتا  ،- 210 اقوب : يراس  اغوب / يراس  ياغب / يراس  اغب / يراـس 
قحلم تفلاخم 302 -، دنقرمس 303 -، هرصاحم  لوغم 198 -، کیب  یجاح  لوغم و  نیدلا  سمش  ریما  دزن  نتفر  قاچبق 303 -، تشد  رد 

ندش 303. یغای  ندرک 303 -، لاسای  ناتسلوغم 303 -، شروی  دزمان  نیدلا 304 -، رمق  هب  ندش 
.15 كولم - گ :)  ) ناساس

هدروا 73. سولا  مکاح  ياقون -: نب  اقوب  یساس 
.195 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ج :)  ) جرغاس

رل 49. لصا  نتشادن  گ -:)  ) یکاس
ياتقوت 65. نزردپ  ناگروک -: يادیجلاس 

.215 كولم - گ :)  ) ناماس
نیکتبلا 34. و  گ -:)  ) نایناماس

. نارواص - 77 تموکح - رد  شیماتقوت  ج :)  ) نارواس
.240 هب - یلو  ریما  یشکرکشل  ، 118 رد - رادبرس  دوعسم  هجاوخ  جورخ  31 پ ، ج :)  ) راوزبس

. هعلق نیران  - 252 ج :)  ) لاتق یتس 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


.111 هوک - ج :)  ) ساجس
.67 هب - ياتقوت  تعجارم  ج :)  ) وتاب يارس 

.272 طبض - شیماتقوت 79 ، هنطلسلا  راد  ،- 67 ج :)  ) هکرب ناطلس  يارس  هکرب / يارس 
نب ناطلس  نازق  نفدم  نغازق 164 و 205 -، ریما  قالشق  نیسح 185 -، ریما  قالشق  ،- 162 مکاح - ج :)  ) یلاس يارس 

379 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یشکنج 91 و 95.

نیـسح 185، ریما  يایاده  فحت و  لگ 186 -، ناک  رد  نیـسح  ریما  زا  لابقتـسا  بوشآ 128 -، گ -:)  ) نارادبرس نالادبرـس / لادبرس /
نادرمتم 129. ناخ 128 -، رومیت  اغط  تسد  هب  علق  دنقرمس 182 و 186 و 208 -، راوزبس 128 -، ،- 185 یلست -

.312 رسج - ج :)  ) دنبرس
دهع 62. یلو  نآاق 62 -، اککنم  بحاصم  وتاب -:) رسپ   ) قاترس

.154 رد - دومحم  هاش  عاجش و  هاش  گنج  ج :)  ) ناهاجرس
.275 هعلق - حتف  ج :)  ) یتسرس

.195 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ج :)  ) لوفرس
. ولامرش ولمروس - 252 پ - ج :)  ) ولامرش ولامرس /

.143 رد - ورسخیک  نیسح و  ریپ  اب  هاش  دوعسم  ریما  گنج  ج :)  ) ناتسورس
275 پ. باتک :)  ) همانتداعس

.46 گرزب :) رل  هجاوخ ،  ) نیدلا دعس 
،- نیدـلا 114 دیـشر  هجاوخ  اب  تعزانم  سراف 46 -، يالـضف  و  تداهـش 115 -، وتیاجلا -:) ریزو  هجاوخ ،  ) یجواس دمحم  نیدـلا  دـعس 

تافو 46. ترازو 46 -،
.41 هاگرد - رد  نالوش  نارل 41 ، يالیتسا  کباتا -:)  ) يرغلس یگنز  نب  دعس 

ناکباتا 35. لسن  هاش -: دومحم  نیدلا  رصان  نب  دعس 
راعشا 152. نیدلا -: حلصم  يزاریش ، يدعس 

نزریا 73. دقرم  شیماتقوت 77 -، تموکح  ،- 309 ، 77 ، 60 ج :)  ) قانغس
.264 هعلق - حتف  ج :)  ) دیفس

.101 رد - نالغا  هجاوخ  سایلا  ج :)  ) قالبرالس
نیطالس 215. ،- 34 رب - کینوکج  جورخ  دزی 34 ، رب  تموکح  نایقوجلس -: قوجلس /

نسح 11. نیدلا  ماظن  کلم  اب  فاصم  نیدلا 12 -، ترصن  اب  شرتخد  جاودزا  سراف -:) کلم   ) دعس نب  هاش  رغلس  نب  هاش  قوجلس 
.261 ناموت - وکاج 220 ، ریما  و  ،- 162 گ :)  ) زودلس

. ناطلس و  253 پ - ناطلس :
.115 يانب - ج :)  ) لامجمیج دابآناطلس 

دومحم 93. ناطلس  اب  جاودزا  خیش -:) رمع  هدازریما  رتخد   ) یکیب ناطلس 
ناهفصا نامالا  راد  هب  ندمآ  قاتغولا 259 -، رد  قاتالآ 287 -، رد  تالوس 206 -، قآ  رد  اغوب 284 -، قآ  و  ،- 72 نارقبحاص : ناطلس 

ماوقا و  ساویس 278 -، صالختسا  ،- 254
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380 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یلو ریما  و  ردنکـسا 284 -، هدازریما  و  یفوص 234 -، نیـسح  ریما  و  نیـسح 197 و 200 -، ریما  و  نایـسراف 254 -، هب  ناما  راتات 291 -،

و ناریا 287 -، کلامم  هب  تشگزاب  دنقرمس 250 و 292 -، هب  تشگزاب  ،- 215 لاوحا - عاضوا و  زیربت 283 ، ناجوا  رد  248 و 249 -،
،- ناقلیب 290 هعلق  ترامع  دـیدجت  و 252 -، زیربـت 251  رد  نامکرت 280 -، یلـصا  تروی  جارات  نارادرس 262 -، ارما و  ياهشکـشیپ 
هب هجوت  ناتـسیس 244 -، هب  نتفر  ،- 281 دادـغب ]  ] مالـسلا راد  هب  هجوت  مود 240 -، ترک  رد  ناـسارخ  هـب  هجوـت  زاریش 265 -، فرـصت 
،- نیسح 196 ریما  اب  گنج  مالسا 285 -، لالج  و  ندروخ 246 -، ریت  شیماتقوت 257 و 258 و 261 و 271 -، و  ياطخ 296 -، کلامم 
،- مور 285 هب  هـلمح  هطوغ 279 -، هموـح  رد  قـینجنم 279 -، عاـفترا  مغن و  رفح  ناردـنزام 292 -، مکاح  و  نایوالچ 291 -، اب  گـنج 

ردنکسا عفد  و  نمشد 279 -، و  ملس 265 -، هزاورد  رد  لوا 187 -، ترک  جورخ  هعلق 280 -، ندرک  بارخ  اهوراب 256 -، ندرک  بارخ 
هب نتفر  دوـخ 295 -، ناـطوا  هب  مدرم  تشگزاـب  هب  تصخر  باجنپ 273 -، ناـسوجم  عفد  و 249 -، یلو 248  ریما  عـفد  یخیش 290 -،

هنطلـسلا راد  هب  نتفر  مزراوـخ 256 -، هب  نتفر  ناـجوخ 251 -، هگلج  هب  نتفر  و 251 -، زیربـت 250  هب  نتفر  ناـگنزرا 253 -، مورزرا و 
،- مود 231 راب  ناتـسلوغم  هب  نتفر  لوا 229 -، راب  ناتـسلوغم  هب  نتفر  لوا 258 -، ترک  قاـچبق  تشد  هب  نـتفر  و 273 -، دنقرمس 247 

رزخ و نارادرس  و  ولنیوقارق 267 -، ولنیوق و  قآ  همکارت  نارـالاس  و  لداعوراس 250 و 251 -، و  یجرگ 284 -، اقوبقآ  تیـالو  هب  نتفر 
نارادرـس ارما و  هب  تالاغرویـس  دنقرمـس 258 -، رد  ینیدرام 267 -، یـسیع  ناطلـس  و  رکبراـید 267 -، نارادرـس  و  ناتسجرگ 289 -،

دبع نیدـلا  رون  خیـش  و  یغیلاملا 285 -، نیدـلا  سمـش  و  نایمور 286 -، تسکـش  روـصنم 265 -، هاـش  و  عاجـش 248 -، هاـش  و  ،- 262
رد قارع 256 -، سراف و  ماکح  تـالمجت  تـالومت و  طبـض  دیزیاب 285 -، مردـلی  اب  حلـص  زاریـش 254 -، رد  يدادـغب 266 -، نمحرلا 

ترامع رد  نیدـلا 246 -، بطق  کلم  وفع  نـالغا 262 -، غلتق  رومیت  وفع  وکدیا 262 -، وفع  قارع 254 -، رد  ناهفصا 254 -، كربط 
یجقوط

381 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
حتف طالخا 253 -، حتف  زاخبا 288 -، حتف  سراف 254 -، رد  داهج 284 -، وزغ و  ناتسجرگ 277 -، تازغ  رد  خیش 268 -، رمع  و  ،- 254
حتف سراف 254 -، قارع و  حـتف  قشمد 279 -، حتف  قاچبق 258 -، تشد  حتف  ناسارخ 237 -، حتف  تیرکت 267 -، حتف  دنه 273 -، دالب 

نامرف دزی 273 -، حـتف  مور 284 -، کلامم  حـتف  هیطالم 278 -، حـتف  و 288 -، و 287  ناتـسجرگ 283  حتف  ناطـسو 253 -، ناوعالق و 
یسوجم لاخوش  نتـشک  دادغب 282 -، هیـضق  و  یچنازق 271 -، و  فـسویارق 269 -، و  و 290 -، غاـبارق 277  رد  و 260 -، قاسای 254 

،- دنقرمـس 256 هب  مالـسالا  ۀبق  نانطوتم  ندیناچوک  اهقجالا 259 -، ندیناچوک  نیدراـم 267 -، زا  چوک  زاریـش 266 -، زا  چوک  ،- 272
رکشل و  تاریسمرگ 247 -، رد  باوبالا 270 -، باب  دنبرد  زا  رذگ  دنقرمس 247 -، هب  ناتـسیس  نالومتم  نیدلا و  بطق  کلم  ندیناچوک 

،- ناردنزام 248 هب  یشکرکشل  دنقرمس 256 -، هب  یشکرکشل  مزراوخ 234 -، هب  یشکرکشل  بلح 278 -، هب  یشکرکشل  مور 285 -،
هرصاحم هیروکنا 285 -، هرصاحم  قجنلا 253 -، هرصاحم  نادرمتم 256 -، و  اهرکشل 283 -، ندرک  قرفتم  ناردنزام 247 و 264 -، رد 

لوزن تاداس 264 -، ندرک  فاعم  قشمد 280 -، زا  تعجارم  مزراوخ 257 -، زا  تعجارم  هاش 250 -، ناطلس  دمحم  و  هوکزوریف 290 -،
رد لوزن  قشمد 278 -، رد  لوزن  دنقرمس 263 -، هنطلسلا  راد  هب  لوزن  درز 263 -، يوج  رد  لوزن  زیربت 251 -، رد  لوزن  اراخب 263 -، رد 

شروی دیزیاب 283 و 284 و 287 -، مردـلی  و  ناودنه 275 -، قاسای  قاسای 260 -، و 297 -، تافو 296  و 278 -، ساویس 277  رهاظ 
. رومیت ریما  يزاغ - ناطلس  هلاس 276 - تفه  شروی  ماش 277 -، شروی  هلاس 263 -، جنپ  شروی  ناریا 263 -،

نارقبحاص 269 و 314. ناطلس  زا  یهاوخرذع  نارق 267 -، بحاص  ناطلس  و  ینیدرام -: یسیع  ناطلس 
هب ندمآ  ناغاج 174 -، نـالود  هب  ندـمآ  گرزب 262 -، لوغ  ياهناموت  اـب  ندـمآ  ،- 207 ، 196 ، 189 ، 179 ، 101 ، 79 يزاغ : ناطلس 

و ردنکسا 315 -، ناطلـس  راضحا  نیـسح 102 -، ریما  راضحا  ،- 100 راضحا - وتیاـجلوا 192 ، یـسوم و  ریما  هب  مارتحا  دنقرمس 188 -،
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رابخا
382 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

اغآ لاکوت  اب  جاودزا  نیـسح 163 -، ریما  رهاوخ  اغآ  ناکرت  اجلوا  اب  جاودزا  ناخ 307 -، سورا  و  یـسوم 190 -، ریما  زا  رداهب  هکرود 
،- مور 105 کلامم  صالختسا  سراف 151 -، صالختسا  نیدلا 302 -، سمش  ریما  رتخد  اقآ  داشلد  اب  جاودزا  هجاوخ 93 -، رضخ  رتخد 
هب عاطقا  دنقرمس 310 -، رد  تماقا  ،- 209 قورغا - رهنلا 97 ، ءاروام  رب  الیتسا  نیسح 105 -، ریما  رب  الیتسا  نارادبرس 185 -، لالقتسا  و 

نغازق 93 و 102 و 105 نیسح  ریما  و  یفوص 300 و 301 -، نیسح  ریما  و  وکاج 192 -، ریما  و  ارما 179 و 189 -، و  مشح 299 -، هدنز 
و ،- 96 نامیان ] هجاوخ   ] دیمح ریما  و  ،- 214 و 174 و 176 و 180 و 181 و 184 و 186 و 188 و 194 و 198 و 208 و 209 و 212 -
- یچلیا ، 94 دالوا - ، 77 هاگرد - رد  رومیت  کبزوا  یسوم 199 و 299 ، ریما  و  ،- 197 ورسخیک 195 - ریما  و  خیش 306 -، رمع  هدازریما 
هب سیوا  نب  دـمحا  نب  هلودـلا  ءـالع  ندرب  تاره 213 -، زا  تشگزاـب  مزراوخ 301 -، زا  تشگزاـب  راغلیا 211 -، خیـش 313 -، رمع  هب 

یهاشداپ و  ریالج 195 -، مارهب  و  195 و 200 و 221 -، نارداهب - راقحوق 299 و 307 ، رد  یشرق 185 -، يوراب  داینب  دنقرمس 138 -،
بل رب  نتخات  ناخ 310 -، سورا  سولا  رب  تخات  نیسح 176 -، ریما  هب  نتسویپ  هاشداپ 129 -، كریپ  و  شمتغرویس 93 و 105 و 213 -،

یشرق 210 فرصت  ناتسکرت 211 -، و  طالرا 303 -، ناکرت  و  رازخ 175 -، شک و  ذمرت و  هرابرد  قیقحت  خیرات 163 -، مای 177 -، بآ 
دنکشات نکـشات / ات  نایتمیزه  بیقعت  فسویارق 314 -، بیقعت  نیسح 212 -، ریما  بیقعت  تیزعت 188 -، باوخ 198 -، ریبعت  و 211 -،

هجاوخ رضخ  هب  ناتسلوغم  ضیوفت  یشرق 189 -، راصح  صحفت  هاش 195 -، ياغت  و  قاق 190 و 210 -، لزق  ات  نایتمیزه  بیقعت  ،- 178
و 300 و  209 لـتق - هئطوت  ناتـسلوغم 301 ، هب  هجوت  ناـجیابرذآ 134 -، هب  هجوت  تکلمم 159 -، میـسقت  اهوراب 210 -، میـسقت  ،- 93

يریگولج دنجخ 178 ، بآ  زا  نتخادنا  يراکش  هگرج  ییحی 160 -، هاش  ینیشناج  و  لاکوت 97 -، و  شیماتقوت 307 و 308 -، و  ،- 302
تموکح سالرب 96 -، یجاح  و  رکشل 179 و 181 -، يروآعمج  ،- 180 هلمح - زا 

383 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هلمح نیدلا 180 -، فیس  ریما  هب  هلمح  سراف 312 -، کلملا  راد  رد  خیش  رمع  تموکح  و  شیماتقوت 77 -، هب  قانغس  رارتا و  نارواس و 
هلمح رداهب 196 -، کلم  هب  هلمح  نیدلا 304 -، رمق  هب  هلمح  نایون 180 -، موکنش  هب  هلمح  كزید 196 -، هب  هلمح  هاشناهج 196 -، هب 

هغدغد یفوص 301 -، نیسح  رتخد  زا  يراتساوخ  مزراوخ 300 -، رد  كرمخ 197 -، رد  نیسح 208 -، ریما  رب  جورخ  نایغای 175 -، هب 
هب نالوسر  ناشخدب 212 -، ةاصع  عفد  نیدباعلا 151 -، نیز  عفد  مشح 299 -، هدنز  عفد  لوغم 299 -، يارما  عـفد  رهنلا 315 -، ءاروام 

ناسارخ هب  نتفر  ذـمرت 175 -، هب  نتفر  ناتـسکرت 195 -، هب  نتفر  اراـخب 211 -، هب  نتفر  دـنکزا 189 -، هب  نتفر  تـالک 210 -، تاره و 
دنقرمس 185 و 194 و هب  نتفر  لوفرـس 195 -، جرغاس و  هب  نتفر  دادغب 312 -، مالـسلا  راد  هب  نتفر  ملخ 176 -، هب  نتفر  192 و 210 -،
یشرق 189 و هب  نتفر  زبس 103 و 188 -، رهـش  هب  نتفر  نامداش 199 -، هب  نتفر  ناتـسیس 173 -، هب  نتفر  و 211 و 298 -، و 198   195
هب نتفر  ناتسلوغم 301 -، هب  نتفر  غرمیام 189 -، هب  نتفر  نیدرام 314 -، هب  نتفر  ناخام 192 -، هب  نتفر  راهدنق 97 -، هب  نتفر  ،- 210

نتخاس نیقتاس 310 -، مشح 299 -، هدـنز  و  ،- 98 نز - قونرز 299 ، رد  تاره 189 -، هب  نـتفر  طـقون 193 -، هب  نتفر  بشخن 173 -،
عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  ناطلـس  و  نامرک 159 -، دمحا  ناطلـس  و  نارادبرس 185 -، و  نتخادنا 211 و 310 -، نآارس  گرا 298 -،

،- اهیتشک 176 ندنازوس  ،- 209 ناراوس - ، 176 رکشل - داوس  لوغم 211 ، تنس  ناخ 105 -، شمتغرویس  نب  دومحم  ناطلس  و  ،- 158
رداهب نمرخ  تسکش  ،- 198 دزن - نیسح  ریما  زا  تاداس  تعافش  یشرق 211 ، هب  نوخیبش  وتیاجلوا 192 -، ریما  یسوم و  ریما  رب  نوخیبش 

اب حلص  یناشخدب 176 -، دمحم  هاش  اب  حلص  نیسح 188 و 198 و 209 و 212 -، ریما  اب  حلص  نیدلا 106 و 301 -، رمق  تسکش  ،- 196
،- ناتسکرت 211 مزع  ،- 314 زا - یسیع  ناطلـس  یهاوخرذع  تلود 311 ، روهظ  و 209 -، نارواسی 188  طبـض  یفوص 301 -، فسوی 

زاریش 160، تمیزع  ناسارخ 211 -، تمیزع  اراخب 191 -، تمیزع 
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384 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
حتف دمآ 314 -، حـتف  لاـفطا 175 -، لاـیع و  و 214 -، نیــسح 188  ریما  هماندـهع  و  خیــش 258 -، رمع  و  مشح 299 -، هدـنز  وـفع  - 

دنقرمس زا  رارف  تاحوتف 298 -، مور 93 -، کلامم  حتف  یشرق 190 -، حتف  تاک 300 -، حتف  هریزج 314 -، دالب  حتف  نیمزناریا 159 -،
نداتسرف دنقرمس 303 -، هب  خیش  رمع  هدازریما  نداتـسرف  تاره 193 -، هب  وکاج  ریما  نداتـسرف  رارتا 309 -، هب  رومیتقآ  نداتـسرف  ،- 181

نـالغا و هجاوخ  رومیت  نداتـسرف  نیـسح 180 -، ریما  دزن  رداهب  کـلم  رداـهب و  ناـبات  نداتـسرف  دنقرمـس 303 -، هب  خیـش  رمع  هدازریما 
سابع نداتسرف  نیسح 174 -، ریما  دزن  سالرب  قیدص  نداتسرف  دنقرمس 315 -، هب  خرهاش  نداتسرف  دنقرمس 181 -، هب  سابع  یچرواج و 

ماش تمیزع  خسف  وغری 212 -، نامرف  یفوص 300 -، نیسح  ریما  دزن  يزبس  رهـش  نیدلا  لالج  یـضاق  نداتـسرف  هغلهق 182 -، هب  رداـهب 
یشرق رد  قالشق  دنکشات 198 -، نکشات / رد  غالـشق  ذمرت 213 -، رد  نالوارق  مشح 299 -، هدـنز  لتق  یقیرا 300 -، نوواـق  رد  ،- 314
نارفک ناطلـس 93 -، لداع  نتـشک  نیـسح 93 -، ریما  نتـشک  نیدــلا 301 -، رمق  و  بـشخن 185 -، شکرد و  قالــشق  و 211 -،  191
نوحیج زا  نتشذگ  دنکزوا 210 -، زا  نتـشذگ  نوحیـس 212 -، بآ  ياهراذگ  رد  یغرآ 175 -، توس  بآ  راـنک  رد  شیماتقوت 79 -،

ایق هجارق  هعلق  ندوـشگ  کیب 190 -، دمحم  ندـنازیرگ  لوغم 177 -، ناـگتخیرگ  و  تاریسمرگ 99 -، رد  و 192 و 210 -، و 185   103
ناسارخ هب  یشکرکشل  خلب 213 -، هب  یشکرکشل  ناجیابرذآ 277 -، هب  یشکرکشل  يانوجا 175 -، رکشل  و  ناگتشامگ 210 -، ،- 314
نالوغم یشکرکشل  و  سانؤارق 193 و 194 و 211 -، رب  یشکرکشل  دنقرمس 303 -، هب  یشکرکشل  ونهد 188 -، رد  یشکرکشل  ،- 168
ناقروبش هرصاحم  خیـش 214 -، رمع  هدازریما  ندش  حورجم  و  رهنلا 163 -، ءاروام  رد  هاشداپ 128 -، ناـمقل  و  ،- 234 هاگرکشل - ، 179

سالرب کیب  یجاح  ریما  بحاـصم  دنقرمس 299 -، هب  تعجارم  مقاتا 305 -، زا  تعجارم  یئاراخب 191 و 211 -، هاـش  دومحم  و  ،- 299
رکشل اب  هلباقم  لوغم 182 و 184 و 299 -، و  یفوص 300 -، نیسح  ریما  اب  هضراعم  ،- 168

385 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نیـسح ریما  اب  تاـقالم  نیـسح 208 -، ریما  تمزـالم  نالغا 162 -، هجاوخ  ساـیلا  تمزـالم  لوغم 102 -، اـب  هلباـقم  نیـسح 212 -، ریما 

بشخن 185 و رد  هدازانالوم 186 -، تاجن  مور 107 -، ماش و  کلامم  حـتف  لیم  دلوم 199 -، وکاج 192 -، ریما  هب  ندـش  قحلم  ،- 188
رد نارکون 208 -، ناـمداش 178 -، هیرق  رد  لوزن  هاـگلوارق 191 -، رد  لوزن  ماـی 199 -، بآ  هـب  لوزن  ناکیدزن 188 -، و 210 -،  189

شک هرازه  رد  تاره 213 -، رد  تافو 48 و 107 و 129 و 134 و 138 و 139 -، یئوما 191 و 193 -، هاش  یپ  کـین  و  يزاین 199 -،
نیسح ریما  رب  ندش  یغای  هاش 193 -، یپ  کین  قاسای  نایب 302 -، دمحم  خیش  قاسای  ،- 194 نوشق - تفه  ردیح 100 ، تمیزه  و  ،- 96

. نارقبحاص ناطلس  رومیت - ریما  - 310 رب - نالغا  کلم  رومیت  ندش  یغای  لوغم 195 ، هاشداپ  رب  ندش  یغای  187 و 195 -،
ریما ، 116 رد - ناـسارخ  يارما  ، 284 رد - نارق  بحاـص  ناطلـس  قورغا  ، 116 هعلق - زا  هجاوخ  قـشمد  رـس  نتخیوآ  ، 58 ج :)  ) هیناـطلس

نارادرس لداع 250 ، وراس  هب  تموکح - ، 157 هعلق - رد  اقآ  لداع  نصحت  114 و 125 ، يانب - ، 158 هعلق - رد  دیزیاب  ، 117 رد - نابوچ 
نتخیرگ ، 218 زارد - يوـک  ، 250 لاوتوک - ، 250 رد - ساـبع  رمع  ، 157 رد - عاجـش  هاش  ، 266 رد - نارق  بحاص  ناطلـس  ، 250 رد -

وتیاجلا 115. نفدم  ،- 264 زا - هاش  قترا 
زاریش 157. هب  تشگزاب  سیوا 156 -، ناطلس  رتخد  زا  يراگتساوخ  يارب  عاجش  هاش  يایاده  ندرب  يدیشر -: رغلس 

(: بایسارفا کباتا  ردارب  گرزب ، رل   ) هاش رغلس 
ودیاب 44. نتشک  لزق 44 -، و  ناهفصا 44 -، فرصت  - 

تشذگرد 36. هلودلا -:) ءالع  رسپ  دزی ،  ) هاش رغلس 
رکشل 41. سراف 9 و 39 -، رد  تموکح  گ -:)  ) نایرغلس

.49 گ :)  ) یکلس
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.253 مکاح - نتفای  لاغرویس  ج :)  ) كزد ساملس 
سیوا 136. ناطلس  رصاعم  دیاصق 134 -، یجواس -: ناملس 

.49 گ :)  ) يزولس
هناور رومیت 177 -، ریما  نوـشق  رد  فلخت 209 -، نیسح 188 -، ریما  هب  نتـسویپ  ،- 175 هب - نالوغم  یتمرحیب  ریما :)  ) سـالرب ناـمیلس 

زبس رهش  هب  ندش 
386 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ذمرت 175. رد  ندش  یغای  يزاغ 188 -، ناطلس  زا  ینادرگيور  ،- 177
یهاشداپ 118. ناخ -: نامیلس 

،- لیلخ 53 نیدلا  ماسح  دالوا  اب  نادنزرف - تاعزانم  لوغم 53 ، رکشل  و  ندش 53 -، هتشک  نارسپ 54 -، ،- 53 ، 52 یئهویا : هاش  نامیلس 
. یئهویا هاش  نیدلا  باهش  نارسپ 54 - ندیسر  قاسای  هب 

دادغب 280. حتف  قامقوت 254 -، عفد  شیماتقوت 261 -، و  خیش 254 -، رمع  هب  نتسویپ  دواد -: نب  هاش  نامیلس 
وکالوه 119. لباقم  رد  درمت  یتاود -: هاش  نامیلس 

قاچبق 256. تشد  هب  نتفر  یفوص -: نامیلس 
- دمتعم ، 38 رب - بارعا  ندش  یـصاع  نیطایش 37 ، تسایس  ناتـسکرت 37 -، نازینک  و  دوریاـم 37 -، هب  نازینک  ندرب  ع -:)  ) یبن ناـمیلس 

.38
حتف 278. ج -:)  ) همیلس
حتف 275. ج -:)  ) هنامس

.259 هناخدور - هب  نارقبحاص  ناطلس  ندیسر  ج :)  ) رمس
مسا هب  دمحا  کباتا  ناردارب  هاش  دوعسم  بایـسارفا و  ، 300 رد - مشح  هدنز  تراسا  ، 303 رد - رداهب  اغوب  قآ  ، 277 ، 87 ج :)  ) دنقرمس

،298 رد - رومیت  ریما  ، 168 رد - کـجیکیب  ریما  توناـکریا و  یجاـح  ریما  تیارک و  رومیت  قلغت  ریما  255 و 256 ، يارما - ، 47 رد - اون 
،188 رد - هکودنه  ریما  ، 204 رد - نارقبحاص  ریما  ، 96 رد - يروسی  رـضخ  ریما  و 179 و 186 و 198 و 213 ،  104 رد - نیـسح  ریما 

ریما تشگزاب  ، 230 هب - نارقبحاص  ریما  تشگزاب  ، 255 هب - ارما  تشگزاب  ، 232 رد - تلود  هاگراب  ، 303 یچلیا - ، 198 رد - وتیاجلوا 
- تاغاب ، 255 هار - زا  خیـش  رمع  تشگزاب  ، 299 هب - يزاغ  ناطلس  تشگزاب  ، 250 هب - نارقبحاص  ناطلس  تشگزاب  ، 219 هب - یسوم 

لمح ، 232 گرا - رد  مشح  هدـنز  سبح  ، 200 هاگتخت - ، 162 رد - نالغا  هجاوخ  ساـیلا  نتـسشن  تخت  هب  ، 198 رد - اغب  دـالوب  ، 316
ریما نتفر  ،- 188 هغوراد - و 316 ، و 307  و 298  و 292  و 273  و 258  و 240  و 233   223 هنطلسلا - راد  ، 276 هب - نیاـفد  نیازخ و 

،240 هب - یلو  ریما  نتفر  ، 288 هب - یسوم  ریما  نتفر  223 و 228 ، هب - نارقبحاص  ریما  نتفر  ، 177 هب - وکاج  ریما  نتفر  ، 173 هب - رومیت 
نتفر ، 177 هب - نیدلا  فیس  یجاح  نتفر 

387 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
و 208، و 186   182 نالادبرس - و 247 ، و 230   185 هب - يزاغ  ناطلـس  دـمآوتفر  و 211 -، و 198  و 195   194 هب - يزاغ  ناـطلس 

نب دمحا  نب  هلودـلا  ءالع  ، 197 رد - يزاغ  ناطلـس  ناراوس  و 298 ، و 213   188 رد - يزاغ  ناطلـس  ، 159 رد - نیدـباعلا  نیز  ناطلس 
- هب خرهاش  هدازریما  نداتسرف  ، 181 زا - يزاغ  ناطلس  رارف  ، 307 هب - شیماتقوت  رارف  ، 281 هب - رومأم  هاشناریما  نب  رمع  ، 138 رد - سیوا 
،178 ربـتعم - يارق  ، 58 هب - نیدـلا  زع  کـلم  نداتـسرف  ، 181 هب - رداـهب ]  ] ساـبع یجرواـج و  نـالغا و  هجاوخ  روـمیت  نداتـسرف  ، 315

نابرق ینواج  موق  چوک  ، 247 هب - نیدلا  بطق  کلم  ندناچوک  ، 257 هب - مالسالا  ۀبق  نانطوتم  ندناچوک  ، 291 هب - راتات  ماوقا  ندناچوک 
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- یلاوح رد  قامقوت  رکـشل  ، 168 هویرگ - ، 169 زا - شکرکـشل  اب  سالرب  یجاح  نتـشذگ  ، 62 رد - ناـخ  كویک  ، 244 هب - تـالک  زا 
یشکرکشل ، 256 هب - نارقبحاص  ناطلس  یشکرکشل  ، 201 هب - یسوم  ریما  نارقبحاص و  ریما  یشکرکشل  ، 169 رد - شکرکشل  ، 256

ناطلس لوزن  ، 244 تخت - رد  نارقبحاـص  ریما  لوزن  ، 104 رد - هدازانالوم  ، 303 هرصاحم - ، 254 ياهرکشل - ، 303 هب - يزاغ  ناطلس 
.150 رد - يرفظم  ییحی  ، 181 هب - ارما  تمیزه  ، 258 هنطلسلا - راد  هب  نارق  بحاص 

لوغم 182. رکشل  و  عماج 182 -، دجسم  هب  نتفر  ،- 185 روهت - هدازانالوم 184 ، زا  تعاطا  گ -:)  ) نایدنقرمس
.163 دحرس - رد  ناطلس  نازق  ، 275 يور - رب  نتسب  رسج  ج :)  ) دنس

قجنلا 138. هرصاحم  نیدلا -: فیس  یجاح  نب  رجنس 
يولضف 39. دمحم  و  هراکنابش 39 -، ماکح  اب  تابراحم  کباتا -:)  ) رقنس

. جاغایرکنیس رد 106 - نیدلا  رمق  ریما  تسکش  ج :)  ) جاغیرکنس
. جاغیزغلی جاغآ - زوغلی  - 304 رد - يزاغ  ناطلس  ج :)  ) جاغای هکلنس 

.49 گ :)  ) يدبونس
.100 رد - يزاغ  ناطلس  ج :)  ) وتعروس

. ولامرس ولامرس - حتف 252 - ج -:)  ) ولمروس
ناجیابرذآ 287. هب  زا - راتات  ماوقا  ندناچوک  ج :)  ) راصح يروس 

298 پ. نارمع : لآ  هروس 
.196 رد - رداهب  کلم  ج :)  ) نارگنزوس

.218 ج :)  ) دادغب ناطلسلا  قوس 
.78 تاناموت - تموکح  گ :)  ) لوق لوس 

388 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ياکرب 63. و  ریما -:)  ) قاجنوس

دیعس 115. وبا  ناطلس  يارمالا  ریما  کباتا و  ریما -:)  ) جنوس
ناخ 25. ياتغج  اب  جاودزا  بجاح -:) قارب  رتخد   ) ناکرت جنوس 

تافو 14. نسح 14 -، نیدلا  ماظن  مان  هب  یکلم  مکح  و  نیئون -: جنوس  نایون / جنوس 
ندیسر 32. قاسای  هب  زیربت 32 -، رد  دیقم  هاش -: کلیوس 

.303 رد - نویامه  تایار  ج :)  ) هنابهس
.240 رد - نارقبحاص  ریما  لوزن  ج :)  ) ناحیر زارط  هس 

.19 زومره :)  ) دوعسم نیدلا  جات  نب  شوایس 
مالسا 274. رکشل  و  باجنپ 273 -، رد  ،- 273 گ :)  ) ناشوپهایس شوپهایس /

.67 ج :)  ) ریبیس
. ناخ کبک  ناخ 88 - کبک  بقل  یناچیس -:

.296 رد - نارقبحاص  ناطلس  رکشل  نوحیس 212 ، بآ  ياهراذگ  رد  يزاغ  ناطلس  296 پ ، ، 255 ج :)  ) نوحیس
. يوسیلا دمحم  - 76 اتا : دیس 

نیمرح 219 و 220. فاقوا  نیسح 220 -، ریما  و  ریما -:)  ) هکرب دیس 
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دیزیاب مردـلی  هب  نوخیبش  گنج و  هب  رومأـم  ناسارخ 129 -، زا  ناـیغط  دمحا 266 -، ناطلـس  بیقعت  رداهب -: یلع  خیـش  نب  هجاوخ  دیس 
.283

قجنلا 138 و 276. هعلق  زا  سیوا  نب  دمحا  نب  رهاط  تاجن  قجنلا 276 -، هب  ندمآ  یکش -: یلع  دیس 
.288 یکش : دمحا  يدیس 

(: نیدلا زع  کلم  رسپ  کچوک ، رل   ) دمحا يدیس 
ناکدنا 58. هب  نداتسرف  ناتسرل 59 -، تموکح  ردپ 58 -، ماقتنا  رل 58 -، نایادخدک  اب  قافتا  ناتسرل 58 -، ناتسهوک  رد  یگراوآ  - 

.198 هب - ریالج  مارهب  نتفر  ج :)  ) ماریس
ردص ، 159 رد - نامرک  دمحا  ناطلـس  ، 19 هب - دوعـسم  کلم  تشگزاب  ، 18 رد - دومحم  نب  دوعـسم  نیدـلا  جات  تراسا  ج :)  ) ناجریس
زرابم نیدلا  بطق  طسوت  فرصت  ،- 268 هعلق - هرصاحم  ، 32 هعلق - لاوتوک  ، 32 هب - يرهبا  نیدلا  ردص  رارف  32 پ ، رد - يرهبا  نیدلا 

.159 رد - کلم  رد - هدازریما  تافو  ، 155 رد - عاجش  هاش  لوزن  ، 15 هب - ناتسودنه  زا  نول  یجاح  تعجارم  ، 312 هعلق - هرصاحم  ، 8
،279 نارادرس - ، 247 نایهاپس - ، 173 هب - يزاغ  ناطلـس  نتفر  ، 244 هب - نارقبحاص  ناطلـس  نتفر  ، 246 لاهج - ، 148 ج :)  ) ناتسیس

- ناراوس
389 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیدلا بطق  کلم  ، 173 کلم - 3 پ ، مدرم - ، 173 كولم - تفلاخم  داسف 173 ، هنتف و  زا  ندـش  یفاص  268 و 312 -، ناهاش - ، 245
.99 رد -

،- لوادـگنچ 246 ناراوـس  و  ارما 174 -، اـب  گـنج  لوادـگنچ 246 -، نارداـهب  و  نارقبحاــص 246 -، ریما  و  ،- 99 گ :)  ) نایناتـسیس
زیرگ 245. نوخیبش 246 -،

.16 رتخد - جاودزا  زومره :)  ) رصن وبا  نیدلا  فیس 
.8 مود :) نسح  نیدلا  ماظن  رسپ  هراکنابش ،  ) نسح نیدلا  فیس 

،- نیدلا 50 ردب  شرسپ  لتق  هب  دیشروخ  نیدلا  عاجش  نتخیگنارب  دیشروخ -:) نیدلا  عاجـش  هدازردارب  کچوک ، رل   ) متـسر نیدلا  فیس 
نیدلا 50. ردب  لتق  نیدلا 51 -، ردب  نارسپ  طسوت  صاصق  لتق و  قیرطلا 51 -، عاطق  عفد  تموکح 50 -، نیدلا 51 -، ردب  نز  و 

ندش 38. هتشک  تموکح 38 -، یناهبزور -: ناکاهم  نیدلا  فیس 
ندش هتشک  ،- 18 مالغ - تموکح 17 ، نیدلا 17 -، رصان  یبیب  رسپ  ناردارب 18 -، زومره -:) کلم  [ ) دومحم نب   ] ترـصن نیدلا  فیس 

لسن 18. ،- 18
رد هراکنابش 13 -، هب  ندمآ  ناهفصا 13 -، هب  هراکنابش  زا  ندمآ  لوا -:) نسح  نیدلا  ماظن  رسپ  هراکنابش ، کلم   ) فسرازه نیدلا  فیس 

ناهفصا 13. رد  ندش  هتشک  تموکح 99 -، هیودرا 13 -،
هاش 12. بیط  نیدلا  لالج  کلم  و  روغیا -:) ریما   ) یسیس

. جاغیرکنس - 67 ج :)  ) جاغای رکنیس 
.14 رد - دمحم  نیدلا  ثایغ  تافو  ج :)  ) روخالیس

هب نارقبحاص  ناطلس  لوزن  ، 277 هب - فسویارق  دمحا و  ندیسر  صالختسا 278 ، ،- 283 زا - دیزیاب  مردلی  ندمآ  ، 283 ج :)  ) ساویس
.277 رهاظ -

سولج 93 یهاشداپ 220 -، نارداهب 213 -، و  نارقبحاص 219 -، ریما  و  رهنلا -:) ءاروام  ناخ   ) ناخ هجدنمشناد  نب  نالغا  شمتغرویس 
گرم 105 و 256. ارهل 242 -، هرد  رد  یناخ 213 -، ریرس  رب  و 105 -،
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نوتاخ هاشداپ  و  نیچودرک 30 -، اب  جاودزا  ودرا 31 -، رد  27 پ -، نامرک :) کلم  نیدلا  لالج   ) نیدلا بطق  نب  ناطلـس  شمتغرویس 
ناکرت غلتق  نوتاخ 31 ، هاشداپ  تسد  هب  لتق  نامرک 30 -، تموکح  زا  لزع  ،- 29 تلود - يریگتسد 31 ، هعلق 30 -، رد  سبح  ،- 29

390 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نوتاخ 30. هاشداپ  شرهاوخ  فرط  زا  نامرک  تموکح  تباین  ناکرت 29 -، غلتق  اب  عازن  27 پ ، ینایعا - رهاوخ 

.62 دزن - نآاق  اککنم  شرسپ  نداتسرف  وتاب 61 -، هب  ماغیپ  یکیب -: ینتقوقرویس 

ش

نامداش راصح  ،- 186 راصح - رکشل  178 و 199 ، هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ج :)  ) نامداش
تافو وکدیا 80 -، عفد  سولج 80 -، يدنبرد 81 -، میهاربا  خیش  ریما  هب  یگدنهانپ  مازهنا 81 -، نالغا -: کب  يداش  ناخ / کیب  يداش 

.81
.53 بهذم - ماما  یعفاش :

ناخ نازاغ  فرصت  ناخ 119 -، اقابا  فرصت  ،- 114 يارما - ، 217 ياصقا - صالختسا 109 ، دانجا 279 -، ،- 217 ، 40 ، 36 ج :)  ) ماش
- هب وتیاـجلا  تمیزع  ، 276 رد - نارق  بحاـص  ناطلـس  ، 68 نارادرس - ، 36 هب - كوـلم  نتفر  ، 279 نایدنج - ، 39 قامـسلا - لبج  ، 122

خسف ، 269 هب - نارقبحاص  ناطلس  تمیزع  خسف  وکاله 109 ، طسوت  حتف  لوغم 32 پ -، ناخلیا  طسوت  حتف  حتف 107 و 108 -، ،- 115
.277 هب - نارقبحاص  ناطلس  شروی  شروی 58 ، ،- 34 كولم - ، 279 رکشل - ، 314 هب - يزاغ  ناطلس  تمیزع 

ناخ 114. نازاغ  نفدم  ترامع  ج -:)  ) نازاغ ماش 
قشمد 280. قیتع  عماج  ندز  شتآ  گ -:)  ) نایماش

عمش عفد  ناردـنزام 274 -، ناـسارخ و  تاره و  تموکح  ردنکـسا 2 -، ازریم  نتخادنارب  ،- 297 ، 2 هدازریما :)  ) رداهب خرهاش  خرهاـش /
ندمآ نوریب  زا  رذعتم  دنقرمس 315 -، هب  ندش  هداتسرف  يرایرهش 317 -، بادآ  يریگارف  رهنلا 315 -، ءاروام  قسن  طبض و  ناهج 94 -،

تاره 2. رد  هاشداپ 129 -، كریپ  اب  فاصم  هجاوخ 94 -، نب  ناخ  دمحم  و  لک 316 -، ناک  هب 
(: رفظم دمحم  هدازرهاوخ   ) يرفظم ناطلس  هاش 

ناهفصا 152. هرصاحم  رفظم 153 -، دمحم  ندرک  روک  رفظم 153 -، دمحم  لتق  زاریش 152 -، هب  خیش  ریما  ندرب  يریگتسد و  - 
ناسارخ 279. ناتسیس و  نارادرس  و  یناسارخ -: نامیلس  هاش 

ندش 264. راتفرگ  یقارع -: راوس  هاش 
ناجریس 312. هرصاحم  رومأم  ناتسیس -: ناهاش  هاش 

جاودزا جاودزا 159 ، يرفظم -: عاجش  هاش 
391 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

و زاریش 155 و 157 و 158 -، هب  تشگزاب  مازهنا 157 -، ،- 153 يدعس ]  ] خیـش تبانا  و  ،- 158 يارما - يرفظم 150 ، دمحا  اب  رتخد -
ناهفصا 149 و فرـصت  زیربت 157 -، ریخـست  ناجیابرذآ 155 -، ریخـست  ،- 155 نارـسپ - زاریـش 157 ، زا  ندـمآ  نوریب  دیزیاب 158 -،
- مکح يرفظم 150 ، دمحا  سبح  زاریش 22 -، مکاح  دومحم 154 و 157 -، هاش  اب  گنج  ،- 159 نیشناج - قارع 157 ، فرصت  ،- 150
ناطلـس 156، دـناوخ  و  سیوا 156 -، ناطلـس  رتـخد  زا  يراگتـساوخ  ناـمرک 154 -، تموکح  و 154 -، زاریـش 150  تموکح  ،- 156
و دمحا 158 -، ناطلس  و  لداعوراس 250 -، و  رتشوش 160 -، هب  نتفر  ناهفصا 157 -، هب  نتفر  نارقبحاص 248 -، ناطلس  دزن  لوسر -
و تریس 153 -، ناطلـس 156 -، دناوخ  گرم  رد  يراوگوس  هیناطلس 157 -، رد  نارقبحاص 248 -، ناطلـس  و  سیوا 156 -، ناـطلس و 
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زیربت حتف  هاـش 243 -، رمع  و  اقآ 157 -، لداع  اـب  حلـص  یناـبنل 159 -، میهاربا  خیـش  و  ،- 160 نیـشناج - ییحی  هاش  روصنم 160 ، هاـش 
سیوا شرسپ  نتشک  ریزو 155 -، نیدـلا  ماوق  و  رفظم 153 -، دـمحم  ندـناسر  لتق  هب  نامرک 159 -، هب  دمحا  ناطلـس  نداتـسرف  ،- 157

،- ناهفصا 154 و 155 هب  یشکرکشل  نامرک 154 -، هب  نتخیرگ  ردپ 149 و 150 -، ندرک  روک  لواکب 155 -، هاشتلود  نتشک  ،- 157
اب فاـصم  رفظم 154 -، نب  دـمحم  اـب  تروـشم  ردارب 157 -، گرم  گرم 158 -، توــم 151 -، ضرم  زدـنهق 154 -، هعلق  هرـصاحم 

تموکح يراذـگاو  دومحم 154 -، هاـش  اـب  عازن  ناطلـس 156 -، دـناوخ  اب  تابتاکم  زیربت 156 -، ترـضح  ناـبرقم  و  زاوچکین 147 -،
يرفظم 154. ییحی  و  تافو 158 و 159 -، دزی 154 -، ناهفصا و 

تراسا 202. یلع -: خیش  هاش 
ناخودیاب 31. اب  جاودزا  شمتغرویس -:) رتخد   ) نوتاخ ملاع  هاش 

.202 رقم - يزاغ 176 ، ناطلس  اب  حلص  نارقبحاص 220 -، ریما  هب  نتسویپ  یناشخدب -: دمحم  هاش 
،- یلبش 155 سیوا و  و  عاجش 155 -، هاش  زا  لابقتسا  ناطلـس 154 و 157 -، دناوخ  اب  جاودزا  يرفظم -: دمحم  نب  دومحم  دومحم / هاش 

عاجش 154 و هاش  اب  گنج  ،- 156 هب - سیوا  ناطلس  نتسویپ  ناهفصا 157 ، هب  ریما  دنب  زا  تشگزاب 
392 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

سیوا ناطلس  و  زاریش 154 -، زا  عاجش  هاش  ندنار  سیوا 156 -، ناطلس  رتخد  زا  يراگتـساوخ  دزی 154 -، ناهفـصا و  تموکح  ،- 157
هب نتخیرگ  ناطلس 156 -، دناوخ  نتـشک  رفظم 153 -، دـمحم  لتق  ریما 157 -، دـنب  رـس  رب  دورف  عاجـش 155 -، هاش  زا  تسکـش  ،- 157

عاجـش هاش  اب  ناطلـس  دناوخ  تابتاکم  و  ،- 157 گرم - زاریش 154 ، هب  یـشکرکشل  عاجش 157 -، هاش  رب  یـشکرکشل  ناهفصا 155 -،
.156

دبیم 146. هعلق  رد  نصحتم  خیش 146 -، ریما  اب  حلص  رفظم -:) دمحم  رسپ   ) رفظم هاش 
دیزیاب 283. مردلی  گنج  هب  رومأم  ریما -:)  ) کلم هاش 

ناطلـس و  زاریـش 159 -، هـب  تشگزاـب  و 23 -،  22 يـالیتسا - نیدـباعلا 154 ، نـیز  ناطلـس  تراـسا  يرفظم -: روـصنم  روـصنم / هاـش 
، هاش  ) روصنم نیدباعلا 159 - نیز  ناطلس  اب  تابراحم  ،- 265 ندش - هتشک  ، 159 دنب - زا  نیدباعلا  نیز  رارف  نارقبحاص 264 و 265 ،

(. يرفظم كولم  زا 
. يرفظم ییحی  دمحا 159 - ناطلس  و  ییحی -: هاش 

ناهفـصا 13، هب  زا - فسرازه  نیدلا  فیـس  ندـمآ  ، 14 هب - دیـشمج  نیدلا  جات  ندـمآ  ، 9 هب - بجاـح  قارب  ندـمآ  ، 8 ج :)  ) هراـکنابش
12 ءارما - دمحم 12 ، نیدلا  رفظم  يالیتسا  ارما 14 -، صالختسا  نایون 14 -، جنوس  تاکولب  زا  زیربت 11 -، هب  زا - نیدلا  ترصن  ندمآ 

،- لوغم 10 طسوت  فرصت  ریخ 9 -، عاقب  13 و 15 -، یلاها - ، 12 رد - نیدلا  رفظم  ياوزنا  هیودرا 14 ، رد  باّجح - ارما و  و 14 و 15 ،
نب نسح  نیدـلا  نکر  تموـکح  ماـکح 39 -، نسح 8 -، نیدـلا  ماظن  طـسوت  فرـصت  لیعمـسا 13 -، نیدـلا  ءاهب  کلم  طسوت  فرـصت 

رب یلاها - جورخ  فسرازه 13 ، نیدلا  فیس  رب  یلاها - جورخ  ، 15 نیطالس - هزوح  ، 14 رب - نسح  نیدلا  ماظن  تموکح  فسرازه 15 ،
بیط مایا  رد  ،- 14 رد - یهاشادخ  دمحم  نیدـلا  رخف  هجاوخ  دومحم 13 ، نیدلا  رـصان  رب  یلاها - جورخ  زرابم 11 ، نیدـلا  بطق  کلم 

11 و كولم - مود  هفیاـط  ، 7 كولم - لوا  هفیاـط  ، 13 رد - فسرازه  نیدلا  فیـس  ، 18 هاپس - هاش 15 ، دومحم  تاـکولب  رد  هاش 12 -،
تعجارم ، 146 رکشل - ، 13 یلاها - رباکا و  ندش  هتشک  ،- 14

393 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نب دومحم  نیدلا  رـصان  - 15 رد - نسح  نیدـلا  ماظن  تافو  ،- 20 - 7 كولم - ، 9 رد - دمحم  نیدـلا  رفظم  ، 10 هب - زرابم  نیدـلا  بطق 

.12 تیالو - ، 13 رد - نیدلا  بطق 
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تموکح 13. هب  دمحم  نیدلا  ثایغ  ندناسر  گ -:)  ) ناگراکنابش
.182 قالیی - هب  نیسح  ریما  عباوت  چوک  ، 174 قالیی - هب  نیسح  ریما  یگدنهانپ  ج :)  ) وتربش

ریما هب  میلست  ،- 221 رکـشل - رد  مشح  هدنز  ریما  96 و 162 ، رد - نامیان  هجاوخ  دـیمح  ریما  167 پ ، ج :)  ) ناقروبش ناغربش / ناقربش /
مشح هدنز  هاپس  زیرگ  حتف 299 ، ،- 298 هب - یسوم  ریما  نتفر  ، 227 تناصح - ، 230 هب - مشح  هدنز  تدواعم  زا  يریگولج  وکاج 230 ،

يزاغ 299. ناطلس  طسوت  هرصاحم  هرصاحم 227 -، ،- 227 هب - نارق  بحاص  ریما  یشکرکشل  ، 221 رکشل - ، 229 هب -
.186 ناغلبش :

دنقرمس 151. هب  ندرب  ناهفصا 155 -، هب  ندمآ  عاجش -: هاش  نب  یلبش 
نامرک 25. مکاح  بجاح 25 -، قارب  اب  گنج  ینزوز -: مساقلا  وبا  نیدلا  عاجش 

نیدلا ردب  شرسپ  نتشک  نامرف  لزع 49 -، ناتسرل 49 -، تموکح  ،- 41 هدازرسپ - همانناما 49 ، کچوک -:) رل   ) دیشروخ نیدلا  عاجش 
گرم 50. هرکنام 49 -، هعلق  رد  ،- 50

ناتسرل 57. تموکح  کچوک -:) رل  نیسح ، نیدلا  زع  رسپ   ) دومحم نیدلا  عاجش 
. يرفظم عاجش  هاش  نیدلا 58 - زع  کلم  رتخد  اب  جاودزا  رفظم -: نب  دمحم  نب  عاجش 

ندش 51. مومسم  نیدلا 51 -، ردب  صاصق  ناتسرل 51 -، تموکح  کچوک -:) رل  متسر ، نیدلا  فیس  ردارب   ) رکب وبا  نیدلا  فرش 
286 پ. ، 6 يدزی : یلع  نیدلا  فرش 

. ولامرس ولمروس - 252 پ - ج :)  ) ولامرس ولامرش /
.272 هب - نارق  بحاص  ناطلس  لوزن  ، 252 هار - نالوارق  ، 129 رد - هاشداپ  كریپ  رسپ  ج :)  ) تاناورش

.138 هگلج - رد  یلع  دیس  صالختسا 252 ، ج -:)  ) یکش
روگ 280. نشوجلا -: يذ  رمش 

.3 باتک :)  ) نسحلا سمش 
(: ناوید بحاص  [ ) ینیوج دمحم   ] نیدلا سمش 

. ینیوج ناوید - بحاص  ناخ 120 - نوغرا  ترازو  لتق 111 -، يوط 110 -، - 
(: ناتسلوغم ریما   ) لوغم سمش  نیدلا / سمش 

394 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
يزاغ ناطلس  و  نیدلا 102 -، رمق  ریما  و  ،- 302 رتخد - اب  يزاغ  ناطلس  جاودزا  لوغم 101 ، يارما  اب  عامجا  رداهب 198 -، ياغب  قآ  و  - 

اغب 198. يراس  ریما  هب  کمک  رهنلا 181 -، ءاروام  رکشل  نداد  تسکش  ،- 180
يریگتسد 42. ناخ 42 -، وکاله  هاگرد  رد  ناتسرل 42 -، تموکح  رل -:) کباتا  هلکت ، ردارب   ) نوغرا بلا  نیدلا  سمش 

نارقبحاص 285. ناطلس  و  شیماتقوت 270 -، دزن  تلاسر  یغلاملا -: یغیلاملا / نیدلا  سمش 
نایغای 257. و  ارق -: چوا  نیدلا  سمش 

ناخ 119. اقابا  وکاله و  ترازو  یچکتیب -: نیدلا  سمش 
ترصن 18. نیدلا  فیس  نتشک  ترصن -:) نیدلا  فیس  ردارب   ) هاش ناکرت  نیدلا  سمش 

تداهش 145 و 146. ناغوا 145 -، همرچ و  لیابق  نایم  هب  نتفر  نامرک 145 -، ریخست  انالوم -:)  ) نیاص نیدلا  سمش 
قورغا 264. رد  سابع -: نیدلا  سمش 

تافو 94. ياتلآ 107 -، دح  ات  رارف  تشذگرد 107 -، سولج 93 و 107 -، نالغا -: هجاوخ  رضخ  نب  ناهج  عمش 
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.157 رسپ - کباتا :)  ) کنش
ندش 180. هدنار  دیمح -:] ریما  ردارب   ] نایون موکنش 

. ناقربش نامیان 167 - هجاوخ  دیمح  ریما  فرصت  ج -:)  ) ناقروبوش
ندش 272. هتشک  یسوجم -: لاخوش 

.42 رد - نوغرا  بلا  نیدلا  سمش  کباتا  ج :)  ) شوش
فرصت ،- 264 رد - لادبرس  دوعـسم  نتـسشن  تخت  هب  ، 139 هب - سیوا  نب  خیـش  هدازهاـش  نب  دـلو  نب  دومحم  یگدـنهانپ  ج :)  ) رتشوش

- هب نیدباعلا  نیز  زیرگ  حتف 264 ، ،- 159 رد - روصنم  هاش  ، 160 رد - عاجش  هاش  ناتسرل 54 ، رد  لخاد  هاش 45 -، فسوی  کباتا  طسوت 
.254

ناتسرل رد  يرغلس 41 -، یگنز  نب  دعـس  کباتا  هاگرد  رد  ناتسرل 38 -، فصن  فرصت  ناتـسرل 40 -، زا  جارخا  گ -:)  ) نالوش لوش /
ندش 41. قرفتم  رکشل 146 -، ،- 41

.38 ماکح - ، 140 رد - هاش  دوعسم  اب  نیسح  ریپ  گنج  ج :)  ) ناتسلوش
رمع 55. نیدلا  ماسح  هب  دادما  کچوک -:) رل   ) سایلا نیدلا  باهش 

ندش 20. هتشک  ،- 20 رب - فسوی  نیدلا  باهش  کلم  جورخ  هاش 20 ، نادرک  نیشناج  زومره -:) کلم   ) هاش مارهب  نیدلا  باهش 
395 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ترازو 143. ریما -:)  ) ایرکز نیدلا  باهش 
(: نوتاخ هکلم  ردارب   ) یئهویا هاش  نیدلا  باهش 

هفالخلا 53. راد  زا  کمک  ناتسرل 53 -، هب  هلمح  رهاوخ 52 -، لیلخ 52 -، نیدلا  ماسح  اب  گنج  مازهنا 52 -، - 
(: زومره کلم   ) یسیع نب  دومحم  نیدلا  باهش 

ندش 16. مومسم  تلحر 16 -، ،- 17 گرزب - رسپ  دالوا 19 ، - 
وا 20. نتشک  هاش و  مارهب  نیدلا  باهش  رب  جورخ  تموکح 20 -، زومره -:) کلم   ) فسوی نیدلا  باهش 

ریما ، 168 رد - يروـمیت  يارما  ، 223 رد - نارق  بحاـص  ریما  تماـقا  ناـخام 192 ، هب  زا - يزاـغ  ناطلـس  نارکون  ندـمآ  ج :)  ) زبس رهش 
ناطلس نتفر  ، 177 هب - يروـمیت  يارما  نتفر  سالرب 167 -، کیب  یجاح  ریما  فرـصت  ،- 204 رد - نارقبحاـص  ریما  ، 201 رد - نیسح 

- روهشم يارق  ، 170 هب - سالرب  یجاح  ریما  رارف  ، 173 هب - رومیت  ریما  تمیزع  103 و 187 و 213 ، رد - يزاغ  ناطلس  ، 188 هب - يزاغ 
.170 نیشنارحص - ياهرکشل  176 و 177 ، رکشل - ، 177

. کنوم کنم / - 207 رد - هّللا  دبع  ریما  هربقم  ، 208 هب - نیسح  ریما  تعجارم  ج :)  ) کنوم رهش 
.62 ناقالاب :) ردپ   ) نابیش

وکدیا 81. زا  ینامرفان  ،- 81 هب - کیب  يداش  یگدنهانپ  ، 288 ریما :)  ) يدنبرد میهاربا  خیش 
نیدلا 14. ترصن  یبرم  زیزعلا -:) دبع  نیدلا  زع  کلم  ردپ   ) نیدلا لامج  خیش 

. وجنیا قحسا  وبا  وجنیا - قحسا  وبا  خیش 
. يدنقرمس ثیللا  وبا  يدنقرمس - ثیل  وبا  خیش 

و دلوت 133 و 135 -، نارسپ 135 -، دالوا 133 -، فرشا 133 -، و  نوتاخ 130 و 133 و 135 -، داشلد  اب  جاودزا  گرزب -: نسح  خـیش 
نتشک تریس 136 -، دادغب 117 و 130 و 133 -، هب  نتفر  اپرا 130 و 133 -، رب  جورخ  دادغب 133 -، تموکح  ناخ 136 -، کیب  یناج 

تافو 136. ناخ 130 و 133 -، اپرا 
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ریبدت 116. ریزو 126 -، دمحم  نیدلا  ثایغ  لتق  هب  ضارتعا  ناپوچ -: نب  نسح  خیش 
. شاترومت نابوچ 143 - نب  دومحم  نب  نیسح  ریپ  هب  زاریش  تموکح  شاترومیت -: نسح  خیش 

و ناجیابرذآ 131 -، رد  دب  لاعفا  ناجیابرذآ 130 -، رب  الیتسا  فرشا 117 و 127 -، اب  قافتا  کچوک -: نسح  خیش 
396 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ندش 118 و 127. هتشک  زیربت 130 -، رد  ریخ  تارامع  ،- 118 نز - جورخ 130 ، تموکح 130 -، ناخ 127 -، یسوم  یهاشداپ 
. نابوچ نب  نسح  خیش  تباین 142 - ریما -:)  ) نایون نسح  خیش 

.133 گرزب : نسح  خیش  نب  دهاز  خیش 
دورهرک 250. ماشحا  و  نیچوق -: اقوب  يوط  خیش 

دقرم 192. ملاع -: خیش 
بیقعت شیماتقوت 258 -، هاپـس  مازهنا  یـسوم 219 -، ریما  اب  قافتا  يزاغ 194 -، ناطلـس  نوشق  يارما  زا  ،- 220 ، 193 رداهب : یلع  خـیش 

،- شک 101 هب  نتفر  شیماتقوت 258 -، عفد  رادبرس 220 -، نابوچ  يریگتسد  مزراوخ 236 -، یگغوراد  ریالج 251 -، سیوا  نب  دمحا 
،- ندش 264 هتـشک  سانؤارق 220 -، رکـشل  و  هعلق 242 -، حـتف  و 244 -، کـیب 242  یلع  زا  تعافـش  ناردنزام 244 -، ياهدحرـس  رد 

رومیت 231. کبک  لباقم  نارقبحاص 252 -، ناطلس  هب  ندش  قحلم  ناوریش 252 -، هب  تیرومأم  نارقبحاص 242 -، ریما  رومأم 
دمحا 253. ارق  و  یئوغره -: یلع  خیش 

گرزب 137. نسح  خیش  نب  سیوا  یبرم  هجاوخ -:)  ) یجیجک خیش 
يزاغ ناطلس  لتق  هئطوت  نارقبحاص 220 -، ریما  رکشل  هب  نتـسویپ  يزاغ 302 -، ناطلـس  دزن  ندمآ  زا  عانتما  ،- 196 نایب : دمحم  خیش 

هب یشکرکشل  رکـشل 203 -، يروآدرگ  لتق 302 -، ناتـسکرت 204 -، هب  رارف  ناتـسلوغم 301 -، هب  نـتفر  ناتـسکرت 219 -، رد  ،- 302
،- نغازق 100 نیسح  ریما  هب  ندش  قحلم  رومیت 177 -، ریما  هب  ندش  قحلم  نارقبحاص 203 -، ریما  هب  توعد  بوتکم  ناتسکرت 212 -،

نیسح 203. ریما  رب  ندش  یغای  ندش 213 -، یغای  رکشل 213 -، هب  ندش  قحلم 
رهنلا 94. ءاروام  نتفرگ  هب  ناهج  عمش  ياوغا  اقوب -: يراس  نب  نیدلا  رون  خیش 

. هاشودنه رارف 245 - هاشودنه -: کخیش 
ندش 245. هتشک  ترازو 245 -، ددصرد  ریزو -: ییحی  خیش 

. لواریش دنقرمس 182 - ات  ندنار  یلوهآ -: ریش 
همرچ و نالوغم  ندـمآ  ، 147 هب - زاوچکین  ریما  ندـمآ  ، 140 هب - قحـسا  وبا  ندمآ  ، 312 ، 160 ، 143 ، 142 ، 10 ، 6 ، 5 ، 1 ج :)  ) زاریش

یغای جارخا  ، 155 زا - عاجش  هاش  جارخا  لوغم 146 ، يارما  و  رکشل - يارما  قافتا  ، 146 هب - ناغوا 
397 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هاش دوعسم  تسد  زا  صالختـسا  رفظم 147 و 149 -، دمحم  تسد  زا  صالختـسا  هیوب 8 -، لآ  تسد  زا  صالختـسا  ،- 144 زا - یتساب 
155 و 157 کلملا - راد  هب  عاجش  هاش  تشگزاب  ، 158 هب - عاجش  هاش  يارما  تشگزاب  ، 147 يارما - ، 141 رد - فرشا  وجنا 33 و 140 ،

،- لوا 7 نسح  نیدـلا  ماـظن  فرـصت  ،- 15 رد - ناـیون  نیـسح  ریپ  ، 218 فـطللا - تیب  ، 147 هـب - قحـسا  وـبا  خیـش  ریما  ندرب  و 158 ،
هلمح وجنیا 142 ، ورسخیک  تموکح  روصنم 150 ، هاش  تموکح  عاجش 154 -، هاش  تموکح  نیسح 130 و 143 و 144 -، ریپ  تموکح 

و نالوسر - ، 152 هب - خیـش  ریما  ندرب  يریگتـسد و  و 158 ، و 157  و 155   149 کلملا - راد  ، 264 هموح - نایناغوا 146 ، هب  رکـشل -
- هب عاجش  هاش  نتفر  ، 149 کلملا - راد  هب  رفظم  دمحم  نیـسح و  ریپ  نتفر  ، 143 هب - نابوچ  یتساب  یغای  ریما  نتفر  سیوا 156 ، ناطلس 

،- 141 و 145 رد - اغوغ  ، 142 قسن - طبض و  ، 145 دابآرفعج - يارحص  ، 144 شابوا - دونر و  159 و 160 ، هب - روصنم  هاش  نتفر  ، 155
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،- 153 رد - خیـش  ریما  هرـصاحم  ، 146 رکشل - ، 154 زا - عاجـش  هاـش  نتخیرگ  ، 142 رد - قحـسا  وبا  نتـشک  و 160 ، و 149  حتف 142 
،250 هب - لداعوراس  ندش  یجتلم  روصنم 160 ، هاش  نفدم  رفظم 142 -، دمحم  طسوت  هرصاحم  نیسح 143 -، ریپ  ریما  طسوت  هرصاحم 

.143 رد - نیسح  ریپ  هب  دمحم  ریما  ندش  قحلم 
ریما هب  تبحم  دـمحم 143 -، ریما  ینابیتشپ  هب  اغوغ  نیسح 143 -، ریپ  ریما  اب  حلـص  نیـسح 143 -، ریپ  ریما  اب  گنج  گ -:)  ) ناـیزاریش

خیش 145.
نآاق 61. دهعیلو  ياتکوا 62 -، نادنزرف  و  لوغم 101 -، يارما  اب  عامجا  ریما -:)  ) نوماریش

. لوریش مریش - ندش 201 - هتشک  لوغم 181 -، رکشل  هدرکرس  لوریش -: یلوهآ / ریش  لواریش /
هب نتسویپ  يزاغ 97 و 187 و 208 -، ناطلس  و  يزاغ 97 -، ناطلس  نغازق و  نیـسح  ریما  اب  قافتا  ،- 180 ینالتق : مارهب  ریـش  مارهب / ریش 

يروآعمج رکشل 187 -، يروآعمج  دنکشات 178 -، نکـشات / ات  نایتمیزه  بیقعت  يزاغ 187 -، ناطلس  هب  نتـسویپ  رومیت 174 -، ریما 
يزاغ ناطلس  جورخ  و  نالتخ 96 -، رد  نالتق 208 -، رد  رکشل 

398 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
مارهب بوتکم  ریسمرگ 174 ، میقم  ناغجلاب 176 -، هب  تعجارم  ندش 188 -، هتشک  لتق 209 -، نیسح 187 -، ریما  زا  یهاوخرذع  ،- 187

نیسح 100. ریما  هب  ندش  قحلم  رومیت 177 -، ریما  هب  ندش  قحلم  ،- 209 هب - ریالج 
. لواریش نیسح 180 - ریما  و  لواریش -:] - ] مریش

.252 رد - راغلیا  يارما  ج :)  ) ناوریش
. لواریش رهنلا 201 - ءاروام  هب  هلمح  ریما -:)  ) لوریش

. ناوریش 252 پ - ج :)  ) نایریش
3 پ. بهذم - هعیش :

ص

.228 روهظ - نامزلا : بحاص 
. ینیوج ناوید -) بحاص  [ ) ینیوج دمحم   ] نیدلا سمش  لتق 110 و 111 - ،- 110 يوط - نیدلا : سمش  هجاوخ  ناوید ، بحاص 

. ریزو نیدلا  ماوق  عاجش 155 - هاش  و  رایع -: بحاص 
. نارقبحاص ریما  مدرم 252 - ندناسر  قاسای  هب  نارق -: بحاص 

ناهفصا 158. زا  ییحی  هاش  جارخا  گ -:)  ) نایدعاص
- هنطلسلا راد  ، 310 یخـسرف - ود  رد  نالغا  کـلم  رومیت  و 311 ،  77 رد - شیماتقوت  یهاـشداپ  ، 307 ، 73 ناروص : نارواس / نارواـص /

.73 رد - اتقوت  نب  لرغط  دقرم  ، 311 هب - نالغا  کلم  رومیت  یشکرکشل  ، 310 ناراوس - ، 307
نالوارق 260. و  رومیت -: نیاص 

. وتاب غیلری 65 - وتاب -: ناخ / نیاص 
.277 هب - نارقبحاص  ناطلس  ندیسر  ج :)  ) هعلق نیاص 

. نیدلا ردص  هجاوخ  يرهبا ، هاش 32 پ - دمحم  ناطلس  و  هجاوخ -:) ، ) ریزو يرهبا  نیدلا  ردص 
نازاغ و  زوروـن 122 -، ریما  و  ناخ 111 -، نازاغ  اب  قافتا  ناهج -:] ردص  یناجنز /[  نیدلا  ردص  هجاوخ  يدـلاخ / دـمحا  نیدـلا  ردـص 

،- ناخ 121 نازاـغ  ترازو  ترازو 121 و 124 -، و 124 -، لتق 113  هاشداپ 123 -، هاـش و  غلتق  دیـشر و  نیب  هنتف  و 122 -، ناخ 111 
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وتاخیک 121. ترازو 
. راجاغت راجاغط / زرابم 13 - نیدلا  بطق  نب  دومحم  نیدلا  رصان  یبرم  راجاغت -: نیدلا  ردص 

. نیدلا ردص  انالوم  یفاوخ ، انالوم -)  ) یفاوخ نیدلا  ردص 
رومیت ریما  هب  نتسویپ  سالرب -: قیدص 

399 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نیسح 174. ریما  دزن  نتفر  100 و 174 -،

دابآمرخ 55. هب  یشکرکشل  شرسپ 55 -، هارمه  ندش  هتشک  نیدلا -: رون  نب  دومحم  نیدلا  ماصمص 
. نارواس نارواص - - 77 ج :)  ) ناروص

.195 رد - ریالج  مارهب  نایرکشل  ، 308 ياغوراد - ج :)  ) ماریص

ض

دزی 34. نتخاس  كاحض -:
صاصق 149. جاح -: ریما  بارض ،

ط

. رداهب نابات  مشح 227 - هدنز  تعافش  رداهب -: نابات  رداهب / ناباط 
زرابم 8. نیدلا  بطق  طسوت  فرصت  ج -:)  ) مراط

یلع دیس  و  دادغب 138 -، هب  نتفر  ردپ 134 -، رب  جورخ  قجنلا 138 -، هعلق  رد  سبح  دادغب 134 -، فرـصت  سیوا -: نب  دمحا  نب  رهاط 
ناتسجرگ 138. رد  ندش 134 -، هتشک  ردپ 138 -، دصق  بآ 134 و 138 -، رد  ندش  قرغ  تریس 138 ، یکش 138 و 276 -،

.128 نارادرس - ، 263 هب - رومیت  ریما  ندیسر  ج :)  ) ناتسربط
.159 هعلق - رد  دمحم  ناطلس  ، 254 رد - نارقبحاص  ناطلس  ، 152 رد - خیش  ریما  سبح  ج :)  ) ناهفصا كربط 

.164 رد - نغازق  ریما  غالیای  ج :)  ) ناتسراخط
لتق 128. نالادبرس 128 -، و  سولج 128 -، ناخ -: رومیتاغط 

.128 گ :)  ) نایرومیتاغط
. راجاغت نیدلا  ردص  راجاغت - زورون 112 - ریما  اب  گنج  ناخ 112 -، نازاغ  رکشل  هب  نتسویپ  راجاغت -: راجاغط /

رومیت 171. ریما  رکشل  رد  سالرب -: ياقوب  ياغط 
.69 اب - ناخ  کب  یناج  تروشم  نوتاخ : ولغط  ياغط 

تافو 68 و 73. دیعس 67 -، وبا  ناطلس  اب  تابتاکم  سولج 67 و 73 -، اتقوت -: نب  لرغط 
وککنم 64. ادوت  لزع  تکراشم 64 -، هب  یهاشداپ  رومیت -:) وککنم  رسپ   ) لیرغط

.69 هناخ - رد  کیب  يدرب  لوزن  ناخ 69 ، کیب  یناج  تلود  رد  ناخ 69 -، کیب  يدرب  ندناشن  تخت  هب  يابولغط -:
یناخ 109. جیز  فینصت  نیدلا -: ریصن  هجاوخ  یسوط ،

.254 ترامع - رد  نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) یجقوط
400 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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ناتسکرت 254. تافاضم  زا  ج -:)  ) هبوت يوط 
دیزیاب 283. مردلی  و  نارق 253 و 270 و 314 -، بحاص  ناطلس  هب  نتسویپ  ناگنزرا -:) ناجنزرا / یلاو   ) یناجنزرا نترهط  نترهط /

. تالرا یجنالیت  ندش 227 - هتشک  تالرا -: یجنالیت  طالرا / یجنالیط 

ظ

دومحم 17. کلم  طسوت  ریخست  ج -:)  ) رافظ
305 پ. ، 304 ، 259 ، 199 باتک :)  ) یماش همانرفظ 

. يدزی یلع  نیدلا  فرش  286 پ - ، 259 ، 252 ، 6 باتک :)  ) يدزی همانرفظ 
ندیسر 32. تسایس  هب  نیدلا -: ریهظ 

ع

.284 داع :
عاجش هاش  هب  دمحا  ناطلس  زا  تیاکش  عاجش 157 -، هاش  اب  گنج  هیناطلس 157 -، هعلق  رد  نصحت  زاریش 158 -، هب  تشگزاب  اقآلداع -:

دادغب 157. هب  نتخیرگ  عاجش 157 -، هاش  اب  حلص  ،- 158
،- نیسح 204 ریما  زا  ینادرگيور  سولج 93 و 104 -، یهاشداپ 93 و 221 -، نارق 221 -، بحاص  ریما  و  ناخ -: لداع  ناطلـس / لداع 

نیسح 214 و 221. ریما  زا  تطاسو  لتق 93 و 105 -،
،- قاـچبق 303 تـشد  هـب  زیرگ  ناتـسلوغم 301 -، هب  نـتفر  ،- 302 عاطقا - دـنجخ  يزاغ 302 ، ناطلـس  لتق  هئطوت  ریـالج -: هاـش  لداـع 

ناتسلوغم شروی  ندش 303 -، یغای  نیدلا 304 -، رمق  هب  ندـش  قحلم  نارقبحاص 302 -، ناطلس  اب  تفلاخم  دنقرمس 303 -، هرصاحم 
.303

نیدلا رمق  یـشیماکیت  خیـش 254 -، رمع  هب  نتـسویپ  یـسوم 219 -، ریما  اب  قاـفتا  ،- 220 ، 210 ، 194 ، 188 ، 179 ریما :)  ) رداهب ساـبع 
،- یـسوم 189 ریما  رب  نوخیبـش  شک 101 -، هب  نـتفر  دنقرمـس 181 -، هب  نتفر  رومیت 230 -، کـبک  عـفد  قاـمقوت 254 -، عفد  ،- 301

گرم 256. رازخ 184 -، تیرومأم  یشرق 190 -، زا  عافد  رد  کمک  ناسارخ 191 -، هب  تمیزع 
.242 توسک - گ :)  ) نایسابع

گرزب 136. نسح  خیش  نب  سیوا  رصاعم  روصم -: یحلا  دبع 
نیسح 209. ریما  فرط  زا  حلص  تساوخرد  ،- 188 واریب -: هجاوخلا  دبع  وارب / هجاوخلا  دبع 

401 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
گرزب 136. نسح  خیش  نب  سیوا  رصاعم  بتاک -: میحرلا  دبع 

.140 هجاوخ :)  ) يراصنا هّللا  دبع 
شکشیپ ردارب 207 ، مزراوخ 165 -، زا  تشگزاب  ،- 165 زا - جرواس  نسح  نیدلا  رایتخا  هجاوخ  لابقتـسا  هدازریما :)  ) نغازق نب  هّللا  دبع 

سالرب یجاح  ریما  زودـلوس و  نایب  ریما  جورخ  تموکح 206 ، سولج 166 -، یـشرق 189 -، راصح  صحفت  ،- 165 هب - جرواس  نسح 
نتشک ودرا 165 -، رد  ردـپ  ماقممیاق  تداهش 166 -، تریس 206 -، يزاغ 189 -، ناطلـس  و  ،- 165 زا - نـغازق  ریما  شجنر  ، 166 رب -

مزراوخ 165 و 206. هب  یشکرکشل  نالغا 83 و 92 و 95 و 166 و 206 -، روسی  نب  یلوق  نایب 
تاره 31 پ. یضاق  يوره -:) نیدلا  رخف  یضاق  يالعا  دج   ) يرایب هّللا  دبع 
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هربقم 142. يزاریشلا -: فیفخلا  نب  دمحم  هّللا  دبع 
. يومحلا کلملا  دبع  نیدلا  ییحم  هدازخیش -)  ) کلملا دبع 

.49 گ :)  ) یکلملا دبع 
یغای 265. نالوارق  و  ریالج 266 -، دمحا  ناطلس  و  قورغا 267 -، رد  دورهرک 250 -، ماشحا  و  سابع -: نامثع  سابع / نب  نامثع 

.218 كولم - ، 34 ناهاشداپ - ، 215 هرساکا - گ :)  ) مجع
خیش 266. رمع  یئاورنامرف  ج -:)  ) ندع

152 و 254، ناگرزب - ، 130 رد - نابوچ  دالوا  ، 32 يارما - صالختسا 58 ، ،- 148 هب - رفظم  دمحم  دج  ندـمآ  ، 207 ، 43 ج :)  ) قارع
- رد رومیت  ریما  ، 148 رد - كول  لامج  ، 25 رد - هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ، 244 تاقوسنت - فرشا 118 ، طسوت  فرصت  ،- 41 ناکیزات -

تموکح ، 145 رد - خیـش  ریما  تموکح  ، 165 رد - يوجنیا  قحـسا  وبا  تموکح  148 پ ، رد - رفظم  لآ  تموـکح  ، 256 ماکح - ، 313
و 290، و 139   68 نارادرـس - ، 142 رد - وجنیا  هاـش  دوعـسم  تموـکح  ، 152 رد - رفظم  نـب  دـمحم  تموـکح  ، 131 رد - نیـسح  ریپ 

عاطق العا 313 ، سودرف  يرفظم 150 -، نیدباعلا  نیز  طسوت  حـتف  ناکوتاوم 86 -، نب  قارب  طسوت  حـتف  حتف 254 -، ،- 247 نیطالس -
.313 کلامم - ، 130 هب - فرشا  یشکرکشل  ، 51 رد - قیرطلا 

.266 رب - خیش  رمع  یئاورنامرف  ، 148 يرادهار - ، 149 رد - رفظم  دمحم  تموکح  ، 111 ج :)  ) مجع قارع 
402 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.111 کلامم - ج :)  ) برع قارع 
.218 كولم - ، 281 نازرابم - ، 215 لیابق - ناتسرل 39 ، يایاعر  لخاد  ياهراوناخ - ، 217 هربابج - ، 109 دالب - صالختسا  گ :)  ) برع

.38 تغل - یبرع :
تافو 56. ناتسرل 56 -، تموکح  کچوک -:) رل  نوتاخ ، تلود  ردارب   ) نیسح نیدلا  زع 

رومیت 253. ریما  هاگرد  هب  اجتلا  کلم -:)  ) خیش نیدلا  زع 
(: نیدلا لامج  خیش  رسپ   ) زیزعلا دبع  نیدلا  زع 

هاش 20. نادرک  نیدلا  زع  کلم  و  لزع 14 -، - 
(: زمره كولم  زا  کلم ،  ) هاش نادرک  نیدلا  زع 

صاصق زیزعلا 20 -، دبع  نیدلا  زع  اب  هحلاصم  شیک 20 -، هب  تمیزع  زیزعلا 20 -، دبع  نیدلا  زع  و  تموکح 19 -، زایا 19 -، نیشناج  - 
.20

،- لیلخ 52 نیدـلا  ماسح  اـب  گـنج  رکب 52 -، وبا  نیدـلا  فرـش  نز  اـب  جاودزا  رکب -:) وـبا  نیدـلا  فرـش  ردارب   ) فساـشرگ نیدـلا  زع 
لیلخ 52. نیدلا  ماسح  دهعیلو  نارل 52 -، و  لتق 52 -، نیدلا 51 -، ردب  نب  یلع  ریما  لتق  ناتسرل 52 -، تموکح 
تافو 71. ندش 76 -، هتشک  اتا 76 -، دّیس  و  دب 76 -، موسر  یهاشداپ 71 و 76 -، هجاوخ -: رومیت  نب  ناخ  زیزع 

نارقبحاص 233. ریما  دزن  تعافش  هجاوخ -:)  ) نیدلا ماصع 
ناطلس 27 پ. نیدلا  بطق  رتخد  ناکرت  یبیب  اب  جاودزا  یجاح -: ریما  نیدلا  دضع 

نارسپ 34. دزی -:) ناکباتا  یناب   ) کینوکج اطع /
لسن 40. بلاط -: یبا  نب  لیقع 

بلاط 40. یبا  نب  لیقع  لسن  زا  گ -:)  ) یلیقع
لیلخ هدازریما  رب  نایغط  تریس 138 -، دنقرمس 138 -، هب  نتفر  ردپ 135 -، رب  جورخ  سبح 139 -، سیوا -: نب  دمحا  نب  هلودـلا  ءالع 
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تافو 139. نفدم 139 -، ندش 135 و 139 -، هتشک  ردپ 135 -، لتق  هاشناریما 138 -، نب  ناطلس 
دزی 36. رد  تافو 36 -، هاش -: فسوی  نب  هلودلا  ءالع 

ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) یئالع
.199 رد - نیسح  ریما  رکشل  ج :)  ) دابآیلع

. اطع یلع  199 پ - اقآ : یلع 
نایدیشروخ 39. و  برع 39 -، موق  یئاوشیپ  يولضف -: نسحلا  وبا  نب  یلع 

لتق 51. ریما -:)  ) نیدلا ردب  نب  یلع 
و هجاوخ -:) ریما ،  ) يراوزبس دیؤم  نب  یلع 

403 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ندش 240. روصحم  هروصنم 241 -، رکاسع  نارقبحاص 240 و 242 -، ریما 

،- ردارب 172 نیسح 172 -، ریما  و  نارقبحاص 172 و 237 و 241 و 242 -، رومیت  ریما  و  یتالک -: کیب  یلع  ینابرق / یناـجکیب  یلع 
ریما روـمیت و  ریما  ندـیناهر  اهرکشل 242 -، ینیـشنبقع  تساوخرد  نارقبحاـص 241 -، ریما  لـتق  هئطوت  تلود 240 -، هاـگرد  هب  هاـنپ 
ندش قحلم  نارق 237 -، بحاص  ریما  دزن  ناگداتسرف  نایغط 240 -، 242 و 244 -، زا - رداهب  یلع  خیش  تعافش  سبح 172 ، زا  نیسح 

نارقبحاص 237. ریما  رکشل  هب 
هتشک ناخ 140 پ -، اپرآ  نداد  تسکـش  دیعس 142 -، وبا  ناطلـس  و  و 127 -، یهاشداپ 118  و 127 -، فرـشا 118  و  هاشداپ -: یلع 

ندش 118 و 127.
ناسارخ 279. ناتسیس و  نارادرس  و  یناتسیس -: جات  یلع 
ناخ 10. وکالوه  هب  یگدنهانپ  هراکنابش -:)  ) ردیح یلع 

يزاغ 187. ناطلس  نیسح و  ریما  نیب  قافن  ریما -:)  ) شیورد یلع 
نایغط 242. زیشرت -:) هعلق  لاوتوک   ) دیدس یلع 

هاگرد 312. هب  ندمآ  هعلق و  ندرپس  ریما -:)  ) يدنبرس یلع 
ندش 147. هتشک  قحسا -:) وبا  خیش  رسپ   ) لهس یلع 

ترازو 115. نیدلا 116 -، دیشر  هجاوخ  اب  تعزانم  تشذگرد 116 -، ریزو -:) هجاوخ ،  ) ینالیج هاش  یلع 
ندز 285. لاف  یتکانف -: ریش  یلع 

دقرم 199. اقآ -: یلع  اطع / یلع 
. يراوزبس دیؤم  نب  یلع  يراوزبس - دیوم  یلع 

دزمان و 194 -، نتخیرگ 192  ندش 213 -، هتـشک  يزاـغ 194 -، ناطلـس  نوـشق  يارما  زا  ،- 192 ریما :)  ) يرواـسی یلع  يروـسی / یلع 
ندیسر 219. قاسای  هب  یسوم 213 -، ریما  نیسح و  ریما  هب  تحیصن  نارقبحاص 219 -، ریما  رتخد  یکیباکآ 

ندیسر 32. تسایس  هب  هجاوخ -:)  ) نیدلا دامع 
.40 يولضف :) دمحم  رسپ  ناتسرل ،  ) ناولهپ نیدلا  دامع 

زرابم 9. نیدلا  بطق  هب  دادما  رالاسهفس -: رهچونم  نیدلا  دامع 
ناتسرل 41. هب  یشکرکشل  هلکت 41 -، ردارب  لزق  يریگتسد  ناتسزوخ 41 -، مکاح  سنوی -: نیدلا  دامع 

404 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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رب جورخ  يزوریپ 55 -، رـضخ 54 -، نیدلا  لامج  رب  الیتسا  نازاغ 55 -، هاگرد  رد  راضحا  دیـشروخ -: نب  نیدـلا  سمـش  نب  کب  رمع 
نالوغم 54. و  رضخ 54 -، نیدلا  لامج 

دنقرمس 281. هب  رومأم  ناسارخ 129 -، هب  یشکرکشل  هاشناریم -: نب  رمع 
روصنم 160. هاش  و  نارق 243 -، بحاص  ریما  هاگرد  هب  تلاسر  عاجش 243 -، هاش  نابرقم  زا  ریما -:)  ) هاش رمع 

يودرا هب  راـضحا  رومیت 313 -، ریما  هاـگرد  هب  راـضحا  سراف 269 -، کـلملا  راد  هب  ناوختـسا - ندروآ  ، 258 ، 7 رومیت : نب  خیـش  رمع 
نامرک 312، وکدـیا  ناتـسیس و  ناهاش  هاـش  هب  ناجریـس  هرـصاحم  عاـجرا  و 313 -، وتاـمرخ 269  هتـالک  لاوتوک  راـضحا  یلعا 268 -،
و نیـسح 213 -، ریما  و  دنقرمـس 255 -، يارما  و  اقآ 106 -، كریم  تراـسا  شمتغرویس 93 -، رـسپ  دومحم  ناطلـس  اب  رتخد - جاودزا 
ندروخ 214 و 236 و ریت  شیماتقوت 261 و 262 -، و  لابج 304 -، عالق  هب  نصحت  اروت 255 -، هکنیا  و  دالوا 59 -، ارما 255 -، مازهنا 

هکنیا عفد  لوغم 306 -، نارتـخد  و  ناریسا 256 -، یصالخ  ،- 23 هب - جارخ  سراف 47 ، کـلملا  راد  تموکح  ،- 255 ياهمرح - ، 313
هب نتفر  دادغب 313 -، هب  ندیسر  دنقرمس 303 -، یهار  هکریم 257 -، دمحم  عفد  قامقوت 254 -، عفد  شیماتقوت 257 -، عفد  اروت 255 -،

تداهش دنقرمس 257 -، رد  يزاغ 306 -، ناطلس  و  ناتسلوغم 301 -، هب  نتفر  وتامرخ 313 -، هتـالک  هب  نتفر  رومیت 313 -، ریما  هاگرد 
نادـنزرف 268، رغـشاک 305 -، حتف  وـیگ 264 -، هعلق  حـتف  سراـف 312 -، رد  تلادـع 312 -، ساـبع 254 -، و  و 312 -، و 269   268

رکشل و  ناتسدرک 313 -، رد  نیدلا 302 و 304 و 306 -، رمق  و  ناتسزوخ 266 -، مجع و  قارع  سراف و  رب  یئاورنامرف  ،- 261 هداتسرف -
هب ندش  دزمان  اقآ 305 -، كریم  و  ناجریس 268 -، هعلق  هرصاحم  لوغم 306 -، رکشل  و  دنقرمس 255 -، هب  یشکرکشل  دنجزوا 255 -،

یفوص 236. قییای  و  ندش 314 -، كاله  سراف 268 -، هب  شنادنزرف  لوصو  ناکدنا 262 -، هب  لوزن  ناکدنا 304 -، کلملا  راد  یئاراد 
رد نایناتسیس 245 -، و  دادغب 251 -، هب  نتفر  هیناطلس 250 -، هب  هلمح  هیناطلس 250 -، زا  تشگزاب  سابع -: رمع 

405 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نایناتسیس 245. تمیزه  ندش 252 -، هتشک  یلو 249 -، ریما  نوخیبش 

رفظم 152. نب  دمحم  و  سیئر -:)  ) یناتسدروم رمع 
یناماس 285. لیعمسا  اب  هلباقم  ثیل -: ورمع 

طقون 193. رد  دورف  هدوک -: غاجانع 
. ینیدرام یسیع  ناطلس  نارقبحاص 267 - ناطلس  و  ینیدرام -: یسیع 

نید 284. حیسم -:]  ] یسیع

غ

(: لوغم ناخلیا   ) ناخ نوغرا  نب  ناخ  نازاغ 
فاصوا هراکنابش 14 -، يارما  صالختـسا  دزی 35 -، کباتا  راـضحا  هاـش 35 -، فسوی  نیدـلا  نکر  کـباتا  و  ریخ 113 -، راـثآ  ،- 32

سولج هیرـشع 122 -، انثا  بهذم  دـیلقت  یهاـشداپ 112 -، دادـغب 45 -، رد  ،- 112 هیلع - ودـیاب  ماـش 36 ، زا  تشگزاـب  هدیمح 113 -،
و يرهبا 32 -، نیدـلا  ردـص  و  نیدلا 32 پ -، بطق  دیـس  و  فـجن 122 -، هب  نتفر  ناـسارخ 121 -، رد  ودـیاب 111 -، اب  گنج  ،- 121

مالسا لوبق  دزی 35 -، هب  ردوسی  نداتسرف  کب 55 -، رمع  و  مالسا 122 -، بهاذم  ياملع  و  تلادع 124 -، یناجنز 122 -، نیدلا  ردص 
رکشل وتاخیک 121 -، و  زورون 122 -، ردارب  نتشک  نسحتسم 113 -، دعاوق  رمع 55 -، نیدلا  ماسح  صاصق  دیحوت 122 -، لوبق  ،- 122
ناتسرل تموکح  يراذگاو  یئوماک 55 -، خیش  هریبن  و  ندش 112 -، ناملسم  ندرکن 111 -، تعباتم  رصم 113 -، هب  یشکرکشل  ،- 112
نیدـلا نکر  کباتا  ندـش  یغای  و  هاش 32 -، کـلیوس  ندـناسر  قاـسای  هب  و 124 -، تاـفو 114  دمحا 45 -، نیدـلا  ترـصن  کباتا  هب 
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.36 دهع - رد  دزی  جاجح 31 ، نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم  هب  نامرک  تنطلس  غیلری  هاش 35 -، فسوی 
.272 تراغ - ودرا 272 ، تانارک  رب  تخات  گ -:)  ) قموق يزاغ 

. قموق يزاغ  گ -:)  ) یقوموق نایزاغ 
ییحی 154. هب  کمک  بیرغ -:

.63 ياههوک - ج :)  ) هنزغ
.162 هب - نغزق  ریما  دالوا  نتفر  ، 244 دحرس - رد  رداهب  هاشناهج  ، 34 دالب - مکاح  نیکتبلا  ج :)  ) ینزغ نینزغ /

طساو 4. خیرات  و  يرفعج 4 -، خیرات  و  دمحا -: یضاق  يرافغ ،
هعلق لاوتوک  ترک -:) نیدلا  ثایغ  کلم  رسپ   ) ترک يروغ  ریما  يروغ /

406 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
هجلیکشا 240.

نامرک 8. رب  الیتسا  نامرک 9 -، زا  دومحم  نیدلا  ماظن  جارخا  گ -:)  ) زوغ
.279 هموح - رد  نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) قشمد هطوغ 

ناخ 94. ناهج  زغن  و  ناهج 94 -، زغن  نادمتعم  نیمز 94 -، ناروت  تخت  رد  رداهب -: کیب  غلا  نیدلا  ثایغ 
نامرک 25. رد  ینزوز  مساقلا  وبا  نیدلا  عاجش  تموکح  و  ،- 24 تمزالم - رد  بجاح  قارب  هاشمزراوخ : دمحم  نب  نیدلا  ثایغ 

شیماتقوت 77. و  ناخرت -: نیدلا  ثایغ 
رفظم 256. نب  ییحی  تمزالم  عاجش 158 -، هاش  نب  نیدباعلا  نیز  و  روصنم 160 -، هاش  بیذعت  و  ریما -:)  ) لوش نیدلا  ثایغ 

هعلق شکشیپ  نابوچ 117 -، ریما  هب  نداد  هانپ  نارقبحاص 236 و 239 -، ریما  و  لاعفا 244 -، تاره -: نیدلا  ثایغ  ترک / نیدلا  ثایغ 
قاسای هب  چوک 244 -، وفع 239 -، جنـشوف 237 -، هعلق  حتف  ربخ  و  نیدلا 237 -، فیـس  یجاح  و  نارقبحاص 239 -، ریما  هب  هجلیکـشا 

وا 125. دالوا  ناپوچ و  ندناسر 
: هاش بیط  نیدلا  لالج  نب  دمحم  نیدلا  ثایغ 

تافو 14. تموکح 13 و 14 -، - 
وجنیا هاش  دوعـسم  اب  شرتخد  جاودزا  دیـشر 126 -، هجاوخ  تارامع  مامتا  هجاوخ -:)  ) ریزو نیدلا  ثایغ  دیـشر / نب  دمحم  نیدلا  ثایغ 

ترازو 117 و 125 و 140 ندش 117 و 130 و 140 پ -، هتشک  روسی 89 -، عفد  ،- 140 رتخد - دزی 36 ، ینادابآ  تیاـمح و  ،- 142
دیعس 125. وبا  ترازو  ناخاپرآ 140 پ -، ترازو  پ -،

تافو 10. دمحم -: نیدلا  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  ثایغ 

ف

يالیتسا و 151 ، و 58  و 47  صالختسا 8  ،- 147 رکـشل - تراسا  ، 149 زا - نیــسح  ریپ  جارخا  ، 117 ، 111 ، 43 ، 40 ، 5 ج :)  ) سراف
- رد نابوچ  دـالوا  ، 314 ناـگدازهاش - تمزـالم  رد  ارق  جوا  ، 147 رکـشل - مازهنا  ، 313 رد - روـمیت  ریما  ، 32 يارما - ، 39 رب - نایرغلس 

یهاشداپ ، 133 هب - رفظم  دمحم  تشگزاب  ودرا 315 ، هب  زا - خیش  رمع  دنزرف  تشگزاب  ، 131 زا - نیسح  ریپ  تشگزاب  ، 37 لها - ، 130
تایلام تخادرپ  ، 132 رد - نیسح  ریپ  یهاشداپ  ، 141 رد - دومحم  نب  قحسا  وبا  خیش  ریما 

407 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
،- 313 يارستنج - ، 148 رد - كول  لامج  نارق 244 ، بحاص  ریما  هاگرد  هب  تاـقوسنت - ، 131 رد - نیسح  ریپ  ، 21 هاشداپ - هب  زومره 
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خیش ریما  تموکح  ردنکسا 48 -، هدازریما  تموکح  يوجنیا 21 و 165 -، قحسا  وبا  تموکح  رفظم 148 -، لآ  تموکح  ماکح 256 -،
،- رفظم 149 و 152 دمحم  تموکح  وجنیا 141 -، ورسخیک  تموکح  نایرغلس 8 -، تموکح  نیسح 118 و 131 -، ریپ  تموکح  ،- 145

- هب نارقبحاص  ناطلس  نتفر  ، 130 هب - فرشا  نیسح و  ریپ  نتفر  وجنیا 142 ، هاش  دوعسم  تموکح  وجنیا 142 -، هاش  دومحم  تموکح 
ناگدازهاش 312 و هاش 43 -، فسوی  کباتا  لاغرویـس  ،- 11 کلم - هاش  قوجلـس  و 264 ، و 247   57 نیطالس - ، 68 نارادرس - ، 254

خیش رمع  هدازریما  یئاورنامرف  حتف 150 و 254 -، 266 و 268 -، رد - خیش  رمع  32 و 32 پ ، رد - يرهبا  نیدلا  ردص  ، 45 هنحش - ، 314
تکلمم 23، تیرومعم 131 -، مدرم 5 -، نایلول 248 -، رکشل 41 و 146 و 147 -، ،- 312 هب - ناگدازهاش  چوک  ، 46 يالضف - ، 266

.34 لخاد - رد  دزی  ، 21 رد - جرموجره  ، 131 رد - هناخباتک  ياههخسن 
سراف 37. لها  ّدج  جولهف -: نب  سراف 

.34 ، 6 باتک :)  ) همانسراف
نتم 6 پ. ،- 5 یطخ - خسن  سراهف  یسراف :

سابع 265. نب  نامثع  و  فرشا 130 -، نداد  تسکش  نارق 254 -، بحاص  ناطلس  و  ،- 248 گ :)  ) نایسراف
.303 رد - طالرا  ناکرت  ج :)  ) بایراف

(: يرغلس هاش  قوجلس  رتخد   ) نوتاخ همطاف 
نیدلا 12. ترصن  کلم  اب  جاودزا  - 

دمحم 21. کلم  شردارب  بیان  زمره -:) كولم  زا  نیدلا ، ردب  رسپ   ) نیدلا رخف 
هدعو 173. فلخ  رومیت 173 -، ریما  و  ناتسیس -:) کلم   ) نیدلا رخف 

تافو 14. هراکنابش 14 -، رد  تماقا  هجاوخ -:)  ) یهاشادخ دمحم  نیدلا  رخف 
: يرایب هّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  نب  هّللا  دبع  لضفلا  وبا  نیدلا  رخف  يوره / نیدلا  رخف 

31 پ.
.266 زا - ریالج  دمحا  ناطلس  روبع  جارات 280 ، ج -:)  ) تارف

نابز 1 و 4 پ و 6 پ. ج -:)  ) هسنارف
.245 هیحان - هب  رومیت  ریما  هاپس  ندیسر  ج :)  ) هارف

.264 هعلق - حتف  ج :)  ) ناهارف
408 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ياطغج رکـشل  اب  گنج  ،- 278 هب - نیسح  ناطلـس  ندش  هدنهانپ  ياتغج 278 و 279 ، رکـشل  عاضوا  و  قوقرب -: نب  جرف  يدادـغب / جرف 
دادغب زا  تظفاحم  رومأم  برع 280 -، ّرب  لیابق  یح و  زا  ندیبلط  کمک  رصم 279 -، ماش و  زا  حلسم  ناراوس  و  یصالخ 279 -، ،- 280

قشمد 278. رهاظ  رد  ماش  رصم و  ياهرکشل  اب  لوزن  ،- 280
. ورسخ انالوم  یهوقربا ، - 5 باتک :)  ) خیراوتلا سودرف 

.217 هرساکا - گ :)  ) سرف
.8 هعلق - هب  نسح  نیدلا  ماظن  یگدنهانپ  ج :)  ) ناغرف

فرصت 229. ،- 86 ج :)  ) هناغرف
.312 نصح - فرصت 8 ، ،- 9 رد - زرابم  نیدلا  بطق  تماقا  ج :)  ) گرف

رارف 106. اقآ -:] كریم  نب   ] خیش نامرف 
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.286 يایرد - ، 215 ياصقا - ، 286 ، 285 ج :)  ) گنرف
نارقبحاص 287. ناطلس  و  ،- 286 گ :)  ) ناگنرف

يزاغ 187. ناطلس  نیسح و  ریما  نیب  قافن  ،- 179 سانغارق : داهرف  داهرف /
4 پ. سنئام : ناتسگنهرف 

.13 رد - دمحم  نیدلا  رفظم  مازهنا  ج :)  ) ناجتسف
.49 گ :)  ) یلضف

ناتسرل 54. تموکح  نسح -: نیدلا  کلف 
نتم 408 ینیعم  خیراوتلا  بختنم  دومحم 55 . نیدلا  زع  تموکح  هب  عزانم  کباتا 56 -، بقل  تایالو 56 -، مکاح  دوعسم -: نیدلا  کلف 

406 ص :  ف ..... 
. اسف لپ  - 155 رد - عاجش  هاش  زا  دومحم  هاش  لابقتسا  ج :)  ) اسف ل 

.237 هعلق - هرصاحم  ج :)  ) جنشوف
. اغبدالوپ رکشل 195 - اغب -: دالوپ  اغوب / دالوف 

.1 باتک :)  ) هشولب تسرهف 
5 پ. 4 پ ، ، 1 باتک :)  ) ویر تسرهف 

. نازوریپ هاش 43 - فسوی  کباتا  لاغرویس  ج -:)  ) نازوریف
تعاطا 252. تخبزوریف -:

هرصاحم 290. ،- 290 دنبرهش - حتف  ج :)  ) هوکزوریف

ق

. نآاق يالیبوق  نآاقاکنوم - نآاق - ياتکوا  نآاق -
.108 ریرس - ینآاق :

. نالتق - 167 ج :)  ) نالتاق
يوس 271. يوق  هناخدور  رادگ  تظفاحم  شیماتقوت 78 و 308 -، و  رداهب -: یچنازق  رداهب / یچنازاق  رداهب / یجنازاق 

133 و 135. گرزب : نسح  خیش  نب  مساق 
409 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

گرزب 137. نسح  خیش  نب  سیوا  یبرم  خیش -: صاق 
. لیعمسا نیدلا  دجم  - 145 مالسا : ةاضقلا  یضاق 

.234 رد - نارق  بحاص  ناطلس  رکشل  ج :)  ) يزوکوا ناغاق 
.310 رد - شیماتقوت  ج :)  ) شیماق

.300 رد - يزاغ  ناطلس  ج :)  ) یقیرا نوواق 
.177 رد - هکرعم  فوفص  ج :)  ) نتیم يابق 

. مزراوخ - 256 ، 165 ج :)  ) مالسالا ۀبق 
. شک - 101 ج :)  ) ارضخلا ۀبق 
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- هب ورسخیک  تمیزه  و 299 ، و 203   186 رکشل - و 209 ،  187 هب - مارهب  ریـش  نتفر  ، 186 هب - نیـسح  ریما  نتفر  ج :)  ) نالتاق نـالتق /
نغازق 164. ریما  غالیای  ،- 204

لتق 307. ناخ -:) سورا  رسپ   ) نالغا اقوب  غلتق 
27 پ. نیدلا :) بطق  رتخد   ) ناکرت غلتق 

(: نیدلا بطق  رسمه  نامرک ، هکلم   ) ناکرت غلتق 
نوغرا هاگرد  رد  ناخ 28 و 29 -، اقابا  هاـگرد  رد  نامرک 28 و 29 -، تموکح  ،- 28 هب - تناها  جاودزا 26 ، رـسپ 28 -، اب  فالتخا  - 

تافو 29. هربقم 29 -، تیافک 26 -، نادنزرف 27 پ -، ناطلس 29 -، شمتغرویس  و  ،- 29
یلو 241. ریما  نابرق و  یناجکیب  یلع  نایغط  و  ،- 173 هناخ - هب  رومیت  ریما  نتفر  رومیت :) ریما  رهاوخ   ) اغآ ناکرت  غلتق 

تافو 165. نغازق 166 و 206 -، ریما  نتشک  تراما 206 -، زا  لزع  نغازق -:) ریما  لتاق   ) رومیت غلتق 
. بجاح قارب  ناخ 25 - زکنج  ناوید  زا  بجاح  قارب  بقل  ناخ -: غلتق 

. بجاح قارب  بجاح 25 - قارب  بقل  ناطلس -: غلتق 
دیشر 123. و  رابرد 124 -، زورون 123 -، لتق  هئطوت  ،- 124 ریفکت - ریما :)  ) هاش غلتق 

.279 ج :)  ) فیرش سدق 
نب دـمحا  هب  کمک  سیوا 134 -، نب  نیسح  نتـشک  یئوغره 253 -، یلع  خیـش  و  نارقبحاص 253 -، ناطلـس  و  نامکرت -: دـمحا  ارق 

سیوا 137.
قالشیق 277 و 283 و 290. 252 و 277 و 283 و 290 -، رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) غابارق

.78 رد - ناخ  کب  رومیت  شیماتقوت و  فاصم  ، 67 ج :)  ) لاتارق
.301 رد - نیدلا  رمق  ج :)  ) هپتارق

تراما 84. نایون -: راجارق 
حتف 269 و 314. ج -:)  ) ایق هجارق 

نیطالس 24. ،- 24 سولا - رب  هاش  دمحم  يزوریپ  ، 24 سولا - گ :)  ) ياتخارق
410 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.87 دحرس - رد  نالغا  روسی  ناطلس 163 ، نازق  تموکح  رومیت 230 -، کبک  تموکح  ج -:)  ) هجاوخارق
.259 رد - نارق  بحاص  ناطلس  ، 232 ج :)  ) نامسارق

- ءارما ، 211 ، 199 197 پ ، 193 پ ، ، 167 ، 162 گ :)  ) ناسانوعارق نایـسانعارق / نانـسؤارق / سانوغارق / سانعرق / سانؤارق / سانغارق /
و 194 و و 193   93 رکشل - ، 194 رکـشل - نتخیرگ  رداـهب 220 ، یلع  خیـش  و  يزاغ 211 -، ناطلـس  و  جارات 193 -، تخاـت و  ،- 220

طقون 193. رد  نالوغم 197 -، و  198 و 211 و 212 و 220 و 221 -، - 196
. سانغارق رکشل 100 - گ -:)  ) ثایغارق

.277 هعلق - رد  نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) ولناقلقارق
نیسح 169. ریما  اب  گنج  ریما -:)  ) يرچرج نوروقارق 
.267 همکارت - نارالاس  ، 267 ياهلیا - گ :)  ) ولنیوقارق

ناخ 309. سورا  ماقممیاق  نالغا -: کسیکارق 
سانغارق 199 و 211 و 212 و 220 و 221 - - 196 رکشل - ، 194 193 پ ، سانؤارق :
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يدهعیلو 83. تافو 84 -، سولج 84 -، نوتاخ 84 -، هنغروا  اب  جاودزا  ياطغج -: نب  وکالهارق 
ساویس هب  ندیسر  بیقعت 269 -، دیزیاب 284 -، مردلی  هب  یگدـنهانپ  نیدـباعلا 161 -، نیز  نب  مصتعم  ياجتلا  و  ناـمکرت -: فسویارق 

سیوا 134. نب  دمحا  نتشک  رارف 269 و 314 -، ،- 277
.260 رد - شیماتقوت  رکشل  ج :)  ) لوکخرق

.304 رد - نیدلا  رمق  ریما  اب  خیش  رمع  هلباقم  ج :)  ) باسرق
کلم یسوم و  ریما  رارف  185 و 189 و 210 ، رد - يزاغ  ناطلس  راصح 189 ، فرصت 211 -، ،- 191 رد - نارقبحاص  ریما  ج :)  ) یشرق

،- 211 هـب - روـمیت  ياـجلا  یـسوم و  ریما  یـشکرکشل  ، 193 هزاورد - ندوـشگ  و 211 ، يزاغ 191  ناطلـس  قالـشق  ،- 210 هب - رداـهب 
هرصاحم 190.

.252 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) صرق
.47 رد - هجاوخ  كرابم  تافو  ج :)  ) زیقرق زیغرق /

. قاقلزق ج -:)  ) قاقلرق
.66 تراغ - ج :)  ) مرق

،- دالوا 162 غوروا 207 -، ناطلس 205 -، نازق  رب  الیتسا  ،- 163 83 پ ، ج :)  ) ناغزق ناغازق / نغزق / نغازق /
411 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

،- ناطلس 91 و 95 نازق  اب  گنج  هجنمشاد 92 و 95 و 163 -، یهاشداپ  و  یلوق 92 و 164 -، نایب  و  هّللا 206 -، دبع  ریما  زا  تساوخزاب 
،- نینزغ 162 لـباک و  هب  دـالوا  نـتفر  ،- 207 نادـناخ - تلود  و 163 ، و 95  ناطلــس 83  نازق  رب  جورخ  نادـناخ 167 -، مرح 206 -،
،- راکش 166 و 164 -، یلوق 92  ناـیب  تنطلـس  و  و 163 -، و 95  هجنمـشاد 93  و  تریس 205 -، هـّللا 165 -، دـبع  هدازریما  زا  شجنر 

قالشق 164 و ناطلس 163 -، نازق  لتق  ودرا 165 -، رد  هّللا  دبع  هدازریما  شرسپ  یماقممیاق  و  هجنمشاد 164 -، تداهش  تداهش 166 -،
ترک 205، نیـسح  کلم  اب  فاـصم  دالوا 92 -، ندش  هتـشک  و 206 -، و 95  ندش 92  هتـشک  و 95 -، ناطلس 91  نازق  نتـشک  ،- 205

شروی 165. قالیای 164 و 205 -، ،- 166 لسن - كاله 
. رداهب یجنازاق  يوس 271 - يوق  هناخدور  رادگتظفاحم  یچنازاق -: یجنازق /

ناسارخ رب  طلست  ناتسکرت 92 -، رد  ،- 163 نام - ناـخ و  ضارقنا  ، 205 رب - نغازق  ریما  يالیتسا  ناخ : نازق  یـشکنج / نب  ناطلـس  نازق 
ارما ناگرزب و  عفد  نغازق 91 و 95 -، ریما  اب  گنج  سولج 91 و 95 -، هجاوخارق 163 -، رب  طلست  قاچبق 163 -، تشد  رب  طلست  ،- 163

رهنلا 92 و ءاروام  رد  ناگدازهاش 83 -، نتشک  لتق 91 و 92 و 95 و 162 و 163 -، ارما 162 -، لتق  ربق 95 -، یناخ 163 -، ریرس  ،- 163
میدق 91. ياهنادناخ  بهن  ،- 163

. نغازق ندش 162 - هتشک  سانوغارق 162 -، موق  ناطلس 162 -، نازق  رب  جورخ  یلاس 162 -، يارس  کنم و  رهش  مکاح  نایون -: نغزق 
هنحش ودیاب  نتـشک  ،- 41 يریگتـسد - ناهفصا 44 ، فرـصت  ،- 43 يدازآ - بایـسارفا :) کـباتا  ردـپ  هدازمع  هلکت ، کـباتا  رـسپ   ) لزق

ودرا 44. مزالم  ناهفصا 44 -،
.40 يولضف :) دمحم  رسپ   ) لزق

.101 رد - نالغا  هجاوخ  سایلا  ج :)  ) طابر لزق 
یسوم 226. ریما  و  ریما -:)  ) جاغلزق

190 و 210. رد - يزاغ  ناطلس  ج :)  ) قاق لزق 
رومیت 267. ریما  هاگرد  هب  نتسویپ  نامکرت -: یلع  ریم  لزق 
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- هب دیعس ] وبا   ] هاشداپ ندیسر  ج :)  ) نیوزق
412 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

هعمج 113. زور  رد  مدرم - ندرازگن  زامن  ، 117
.275 یلهد :)  ) هانپناهج رصق 

.145 رد - شاترومیت  نب  فرشا  زاریش :)  ) یهاش دوعسم  رصق 
قشمد 32 پ. رد  دیس -:)  ) نیدلا بطق 

دمحا 45. نیدلا  ترصن  کباتا  ترازو  گرزب -:) رل  ریزو   ) نیدلا دامع  نب  نیدلا  بطق 
ناردارب زومره 21 -، تموکح  رد  لالقتـسا  دیعـس 21 -، وبا  ناطلـس  هب  شیک  لام  لاسرا  زومره -:)  ) هاـش نادرک  نب  نمهب  نیدـلا  بطق 

نیدلا باهش  کلم  نتـشک  نیدـلا 20 -، زع  کلم  صاـصق  فسوی 20 -، نیدـلا  باهـش  کـلم  رب  جورخ  هـنهک 21 -، زوـمره  رد  ،- 20
تافو 21. شیک 20 -، کلم  و  فسوی 20 -،

نیدلا 17. ترصن  و  لاححرش 17 -، زمره 17 -، تموکح  زومره -:)  ) دومحم نیدلا  باهش  نب  نتمهت  نیدلا  بطق 
اب چوک  نارقبحاص 246 -، ناطلس  میلست  نارقبحاص 245 -، ریما  زا  لابقتسا  ارما 99 -، راضحا  و  ناتـسیس -:) هاش  کلم ،  ) نیدلا بطق 

دنقرمس 247. هب  ناتسیس  نالومتم 
تافو 33. نامرک 33 -، تموکح  نامرک -:)  ) ناهج هاش  نیدلا  بطق 

لباقم رد  نایغط  هراکنابـش 11 -، جورخ  و  تموکح 11 -، ودرا 11 -، رد  ،- 10 هراکنابـش :)  ) دمحم نیدلا  رفظم  نب  زرابم  نیدـلا  بطق 
ندیسر 11. قاسای  هب  لوغم 11 -، و  وکاله 11 -،

نتسشن تخت  هب  زوغ 8 -، موق  لباقم  رد  ناینامرک  هب  دادـما  گرف 9 -، رد  تماقا  هراکنابـش -:)  ) نسح نیدلا  ماظن  نب  زرابم  نیدـلا  بطق 
هب تـعجارم  ردـپ 8 -، ماقممیاق  بجاـح 9 -، قارب  نداد  تسکـش  تموـکح 9 -، مود 8 -، نسح  نیدـلا  ماـظن  نیـشناج  ناـمرک 9 -، رد 

تافو 9. هراکنابش 9 -،
هاش 35. دومحم  نیدلا  رصان  رسپ  اب  شرتخد  جاودزا  دزی 35 -، رب  تموکح  ،- 34 دزی :) کباتا   ) دمحم نیدلا  بطق 

نارسپ و ودرا 26 و 27 ، رد  ،- 26 ياوغا - ناکرت 26 ، ناخ  اب  جاودزا  نامرک -:) كولم  زا  بجاح ، قارب  هدازردارب   ) دمحم نیدـلا  بطق 
كرابم ندرپس  نامرک 26 ، تموکح  زا  لزع  نامرک 27 -، تنطلس  نامرک 26 -، تموکح  چولب 27 -، ماشحا  رامورات  27 پ -، نارتخد -
كرابم اب  عازن  یهاشمزراوخ 27 -، یعدم  هجاوخ 26 و 27 -، كرابم  اب  تفلاخم  هجاوخ 26 -، كرابم  تشاد  هضرع  ،- 27 هب - هجاوخ 

تیالو ،- 27 تافو - هجاوخ 26 ،
413 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیدلا 27. بطق  ندرک  كاله  بجاح 25 -، قارب  دهع 
(. دزی كولم  زا   ) هاش دومحم  ناکرت 25 - توقای  اب  جاودزا  دزی -:) کباتا   ) هاش دومحم  نیدلا  بطق 

نیدلا 21. بطق  فرصت  ج -:)  ) فیطق
. تاهلق نیدلا 21 - بطق  تسد  رد  دومحم 17 -، کلم  ریخست  ج -:)  ) تاهلق وتالق /

.266 رد - نارقبحاص  ناطلس  ، 128 ج :)  ) ياغالق
.85 رد - ناکوتاوم  نب  قارب  ج :)  ) یشابمالق
.312 رد - ناطلس  بکوم  ج :)  ) رختسا هعلق 

.244 هرصاحم - ، 244 رد - رداهب  نابات  ندش  هتشک  ج :)  ) زبس هعلق 

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


نارقبحاص 252. ناطلس  طسوت  صالختسا  ج -:)  ) خرس هعلق 
.312 هرصاحم - ج :)  ) ناجریس هعلق 

.159 رد - دمحم  ناطلس  ج :)  ) كربط هعلق 
وتالق ج -)  ) تاهلق

.43 رد - نیدلا  سمش  مظعا  بحاص  ، 264 ج :)  ) مق
،- جوا 302 و  قامقوت 254 -، رکشل  ياوغا  لوغم 101 -، يارما  اب  عاـمجا  دنجزوا 262 -، هناموت  رـس  رب  ندمآ  ،- 270 ، 263 نیدلا : رمق 
،- هید 262 دـنچ  جارات  شیماتقوت 254 -، هب  نتـسویپ  ناـبرع 301 -، هکرب  رد  ناتـسلوغم 262 -، هب  تشگزاب  دـنجزا 304 -، زا  تشگزاب 

تسکش ناقیفر 305 -، رهنلا 201 -، ءارواـم  هب  هلمح  دـنجزا 304 -، هب  هلمح  یجاح 201 -، ریما  نتـشک  هئطوت  ناتسلوغم 201 -، میسقت 
نتشک ناتـسلوغم 254 -، زا  عمط  عطق  هـپتارق 301 -، رد  لتق 92 -، ،- 304 هنتف - رارف 306 ، خیـش 306 -، رمع  و  جاغیرکنس 106 -، رد 

تمیزه 304. یناخریرس 101 -، رب  نالغا  هجاوخ  سایلا  ندناشن  گرم 316 -، مقاتا 306 -، هب  یشکرکشل  هجاوخ 102 -، سایلا 
.257 رد - هاشناریم  هدازریما  طسوت  نایغای  بیقعت  ج :)  ) دنکمق

ندش 66. ناملسم  قالیاب 66 -، اب  جاودزا  ياقون -:) رتخد   ) قانق نوتاخ / قانق 
ریما رارف  ، 200 رد - نارقبحاص  ریما  100 و 174 ، رد - نیسح  ریما  وتیاجلوا 220 ، ریما  تموکح  ج -:)  ) سودنق سدنق / زودنق / زدـنق /

یناریو 170. ،- 200 رد - نارقبحاص  ریما  نیسح و  ریما  تاقالم  رکشل 186 و 229 ، ،- 207 هب - نیسح 
خیش رمع  تموکح  ،- 244 دحرس - رد  رداهب  هاشناهج  ، 309 ، 247 ج :)  ) راهدنق

414 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.99 ریسمرگ - ، 247 رد - يریسمرگ  ناموت  ندش  هتشک  حتف 247 ، ،- 266

. گنلارقکنوق - 125 هگلج - رد  وتیاجلوا  ج :)  ) گنلارقکنوق گنالآ / رغنق 
. تارغکنوق - 66 موق - زا  ناکروک  يادیجلاس  گ :)  ) تارغکنوق تارغنق /

لتق 110. وکاله -: نب  يابرقنق 
عاجش 155. هاش  ترازو  ریزو -: نیدلا  ماوق 

ناکوتاوم 85. نب  قارب  ندش  یغای  و  ياطغج 86 -، هب  یشکرکشل  ،- 87 مکح - ناکوتاوم 86 ، نب  قارب  تیزعت  نآاق -: يالیبوق 
.299 رد - يزاغ  ناطلس  ، 307 ج :)  ) راقحوق

.110 رد - نآاق  اقبا  گرم  ج :)  ) نادمه غروق 
نوغرا 111. نفدم  ج -:)  ) نوغرا غیروق 

.244 رد - نارقبحاص  ریما  ج :)  ) ناکدار غیروق 
.110 ضارما :) زا   ) جنلوق

وکاله 62. یهارمه  ،- 63 تافو - ، 63 رکشل - نتخیرگ  هدروا :) رسپ   ) یلوق
نارادرس 128. 31 پ -، ج :)  ) شموق سموق /

. تارغنق - 78 گ :)  ) تارغکنوق
. گنالآ رغنق  - 125 هگلج - رد  وتیاجلوا  ج :)  ) گنالآ رغنق  گنلارقکنوق /

.271 هناخدور - رادگ  ج :)  ) يوس يوق 
صالختسا 107 ج -:)  ) غابوقیوق
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.108 هدحالم - صالختسا 118 ، ج -:)  ) ناتسهق
ناطلس نالوارق  ، 182 هب - رداهب  سابع  نتفر  ، 188 هب - نیدلا  فیس  یجاح  نتفر  جارات 299 ، ،- 176 رد - رومیت  ریما  ج :)  ) هقلهق هغلهق /

زا ردیح  تمیزه  ، 177 رد - رومیت  ریما  نادرم  ، 175 هب - هکرومیت  تیرومأم  ، 191 رد - وتیاجلا  ریما  یسوم و  ریما  رکشل  ، 175 رد - يزاغ 
.100 دنب -

.154 رد - يرفظم  ییحی  سبح  ، 150 زد - رد  يرفظم  دمحا  سبح  ج :)  ) زدنهق
مور 215 و 217. گ -:)  ) هرصایق
.270 سولا - لیا و  گ :)  ) قاتیق

27 پ. هب - جاولی  دوعسم  نتسویپ  ناخودیق :
.242 لحاس - ، 224 رد - نارقبحاص  ریما  ج :)  ) ناوریق

ریخست 17. ج -:)  ) شیق

ك

حتف 200. خلب 201 -، هب  زا - نارقبحاص  ریما  نتفر  ، 244 دحرس - رد  رداهب  هاشناهج  ، 162 رد - نغزق  ریما  دالوا  ج :)  ) لباک
لتق 93 و سولج 104 -، یهاشداپ 93 و 178 -، یشکنج -: نب  ناخ  هاشلباک 

415 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.104

ياطغج کلم  حتف 300 -، جارخ 233 -، لام 300 -، فرصت  ،- 171 رد - نیـسح  ریما  رومیت و  ریما  صالختسا 234 ، ،- 97 ج :)  ) تاک
.311

نارقبحاص 248. ناطلس  طسوت  طبض  ج -:)  ) شورک داک 
.49 گ :)  ) دنراک

.11 رد - نسح  نیدلا  ماظن  کلم  ندش  هتشک  ج :)  ) نورزاک
حتف 305. فرصت 95 -، یلاها 305 -، ،- 92 ج :)  ) رغشاک

ناناملسم 182. هیزج  و  گ -:)  ) نارفاک
رذعتم ، 186 يارحص - 273 و 292 ، رد - نارقبحاص  ناطلس  ، 292 هحاس - ، 226 هگلج - ، 186 رد - نیسح  ریما  ج :)  ) لگناک لکناک /

.316 هب - ندمآ  زا  خرهاش  ندوب 
.55 هریبن - خیش :)  ) یئوماک

. نوطلا - 267 هب - نارق  بحاص  ناطلس  نتفر  ج :)  ) نوطلا كوربک /
: رومیت کیبک  رومت / کبک  لوغم / رومیت  کبک 

ریما نتشک  هئطوت  ناتسلوغم 201 -، میسقت  ریالج 230 -، مارهب  لـیا  و  نارقبحاص 229 -، ریما  و  نارقبحاص 229 -، ریما  زا  تعاـطا  - 
اب حلص  لوغم 181 -، رکشل  هدرکرس  دنقرمس 182 -، ات  ندنار  رهنلا 201 -، ءارواـم  هب  هلمح  ناتسلوغم 229 -، تموکح  یجاح 201 -،

ندش 230. یغای  ،- 231 رکشل - رارف 231 ، نارق 229 -، بحاص  ریما  هاپس  رد  یچرجغ  ناتسلوغم 230 -، طبض  ارما 231 -،
،- اقوب 87 نسیا  هب  تنطلس  تخت  میلـست  ناسارخ 115 -، رب  نتخات  قاجریکنا 88 -، و  يرگوجنا 87 -، ،- 88 ناخ : اود  نب  ناخ  کـبک 

تافو 90. کلامم 89 -، تلادع 87 و 89 -، تنطلس 87 -، نالغاروسی 87 -، عفد  روسیاب 89 -، گنج  سولج 89 -،
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يزاغ 308. ناطلس  و  ناخ 308 -، سورا  یچلیا  توغکنم -: کبک 
298 پ. ندنل : هناخباتک 

5 پ. نارهت : هاگشناد  يزکرم  هناخباتک 
.1 سیراپ : یلم  هناخباتک 
.4 نارهت : یلم  هناخباتک 

5 پ. هیکرت : عماج  ینی  هناخباتک 
. اقوبتیک وکاله 118 - هاگرد  هب  نتسویپ  اقوبتک -:

.274 ج :)  ) هروتک
.137 رد - گرزب  نسح  خیش  نب  سیوا  هربقم  ج :)  ) ناجیجک

ندش 137. هتشک  هجاوخ -:)  ) یجیجک
رد قامقوت  رکشل  مازهنا  ، 252 بآ - ج :)  ) رک

416 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.109 دور - هب  ناخ  هکرب  ندیسر  ، 254 دور - هرانک 

.266 تشد - ج :)  ) البرک
هرصاحم 131. ج -:)  ) نامترک

.146 رکشل - گ :)  ) درک
هب ندـمآ  سبح و  زا  یئاـهر  ،- 19 تموکح - ، 20 سبح - ، 20 نارـسپ - زمره :) كولم  زا   ) هاـش نادرک  نیدـلا  زع  کـلم  هاـش / نادرک 

.20 تافو - هراکنابش 19 و 20 ، كولم  و  زیزعلا 20 -، دبع  نیدلا  زع  کلم  اب  هحلاصم  هرکاذم و  زومره 20 -،
نیدلا ثایغ  تافو  ، 109 رد - رایـسب  لتق  حتف 264 ، و 313 -،  269 رد - خیـش  رمع  ، 116 قیرط - عاـطق  نادزد و  ، 252 ج :)  ) ناتسدرک

تایالو 52. ،- 14 دودح - رد  دمحم 
شمتغرویس 31. نوخ  صاصق  نامرک 31 -، تموکح  شمتغرویس 30 -، اب  جاودزا  رومیتوکنم -:) تنب   ) نیچودرک

.267 هعلق - ریخست  ج :)  ) كوکرک
.252 هعلق - حتف  ج :)  ) مرک

،9 زا - دومحم  نیدـلا  ماظن  جارخا  ، 165 تموکح - رد  يوجنیا  قحـسا  وبا  ، 152 زا - رفظم  دمحم  ندـمآ  ، 117 ، 19 ، 9 ، 8 ج :)  ) نامرک
ردص تشگزاب  ، 312 وکدیا - ، 28 یلاـها - ، 145 رد - وجنیا  هاـش  دوـمحم  كـالما  ، 149 یهاشداپ - كـالما  ، 8 ربزوغ - موق  يـالیتسا 

رب بجاح  قارب  طلـست  ، 145 ریخست - ، 9 رد - زرابم  نیدـلا  بطق  نتـسشن  تخت  هب  و 25 ،  24 رد - بجاـح  قارب  ، 32 هب - يرهبا  نیدـلا 
وبا تموکح  148 پ ، رد - رفظم  لآ  تموـکح  21 و 25 و 155 ، مکاح - ، 148 رد - كول  لاـمج  ، 32 هنحش - اغبرومیت  ، 25 ریشاوگ -

،159 رب - دمحا  ناطلس  تموکح  ، 33 رب - لوغم  ءاـغوراد  تموکح  ، 31 رب - نیچودرک  هدازدـناوخ  تموکح  ، 165 رد - يوجنیا  قحسا 
- تموکح 21 و 33 و 145 ، رب - رفظم  دمحم  تموکح  ، 32 رب - هاش  دمحم  تموکح  ، 33 رب - ناهج  هاش  نیدلا  بطق  ناطلـس  تموکح 
- زا رفظم  دمحم  جورخ  32 پ ، زا - هاش  دمحم  ناطلـس  ندش  جراخ  ، 146 هب - قحسا ] وبا   ] خیـش ریما  هلمح  بجاح 25 ، قارب  رتخد  رهم 

ینزوز ، 154 هب - عاجـش  هاـش  نتفر  ، 9 هب - بجاـح  قارب  ندـنار  ، 155 مکاح - لواـکب  هاـشتلود  ، 27 رد - یهاـشمزراوخ  يوـعد  ، 142
27 تنطلس - ، 29 تموکح - رد  نیدلا  بطق  نب  شمتغرویس  نیدلا  لالج  ناطلس  158 و 159 ، تموکح - رد  دمحا  ناطلس  ، 25 مکاح -

عاجش هاش  و 30 ،
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417 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
رد نیدلا  بطق  ، 19 هب - لام  نداتسرف  حتف 147 ، ،- 146 هب - ناغوا  زا  مئانغ  ، 28 تموکح - زا  جاجح  لزع  154 و 155 ، تموکح - رد 

هرصاحم 32 و ،- 155 هب - سیوا  یـشکرکشل  ، 145 هب - خیش  ریما  یـشکرکشل  ، 155 رکشل - ، 218 ناـباب - يوک  و 27 ،  26 تموکح -
رفظم ، 25 هب - ناتـسودنه  زا  نیدلا  لالج  ناطلـس  تعجارم  دمحا 159 ، ناطلـس  نفدم  132 و 140 -، تموکح - رد  رفظم  دـمحم  ، 146

- تموکح تباین  ، 24 كولم - ، 29 رد - ناکرت  غلتق  هربقم  ، 31 تنطلس - رد  جاجح ...  نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم  ، 12 رد - دمحم  نیدلا 
.30

.9 هب - زرابم  نیدلا  بطق  دادما  گ :)  ) ناینامرک
.303 رد - خیش  رمع  ج :)  ) هنیمرک

ماشحا 250. ج -:)  ) دورهرک
دوریام 37. رد  ،- 52 هعلق - رد  نیدلا  زع  ج :)  ) تیرک

،101 هب - رومیتقآ  نتفر  ، 236 رد - مزراوخ  ناچوک  هناخ  ، 175 زا - يزاغ  ناطلس  قیقحت  96 و 169 ، رد - سالرب  یجاح  ریما  ج :)  ) شک
162 و 169. رکشل - ، 185 رد - يزاغ  ناطلس  ، 101 هب - رداهب  سابع  نتفر  ، 101 هب - رداهب  یلع  خیش  نتفر  ، 173 هب - رومیت  ریما  نتفر 

.221 ترایز - هبعک :
.299 عومجم - ندنادرگ  روهقم  ، 34 وزغ - گ :)  ) رافک

شیماتقوت 79. طسوت  طبض  ،- 309 ج :)  ) هفک
دنقرمـس هب  زا - نابرق  ینواـج  موق  چوک  و 210 ،  189 هب - يزاغ  ناطلـس  نـالوسر  نتفر  ، 241 هب - نارقبحاـص  ریما  نتفر  ج :)  ) تـالک

.244
.244 رد - ابو  ، 124 رد - زورون  رسپ  ج :)  ) هوک تالک 

. نالغوا هجانک  شیماتقوت 257 - عفد  نالغوا -: هجانک  نالغا / هجالک 
.66 هب - ياقون  نارسپ  رارف  ج :)  ) رالک

[: کیب يدلگ  ناخ /[  کیب  یناج  نب  کیب  يدلک 
. ناخ کیب  یناج  نب  کیب  يدلگ  - 74 هنتف -

.4 ج :)  ) هتکلک
ناخ 62. زکنیج  یلصا  تروی  ج -:)  ) نارولک

نارق 285. بحاص  ناطلس  طسوت  حتف  ج -:)  ) خامک
نارقبحاص 264. ناطلس  زا  لابقتسا  دیس -:)  ) نیدلا لامک 

تموکح دیس -:)  ) میحرلا دبع  نیدلا  لامک 
418 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناردنزام 292.
ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) یشکنامک

نارق 229. بحاص  ناطلس  هاپس  هب  نتسویپ  هرمک -:
.199 رد - يزاغ  ناطلس  رکشل  ج :)  ) نکشمک

. نالغا هجالک  یغای 271 - راغکنارب  جوا  زا  ندش  ادج  نالغا -: هجالک  نالغوا / هجانک 
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.157 رد - دومحم  هاش  دورف  ج :)  ) هرانک
وککنم 64. ادوت  لزع  تکراشم 64 -، هب  یهاشداپ  وبراد -:) رسپ   ) اکوب کجنک 

تارغکنوق 78. لسن  زا  شیماتقوت -:) ردام   ) کجنوک نتوک 
ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) دنوتوک

.277 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) يروک
.288 لدنتسوک :

.107 تاجرازه - رامورات  ج :)  ) نسوک
.264 هار - زا  خیش  رمع  رذگ  ج :)  ) نابوچ کشوک 

.49 گ :)  ) یکشوک
67 و 70. نیطالس - ، 76 سولا - فرصت  ، 60 رد - نزریا  سولا  ءارما  ، 74 يارما - ياتقوت 60 ، دالوا  زا  گ -:)  ) هدروا كوک 

.44 دنبرد - ج :)  ) دور هوک 
.42 ج :)  ) كدرز هوک 

.253 ياهرکشل - ج :)  ) ناتسهوک
.111 رد - نوغرا  نفدم  ج :)  ) ساجس هوک 

هاش 43. فسوی  کباتا  لاغرویس  ،- 43 رد - لوش  نیدلا  مجن  ردارب  ج :)  ) هیولیکهوک
.218 ج :)  ) نامرک ناناب  يوک 

.218 ج :)  ) هیناطلس زارد  يوک 
.64 ج :)  ) برهک

وکاله 118. هاگرد  هب  نتسویپ  هلکت 41 و 42 -، کباتا  و  اقوبتک -: نایون / اقوبتیک 
.247 رد - يریسمرگ  ناموت  ج :)  ) چیک

سولج 30 یهاشداپ 111 -، نازاغ 141 -، هب  تنطلس  لاقتنا  نوتاخ 30 -، هاشداپ  اب  جاودزا  لوغم -:) ناخلیا   ) ناخ اقابا  نب  ناخ  وتاـخیک 
لزع نوتاخ 30 -، هاشداپ  هب  نامرک  تنطلـس  نوتاخ 31 -، هاشداپ  دزن  نداتسرف  شمتغرویـس و  يریگتـسد  ناشیورد 121 -، و  و 121 -،
دزن شمتغرویس  نداتسرف  بایسارفا 44 -، کباتا  عفد  هب  یجادوا  يادالود  ریما  نداتـسرف  بایسارفا 44 -، کباتا  وفع  شمتغرویس 30 -،

.111 يارما - ندش  مزهنم  نوتاخ 31 -، هاشداپ 
،- و 144 زاریـش 142  تموـکح  و 144 -، سبح 141  رـسپ 147 -، دـالوا 144 -، وجنیا -: هاـش  دـمحم  نب  ورـسخیک  وجنیا / ورـسخیک 

سراف 141، تموکح 
419 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تافو 141 و 144. وجنیا 143 -، هاش  دوعسم  تموکح  عنم  وجنیا 143 -، هاش  دوعسم  طسوت  ندش  دیقم  ردپ 140 -، ماقممیاق  - 
،- یفوص 234 نیـسح  هب  ماـغیپ  نارقبحاص 234 -، ناطلـس  اب  یفوص  نیـسح  ریما  حلـص  تامدـقم  ندز  مهرب  ریما -:)  ) ینالتق ورـسخیک 

ندرک عمج  بیقعت 204 -، نالتاق 167 -، ریخست  ناتسکرت 211 -، رد  لوغم 170 -، رکشل  هب  نتسویپ  نارقبحاص 220 -، ریما  هب  نتسویپ 
،- رارتوا 198 هب  نـتفر  كزید 196 -، رد  رتـخد 154 -، شردارب 223 -، داـبقیک  یهاوـخنوخ  كرمخ 197 -، رد  نالتق 203 -، رکـشل 
،- نیـسح 212 ریما  رکـشل  اب  هلباقم  نغازق 223 -، نیسح  ریما  نتـشک  ،- 197 يزاغ 195 - ناطلـس  و  نیـسح 170 -، ریما  زا  ینادرگیور 

ندش 203 و یغای  ،- 169 ردارب - دابقیک  قاسای  نالتق 204 ، هب  تمیزه  ارما 220 -، اب  تقفاوم  نیسح 100 و 213 -، ریما  هب  ندش  قحلم 
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.213
.20 هریزج - مکاح  نیدلا 21 ، بطق  کلم  طسوت  ریخست  ج -:)  ) شیک

. یشک نیدلا  لالج  233 پ - یشیک :
نسح 7. نیدلا  ماظن  و  هراکنابش -:)  ) دابقیک

(: وجنیا هاش  دومحم  نب  ورسخیک  رسپ   ) دابقیک
زاوچکین 147. اب  نتخیرگ  نامرک 147 -، حتف  ،- 144

ندیسر 169. قاسای  هب  ،- 223 نوخ - ینالتق :) ورسخیک  ردارب   ) ینالتق دابقیک 
گ

کلم 277. تاناموت 277 -، دالب 283 -، ج -:)  ) جرگ
- تازغ ، 138 رد - سیوا  نب  دـمحا  نـب  رهاـط  ، 277 تازغ - رد  نارقبحاـص  ناطلـس  نارادرـس 289 ، لابج 290 -، ج -:)  ) ناتـسجرگ

نارقبحاص 277. ناطلس  شروی  عالق 290 -، حتف 283 و 287 و 288 -، ،- 277
نتساوخ 289. راهنز  ،- 284 گ :)  ) نایجرگ

.284 ، 241 ج :)  ) هوکهدرگ
.263 هب - رومیت  ریما  ندیسر  ج :)  ) ناگرگ

زاخبا 284. هب  یگدنهانپ  جرگ -:) کلم   ) نیگرگ
طسوت حتف  ،- 173 هب - ارما  روـمیت و  ریما  نتفر  ،- 99 هب - ارما  نـتفر  ،- 174 هب - نیـسح  ریما  رومیت و  ریما  هرابود  ندمآ  ج -:)  ) ریـسمرگ

تایالو 252. نارق 247 -، بحاص  ناطلس 
- هب زودلس  نایب  ریما  نتخیرگ  ، 247 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) تاریسمرگ

420 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
یلاها 154. ندش  یغای  ،- 155 هب - سیوا  یشکرکشل  ، 207

.173 هب - نیسح  ریما  ندش  هناور  ، 162 ج :)  ) راهدنق ریسمرگ 
. دابانشوخ دابانشوج - 7 پ - ج :)  ) دابانشوج داباتشگ /

. ناخ کیب  یناج  نب  کیب  يدلک  ارما 70 - نتشک  تنطلس 70 -، سولج 70 -، ناخ -: کیب  یناج  نب  کیب  يدلگ 
.275 رانک - ات  ولم  بیقعت  ، 215 ج :)  ) گنگ

.25 رب - بجاح  قارب  طلست  ج :)  ) ریشاوگ
.264 رد - روصنم  هاش  ج :)  ) هلیتاپ دوگ 

.24 ءارما - ياتخارق : ناخروگ 
. ناخ اقابا  نب  ناخ  وتاخیک  غیلری 13 - مایا 14 -، لوغم -:) ناخلیا   ) ناخ وتاخیگ 

.38 لها - بسن  حتف 43 ، ،- 252 رد - رداهب  یلع  خیش  فرصت 114 ، ج -:)  ) تانالیگ نالیگ /
حتف 264. ج -:)  ) ویگ

تافو 62. جاولی 26 پ -، دومحم  و  هلیح 62 -، يرامیب 61 -، تایالو 61 -، يایاقب  صالختسا  ناخ -: كویگ 
. نوس نامتراه ، - 1 باتک :)  ) ترمویگ

ل
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.64 ج :)  ) خال
ندش 154. یغای  ،- 154 هبارخ - ج :)  ) رال

ندش 154. لیا  گ -:)  ) نایرال
لتق 286. سالرب -:) رسپ   ) یلغوا سال 

(: فسرازه هدازمع   ) رمع نیدلا  لامج  يابلال ،
. يابلال رمع  نیدلا  لامج  ناتسرل 41 - تموکح  - 

. يال گنج  - 102 گنج - هیمست  هجو  گنج :)  ) يال
.4 باتک :)  ) خیراوتلا بل 

.60 ج :)  ) ياتبل
شیماتقوت 79. طسوت  طبض  ،- 67 ج :)  ) اقبل

. ناتسرل - 37 ج :)  ) رل
37 رل :) هفیاط  دج   ) رل

عاجش يدعت  روج و  و  گنج 41 -، رد  دیشروخ 49 -، نیدلا  عاجـش  لزع  ياضاقت  ،- 41 يالیتسا - دعـس و  کباتا  ، 37 گ :)  ) نارل رل /
.12 تیالو - ، 37 هیمست - هجو  رکب 51 ، وبا  نیدلا  فرش  اب  ندش  قفتم  ،- 38 تغل - ، 58 نایادخدک - دیشروخ 49 ، نیدلا 

.47 یلاعا - ، 38 ج :)  ) گرزب رل 
. یکسرونیم 5 پ - هلاقم :)  ) کچوک رل  گرزب و  رل 

دمحا 45، نیدلا  ترصن  کباتا  طسوت  دوعسم 53 -، نیدلا  ردب  طسوت  يدابآ  يدابآ 41 و 42 و 45 و 53 -، ،- 264 ، 147 ج :)  ) ناتسرل
ندمآ

421 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
اهیبارخ حالصا  ،- 43 مکاح - بایسارفا  کباتا  ، 39 هب - ماش  قامسلا  لبج  زا  برع  ياهراوناخ  ندمآ  51 و 52 ، هب - لیلخ  نیدلا  ماسح 

- زا نالوش  ندرک  نوریب  ، 42 هب - هلکت  کباتا  تشگزاب  ، 37 یلاها - لصا  باعشنا  ، 50 هب - تایب  تیالو  ندـش  هفاضا  یلاها 44 ، ،- 57
،- و 40 يولـضف 39  دمحم  طسوت  ریخست 40 -، ،- 50 تایالو - هب  تایب  تیالو  مکاـح  هناـکرت  تخاـت  ، 38 هب - بارعا  یگدـنهانپ  ، 40

تموکح دمحا 45 و 48 -، کباتا  تموکح  دیعس 48 -، وبا  کباتا  تموکح  تموکح 41 -، تیالو 38 -، میسقت  نالوش 38 -، فرصت 
تموکح هاش 43 -، فسوی  کـباتا  تموکح  فسرازه 42 -، نوغرا  بلا  نیدـلا  سمـش  کباتا  تموکح  و 47 -، بایسارفا 44  کباتا 

،- رمع 55 نیدـلا  ماسح  تموکح  رـضخ 54 -، نیدلا  لامج  تموکح  دوعـسم 53 -، نیدلا  ردب  تموکح  دوعـسم 54 -، نیدلا  ردب  دالوا 
نیـسح نیدلا  زع  تموکح  دیشروخ 50 -، نیدلا  عاجـش  تموکح  رکب 51 -، وبا  نیدـلا  فرـش  تموکح  دمحا 59 -، يدیـس  تموکح 
نیدلا باهـش  هلمح  دومحم 58 ، نیدـلا  عاجـش  نب  نیدـلا  زع  کلم  تموکح  نیدـلا 55 -، لاـمج  نب  دومحم  نیدـلا  زع  تموکح  ،- 56
نیدلا ءاهب  یـشکرکشل  ، 264 رد - خیـش  رمع  ، 54 رد - لـخاد  دـنواهن  رتشوش و  ، 143 هب - هاـش  دوعـسم  ریما  نتفر  ، 53 هب - هاش  ناـمیلس 

یناریو 47. كولم 37 -، ،- 42 رد - لوغم  رکشل  ، 41 هب - سنوی  نیدلا  دامع  فساشرگ و 
.49 بعش - ، 41 رادرس - ، 44 ماکح - ، 41 تایالو - فرصت  ، 49 لاوحا - عاضوا و  ، 38 گ :)  ) کچوک رل 

.49 بقل - عوقو  یکاس 49 ، موق  نابز  نابز 37 -، يرل -:
تافو 129. رارف 128 -، سولج 128 -، ناخ -: رومیت  اغط  نب  هاشداپ  نامقل 
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.49 گ :)  ) کل
حتف 252. ،- 288 ج :)  ) ناتسزکل

.275 هب - ولم  تمیزه  ج :)  ) تونکل
.4 رد - يرفعج  خیرات  هخسن  ، 5 ، 4 ج :)  ) دارگنینل

.277 رد - نارقبحاص  ناطلس  ج :)  ) يرول
.37 دنبرد - ج :)  ) كول
حتف 275. ج -:)  ) ینول

.63 ج :)  ) رواهل
.242 رد - هعلق  نتخاس  ج :)  ) ارهل

. يدنقرمس ثیل  وبا  يدنقرمس / ثیللا  وبا  - 232 سیل :
422 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.251 رد - هاش  ناطلس  دمحم  ج :)  ) نالیل
.156 نونجم : یلیل و 

م
.67 ، 60 ج :)  ) رجام

نیدلا 21. بطق  تسد  رد  ج -:)  ) لوچام
،211 رد - يزاغ  ناطلس  هب  هاش  دومحم  نتـسویپ  ، 193 هب - يزاغ  ناطلـس  تشگزاب  ، 192 هب - يزاغ  ناطلـس  نارکون  ندمآ  ج :)  ) ناخام
- زا نیسح  ریما  يزاغ و  ناطلس  نتفر  ، 192 هب - وتیاجلوا  ریما  یسوم و  ریما  نتفر  ، 172 رد - نیسح  ریما  رومیت و  ریما  سبح  ، 99 همکارت -

98 و 189 و 192 و 193 و 210. رد - يزاغ  ناطلس  ، 99
چوک ، 269 رهاظ - رد  نارقبحاص  ناطلس  ، 314 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ، 314 رد - يزاغ  ناطلس  هب  خیش  رمع  گرم  ربخ  ج :)  ) نیدرام

. نیدریم - 267 زا - نارق  بحاص  ناطلس 
- هب اهرکشل  ندش  هناور  ، 240 هب - نارقبحاـص  ریما  نتفر  ، 41 ناکیزات - ، 291 رد - راتات  ماوقا  صالختسا 128 ، ،- 43 ج :)  ) ناردنزام
،244 ياهدحرـس - رد  رداـهب  یلع  خیـش  ، 274 تموـکح - رد  خرهاـش  ، 264 رد - نارقبحاـص  ناطلـس  و 280 ،  128 نارادرـس - ، 263

.249 رکشل - كاله  ناخ 118 ، رومیت  ياغت  نفدم  ،- 248 هب - نارقبحاص  ناطلس  یشکرکشل 
تمیزه 249. گنج 241 -، كرت  گ -:)  ) نایناردنزام

دعس هجاوخ  بایسارفا و  نفدم  ،- 40 هنطلسلا - راد  ، 40 مالسالا - راد  ، 45 هب - هاش  فسوی  کباتا  قودنـص  ندروآ  ج :)  ) ریما لام  لام /
دمحا 45. نیدلا  ترصن  کباتا  نفدم  نیدلا 46 -،

.272 تراغ - گ :)  ) وتقومام
.42 ج :)  ) درکنام

.264 هعلق - رد  خیش  رمع  ، 49 هعلق - رد  دیشروخ  نیدلا  عاجش  ج :)  ) هرکنام
.49 گ :)  ) ياهرکنام

.41 رد - گنج  ج :)  ) تشکنام
نیسح ریما  96 و 162 و 163 و 205 و 299 ، يارما - ، 205 سولا - يزاغ 97 ، ناطلـس  يالیتسا  ،- 270 ، 206 ، 167 ج :)  ) رهنلا ءارواـم 
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- ناگرزب ، 169 هب - سالرب  یجاـح  ریما  تشگزاـب  ، 185 عاضوا - لوـغم 182 ، زا  رکـشل - مازهنا  ، 233 رد - بـالقنا  و 185 ،  178 رد -
تموکح 83 و 97 و 162 ، رد - رومیت  قلغت  ناطلس 163 ، نازق  طسوت  فرصت  نغازق 95 -، طسوت  فرصت  نالوغم 179 -، ریخست  ،- 233

423 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
،198 مالـسا - راد  ، 115 یبارخ - ، 234 كاخ - ، 170 هب - هاـشداپ  رومیت  قـلغت  هلمح  ، 201 هب - لوـغم  يارما  هلمح  ، 125 رد - وتیاجلوا 
162 و 163 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ، 248 هب - ناجیابرذآ  قارع و  سراف و  نیطالـس  نتفر  ، 102 هب - ارما  نتفر  ، 109 هب - وکاله  ندیسر 
،316 رد - ردنکسا  ناطلـس  ، 303 ّدحرس - ردنکسا 315 ، ناطلـس  هب  ندرپس  ،- 254 هب - نـالغا  هجاوـخ  قآ  نیدـلا و  رمق  نتفر  و 256 ،

عمط ، 178 عومجم - ندـش  فاص  27 پ ، رایتخا - بحاص  ، 94 ناهج و - عمش  ، 315 قسن - طبـض و  خرهاش و  ، 315 يزاغ و - ناطلس 
254 و رد - قامقوت  رکشل  ، 115 رد - ناریا  رکشل  ، 92 رد - ناطلس  نازق  ، 307 رد - لوغم  هدرب  مالغ و  ، 107 تکلمم - هب  نالغا  دمحم 
26 پ، رد - جاولی  دوعـسم  ، 91 دجاسم - و 200 ،  182 ياهرکشل - ، 107 هب - نالغا  هجاوخ  رـضخ  نب  نالغا  دمحم  یـشکرکشل  ، 256

.301 شروی - ، 118 رد - ناخ  وکالوه  ، 83 رد - ياطغج  لسن  96 و 270 ، کلامم - فیاوط 207 ، كولم  تسد  رد  ،- 93 رد - لوغم 
. نایماب نایماب 83 - رهش  بقل  ناغروقوام -:

فرصت 40. ج -:)  ) روهام
.37 رد - نازینک  لوزن  ، 49 یلاها - ج :)  ) دورهیام دوریام /

.189 هب - يزاغ  ناطلس  نتفر  ج :)  ) غرمیام
رفظم 148 پ. لآ  ریما  نیتسخن  هداوناخ 148 پ -، ریما -:)  ) دمحم نیدلا  زرابم 

بطق تفلاخم  نآاـق 27 ، هاـگرد  هب  ندرب  دادـغب 26 -، ترـضح  هب  اجتلا  ،- 27 هانگ - تاـبثا  ، 26 بجاح :) قارب  رـسپ   ) هجاوخ كراـبم 
نیدلا 27. بطق  طسوت  تکاله  ودرا 26 -، مزالم  ،- 27 اب - نیدلا 

.74 نزریا : نب  هجاوخ  كرابم 
شردارب 154. نتشک  يرفظم 154 -، ییحی  ندرک  دازآ  هاشکرابم -:

ینابزوی 85. تافو 85 -، سولج 85 -، وکالهارق -: نب  هاشکرابم 
يادخدک ،- 193 ترک ]  ] نیـسح کـلم  دزن  نتفر  نیـسح 172 -، ریما  روـمیت و  ریما  هب  شکـشیپ  مارتـحا و  ریما -:)  ) يرجنـس هاـشکرابم 

ناخام 99. همکارت  نالومتم  زا  يزاغ 99 -، ناطلس  نیسح و  ریما  هب  کمک  ناخام 172 -،
راهدنق 247. هرصاحم  نمشد 309 -، رکشل  زا  يریگربخ  یشرق 189 ، راصح  صحفت  ریما -:)  ) رداهب رشبم  رشبم /

.53 گ :)  ) هفوصتم
اب رفظم  دمحم  هحلاصم  دیس -:)  ) یبتجم
424 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

خیش 146. ریما 
. مظعا يانالوم  فرشا 145 - کلم  و  سراف -:) تاضقلا  یضاق   ) لیعمسا نیدلا  دجم 

.272 نتشک - باجنپ 273 ، رد  گ -:)  ) ناسوجم
4 پ. هیرشن :)  ) یناملآ نیقرشتسم  تئیه  هلجم 

. ياهراکنابش دمحم  دمحم - ياهراکنابش ، 5 پ - ، 5 باتک :)  ) باسنالا عمجم 
. نیلو چیوکسامور - 5 پ - ، 4 باتک :)  ) نیرز هدروا  خیرات  هب  عجار  داوم  هعومجم 

5 پ. مشاهریم : ثدحم ،
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.60 ج :)  ) یشحم
نیسح 143. ریپ  هب  ندش  قحلم  ناهفصا 143 -، هب  نتخیرگ  دیپس 143 -، هعلق  رد  سبح  ورسخیک -:) ریما  ردارب  ریما ،  ) دمحم

تعواطم 32. هب  ندمآ  نوریب  تراسا 139 ، دلو -:) هاش  نب  دومحم  ردارب  ناطلس ،  ) دمحم
شیک 21. مکاح  نیدلا -:) ردب  رسپ  کلم ،  ) دمحم

كربط 159. هعلق  رد  ییحی -:) هاش  رسپ  ناطلس ،  ) دمحم
(: يولضف نسحلا  وبا  نب  یلع  رسپ   ) دمحم

تشذگرد 40. نایرغلس 39 -، تمدخ  نارسپ 40 -، ،- 39 تینک - رهاط  وبا 
.283 نید - سومان  ، 122 نادنزرف - بهذم  ص :)  ) دمحم

. دمحم نیدلا  ثایغ  - 126 نیدلا : ثایغ  دمحم ،
ناخ 78. کب  رومیت  تسد  هب  ندش  هتشک  لوق 78 -، لوس  تاناموت  تموکح  ناخ -:) کب  رومیت  مع  نبا   ) نالغا دمحم 

رهنلا ءارواـم  تکلمم  رد  عمط  سولج 94 و 107 -، رداهب 107 -، دمحا  هدازناطلـس  اب  صالخا  نالغا -: هجاوخ  رـضخ  نب  نالغا  دمحم 
.106 رومیت ] ریما   ] هاگرد مزالم  ،- 107

،- دومحم 56 نیدلا  زع  هب  وجنا  كالما  تموکح  نامرف  ودرا 33 -، هب  ناهج  هاش  نیدلا  بطق  ناطلس  راضحا  ناطلـس -:)  ) وتیاجلا دمحم 
دزی ناهج 33 ، هاش  نیدلا  بطق  ناطلس  هب  نامرک  تموکح  غیلری  تافو 56 ، دوعسم 56 -، نیدلا  کلف  یکباتا  ناتسرل و  تموکح  نامرف 

. هدنبادخ دمحم  - 36 دهع - رد 
هجاوخ 76. رومیت  نب  ناخ  زیزع  و  يوسیلا -: دمحم 

.167 هاش :)  ) یناشخدب دمحم 
32 پ. یچاچ : ردب  نب  دمحم 

نب ناطلس  نیدلا  لالج  شردارب  نتشک  ناطلس -:)  ) شیماتقوت نب  دمحم 
425 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

سولا 81. هب  ندش  دراو  شیماتقوت 82 -،
.55 فساشرگ : نب  دمحم 

. نایب دمحم  خیش  - 302 نایب : دمحم 
رومیت 172. ریما  هرابرد  شردارب  هب  تحیصن  ،- 99 ، 98 نابرق :) یناجکیب  یلع  ردارب   ) نابرق یناجکیب  دمحم 

باجغا 252. لیا  هب  تخات  ،- 189 یسوم : نب  کیب  دمحم 
. نالغا هجاوخ  رضخ  نب  نالغا  دمحم  رداهب 94 - خرهاش  و  سولج 94 -، هجاوخ -: رضخ  نب  ناخ  دمحم 

133 و 135. رهاوخ - ، 140 نامز - رد  سراف  تموکح  ، 133 رهاوخ - نوتاخ  ياتاجلا  ناطلس :)  ) هدنبادخ دمحم 
ياتخارق 24. سولا  رب  يزوریپ  ناخ 26 پ -، زیگنچ  ریفس  و  هاشمزراوخ -: دمحم 
ماش 39. قامسلا  لبج  ياهبرع  و  دمحم -:) نیدلا  ریصن  ریزو   ) دیشروخ دمحم 

یکش 252. صالختسا  شیورد -: دمحم 
زومره 23. حتف  شیماتقوت 261 -، و  ریگناهج -: نب  ناطلس  دمحم 

ناردنزام تموکح  شیماـتقوت 261 -، و  زیربت 251 -، زا  تشگزاـب  تشگزاب 310 -، ير 250 -، هب  ندمآ  ریما -:)  ) هاش ناطلـس  دـمحم 
هغارم هب  نتفر  ساجس 250 -، هب  ندیـسر  هیناطلس 250 -، هب  نداتسرف  نارادرس و  يریگتـسد  نمشد 309 -، رکـشل  زا  يریگربخ  ،- 250
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.251 هداتسرف - ناجیابرذآ 250 ، هب  تمیزع  نالغا 310 -، کلم  رومیت  رب  نوخیبش  نایناتسیس 245 -، و  لداع 250 -، وراس  و  ،- 251
تافو 23. شردپ 22 -، ماقممیاق  نامرک 22 -، زاریش و  هب  جاب  هاش -: نمهب  نب  هاش  دمحم 

ناـمرک 32، تموکح  و  يرهبا 33 -، نیدلا  ردـص  هب  تافطلت  و  ناطلـس -:)  ) جاجح نب  هاش  دـمحم  نیدـلا  رفظم  جاجح / نب  هاش  دـمحم 
نیدلا ردص  نداتسرف  راکش 32 -، نیدلا 32 -، ریهظ  نیدلا و  دامع  هجاوخ  ندناسر  تسایـس  32 پ -، هاگتسد - رد  نیدلا  ردص  هجاوخ 

تافو 33. ودرا 33 -، هب  يرهبا 
5 پ. ، 5 ياهراکنابش : دمحم 

و 151 و دالوا 148  دبیم 152 -، هبـصق  عاطقا  ناجیابرذآ 136 -، رب  ـالیتسا  زاریـش 149 -، صالختـسا  رفظم -: نب  دمحم  رفظم / دمحم 
،- تساوخ 153 دزی  هعلق  هب  دیعبت  ،- 151 همخت - نداتفارب  ، 149 هب - نامرک  یهاشداپ  كالما  ندیشخب  سراف 133 ، هب  تشگزاب  ،- 265

فرصت نامرک 145 -، فرصت  ناجیابرذآ 149 -، فرصت 
426 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

رد رارطا 154 -، هـعلق  رد  سبح  نادور 147 -، ناجنسفر و  زا  رکـشل  يروآعمج  نادزد 148 -، بیقعت  دزی 145 -، فرصت  دبیم 149 -،
،- نامرک 142 زا  جورخ  تامدخ 36 -، دزی 36 -، تموکح  نامرک 21 و 33 و 140 و 145 -، تموکح  هاشداپ 148 -، دیعس  وب  روضح 
،- مجع 148 قارع  يرادهار  زاریش 149 -، نادیم  رد  وجنیا  قحسا  وبا  نتشک  يریگتسد و  ودرا 148 -، هب  ندرب  كول و  لامج  يریگتسد 
رد یناتسدروم 152 -، رمع  سیئر  و  ،- 146 زا - ناغوا  همرچ و  نالوغم  ینادرگيور  زاریش 149 ، هب  نتفر  یتیهاپس 148 -، بادآ  دشر و 

نیاص نیدلا  سمـش  انالوم  رب  هبلغ  ریخ 153 -، عاقب  تافوقوم  قسن  طبـض و  خیش 152 -، ریما  تسکش  نیدلا 153 -، ءاهب  هجاوخ  يارس 
نداتسرف خیش 146 -، ریما  دزن  ملید  یجاح  نداتسرف  ناهفصا 153 -، هب  زیربت  زا  رارف  زاریش 142 و 147 -، حتف  زیربت 133 -، حتف  ،- 145

طسوت ندشروک  خیش 147 و 152 -، ریما  نتـشک  نتفرگ 149 -، تردق  لوـغم 146 -، يارما  بلط  نایناغوا 146 -، رس  رب  زاریش  رکـشل 
زاوچکین اب  فاصم  عاجـش 154 -، هاش  اب  تروشم  زاریش 142 -، هرـصاحم  ناجیابرذآ 136 -، هب  سراـپ  زا  یـشکرکشل  شنارسپ 149 -،

یناوید هب  یفقو  عضاوم  نیـسح 149 -، ریپ  هب  ندش  قحلم  وجنیا 149 -، قحسا  وبا  خیـش  اب  هضراعم  خیـش 146 -، ریما  اب  هحلاصم  ،- 147
زمره 22. و  ،- 149

قجنلا هعلق  رد  تسکش 257 -، ندیسر 257 -، تسایس  هب  هاگرد 253 -، هب  نتفر  يریگتسد 257 -، ینالتق -: مارهب  ریش  نب  هکریم  دمحم 
ندش 257. یغای  ،- 253

. مالسا - 112 نید - ، 274 تلود - يدمحم :
،- دادغب 150 رکشل  و  ردپ 149 -، ندرکروک  شنز 150 -، نتشک  دلوت 151 -، زاریش 150 -، صالختسا  رفظم -:) دمحم  رـسپ   ) دومحم

. يرفظم دومحم  هاش  گرم 150 - ردام 151 -،
. يراخب هاش  دومحم  لوا 261 - لوغ  هدنامرف  ناطلس : دومحم ،

ناتسلوغم 207. هب  رارف  نغازق -:) ریما  هون  هّللا ، دبع  ردارب  ناطلس ،  ) دومحم
گرم 105. سولج 93 و 105 -، ياطغج -:) غورا  كولم  زا   ) ناطلس شیمتغرویس ، نب  دومحم 

یگدنهانپ سیوا -: خیش  نب  دلو  نب  دومحم 
427 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

دادغب 135. طبض  ،- 139 تریس - رتشوش 139 ، هب  یگدنهانپ  ناتسزوخ 135 -، هب 
. ناخ نازاغ  - 112 ناخ : دومحم 

.15 تاکولب - هاش : دومحم 
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. هاش دومحم  نیدلا  رصان  - 35 رسپ - جاودزا  دزی :) كولم  زا   ) هاش دومحم 
.32 یشکدوخ - نامرک :) كولم  زا  هاش ، دمحم  ناطلس  ردارب   ) هاش دومحم 

دزی و رد  كالما  دالوا 140 -، دیشر 140 -، دمحم  نیدلا  ثایغ  ریما  رتخد  اب  جاودزا  ودرا 140 و 142 -، رد  وجنا -: وجنیا / هاش  دومحم 
ندش 141 و 142. هتشک  لتق 140 -، نیسح 130 -، ریپ  نداد  تسکش  تموکح 141 -، ناردارب 21 -، نامرک 145 -،

192 و ناگدایپ - يزاـغ 194 ، ناطلـس  نوشق  يارما  زا  يزاغ 191 -، ناطلـس  زا  لابقتـسا  یئاراخب -: هاـش  دومحم  يراـخب / هاـش  دومحم 
رد يزاغ  ناطلس  و  يزاغ 191 و 192 و 211 -، ناطلس  و  اراخب 191 -، رد  نایرواسی  يروآعمج  يزاغ 211 -، ناطلس  هب  نتسویپ  ،- 211

اراخب 191 و 211. یناوید  لام  لوصو  رومأم  ناخام 192 -، هب  زیرگ  اراخب 191 -، هعلق 
،- ناتسودنه 17 دالب  حتف  سولج 16 -، ،- 19 دالوا - هب  کلم  لاـقتنا  ،- 18 زومره :) کلم   ) یتالق دومحم  نیدـلا  نکر  یتالق / دومحم 

نتمهت 17. نیدلا  بطق  و  رافظ 17 -، نیرحب و  سیق و  کلامم  حتف 
.172 رد - هاچ  رفح  ج :)  ) يدومحم

نیدلا 26. بطق  و  لاح 26 پ -، حرش  ناخ -:) زیگنچ  ریزو   ) جاولی دومحم  جاوالی / دومحم 
بجاح 25. قارب  رتخد  ناکرت  میرم  اب  جاودزا  يدزی -: ماس  ریما  نیدلا  ییحم 

ناخ 121 و 122. نازاغ  و  يومحلا -: کلملا  دبع  نیدلا  ییحم 
وجنیا 142. هاش  دوعسم  ياهانب  زا  ج -:)  ) هیدوعسم هسردم 

وکالوه 109. تافو  دصر 108 -، ج -:)  ) هغارم
.228 ، 220 ع :)  ) یلع یضترم 

گرزب 137. نسح  خیش  نب  سیوا  رب  ندش  یصاع  دادغب -:) مکاح   ) اقآ ناجرم 
.86 رد - ناخاقابا  اب  ناکوتاوم  نب  قارب  فاصم  ، 244 هناخدور - رانک  رد  نیدلا  فیس  یجاح  رداهب و  اقوبقآ  ج :)  ) باغرم

.276 هگلج - رد  هاشناریم  هدازریما  ج :)  ) دنرم
ریرس رب  ناخ -: دیرم  خیش / هدرا  نب  دیرم 

428 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
ندشهتشک 71 و 75. سولج 71 -، یناخ 75 -،

يدزی 25. ماس  ریما  نیدلا  ییحم  اب  جاودزا  بجاح -:) قارب  رتخد   ) ناکرت میرم 
.147 رد - خیش  ریما  نفدم  ریبک : خیش  رازم 

وکاله 119. و  وکالوه 109 -، دزن  لتق 108 و 109 -، ندیسر 119 -، تسایس  هب  هفیلخ -:)  ) یسابع مصعتسم  هّللاب / مصعتسم 
.126 ، 6 هّللا : دمح  ینیوزق ، یفوتسم 

.125 يانب - ج :)  ) هیناطلس عماج  دجسم 
.182 رد - نایدنقرمس  داینب 276 ، ج -:)  ) دنقرمس عماج  دجسم 

تافو 19. زیرگ 19 -، زایا 18 -، جورخ  تراسا 18 -، زومره -:) كولم  زا   ) دوعسم نیدلا  جات  کلم  دومحم / نب  دوعسم 
راوزبس 118. رد  جورخ  هجاوخ -:)  ) رادبرس دوعسم 

رتشوش 264. تموکح  لادبرس -: دوعسم 
دنقرمس 47. رد  دمحا 47 -، کباتا  زا  ینادرگور  دمحا -:) کباتا  ردارب   ) هاش دوعسم 

ودرا رد  دیعس  وبا  ناطلس  يارما  زا  نیدلا 46 -، ترصن  نب  بایسارفا  و  یتساب 141 -، یغای  اب  قافتا  وجنیا -: هاش  دومحم  نب  هاش  دوعـسم 
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ترازو رد  تکرش  داهنشیپ  ناتسرل 143 ، هب  نتفر  مازهنا و  ،- 33 زا - زاریش  صالختسا  ریزو 142 ، نیدـلا  ثایغ  رتخد  اب  جاودزا  ،- 142
قارع سراـف و  رد  تموـکح  ناتـسورس 143 -، رد  ورـسخیک  و  ناتـسلوش 140 -، رد  نیـسح  ریپ  اب  گـنج  ،- 142 هب - دیعـس  وبا  ناـطلس 

،- 140 نتخیرگ - ، 141 ندشهتشک - ، 142 ریخ - عاقب  تارامع و  زاریش 141 و 143 ، هب  نتفر  ،- 144 رتخد - ناتسزوخ 141 ، رد  ،- 142
مور 142. هب  نایون  نسح  خیش  ریما  تباین  یتساب 141 -، یغای  اب  عازن  ودرا 142 -، مزالم  ،- 144 نفدم - ورسخیک 144 ، ریما  اب  تفلاخم 

دمحم نیدـلا  بطق  و  ناخاقابآ 27 پ -، دزن  تلاسر  ناخ 109 -، وکـالوه  مارکا  زازعا و  26 پ -، جاولی : کیب  دوعسم  جوالی / دوعـسم 
ياطغج 84. نب  وکالهارق  ترازو  ،- 26

لوغم 112. ندش  ،- 67 هاشداپ - ، 283 ناملسم :
داهج ،- 182 هیزج - لوغم 197 و 212 ، رکشل  طسوت  جارات  قامقوت 256 -، رکشل  طسوت  رازآ  ،- 274 ، 198 ، 119 ، 27 گ :)  ) ناناملسم

- حالص ، 136 تکلمم - رد  یبارخ  ، 197 لاح - یبارخ  ناکرت 29 ، غلتق  تموکح  رد  ،- 234
429 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.206 تکلمم - ، 165 لام - کلم و  ، 47 تحلصم - ةازغ 287 ، لوغم 197 -، رکشل  و  ،- 224 حالف - ، 54 یشیدناحالص - ، 183
لوغم 112. یناملسم -:

دصاق ، 22 نیطالس - 109 و 114 ، ناطلس - ، 282 هماج - ارما 114 ، صالختسا 109 -، دانجا 279 -، ،- 217 ، 122 ، 114 ، 36 ج :)  ) رصم
.117 هب - مور  زا  شاترومت  نتخیرگ  ، 152 هب - رفظم  نب  دمحم 

(: کینوا هعلق  مکاح   ) نامکرت دمحا  ارق  نب  رصم 
نایغط 253 و 314. کینوا 270 و 314 -، هعلق  رد  نصحت  - 

لتق 159. يزوریپ 146 -، دالوا 22 و 58 -، ،- 4 گ :)  ) رفظم هیرفظم / نایرفظم /
تافو 12. هراکنابش 12 -، رب  الیتسا  هراکنابش -:) کلم   ) هاش بیط  نیدلا  لالج  نب  دمحم  نیدلا  رفظم 

رد ریخ  عاـقب  نـمحرلا 9 -، دـبع  نیدــلا  زعم  شردارب  و  كالما 13 -، هراکنابـش -:) کلم   ) زراـبم نیدـلا  بطق  نب  دـمحم  نیدـلا  رفظم 
هراکنابش 9. رد  نکمتم  تداهش 10 -، تموکح 9 -، رکب 9 -، وبا  کباتا  رب  يزوریپ  هراکنابش 9 -،

. جاجح نب  هاش  دمحم  لتق 31 - نامرک 31 -، تنطلس  نامرک -:) کلم  ناطلس ،  ) نیدلا بطق  نب  جاجح  نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم 
هیودرا 36. هب  نتفر  دمحم 35 -، نیدلا  بطق  کباتا  زا  ینادرگيور  تراما 36 -، دزی -:) ناگنهرس  زا  ریما ،  ) يدزی رفظم 

روگ 280. هیواعم -:
نادمه هب  نداتسرف  یناطلس 161 -، ترـضح  و  دادـغب 160 -، رد  فسویارق 161 -، هب  اجتلا  عاجـش -: هاـش  نب  نیدـباعلا  نیز  نب  مصتعم 

ناهفصا 151. رد  لتق  ،- 161
لتق 9. یگنز 9 -، نب  دعس  نب  رکب  وبا  کباتا  هب  یگدنهانپ  نمحرلا -: دبع  نیدلا  زعم 

نوتاخ 27 پ. غلتقلوی  حاکن  ماس -: ریما  نب  هاشکلم  نیدلا  زعم 
(: خیراوتلا بختنم  فلؤم   ) يزنطن نیدلا  نیعم 

لاححرش 3 پ. ،- 6 ، 5 ، 3
. ناغم تشد  115 پ - ج :)  ) ناغم

.217 ج :)  ) برغم
کباتا و  يزکرم 1 -، يایـسآ  ،- 295 ، 239 ، 196 ، 184 ، 181 ، 177 ، 166 ، 118 ، 101 ، 91 ، 54 ، 35 ، 11 ، 7 گ :)  ) نـالوغم لوغم /

- سولا 103 و 197 ، يالیتسا - ، 44 تسد - زا  ناریا  صالختسا  دمحا 12 و 47 ، کباتا  ردارب  بایسارفا 
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430 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
و ،- 169 ناریما - 42 و 54 و 82 و 101 و 118 و 146 و 163 و 168 و 201 و 205 و 299 و 306 ، ءارما - 92 و 107 و 122 و 306 ،
رد دــنجزوا 254 -، رد  رهنلا 182 -، ءارواـم  رکــشل  مازهنا  ،- 109 رکــشل - مازهنا  ، 122 ناـمدود - زا  تـلود  لاـقتنا  دـیزیاب 198 ، ریما 

- خیرات ناناملسم 212 ، جارات  ،- 112 ناهاشداپ - ، 182 نابسا - رد  يرامیب  ، 255 دنکزوا - ناتصرفدب  32 پ ، ناخلیا - نیمزناریا 112 ،
هب هاشداپ  رومیت  قلغت  بیغرت  مالسا 103 -، دالب  بیرخت  ،- 1 رـصاعم - یبونج  ناریا  كولم  خیرات  ، 1 زا - سپ  ناریا  نیطالـس  خیرات  ، 1
،- 197 نایچنیقباج - هراکنابش 11 ، فرصت  رهنلا 179 -، ءاروام  ریخست  ناتسلوغم 167 -، كرت  ،- 238 زاتکرت - رهنلا 167 ، ءاروام  حتف 

رداهب 196، کـلم  هب  رکـشل - هلمح  ، 146 يارما - سبح  ناـغوا 146 ، هـمرچ و  هاش 44 -، فسوی  کباتا  رـسپ  نیدـلا  لالج  اـب  گـنج 
ناـخاود 90، نب  یچرود  و  ،- 201 رکشل - عفد  ، 306 نارتخد - ، 33 ءاغوراد - ، 162 زا - هاـشداپ  رومیت  قلغت  جورخ  ، 229 ياهراوناخ -
و 184،  179 دحرس - ، 85 نانز - ، 187 دزن - ریـالج  مارهب  نـتفر  ، 185 مسر - ، 109 ناوید - و 120 ، پ   26 تلود - ، 122 نامدود -
- ناراوس 191 و 211 ، تنس - نایدنقرمس 182 ، و  ،- 94 تنطلس - يزاغ 102 و 176 و 212 ، ناطلس  و  ،- 33 نیطالس - ، 197 هدرکرس -

هغلهق رد  تراغ - ، 175 یتمرحیب - ملظ و  ، 301 ياهلیا - طبض  ، 164 نانیشنارحص - ، 42 رکشل - رد  نوغرا  بلا  نیدلا  سمـش  ، 104
لتق رارف 212 ، 32 پ -، ناخلیا - تسد  هب  ماـش  حـتف  ، 182 حتف - ، 44 یلوـغم - تریغ  ، 109 ناوید - مئاـنغ  ، 306 هدرب - مـالغ و  ، 175

،182 لاح - تیفیک  اغب 198 ، يراس  ریما  هب  رکشل - کمک  ، 42 قالشق - نکشات 201 ، رد  غالشق  32 پ -، تراغ - لتق و  ، 163 يارما -
42 و 146 و 168 و 170 و 179 و رکشل - ، 181 رکـشل - دزن  هاشودنه  هجاوخ و  دواد  نتخیرگ  ، 177 ناگتخیرگ - ، 212 ندز - ندرگ 
ناناملسم 212، جارات  و  رکشل - هاش 53 ، نامیلس  رس  رب  رکشل - مالسا 198 ، دالب  رد  رکشل - 184 و 196 و 198 و 212 و 306 ، - 181

- ياهرکشل سانؤارق 196 ، رکشل  و  بایسارفا 12 -، نیدلا  نکر  کباتا  نتشک  و  رکشل - زاریش 146 ، رکشل  و  رکشل -
431 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ریغ طـیحم  26 پ ، تـلود - رد  جاوـلی  دوـمحم  رهنلا 93 ، ءارواــم  رد  ناناملـسم 197 -، و  رکـشل - ناـسارخ 25 ، رد  ياهرکـشل - ، 304
و ،- 103 هاپس - همدقم  نیسح 102 ، ریما  يزاغ و  ناطلـس  اب  هلباقم  ،- 112 ندش - ناملسم  ، 101 رب - مهو  ندش  یلوتـسم  ، 6 یناملسم -
،32 قاسای - ، 195 هاشداپ - غیلراـی  ، 258 سولا - لـیا و  يدوباـن  ، 85 ناخروم - دـمحم 11 ، نیدـلا  رفظم  نب  زرابم  نیدـلا  بطق  کـلم 

.42 قالیی - ، 201 شروی - ، 89 روسی و - ، 211 غیلری -
ندش 70. هتشک  ریما -:)  ) اقوب لوغم 

،97 زا - رومیت  قـلغت  تشگزاـب  ، 233 زا - نارقبحاـص  ریما  تشگزاـب  ، 6 يروـمیت - ءارما  ، 306 ، 257 ، 184 ، 96 ، 90 ج :)  ) ناتـسلوغم
میسقت 201، هجاوخ 93 -، رـضخ  هب  ضیوفت  ار 167 -، لوـغم - ندرک  كرت  ، 231 جارات - تخاـت و  ، 209 هب - ریالج  مارهب  یگدـنهانپ 
- هب لوا  ترک  نارق  بحاص  ناطلـس  نتفر  ، 230 هب - ریـالج  مارهب  نتفر  ، 225 هب - یـسوم  ریما  نتفر  ، 97 هب - نالغا  هجاوخ  ساـیلا  نتفر 

يزاغ ناطلس  رکشل  نتفر  262 و 306 ، هب - خیش  رمع  نتفر  ، 230 هب - رداهب  سابع  نتفر  ، 301 هب - مود  ترک  يزاغ  ناطلـس  نتفر  ، 229
رمق عمط  عطق  حتف 201 ، ،- 303 شروی - دزمان  اغوب  يراس  هاـش و  لداـع  رومیت 230 ، کبک  طسوت  طبـض  ،- 301 نارادرس - ، 189 هب -

باون ، 83 رد - ياطغج  لسن  ، 262 هب - نیدلا  رمق  تعجارم  ، 301 ياههوک - 229 و 230 ، تموکح - رد  رومیت  کبک  ، 254 زا - نیدلا 
.303 شروی - ، 230 هب - نارقبحاص  ریما  ندماین  ، 58 رد - دمحا  يدیس  باجح  و 

هشولب - 1 باتک :)  ) لوغم خیرات  همدقم 
.201 رد - یسوم  ریما  نارقبحاص و  ریما  ج :)  ) ارقرقم

.247 رد - يریسمرگ  ناموت  ج :)  ) نارکم
.89 ترایز - روسی و  سیوا 137 ، خیش  نب  دمحا  طسوت  فرصت  ج -:)  ) هکم

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


.108 قاسای - ، 108 لسن - ناتسهق 108 ، ناخوکاله 118 -، طسوت  عمق - رهق و  ، 109 عالق - حتف  ، 108 غوروا - گ :)  ) هدحالم
نارق 278. بحاص  ناطلس  طسوت  حتف  ج -:)  ) هیطالم

یشرق هرصاحم  يارب  یسوم  ریما  هب  نتسویپ  اغآ 190 -، کلم  وزرآ  ندرب  نارقبحاص 220 -، ریما  زا  لابقتسا  ،- 210 ، 189 رداهب : کلم 
ناطلس هلمح  ، 190

432 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
،- ندـش 212 هتـشک  ،- 196 نـالوارق - یـشرق 190 ، هرـصاحم  یــشرق 210 -، هـب  رارف  نارگنزوـس 196 -، هـب  نـتفر  ،- 196 هب - يزاـغ 

ریما اب  يزاغ  ناطلس  حلص  هطساو  يزاغ 179 -، ناطلس  هب  ندش  قحلم  نیسح 180 -، ریما  دزن  تیرومأم  ناتسکرت 212 -، هب  یشکرکشل 
لوغم 196. رکشل  لوصو  و  نیسح 188 -،

رهوش 52. یهاوخنوخ  لیلخ 52 -، نیدلا  ماسح  و  کچوک -:) رل  فساشرگ ، نیدلا  زع  رسمه   ) نوتاخ هکلم 
.275 تمیزه - ، 275 بیقعت - يولهد : يولم 

ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) ینسامم
ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) هیوکامم

ناتسرل 40. هب  ندمآ  گ -:)  ) یئومم
خیراوتلا 1. عماج  و  باتک -:)  ) خیراوتلا بختنم 

. يزنطن نیدلا  نیعم  6 و 4 پ - - 1 باتک :)  ) ینیعم خیراوتلا  بختنم 
سولج ناهفصا 160 -، ریخـست  ،- 158 هب - نیدـباعلا  نیز  ناطلـس  نتـسویپ  هاـش 160 ، رمع  ریما  و  يرفظم -:) كوـلم  زا  هاـش ،  ) روـصنم

هب نتفر  نیدباعلا 159 و 160 -، نیز  ناطلس  يریگتـسد  يرفظم 150 -، ییحی  رب  جورخ  نیدباعلا 160 -، نیز  ناطلـس  اب  گنج  ،- 160
ریما ياهمشچ  ندـنک  و 160 -، ندش 151  هتـشک  ،- 159 دنب - زا  نیدـباعلا  نیز  ناطلـس  رارف  عاجـش 160 ، هاش  و  و 160 -، زاریش 159 
ندرک انیبان  نیدباعلا 158 -، نیز  ناطلـس  ندینادرگ  دـیقم  نفدم 160 -، يرفظم 150 -، ییحی  ندرک  روــک  لوش 160 -، نیدـلا  ثایغ 

نیدباعلا 160. نیز  ناطلس 
. کنوم رهش  کنوم - نغازق 164 - ریما  غالیای  ،- 162 رهش - مکاح  ج :)  ) کنوم کنم /

107 و 308. تاجرازه - ندرک  رامورات  گ :)  ) تولغکنم
راتوت 62. ردپ  ردقکنم -:

. اککنوم ادوت  لزع 64 - یگناوید 64 -، وککنم -: ادوت  اککنوم / ادوت  وککنم /
. رومیت اککنوم  - 64 نارسپ - رومیت : وککنم 

زک 175. يرد  بآ  بل  رد  لوزن  اقوب -: یلگنم  اغب / یلکنم 
(: ناخ اقابا  رسپ   ) رومیت وکنم  رومت / وکنم 

.110 گرم - ، 30 رتخد - نیچودرک 
،62 ، 61 يولوت :) رسپ   ) نآاق اککنم  نآاق / اککنوم  نآاق / اکنوم  نآاق / وککنم  نآاق / وکنم 

433 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
نامرف ناریا 109 -، هب  ناخ  وکاله  نداتسرف  ینآاق 62 -، ریرس  رب  26 و 27 -، هاگرد - ، 109 تافو - ربخ  وتاب 62 ، رسپ  قاترس  زازعا  و  - 

دزن جاولی 26 و 27 پ -، دوعـسم  و  جاولی 26 پ -، دومحم  و  ناریا 62 -، حـتف  هب  ناخ  وکاله  ندرک  رومأم  هجاوخ 26 -، كرابم  لزع 
.28 غیلری - وتاب 62 ،
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نایماب 83. رد  ندروخ  ریت  ناکوتاوم -:
.152 هزاورد - رب  رفظم  نب  دمحم  ، 132 رد - نوتاخ  یشات  ج :)  ) ناتسدروم

.132 تریغ - گ :)  ) نایناتسدروم
.2 دارگنینل : یئایسآ  هزوم 

.3 دمحم : يوسوم ،
نارقبحاـص 199 و ریما  و  نیـسح 201 -، ریما  و  ارما 219 -، و  هعینش 299 -، لاعفا  اراخب 192 -، هب  ندـمآ  ،- 200 ، 196 ریما :)  ) یسوم

مشچ هدنز  هب  نتسویپ  ،- 210 رسپ - ، 175 هب - نالوغم  یتمرحیب  قیلادروب 189 و 210 ، رد  204 و 218 و 219 و 225 و 228 و 299 -،
یکناج 225 و 226، و  يزاغ 299 -، ناطلس  لتق  هئطوت  ناتسلوغم 225 -، ای  قاچبق  تشد  هب  هجوت  میلست 228 -، فلخت 213 -، ،- 226

مـشچ هدنز  هب  نتـسویپ  ناقربش و  هب  نتفر  ناتـسکرت 298 -، هب  نتفر  يریگتسد 195 -، جورخ 213 -، قدنخ 190 -، رفح  ،- 189 مرح -
،- فرشا 127 تسد  هب  تداهش  ،- 189 رب - ندز  نوخیبش  يزاغ 190 و 191 و 199 ، ناطلس  و  نیگنس 176 -، لپ  رس  رد  226 و 298 -،
هب یشکرکشل  ناتسکرت 212 -، هب  یـشکرکشل  رکشل 190 -، یـشرق 210 -، هب  رارف  ،- 210 هنب - تراـغ  هراـبود 232 ، وفع  وفع 300 -،
،- نیـسح 208 ریما  هب  زیگناهنتف  تاـبوتکم  ارقرقم 201 -، رد  دنقرمـس 219 -، هب  تعجارم  یشرق 211 -، هب  یـشکرکشل  دنقرمس 201 -،

ندش یغای  ذمرت 175 -، رد  ندـش  یغای  و 199 -، تمیزه 190  نالواره 192 -، و 208 -، يزاغ 187  ناطلـس  نیـسح و  ریما  نیب  قافن 
هرابود 232.

ناخاپرآ 140 نداد  تسکش  ،- 127 سولج - یهاشداپ 127 ، فرشا 118 -، و  لوغا -: نیتس  ناخ  یسوم  ودیاب / نب  یلع  نب  ناخ  یسوم 
.118 ندش - هتشک  پ ،

269 و 314. رد - ياتلیروق  ، 267 هب - نارقبحاص  ناطلس  نتفر  ج :)  ) لصوم
. ناغم - 115 رد - دابآوتیاجلا  يانب  ج :)  ) ناغم ناغوم /

434 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
. نالوغم لوغم / 212 پ - 211 پ ، نالوغوم : لوغوم /

ریما يایاده  فحت و  و  يزاغ 104 -، ناطلس  هب  حتف  تراشب  يزاغ 104 و 186 -، ناطلس  تسد  هب  ندش  دازآ  يدنقرمـس -:]  ] هدازانالوم
يزاغ 186. ناطلس  طسوت  تاجن  نوحیج 184 -، بآرانک  رد  ناراوس - ، 184 زا - نایدنقرمس  تعاطا  نیسح 185 ،

ریما نداد  حلص  دنب 130 و 140 و 145 -، زا  قحسا  وبا  خیش  ریما  ندرک  صالخ  تاضقلا -:) یضاق   ) لیعمسا نیدلا  دجم  مظعا / يانالوم 
. لیعمسا نیدلا  دجم  نایزاریش 143 - اب  نیسح  ریپ 

.63 ج :)  ) ناتلوم
نارقبحاص 260. ناطلس  هداتسرف  یلوم -:

. یچاچ ردب  نب  دمحم  32 پ - باتک :)  ) رارحالا سنوم 
. کنم رهش  کنم - نغازق 164 - ریما  غالیای  کنوم -:

. نآاق وکنم  هدحالم 108 - لتق  ،- 108 غیلری - نآاق : اککنوم  نآاق / اکنوم 
. رومیت وککنم  - 64 تافو - ناخ 63 ، اقابا  اب  هحلاصم  اکرب 64 -، نیشناج  ،- 63 سولج - ، 64 یهاشداپ - رومیت : اککنوم 

. نآاق وکنم  - 119 هاگرد - رد  هاشروخ  ، 108 مکح - ینآاق 108 ، ریرس  رب  سولج  نآاق -: اکنوم  نآاق / اککنوم 
نیگنس لپ  رس  رد  ،- 190 هب - هزاورد  ندرپس  يریگتسد 213 ، ،- 179 نداتسرف - نوریب  یـسوم 218 ، ریما  اب  قافتا  ،- 210 ریما :)  ) دیؤم

ریما يریگتسد  هرصاحم و  بارش 213 -، رس  رد  یصخش  نتـشک  یجرواج 205 -، رسپ  نتشک  نغازق 223 -، نیسح  ریما  نتـشک  ،- 176

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


نغازق 222. نیسح 
حتف 264. ج -:)  ) رس هناهم 

،- رفظم 149 دمحم  طسوت  فرصت  رفظملا 152 -، نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  رفظملا  وبا  عاطقا  ،- 148 رد - رفظم  دمحم  ّدج  تماقا  ج :)  ) دبیم
خیش 146. ریما  طسوت  هرصاحم 

.176 رد - رومیت  ریما  ج :)  ) نسح نادیم 
.153 هب - خیش  ریما  ندرب  ج :)  ) تداعس نادیم 

.176 رد - يزاغ  ناطلس  رکشل  ج :)  ) یتارجگ نادیم 
،- نانامکرت 253 و  يرامیب 276 -، بسا و  زا  نداـتفا  هعلق 277 -، نیاص  رد  نارقبحاص  ناطلس  زا  لابقتـسا  ،- 261 هاشناریما : هاشناریم /

،- شیماتقوت 261 و  فسویارق 270 و 314 -، بیقعت  يریسمرگ 247 -، ناموت  بیقعت 
435 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

راکش یلو 249 -، ریما  نوخیبش  رد  يریسمرگ 247 -، ناموت  نتشک  ناسارخ 129 -، رد  ناسارخ 237 -، تموکح  خلب 237 -، هگلج  رد 
،- زیغداـب 237 تاره و  هـب  یـشکرکشل  ناجیبرذآ 266 -، یئاورناـمرف  شیماـتقوت 253 -، رکـشل  نداد  تسکـش  دـنرم 276 -، هگلج  رد 

دادغب 276. هب  شروی  نایغای 257 -، و  نادمتعم 277 -، ندرک  دوبان  ودرا 247 -، ترضح  هب  ندش  قحلم  ناوریش 252 -، هب  تیرومأم 
. نیدرام یناریو 280 - ،- 280 هب - نارقبحاص  ناطلس  نتفر  ج :)  ) نیدریم

تافو 305. خیش 305 -، رمع  و  نالغا 106 -، هجاوخ  رضخ  کباتا  و  اقآ -: كریم 
نارقبحاص 239. ریما  و  ترک -:) نیدلا  ثایغ  رسپ   ) ترک لوغم  ریم 

5 پ. ریمیدالو : یکسرونیم ،

ن

یلاها جورخ  دمحم 13 -، نیدلا  رفظم  كالما  میسقت  هراکنابش 13 -، هب  ندمآ  هراکنابش -:) کلم   ) نیدلا بطق  نب  دومحم  نیدلا  رـصان 
ندش 13. هتشک  ،- 13 رب - هراکنابش 

(. دزی كولم  زا   ) هاش دومحم  - 34 اطع :) رسپ   ) هاش دومحم  نیدلا  رصان 
کبزوا 80. کلامم  رد  ندش 70 -، هتشک  کب 80 -، يداش  و  ریما -:)  ) يادغکنان

خلب 213. هزاورد  رد  رکشل - ، 167 گ :)  ) نانامیان نامیان /
ناتسلوش 38. تموکح  ربکا -: نیدلا  مجن 
.43 ردارب - ندش  هتشک  لوش : نیدلا  مجن 

.122 ج :)  ) فجن
.112 هب - ودیاب  نتفر  ، 252 ج :)  ) ناوجخن

.2 نیسح : یناوجخن ،
- رکشل 185 و 189 و 210 ، رد - يزاغ  ناطلس  ، 173 هب - رومیت  ریما  نتفر  ، 96 رد - سالرب  یجاح  ریما  ، 163 ياروق - قآ  ج :)  ) بشخن

اود 91. نب  یشکنج  نفدم  اقوب 88 -، نسیا  نفدم  ،- 162
. ناخرت انبغر  - 260 ناخرت : هلیدن 

دومحم 17. کلم  طسوت  ریخست  ج -:)  ) نیوزن
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.114 هیزج - يراصن :
زیربت هب  هراکنابـش  زا  نتفر  نیدلا 11 -، ماظن  کلم  نیـشناج  هیودرا 14 -، رد  هراکنابش -:) كولم  زا   ) لیعمـسا نب  میهاربا  نیدلا  ترـصن 

تافو 12. نسح 14 -، نیدلا  ماظن  اب  عازن  نسح 14 -، نیدلا  ماظن  اب  هراکنابش  یکلم  رد  كراشم  ،- 14 یبرم - نیدلا  لامج  خیش  ، 11
436 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

ناتسرل 40. تموکح  ،- 40 يولضف :) دمحم  رسپ  کباتا ،  ) دمحا نیدلا  ترصن 
نتمهت 17. نیدلا  بطق  و  یتالق -:) دومحم  دالوا  زا   ) دومحم نب  نیدلا  ترصن 

یناخ 119. جیز  دصر 119 -، هجاوخ -:)  ) یسوطلا دمحم  نیدلا  ریصن 
.39 ریزو - دیشروخ  دمحم  ناتسلوش 38 ، مکاح  یناهبزور  ناکاهم  نیدلا  فیس  نتشک  رل -:) کباتا   ) لاله نب  دمحم  نیدلا  ریصن 

،- زاریش 7 فرصت  هراکنابش 8 -، فرصت  ناغرف 8 -، هعلق  هب  یگدنهانپ  هراکنابـش -:) لوا  هفیاط  كولم  زا   ) میهاربا نب  نسح  نیدلا  ماظن 
تافو 8. بسن 7 -، ناهفصا 7 -، زا  جورخ 

میهاربا 14. نیدلا  ترصن  و  دمحم 14 -، نیدلا  ثایغ  و  هراکنابش -:) مود  هفیاط  كولم  زا   ) هاش بیط  نیدلا  لالج  نب  نسح  نیدلا  ماظن 
نارسپ 8. هیوبلآ 8 -، تسد  زا  زاریش  صالختسا  هراکنابش -:) لوا  هفیاط  كولم  زا   ) فسرازه نیدلا  فیس  نب  نسح  نیدلا  ماظن 

کلم هاش  قوجلس  اب  فاصم  نورزاک 11 -، رد  ندش  هتشک  هراکنابش -:) مود  هفیاط  كولم  زا   ) دمحم نیدلا  ثایغ  نب  نسح  نیدلا  ماظن 
سراف 11.

وا 20. نتشک  فسوی و  نیدلا  باهش  کلم  رب  جورخ  هاش -:) نادرک  رسپ  زومره ، کلم   ) دابقیک نیدلا  ماظن 
نامرک 9. رد  نامرک 9 -، زا  جارخا  ،- 8 مود :) نسح  نیدلا  ماظن  رسپ  هراکنابش ، کلم   ) دومحم نیدلا  ماظن 

رداهب 94. کیب  غلا  نیدلا  ثایغ  و  سولج 94 -، ناخ -: ناهجزغن 
.63 ریما :)  ) ردوکن

. دمحا یضاق  يرافغ ، 5 پ - ، 4 باتک :)  ) ناتسراگن
.284 نافوط - ع :)  ) حون

نارقبحاص 266. ناطلس  هاگرد  هب  تلاسر  کبزوا 271 -، نارداهب  و  خیش -:)  ) يدادغب نمحرلا  دبع  نیدلا  رون 
گرم 49. سبح 49 -، هفالخلا 49 -، راد  رد  کچوک -:) رل  دیشروخ ، نیدلا  عاجش  ردارب   ) دمحم نیدلا  رون 

تافو 46. تموکح 46 -، ،- 152 هب - خیش  ریما  یگدنهانپ  رل :) کباتا   ) بایسارفا نب  درولا  رون 
لوغم سولا  ناخ 112 ، نازاغ  ندروآ  مالسا  و  ناّرا 123 -، رد  ناخ 111 -، نازاغ  اب  قافتا  شرسپ 124 -، يدازآ  زورون -: ریما  زورون /

اب گنج  ودرا 122 -، رد  ردارب - ناخ 121 ، نازاغ  هب  وتاخیک  زا  تنطلس  لاقتنا  ،- 122 تسد - رد 
437 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

و ندش 123 -، هتشک  لتق 124 -، یناجنز 122 -، نیدلا  ردص  طسوت  عفد  مصخ 193 -، تسد  رد  راجاغط 112 -، اب  گنج  ودیاب 112 -،
تروی 123. تباین 112 -، تاره 193 -، كولم 

لدع 164. یناساس -: ناورشون 
،- دوخ 65 تروی  هب  تشگزاب  دالوا 67 -، ،- 66 رتخد - جاودزا  اتقوت 65 ، طسوت  راضحا  كووت -:) رـسپ  راتات  رـسپ   ) ياقن اقون / ياقون /

،66 رب - ندز  مـخز  ، 66 نوتاخ - اـتقوت 66 ، رب  هلمح  ،- 66 ضرامت 64 - ياتقوت 65 -، هب  ماـغیپ  ،- 64 هب - اتقوت  یگدـنهانپ  نارسپ 66 ،
ددم و اقوباقوت 65 -، ردام  و  هکرب 63 -، شکرکشل  ياتقوت 66 و 67 -، دزن  یچلیا  نداتسرف  تسکش 66 و 67 -، ،- 66 رتخد - تیاکش 

.67 نارسپ - تمیزه  تافو 67 ، ناگدازهاش 65 -، لتق  رد  اتقوت  تنواعم 
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193 و 193 پ. یگنسرف - ود  رد  سانؤارق  ناروهشم  هدوک و  غاجانع  ج :)  ) هطقون طقون /
435 ص :  نتم 437 ن .....  ینیعم  خیراوتلا  بختنم  ناتسرل 54 . رد  لخاد  ياطاغج 58 -، ناقاقساب  طسوت  فرصت  ج -:)  ) دنواهن

يزاغ 199. ناطلس  دلوم  ،- 199 رد - یسوم  ریما  173 و 199 ، رد - رومیت  ریما  ج :)  ) يزا
هب يزاغ 191 و 193 -، ناطلس  و  ناطلس 192 -، نارکون  سبح  يریگتـسد و  رداهب 193 -، ياطخ  هب  يزادـناریت  یئوما -: هاش  یپ  کـین 

ندیسر 193. قاسای 
زاریش 147. رد  خیش  ریما  تمزالم  عاجش 147 -، هاش  اب  فاصم  نامرک 147 -، حتف  سامتلا  ریما -:)  ) زاوچکین

.215 همشچرس - ، 282 ج :)  ) لین

و

. ناو 253 پ - ج :)  ) نآو
. يرفعج هب  روهشم  یطساو  خیرات  - 3 باتک :)  ) یطساو

. رفظم نب  دمحم  رفظم 152 - نب  دمحم  بقل  نینمؤملا -: ریما  یلاو 
حتف 253. ج -:)  ) ناو

هوکتالک 244. رد  ابو -:
. درجورب - 58 یگنسرف - مین  رد  نایمور  هعلق  ج :)  ) درجورو

حتف 253. ج -:)  ) ناطسو
رد سیوا  خیش  نب  دمحا  هب  نتـسویپ  ،- 128 تسد - زا  ناردنزام  صالختسا  شیماتقوت 137 ، نارکـشل  اب  داحتا  ریما -:)  ) یناردنزام یلو 

ناخ 128. رومیت  اغط  نب  هاشداپ  نامقل  و  رادمتسر 249 -، هب  نتفر  زیربت 137 -، رد  تموکح  ناجوا 137 -،
438 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

يرافغ 4. دمحا  یضاق  فیلأت  ارآناهج  باتک  و  ،- 2 نیلو :

ه

.1 نوس : نامتراه ،

.40 گ :)  ) یتفزاه
.40 لسن - فانم : دبع  نب  مشاه 

فانم 40. دبع  نب  مشاه  لسن  زا  گ -:)  ) یمشاه
،193 هب - وکاـج  ریما  نتفر  189 و 210 ، رد - يزاغ  ناطلـس  نالوسر  ، 244 رد - شاـبوا  دونر و  جورخ  مکاح 98 ، ،- 5 ، 2 ج :)  ) تاره

هدازریما یشکرکشل  ، 117 هب - ناپوچ  ریما  نتخیرگ  ، 274 تموکح - رد  خرهاش  ، 2 رد - خرهاش  189 و 210 و 213 ، رد - يزاغ  ناطلس 
.193 كولم - ، 140 رد - يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ  دقرم  خلب 200 ، هب  زا - نیسح  کلم  یشکرکشل  ، 237 هب - هاشناریم 

،21 هاپـس - ، 148 رد - كوـل  لاـمج  ، 20 هـب - هاـش  نادرک  ندـمآ  ، 16 میدـق - كوـلم  هوـکمرد  لآ  ، 21 یناداـبآ - ج :)  ) زوـمره زمره /
.16 میدق - كولم  ، 22 رد - رفظم  دمحم  هرصاحم 20 ، ،- 21 هب - نیدلا  ردب  نارسپ  یشکرکشل 

.20 رد - نیدلا  بطق  کلم  ج :)  ) هنهک زومره 
. يوره نیدلا  رخف  جاجح 31 - نب  هاش  دمحم  نیدلا  رفظم  ترازو  31 پ -، ناسارخ :) تاضقلا  یضاق   ) نیدلا رخف  یضاق  يوره ،
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.12 نیدلا :) ترصن  رتخد   ) نوتاخ هرابرازه 
.302 قادق : رازه 

زا نـالوش  جارخا  روهام 40 -، تشخ و  فرـصت  يرغلـس 40 -، هلکت  کباتا  و  يولـضف -:) دمحم  رـسپ  رل ، کباتا   ) دـمحم نب  فسرازه 
تافو 41. ردپ 40 -، نیشناج  ماقم و  میاق  ناتسرل 40 -،

.65 ، 64 گ :)  ) اهرازه هرازه /
نارقبحاص 247. ناطلس  طسوت  طبض  گ -:)  ) اقآ هرازه 

.191 ندنادرگزاب - گ :)  ) نابرود هرازه 
يزاغ 96. ناطلس  ملسم  گ -:)  ) شکهرازه

.49 گ :)  ) هتسه
دادـغب 41، هفـالخلا  راد  صالختـسا  هاشروخ 118 -، راـضحا  ناریا 118 -، هب  ندـمآ  ناـخ -: زیکنج  نب  ناـخ  يوـلوت  نـب  ناـخ  وکـاله 

دصرد هاـشروخ 118 -، و  فسرازه 42 -، نوغرا  بلا  نیدـلا  سمـش  هب  ناتـسرل  تموـکح  ضیوـفت  ،- 10 هب - ردـیح  یلع  یگدـنهانپ 
هب دمحم 11 -، نیدلا  رفظم  نب  زرابم  نیدلا  بطق  کلم  یچیپرس  و  یناخجیز 119 -، و  ،- 119

439 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
لسن رهنلا 118 -، ءاروام  رد  هدحالم 118 -، عمق  رهق و  دادغب 42 -، حتف  نوحیج 118 -، زا  روبع  هّللاب 119 -، مصعتسم  ندناسر  تسایس 

. ناخ وکالوه  دادغب 119 - هب  شروی  ناکراوخ 119 -، رد  گرم  ،- 114
نیز نب  مصتعم  نداتسرف  ، 158 رد - عاجش  هاش  ، 45 رد - بایسارفا  کباتا  ، 254 هب - نارق  بحاص  ناطلس  ندمآ  ، 264 ، 12 ج :)  ) نادمه

.110 رد - نآاقاقبا  تافو  ، 161 هب - نیدباعلا 
ریما نتفر  ، 215 نایار - دومحم 17 ، کلم  طسوت  ریخست  دالب 17 -، ،- 34 رد - نیکتبلا  ، 217 یصاقا - ، 217 ، 63 ج :)  ) ناتسودنه دنه /

هب زا - نوـل  یجاـح  تعجارم  ، 276 دالب - حـتف  ، 24 هب - نیدـلا  لـالج  ناطلـس  تمیزع  ، 173 هب - ریـالج  مارهب  نـتفر  ، 182 هب - نیـسح 
.215 تیاهن - نامرک 25 ، هب  زا - نیدلا  لالج  ناطلس  تعجارم  ناجریس 15 ،

سوجم 275. گ -:)  ) ناودنه
يرادربنامرف 275. تسکش و  گ -:)  ) نایناتسودنه

،- فلاخم 193 رکشل  هدرکرـس  لوغم 181 -، رکشل  ناگدرکرـس  و  یجرواج 181 -، و  نارقبحاص 220 -، ریما  زا  لابقتـسا  هاشودنه -:
نارق 219. بحاص  ریما  رکشل  رد  رداهب 244 -، نابات  نتشک 

يرواسی یلع  نتشک  نایب 219 -، دمحم  خیش  ندروآ  ناتسکرت و  هب  نتفر  نارقبحاص 220 -، ریما  رکشل  هب  نتسویپ  ریما -:)  ) هرقرق ودنه 
.213

یناریو 170. ج -:)  ) شکودنه
ذمرت 175. رد  ندش  یغای  دنقرمس 188 -، هغوراد  ،- 175 هب - نالوغم  یتمرحیب  ریما :)  ) سالرب هکودنه 

. قادغرا سراف 45 - هنحش  بایسارفا 45 -، کباتا  و  ریما -:)  ) قادقروه
دمحا 47. کباتا  تسد  هب  ندشهتشک  گرزب -:) رل  دمحا ، کباتا  ردارب   ) گنشوه

- هب ردیح  یلع  یگدنهانپ  یهاشداپ 108 ، ،- 108 ردارب - ، 53 بحاصم - دوعسم  نیدلا  ردب  ، 108 هقبط - رابخا  عاضوا و  ناخ : وکـالوه 
حتف ناـقالاب 63 -، رکم  ردـغ و  و  نایون 108 -، نوغاـم  روج  نتـسویپ  تمدـخ  هب  ياکرب 119 -، وتاب و  اـب  گـنج  سوـلج 118 -، ،- 10

مصعتسم و  ناریا 108 -، هب  نداتسرف - هلکت 42 ، کباتا  يارب  يرتشگنا  نداتسرف  ،- 63 ياکرب و - نایم  هنتف  ناریا 62 ، حتف  توملا 108 -،
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،109 دزن - مصعتسم  هّللاب 109 و 119 ،
440 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. ناخ وکاله  نآاقاکنوم 108 - غیلری  و  ناقالاب 63 -، ندناسر  قاسای  هب  ،- 63 تافو -

ي

یفوص 301. نیسح  ریما  رتخد  زا  يراتساوخ  رومأم  قورغا 264 -، رد  ،- 235 ریما :)  ) سالرب راگدای 
.267 رومیت ] ریما   ] هاگرد هب  نتسویپ  نامکرت -: دمحاارق  نب  یلع  رای 

ندش 310. هتشک  نالغا 310 -، کلم  رومیت  رب  نوخیبش  رومیت -: قیرای 
.126 رد - دیعس  وب  هاگباوخ  ج :)  ) كزای

ندشهتشک وجنیا 143 -، هاش  دوعسم  ریما  نتـشک  زاریش 144 -، زا  جارخا  زاریـش 141 -، هب  هزیوح  زا  ندمآ  ریما -:)  ) نابوچ یتساب  یغای 
نارکون 141. وجنیا 141 -، هاش  دوعسم  ریما  اب  عازن  قحسا 141 -، وبا  خیش  ریما  طسوت 

يدزی 25. هاش  دومحم  نیدلا  بطق  کباتا  اب  جاودزا  بجاح -:) قارب  رتخد   ) ناکرت توقای 
شیماتقوت 260. طسوت  ياهراذگ - نتفرگ  ، 259 هناخدور - هب  نارقبحاص  ناطلس  ندیسر  ج :)  ) قییای

قالجاوخ 236. اب  عازن  نوخیبش 235 -، یفوص 236 -، فسوی  ینیشناج  یفوص -:) فسوی  ردارب   ) یفوص قییای 
نامرک 147. حتف  رد  زاوچکین  هارمه  ریما -:)  ) کچوک ییحی 

نامرک 147. حتف  رد  زاوچکین  هارمه  ریما -:)  ) روک ییحی 
دزی فرصت  ناهفصا 159 -، فرـصت  ناهفـصا 158 -، زا  جارخا  يدازآ 154 -، رفظم -: دـمحم  نب  رفظم  هاـش  نـب  ییحی  يرفظم / ییحی 

و دزی 159 -، زا  جورخ  زدنهق 154 -، هعلق  رد  سبح  سولج 159 -، عاجش 160 -، هاش  نیشناج  زاریش 256 -، تموکح  ضیوفت  ،- 154
دزی هب  تعجارم  دزی 159 -، هب  شرسپ  نتخیرگ  ندش 150 -، روک  عاجش 154 -، هاش  و  ارما 150 -، يریگتسد  روصنم 150 -، هاش  جورخ 

تنطلس 160. تخت  رب  نتسشن  ،- 159
راد فرصت  ، 4 خیرات - ، 146 هار - زا  خیش  ریما  تشگزاب  ، 145 رد - وجنیا  هاش  دومحم  كالما  ، 35 رباکا - ، 35 کباتا - ، 5 ، 4 ج :)  ) دزی

،159 زا - ییحی  هاش  جورخ  ریزو 36 ، دمحم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  نیدلا و  دیشر  هجاوخ  تیامح  ،- 148 رد - كول  لامج  ، 272 هدابعلا -
- کلملا راد  154 و 272 ، هدابعلا - راد 

441 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
- تموکح رد  دومحم  هاش  ، 35 ناگنهرس - كاحض 34 ، هتخاس  كاحض 34 -، نادنز  ،- 159 هب - روصنم  هاـش  نتفر  ، 148 ناوید - ، 34

ریما طسوت  هرـصاحم - ، 273 هرصاحم - ، 145 هب - خیش  ریما  یـشکرکشل  ، 159 هب - ییحی  هاـش  رـسپ  نتخیرگ  هماـنسراف 34 ، رد  ،- 154
لوغم 34. تلود  رصاعم  كولم - روصنم 159 ، هاش  نفدم  خیش 146 -،

.7 یناساس :]  ] رایرهش درجدزی 
نایغط 279. هعلق 280 -، زا  ندمآ  نوریب  لاوتوک -:) ریما ،  ) درگدزی

.6 همانرفظ :) فلؤم   ) یلع نیدلا  فرش  يدزی ،
.34 گ :)  ) نایدزی
.280 روگ - دیزی :

اراخب 191. رد  هاش  دومحم  و  يزاغ 188 و 209 -، ناطلس  و  يزاغ 188 و 209 -، ناطلس  فرصت  گ -:)  ) نایرواسی
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نارسپ 35. اب  هارمه  نتخیرگ  هاش 35 -، فسوی  نیدلا  نکر  و  ریما -:)  ) ردوسی
جح ترایز  ناخ 89 -، کبک  اب  گنج  ياتغج 84 -، تکلمم  هچمت  ،- 89 سولا - هجاوخارق 87 ، دحرس  هب  ندمآ  روسیی -: نالغا / روسی 

. روسیی دیعس 89 - وبا  ناطلس  اب  ترواشم  ناریا 89 -، هب  تمیزع  تداهش 89 -، کبک 88 -، زا  ندروخ  تسکش  ،- 89
.13 ریما :)  ) اقوبروسی

ناسارخ 115. رب  نتخات  ياتغج -: روسی 
(. ریما  ) يرواسی رضخ  قاسای 170 - تداهش 170 -، يروسی -:

.267 لیا - تخات  گ :)  ) ولغبق جاغی 
دمحا یگدنهانپ  نایچلیا 285 ، تراسا 93 و 286 -، ساویس 282 -، زا  ندمآ  ناجیبرذآ 282 -، هب  ندمآ  یبلچ -: دارم  نب  دیزیاب  مردلی 
ناطلس و  يریگتسد 285 -، ،- 283 هب - ناگدازهاش  لوصو  ربخ  نارقبحاص 285 ، ناطلس  هب  حلص  ماغیپ  ،- 284 هب - فسویارق  ریالج و 

گرم 93 و 287. نارق 284 -، بحاص  ناطلس  هب  تالسارم  تابوتکم و  نترهط 283 -، و  نارقبحاص 278 و 284 و 285 -،
. جاغای هکلنس  304 پ - ج :)  ) جاغآ زوغلی  جاغیزغلی /

.215 هعیابت - ج :)  ) نمی
ندش 177. راتفرگ  مشح 227 -، هدنز  و  نایغای 257 -، عفد  ریما -:)  ) هجاوخ فسوی  يدرپآ / فسوی 

. نامکرت فسویارق  سیوا 138 - خیش  نب  دمحا  نتشک  نامکرت -: فسوی 
.106 لوغم :)  ) هاش فسوی 

442 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
،- یلاغرویـس 43 تایالو  فرـصت  لوغم 43 -، ناـخ  دـمحا  هب  دادـما  گرزب -:) رل  کـباتا   ) نوغرا بلا  نیدـلا  سمـش  نب  هاـش  فـسوی 

حتف رد  ناخ  اقابا  تاـجن  ناخ 42 -، اقابآ  هاگرد  مزـالم  نیدـلا 43 -، سمـش  مظعا  بحاص  و  ناـیملید 43 -، و  ناتسرل 43 -، تموکح 
تافو 43 و 45. نالیگ 43 -،

نامرک مکاح  سراف و  هاشداپ  هب  لاـم  نداتـسرف  نیدلا 21 -، بطق  کلم  نیـشناج  رـسپ و  زومره -:) کلم   ) نیدـلا بطق  نب  هاش  فسوی 
تافو 22. ،- 21

ناهفصا 45. ماکح  اب  عازن  هرصب 45 -، هزیوح و  رتشوش و  فرصت  گرزب -:) رل  کباتا   ) دمحا نیدلا  ترصن  نب  هاش  فسوی 
-35 روـج - ملظ و  ردوسی 35 ، دزن  دوخ  هدلاو  نداتـسرف  دمر 36 -، دزی 36 -، هب  نـتفر  نشج 35 -، یئاپرب  دزی -:) کباتا   ) هاـش فسوی 

(. دزی کباتا   ) هاش فسوی  نیدلا  نکر 
یفوص نیسح  ریما  ینیـشناج  ناـنامکرت 235 -، و  فلخت 301 -، نتـسشن 234 -، تخت  هب  یفوص -:) نیـسح  ریما  ردارب   ) یفوص فـسوی 

ریما  ] هاـگرد هب  دوخ  ردارب  رتـخد  نداتـسرف  و 301 -، نارقبحاـص 234  ریما  زا  یهاوخرذـع  نارقبحاص 234 -، ریما  اـب  حلـص  ،- 301
تافو 236. نارقبحاص 235 -، ریما  اب  تابتاکم  نارقبحاص 235 -، ریما  اب  هزرابم  ،- 302 یلامشوگ - ، 301 رومیت ]

زبس 177. رهش  هب  ندشهناور  رومیت -: لوی 
ماس 27 پ. ریما  نب  هاشکلم  نیدلا  زعم  حاکن  ناطلس -:) نیدلا  بطق  رتخد   ) نوتاخ غلتقلوی 

.299 رد - يزاغ  ناطلس  ، 307 ج :)  ) لاعنوی
.114 هیزج - گ :)  ) دوهی

. نالغا روسی  کبک 88 - اقوب و  نسیا  اب  فاصم  روسیی -:
443 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
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تاحالطصا

آ

.271 ، 178 یندروخ :) رابراوخ ،  ) هغوزآ هقوذآ /
.171 تهارک :) هنیک ، ترفن ، نمشد ،  ) غیرآ

.184 زیتس :) گنج و   ) لاغآ
. قورغا - 203 ، 202 دندادیم :) تکرح  نآ  رد  ار  نادنزرف  نانز و  نیگنس و  لیاسو  هک  یئاهرداچ  نیگنس ، راب   ) قورغآ

.62 - 60 رتگرزب :) ردارب   ) اقآ
.293 ، 292 نوتاخ : اقآ 

(: تسا یتنطلس  هداوناخ  ءاضعا  مامت  ینعم  هب  دوش  لامعتسا  اعومجم  هاگره   ) ینیاو اقآ 
.108

.186 هرقن :) دیفس  لوپ   ) هچقآ
. یشیمشیلا - 245 ندرک :) مظنم   ) یشیمشیلآ

فلا

.137 ، 56 ، 48 - 38 ، 36 - 34 ، 25 ، 12 ، 10 نیطالس :) دالوا  یبرم  گرزبردپ ،  ) کباتا
.166 رادهلیوط :) یتنطلس ، رادبسا  روخآریم ،  ) یچاتخا

،82 ، 77 ، 69 ، 68 ، 57 ، 56 ، 47 ، 44 ، 43 ، 41 ، 36 ، 33 ، 32 ، 28 - 26 ، 20 ، 12 - 10 رکشل :) ياهرداچ  لحم  هاپـس ، نوشق ،  ) ودروا ودرا /
،259 ، 252 ، 247 ، 244 ، 230 ، 223 ، 187 ، 186 ، 170 ، 163 ، 149 ، 148 ، 142 - 140 ، 127 ، 122 ، 118 ، 117 ، 108 ، 102 ، 90 ، 86

.315 ، 314 ، 305 ، 300 ، 299 ، 294 ، 292 ، 290 ، 287 ، 282 ، 280 ، 275 ، 272 ، 269 ، 268
. یشیمتوردوا - 309 یشیمتوردوا : یشیمتودرا /

. ودرا - 36 ، 35 ، 15 - 13 هیودرا :
،61 ، 60 دنـشاب :) هدوب  یلوغم  هدازهاش  ای  ناخ  کـی  هریت  زا  هک  یناـسک  اـبرقا و  نادـنزرف و  عومجم   ) قوروا قورا / غروا / غوروا / غورا /

.244 ، 216 ، 207 ، 206 ، 162 ، 128 ، 127 ، 120 ، 108 ، 102 ، 101 ، 91 ، 90 ، 84 ، 83 ، 80 ، 74 ، 73 ، 69 ، 65 ، 63
.289 ناولهپ :) عاجش  درم   ) روانزا

،282 - 279 ، 268 - 266 ، 264 ، 263 ، 259 ، 253 ، 251 ، 249 ، 248 ، 226 ، 209 ، 189 ، 132 نیگنـس :)...  راـب   ) قرغآ قرغا / قورغا /
. قرغآ - 284

.74 نیطالس :) میقتسم  دالوا  ناگدازهاش ،  ) نانالغوا نانالغا /
.127 هدازهاش :) رسپ و   ) لوغا

.102 یغلوا : اقا 
444 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. هچقآ - 106 هچقا :
ای يرادربهرهب  ناونع  هب  ارما  زا  یکی  هب  هفیلخ  اـی  ناطلـس  بناـج  زا  هک  ینیمز  اـی  کـلم  نیمز ، ندرک  راذـگاو  لوـیت ،  ) تاـعاطقا عاـطقا /
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(: دوش راذگاو  یضرا  تیکلام  کیلمت 
.304 ، 302 ، 299 ، 278 ، 153 ، 152

.259 ، 44 دنزاسیم :) وم  بوچ و  زا  تشد  لها  نانامکرت و  هک  ياهناخ   ) قوجالا قجالا /
.299 عیرس :) هنارگتراغ  هلمح  يارب  هبخن  ياوق  باختنا  ندیزگرب ،  ) یشیمراغلا

،68 ، 67 ، 65 ، 61 ، 60 ، 24 نامدود :) تعامج ، هلیبق ، هدازهاـش ، اـی  ناـخ  کـی  رماوا  تحت  عیطم و  مدرم  هفیاـط و   ) سلا سولوا / سولا /
،205 ، 193 ، 171 - 169 ، 130 ، 126 ، 123 ، 122 ، 117 ، 114 ، 108 - 106 ، 102 ، 98 ، 96 ، 95 ، 92 ، 89 ، 86 ، 85 ، 82 - 79 ، 77 - 71

.316 ، 311 ، 310 ، 306 ، 302 ، 277 ، 274 ، 272 ، 270 ، 267 ، 263 ، 262 ، 258 ، 237 ، 228
. یشیمشیلآ - 242 ، 124 یشیمشیلا :

. وجنیا - 87 يرگوجنا :
.302 ، 285 ، 274 ، 271 جوا :

.123 یشیمیجوا :
. نایچادویا - 243 نابرد :)  ) یچدوا

. یشیمتودرا - 211 ، 192 یشیمتوردوا :
(: رگتعنص دنمرنه ، روهشیپ ،  ) ناروا روا /

.310
.305 یشیماروا :

.253 ینایم :) ینابهگن   ) کشیکاتروا
.293 قنوروا :
.282 لاسوا :

.292 غوا :
.113 تسپ :) راپاچ ،  ) غالوا

.310 ، 304 ، 253 دنریگ :) هناگیب  کلم  تخات  رد  هک  يدنب  سنج و  لام و   ) هجلوا
. اکلوا 230 پ - هاکشلوا :

(: روشک نیمزرس ،  ) اکلا هکلا / هکلوا / اکلوا /
.260 ، 230 ، 226 ، 158 ، 148

.72 لوق : کنوا 
.79 نامدود :) رابت ، ماشحا ، نیشنارحص و  هلیبق  نادناخ ،  ) قامیوا

.295 ، 294 وغلایا :
.243 رسیا :

.249 یشیمرکیا :
،267 ، 258 ، 252 ، 237 ، 230 ، 228 ، 188 ، 176 ، 154 ، 126 ، 123 ، 114 ، 108 ، 106 ، 66 ، 65 عیطم :) مار ، تسود ، هفیاـط ، موق ،  ) لـیا

.307 ، 302 ، 301 ، 272 ، 270
،123 ، 119 ، 118 ، 113 ، 106 ، 99 ، 81 ، 66 - 62 ، 36 ، 35 ، 33 ، 28 ، 25 ، 22 ، 14 ریفس :) لوسر ،  ) نایچلیا یچلیا /
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445 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
،311 ، 310 ، 308 ، 303 ، 300 ، 298 ، 285 ، 283 ، 271 ، 268 ، 267 ، 259 ، 257 ، 244 ، 235 - 233 ، 227 ، 213 ، 207 ، 205 ، 185 ، 125

.313
.94 ترافس :) تلاسر ،  ) يرگیچلیا

.66 32 پ ، دناهدرک :) تموکح  ناریا  رب  وا  نادناخ  زا  هک  یناهاشداپ  وکاله و  ناونع   ) ناخلیا
،264 - 262 ، 253 ، 252 ، 247 ، 241 ، 211 ، 197 ، 196 ، 138 وردنت :) هحلسا و  کبس  ناراوس  اب  تکرح  عیرس ، یئامیپهار  تخات ،  ) راغلیا

.292 ، 284 ، 280 ، 273 - 271 ، 266
.88 ضرق :)  ) وغلیا

(: دشاب ناطلس  تمدخ  رد  صاخ  یقیرط  هب  هک  یسک  یتنطلس ، هصلاخ   ) وجنا وجنیا /
.141 ، 56 ، 15 ، 4

.108 ، 62 - 60 اقآ :) لباقم  رد  کچوک ، ردارب   ) ینیا
.249 ، 167 ، 115 هاشداپ :) هبترم  دنلب  نیمدختسم  نادازهناخ ،  ) یلغا ویا  نانالغوا / ویا 

.294 نانابرد :)  ) نایچادویا

ب

.58 ، 56 ناگنحش :) نامکاح ،  ) قاقساب ناقاقساب /
.292 یغابشاب :

.257 ، 255 ، 252 ، 250 ، 213 ، 177 ، 162 ، 102 ، 32 تسایر :) یهدنامرف ،  ) یشیملشاب شیمالشاب / یشیمتالشاب / یشیمالشاب /
.308 هدنامرف :) رس  هاپس ، رادرس  لک ، هدنامرف   ) قیلشاب

.303 ، 64 تایلام :) يایاقب   ) یقاب نایقاب /
.40 هرقن :) ای  رز  لاقثم  دصناپ   ) شلاب

.122 ، 90 نایئادوب :) یبهذم  ياوشیپ  شیشک و   ) یشخب نایشخب /
.285 ، 271 ، 265 ، 264 ، 261 ، 253 ، 249 ، 220 ، 180 ، 179 ، 177 ، 102 رکشل :) تسار  تسد   ) راغنارب راغکنارب /

.275 ، 258 ، 245 ، 197 دنزاون :) ریفن  دننام  ار  نآ  هک  یهت  نایم  خاش   ) يوغرب وغرب /
.123 ، 120 درخ :) هتسب   ) هچخب هچقب /

. یشیمالکوب - 189 یشیملکب :
. راجلوب - 241 ، 122 راجلوب : راجلب /

. یشیماغلوب - 249 یشیمشاغلب :
.141 ، 133 ، 127 ، 106 ، 91 ، 74 ، 68 یمظنیب :) بوشآ ، هنتف و  رایسب ، ياغوغ  بوشآ و  یگتفشآ ،  ) قاقلب قاغلب /

.314 ناینجوب :
.127 یشیمکروب :

.293 هغاسوب :
.294 ، 293 ، 263 هالک :)  ) قاتقوب قاتغوب /
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446 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.310 ، 309 ناق : یقوب 

. یشیملکب - 251 یشیمالکوب :
. راجلب - 309 ، 280 ، 277 ، 260 ، 258 ، 253 ، 252 ، 227 ، 208 ، 203 ، 187 هاپس :) عمجت  لحم  هاگهدعو ، هدعو ،  ) راجلب راجلوب /

. یشیماغلوب - 249 یشیمشاغلوب :
یشیمشاغلوب - 259 ، 209 ، 196 ، 184 یشیماغلب : یشیمغلوب / یشیماغلوب /

.310 نالواغلوب :
،273 ، 271 ، 254 ، 249 ، 243 ، 238 - 235 ، 221 - 219 ، 213 ، 202 ، 200 ، 199 ، 189 ، 180 ، 177 گنج :) رد  نالوارق  شیپ   ) نارداـهب

.314 ، 298 ، 291 - 289 ، 287 ، 285 ، 282 ، 280 ، 279
.308 ، 124 ، 122 ، 90 ، 89 هیده :) ناغمرا ، هفحت ، تسد ، قاس  دعاس ،  ) کیلیب كالیب /

. یشیماکین یشیماکیت - 301 پ - یشیماکلیب :

ت

. کیزات - 184 ، 182 ، 55 برع :) ریغ  كرت و  ریغ  هفیاط   ) کیجات
. کیجات - 294 ، 258 ، 206 ، 205 ، 137 ، 126 برع :) هفیاط   ) ناکیزات کیزات /

 ...(: هناخ و ترامع و  نتخوس  ندرک و  ناریو  اب  هارمه  جارات  لواپچ ، تراغ ،  ) نالات
.300 ، 280 ، 131

.221 نامک :) ریت و   ) شخت
.304 ، 300 ، 280 یناریو :) تراغ ،  ) شارت

. لاغسوت - 257 ، 240 ، 200 ، 195 لاقرات : لاقرت /
.294 ، 281 ، 258 ، 206 ، 182 ، 55 كرت :

.294 هناکرت :
.182 ، 55 کیجات : كرت و 

.258 کیزات : كرت و 
(: تسا شاعم  هجو  هبتار و  یندروخ و  هقوذآ و  يانعم  هب  زین  دننک و  رپ  وج  ای  مدنگ  ای  بآ  نآ  رد  هک  یلگ  تشط  فرظ ،  ) راغت

.313 ، 309 ، 269 ، 267 ، 241 ، 113
.122 هیده :) شکشیپ و  [ ) زوقود  ] زوقت

،266 ، 257 ، 256 ، 249 ، 204 ، 191 ، 163 ، 148 ، 100 ، 96 ندرک :) لابند  بیقعت ، بقاعت ،  ) یشیماکین شیماکت / یشیماکیت / یـشیماکت /
.308 ، 301 ، 283 ، 279 ، 272

.231 یشیمشالت :
.125 ، 87 ، 85 ، 82 ، 79 ، 74 هچمت :

.306 ، 244 ، 186 ، 35 ، 23 بایان :) هفحت  سیفن و  زیچ   ) تاقوسکنت تاقوسنت /
.235 ، 226 ، 225 ، 178 ، 80 راضحا :) توعد و  ندرک ، مالعا   ) لاقکنوت لاقنت / لاکنوت / لاقکنت /

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


447 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
(: هاپس ناسرزاب  نارادولج ، نابیقن ،  ) نایجاوت

.235 ، 227
،84 ، 77 ، 44 ، 32 ماع :) فرع  مکح ، نوناق ، یهاشداپ ، دیدش  مکح  يزیگنچ ، تاررقم  ازاجم  هدعاق و  شور ،  ) هروت اروت / ءاروت / هاروت /

.295 ، 294 ، 251 ، 244 ، 226 ، 168 ، 118 ، 102 ، 90 ، 86 84 پ ،
.302 وقزوت :

. لاقرت - 210 ، 195 ، 190 ، 108 لاقست : لاغسوت /
(: رادباکر رالاس ، ناخ   ) نالامشوت لامشوت /

.294
.123 یشیماقوت :

.258 نانابهگن :)  ) ناقامقوت
،296 ، 294 ، 287 ، 282 ، 277 ، 271 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 249 ، 244 ، 235 ، 169 ، 107 ، 78 ، 62 یناموت : تاناموت / هناموت / ناموت /

.304
.292 کنولکنوت :

.232 ییوجزاب :)  ) یشیمشیت
. یشیماکت یشیماکیت -

ج

.306 ، 299 ، 286 ، 280 ، 252 ، 234 ، 228 ، 213 ، 115 هعیلط :) لوارق ، شیپ  هلمح ، تخات ،  ) اهنیقباج نیقباج /
.299 ، 231 ، 229 ، 197 نالوارق :) شیپ   ) نایچنیقباج

.246 ، 239 ، 226 ، 103 ماکحا :) ندیناهاگآ  نایرکشل و  مالعا  ربخ ، تیعمج ، يدانم ، ندرک ، ادن   ) راج
(: هلفاق رکشل و  نابیقن   ) ناشواچ ناشواج /

.294
.316 ، 295 ، 273 ، 266 ، 263 ، 248 ، 247 ، 207 ، 100 ، 88 کنالاغرج :

(: هرمز تاناویح ، زا  هاوخ  مدرم و  زا  هاوخ  تسا  هقلح  فص و  ینعم  هب  قلطم  هگرج  تاناویح ، ندرک  هرصاحم  تروص  هب  راکـش   ) هگرج
.313 ، 309 ، 308 ، 291 ، 290 ، 272 ، 271 ، 255 ، 228 ، 226 ، 221 ، 183 ، 178 ، 169 ، 88 ، 73

(: شاداپ هلص ، ماعنا ، هزیاج ،  ) يودلج ودلج /
.304 ، 157 ، 149

.228 كدی :) بسا   ) تبینج
(: رکشل پچ  تسد   ) راغناوج راغکناوج /

.285 ، 279 ، 271 ، 261 ، 249 ، 220 ، 180 ، 177 ، 102 ، 101
.78 رایسبرایسب :) هتسدهتسد ،  ) قوج قوج 
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چ

.261 یشیمالغاچ :
.149 ياغالج : قاچ 

فرط زا  هک  دوب  يذغاک  ینیچ  نابز  هب   ) واچ
448 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.120 ، 111 دشیم :) هلدابم  لوپ  ناونع  هب  دوب و  هدش  هتشون  یبلاطم  نآ  فرط  ود  رب  هاشداپ 
زا ای  مدرم  زا  هک  هریاد  هقلح  زین  دـننک و  گنج  نآ  هانپ  رد  دـنزاس و  نآ  ریخـست  يارب  هعلق  ربارب  رد  هک  كاـخ  بوچ و  زا  يراوید   ) رپچ

(: يدنبرگنس دشاب ، هدش  هدیشک  تاناویح 
.279 ، 260 ، 246 ، 243 ، 241 ، 239 ، 221 ، 210 ، 190

(: هاپس بقع  هدنامرف  رادبقع و  هاپس ، هلابند  جوف ، هقاس   ) لوادنکچ نالوادکنچ /
.249 ، 246 ، 209

د

.308 ، 244 ، 236 ، 229 ، 188 ، 177 ، 33 ، 31 هیحان :) ای  رهش  ماظتنا  رومأم  رتنالک ،  ) یگغوراد اغوراد / هغوراد /

س

.124 یشیمانلاس :
.304 ، 259 ، 178 ههایس :) دادعت ، رامش ،  ) ناس

.302 ، 294 ، 241 ، 129 ، 104 ، 73 ماعنا :) لام و  شکشیپ ، هفحت ،  ) تانیرواس نیرواس /
.310 ، 305 ، 258 ، 245 ، 211 ، 191 ، 102 ، 27 نمشد :) رب  تخات  ماگنه  هب  نایهاپس  يوهایه  اغوغ و  موجه ، هلمح ،  ) نآارس

.261 یشیملس :
.73 دننک :) گنج  نآ  سپ  زا  هک  یلئاح  راوید و  هانپناج ، هاگهانپ ، [ ) ابیس هبیس ،  ] هبوس

.293 نایچرادبآ :)  ) نایچوس
(: هقوذآ رفس ، ياذغ   ) تانوسوس تانسوس /

.302 ، 88
.306 ، 262 ناغمرا :) دروآهر ، هفحت ،  ) تاغوس

.78 ، 72 ، 60 لوقلوس :
.274 ، 63 دنشک :) هاشداپ  هبکوک  رکشل و  شیپاشیپ  ار  نآ  هک  ناهاشداپ  تمالع  مچرپ ،  ) قجنس قاجنوس /

.292 ، 44 غورس : غوریس /
،43 لویت :) عاطقا ، دنـشاب ، هدرک  راذگاو  یـسک  هب  رمعلا  تدم  ار  نآ  عفانم  هک  یکلم   ) یلاغرویـس اهلاغرویـس / تالاغرویـس / لاغرویس /

.267 ، 262 ، 253 ، 243 ، 226 ، 178 ، 170 ، 168 ، 153 ، 58
.72 ، 63 هیده :) ششخب و  تمحرم ، شزاون ،  ) یشیماغرویس
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. لاغرویس - 281 ياغرویس :

ش

.274 هطیلش :
.177 كرابم :) کین ، لاف  نوگش ،  ) نوگوش

.220 یشیمالودنوش :
449 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

.163 ، 101 راقکنوش :
(: ریت ناراب  يزادناریت ، ریت  هبرض   ) هبش هبیش /

.281 ، 266 ، 265 ، 262 ، 246
.295 وغردیش :

ط

.262 مغلط :
.316 ، 302 ، 293 ، 292 ، 263 ، 248 ، 226 ، 220 ، 201 ، 200 ، 195 ، 185 ، 178 ، 110 ، 88 ، 86 ، 77 ینامهم :) هراغت ، شآ ،  ) يوط

غ

(: دلب امنهار ،  ) یچرجغ یجرجغ / یجراجغ /
.259 ، 229 ، 172

.274 ، 236 اهرارغ : هرارغ /
. یجراجغ 229 پ - یجرزغ :

.294 هشوغ :
،212 ، 201 ، 196 - 193 ، 184 ، 180 ، 179 ، 177 ، 102 ، 101 رکـشل :) بلق  هوک ، نماد  رد  لت  هپت و  تسد ، يانعم  هب  ازاـجم   ) لوق لوغ /

.303 ، 291 ، 285 ، 283 ، 279 ، 271 ، 265 ، 262 ، 261 ، 249 ، 248 ، 245 ، 228 ، 220 ، 219 ، 213

ق

.108 ، 62 ، 61 ، 12 لوغم :) ناهاشداپ  بقل  ناهاش ، هاش  گرزب ، ناخ   ) ینآاق نآاق /
.82 ، 72 ینزهار :) زیرگ ، گنج و  نزهار ،  ) یقازاق قازاق /

.123 ، 122 هطیرخ :) هسیک ،  ) اغرتبق
.162 ، 113 یناوید :) تاررقم  جارخ ، تایلام ،  ) روجبق روچبق /

.304 قادق :
.295 يوغادقادق :

.308 ، 277 ، 266 ، 251 هغدق :

ینیعم خیراوتلا  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


.168 ، 122 ، 102 ، 69 عبات :) تیعر ، درگهرود ، شود ، هب  هناخ   ) وچارق وجارق /
،252 ، 249 ، 248 ، 226 ، 225 ، 211 ، 199 ، 196 ، 194 ، 193 ، 177 - 175 ، 44 هاپس :) ورـشیپ  نابهدید ، ظفاحم ،  ) نالوارق یلوارق / لوارق /

.305 ، 303 ، 283 ، 279 ، 278 ، 265 ، 264 ، 261 ، 260 ، 259 ، 254
(: دنراد لزنم  نالوارق  نآ  رد  هک  یئاج   ) هاگلوارق

.305 ، 199
.303 ، 208 ، 194 نیز :) ههوک   ) سوبرق

هب یتنطلـس  نادناخ  ياضعا  زا  یکی  نییعت  يارب  تکلمم  ناکرا  ناگدازهاش و  میظع  عامتجا   ) ياتلروق ياتلیرق / اتلیروق / ياتلیرق / ياتلرق /
.314 ، 298 ، 269 ، 237 ، 226 ، 89 ، 76 ، 66 ، 65 ، 61 ، 47 لوغم :) يارما  یلاع  ياروش  تنطلس  ماقم 

یناتسمز و لزنم   ) قالشیق غالشق / قالشق /
450 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

،205 ، 201 ، 198 ، 191 ، 185 ، 164 ، 124 ، 64 ، 63 ، 42 دنرب :) رـس  هب  نآ  رد  ناتـسمز  هک  مرگ  ياج  دـننک ، هدامآ  ناتـسمز  يارب  هچنآ 
.296 ، 290 ، 283 ، 277 ، 272 ، 264 ، 247 ، 240 ، 211 ، 206

.247 ، 198 ، 178 ، 118 ، 108 ، 42 ناتسمز :) رد  مرگ  ياج  هب  نتفر  نتفر ، قالشق  هب   ) یشیمالشیق یشیمالشق /
(: ودرا هاپس ،  ) تانوشوق نوشوق / نوشق /

.304 ، 265 ، 250 ، 194 ، 180 ، 177
.310 ، 168 ، 96 ، 47 یئامنهار :) تمس  یئامنهار ، هفیظو   ) يزووالق زووالق /

.123 ، 122 شامق :
،246 ، 107 دننک :) راکش  هدروآ  عمج  اج  کی  رد  ار  اهنآ  ات  دندیشکیم  تاناویح  رود  هب  هک  يراصح  هگرج ، راکش  هاگراکش ،  ) هغرمق

.308 ، 281 ، 275 ، 262 ، 259 ، 258 ، 255
.306 ، 285 ، 271 ، 261 ، 249 ، 220 ، 180 ، 179 ، 101 نوشق :) زا  هتسد  کی  رس   ) لوبنق لبنق /

.212 فقوت :) لحم   ) هغلنق
.73 یبوق :

.313 هاشداپ :) رابرد  هدننکمامتها  راکشریم ، رادحالس ،  ) یچروق
.244 ، 186 نیطالس :) صاخ  هقطنم  هاگراکش و  هدش ، عنم  عونمم ،  ) غیروق غوروق / قروق /

. ياتلرق ياتلیروق -

.306 یشملاغزوق :
.226 ، 179 هدنب :) دبع ،  ) یلوق لوق /

.178 یشیمراموق :
.90 شایق :

.305 ، 263 ، 209 رکشل :) ندمآ  دورف  ياج  تماقا ، رقم  هعلق ، ودرا ،  ) لوتیق
.293 ، 292 نیلیکزیق :

. یشیمالشق یشمالشیق -
.282 ، 177 ، 127 ، 102 يزورمین :) باوخ   ) هلولیق
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.314 ، 303 ، 282 ، 274 ، 269 ، 265 ، 249 ، 221 ، 192 ، 189 ، 97 ، 58 ادصورس :) دایرف ،  ) هیق

ك

،312 هکتبک :
. هکروک - 314 هکروبک :

. نآاروک نآارک -
.106 نایارک :
.293 وکرک :

.221 ياهوهق :) هب  لیام  بسا   ) گنرک
.294 ، 227 ، 186 ، 141 هاشداپ :) رابرد  هدرپارس ، هناخالاب ،  ) سایلک سایرک /

.293 هکشک :
.164 نانابهگن :) هورگ   ) کیشک

451 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.163 ، 162 نابهگن :)  ) ناتکیشک

.293 شقنم :) هماج   ) اخمک
.97 لپ :)  ) كورپوک

(: نآ یعار  مداخ و  بسا و  رتهم   ) نایجلتوک
.240

(: نابژد نابهگن ، رادهعلق ،  ) نالاوتوک لاوتوک /
.313 ، 290 ، 279 ، 269 ، 267 ، 252 ، 250 ، 247 ، 242 ، 240 ، 155 ، 154 ، 150 ، 32

، نایهاپــس ياههتــسد  دــندرکیم ، تـسرد  گـنج  رد  نـالوغم  هـک  یگرزب  هریاد  هـقلح ، ودرا ،  ) تاـناروک تاـنارک / نآارک / نآاروـک /
.305 ، 296 ، 272 ، 260 ، 246 ، 238 ، 235 ، 210 ، 190 ، 106 هاگرکشل :)

،286 ، 282 ، 275 ، 271 ، 269 ، 258 ، 249 ، 246 ، 245 ، 236 ، 233 ، 227 ، 221 ، 212 ، 208 ، 204 ، 187 ، 127 هراقن :)  ) هکروگ هکروک /
.307 ، 305

.306 ، 278 یشیماجیک :
،271 ، 270 ، 265 ، 190 ، 183 دریگیم :) عضوم  هاپس  تشپ  رد  هک  یهورگ  بقع ، رکـشل   ) کیجیک هکجک / هکیجیک / هکیجک / هکجیک /

.314
.262 وکردیک :
.304 تخمیک :

گ

.305 ناسورع :)  ) نانیلگ
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م

. لاچروم - 289 ، 281 ، 279 ، 274 رگنس :)  ) رواجلم
،188 ، 182 ، 181 ، 179 ، 176 ، 175 ، 170 ، 168 ، 101 لوارق :) شیپ  مدـقم ، جوف  یناشیپ ،  ) يالقکنوم يـالکنم / يـالقکنم / يـالقنم /

.303 - 301 ، 291 ، 278 ، 271 ، 264 ، 263 ، 257 ، 249 ، 245 ، 240 ، 228 ، 219 ، 213 ، 210 ، 204 ، 202 ، 201 ، 198 - 195
.285 ، 272 هجرد :) بصنم ، لمع ، لغش ،  ) یچنوم یچوم /

. رواجلم - 314 ، 269 ، 247 ، 245 ، 235 ، 221 دننک :) رفح  نآ  فارطا  رد  هعلق  هرصاحم  رد  هک  یلادوگ  رگنس ،  ) لاچروم
.124 یشیمرادیم :

ن

.260 یصاصتخا :) نانابهگن  هصاخ ، ناظفاحم   ) نالوارق نیران  لوارق / نیران 
.253 یصاصتخا :) هعلق   ) هعلق نیران 

. هگرج - 183 نایچراکش :) هقلح  تسا ، لوغم  صاخ  راکش  هگرج ، يانعم  نزو و  هب   ) هکرن
452 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

. هرون - 220 هرن :
.293 غامزن :

ای هاش  هب  یمیدـقت  هتفرگیم ، لحم  یلاها  زا  ای  اجنآ  بحاص  زا  دوخ  بسا  لعن  ياهب  هب  ییاج  زا  روبع  ماگنه  هاشداپ  هک  یلام   ) اـهب لـعن 
.275 ، 254 ، 165 رکشل :) رادرس 

. هرن - 308 ، 306 ، 285 ، 275 ، 271 ، 245 ، 220 ، 179 هرن : هرون /
. یشیماکت - 258 ، 251 ، 250 بیقعت :)  ) یشیماکین

.258 ، 251 ، 250 نالواکین :

ه

.293 نایچواره :
،192 ، 179 ، 177 ، 101 نالوارقشیپ :) ظفح  فاشتکا و  لمع  يارب  دنوشیم  هداتـسرف  رتشیپ  هک  هاپـس  زا  ییاههتـسد   ) نالواره لواره /

.306 ، 271 ، 261 ، 238 ، 220 ، 211
.235 ، 206 ، 191 ، 107 ، 96 ، 67 - 64 رفن :) رازه  دادعت  هب  هاپس  زا  ياهتسد   ) تاجرازه اهرازه / هرازه /

ي

.295 روتنس :) ارهاظ  یقیسوم و  تلآ   ) ناغوتای
. وغری قاطنتسا -) یسرپزاب ، همکحم ، نوناق ،  ) وغرای

.27 نوناق :) مکاح  قطنتسم ، یضاق ،  ) یچوغرای نایچوغرای /
،103 ، 101 ، 96 ، 90 ، 85 ، 80 ، 78 ، 77 ، 74 ، 63 ، 62 ، 57 ، 54 ، 36 ، 32 ، 11 يزیگنچ :) نوناق  تعدـب ، تعیرـش ،  ) قاسی قاسای / اسای /
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،260 ، 257 ، 254 ، 252 ، 247 ، 237 ، 231 ، 226 ، 225 ، 219 ، 215 ، 214 ، 203 ، 178 ، 170 ، 169 ، 167 ، 131 ، 125 ، 119 ، 116 ، 108
.303 ، 294 ، 290 ، 285 ، 282 ، 275 ، 274 ، 266 ، 265

.289 ، 247 نایقاسای :
،242 ، 231 ، 225 ، 220 ، 199 ، 194 ، 183 ، 181 ، 177 ، 176 ، 88 هتسارآ :) جوف  رکـشل ، زا  یتمـسق  هرپ و   ) لاصی لاسی / لاصای / لاسای /

.306 ، 303 ، 300 ، 294 ، 285 ، 279 ، 278 ، 275 ، 272 ، 271 ، 265 ، 262 ، 261
.224 ، 113 لزنم :) هناخراپاچ ، راپاچ ، بسا   ) مای

. یشیمقالیی - 248 ، 228 یشیمالشق :) لباقم  رد  نتفر  درس  ياج  هب  ناتسبات  رد  نتفرگ ، قالیی   ) یشیمقالیی یشیمالیای /
.291 ، 261 ، 259 ، 258 ، 255 ، 233 ، 228 ، 210 ، 201 ، 191 ، 189 زیچره :) بابسا  رپس ، ریشمش و  لثم  هاپس  هحلسا   ) قارای غاری / قاری /

453 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
.295 نایچواری :

.305 ، 232 ، 221 ، 212 ، 91 ، 55 ، 42 ، 36 ، 14 نآ : شیتفت  هانگ و  شسرپ  هذخاؤم ، همکحم ، نوناق ،  ) وغرای وغری /
.88 یشیمالری :

،108 ، 105 ، 64 ، 60 ، 55 - 53 ، 47 ، 45 ، 43 ، 36 ، 33 - 31 ، 29 - 25 ، 13 - 11 هاشداپ :) نامرف  هاـشداپ ، ناـمرف  مکح و   ) غیلراـی غیلری /
.313 ، 306 ، 230 ، 226 ، 211 ، 195 ، 185 ، 178 ، 168 ، 160 ، 149 ، 142 ، 120 ، 119 ، 116

301 پ. یشیماکلی :
(: ودرا لزنم ، ناکم ، هاگیاج ،  ) طروی تروی /

.307 ، 296 ، 292 ، 280 ، 277 ، 272 ، 250 ، 245 ، 240 ، 226 ، 221 ، 191 ، 185 ، 178 ، 167 ، 123 ، 89 ، 73 ، 66 - 64 ، 62 ، 61
.240 ، 231 هاپس :) هاش و  تنوکس  ناکم  هیهت  رومأم  تروی ، عضو  هب  یگدیسر  رومأم   ) نایجتروی نایچتروی /

.178 ، 62 موسر :) بادآ و  یثوروم ، نییآ   ) نوسوی
(: قالشق لباقم  رد  یناتسبات  تماقا  لحم  ریسدرس ، ياج   ) غالیای قالیای / قالیی /

.298 ، 287 ، 283 ، 281 ، 248 ، 247 ، 206 ، 205 ، 185 ، 182 ، 181 ، 173 ، 164 ، 119 ، 64 ، 42
. یشیمالیای - 248 ، 66 یشیمالشق :) لباقم  رد  نتفر  درس  ياج  هب  ناتسبات  رد  نتفرگ ، قالیی   ) یشیمقالیی

454 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

تاحالطصا میظنت  رد  هدافتسا  دروم  عبانم 

.1349 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : یئاون -. نیسحلا  دبع  مامتها  هب  ولمور ؛ نسح  فیلأت  خیراوتلا / نسحا 
.1357 ریبکریما ، نارهت : نیعم -. دمحم  مامتها  هب  ناهرب ؛ هب  صلختم  زیربت  فلخ  نب  نیسح  دمحم  فیلأت  عطاق / ناهرب 

؛» نیخروملا کلم   » رهپس هنطلسلا  ناسل  نیسحلا  دبع  دعسا و  رادرس  یلقیلع  فیلأت  رایتخبلا /» خیرات  یف  راصعالا  ۀصالخ   » يرایتخب خیرات 
.1376 ریطاسا ، نارهت : رفنایک -. دیشمج  مامتها  هب 

هیـشحت حیحـصت و  هب  دناوخ ؛» ریم   » دومحم نب  هاش  دنواخ  نب  دـمحم  فیلأت  افلخلا / كولملا و  ءایبنالا و  ةریـس  یف  افـصلا  ۀـضور  خـیرات 
.1380 ریطاسا ، نارهت : رفنایک -. دیشمج 

حیحـصت یناهفـصا ؛ یجنخ  ناهبزور  هّللا  لضف  فیلأت  نایوفـص / روهظ  ولنویوققآ و  نیطالـس  ینارمکح  حرـش  ینیما ، يارآملاع  خیرات 
.1362 بوتکم ، ثاریم  رشن  زکرم  نارهت : قیشع -. ربکا  دمحم 
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.1372 هاگشهوژپ ،)  ) یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت : یتیآ -. دّمحملا  دبع  ملق  هب  فاصو / خیرات  ریرحت 
.- ادهناه یچیئوک  يریـصن ، اضر  دـمحم  شـشوک  هب  ینیوزق ؛ قادوب  فیلأت  ق /) لاس 984 ه . ات  زاغآ  زا  هیوفـص  خـیرات   ) رابخالا رهاوج 

.1999 اقیرفآ ، ایسآ و  ياهنابز  اهگنهرف و  تاعلاطم  هسسؤم  ویکوت :
.1357 ناریا ، رنه  بدا و  ناتسگنهرف  نارهت : نیما -. کیرش  سیمش  فیلأت  لوغم / نارود  یناوید  تاحالطصا  گنهرف 

.1382 ریبکریما ، نارهت : نیعم -. دمحم  فیلأت  یسراف / گنهرف 
.1355 مایخ ، نارهت : یغورف -. یلع  دمحم  ملق  هب  همدقم  اب  ءابطالا ؛) مظان   ) یسیفن ربکایلع  فیلأت  یسیفن / گنهرف 

: نارهت ثدحم -. مشاهریم  حیحصت  ياهراکنابش ؛ دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  فیلأت  باسنالا / عمجم 
.1381 ریبکریما ،

455 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 
اب یفاریـس / رجات  نامیلـس  رثا  دـنهلا  نیـصلا و  رابخا  ای  خـیراوتلا  ۀلـسلس  اههمانرفـس  تارطاـخ و  ریطاسا 2 . تاراـشتنا  ياـهباتک  زا  یخرب 

روگنیلاگ لوا 1381 / پاچ  هحفص / يریزو 192  ولناچرق / نیسح  رتکد  همجرت  یفاریس / نسح  دیزوبا  تافاضا  يروآدرگ و 
يریزو 8592 رولاس / دوعـسم  راشفا و  جریا  شـشوک  هب  رولاـس / ازریم  ناـمرهق  فیلأـت  يدـلج  هرود 10  هنطلـسلا  نیع  تارطاخ  هماـنزور 

روگنیلاگ / 1380 لوا 1374 - پاچ  هحفص /
راشفا و جریا  شـشوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  هاش ) نیدـلا  رـصان  یهاشداپ  راگزور   ) لوا دـلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاـخ  هماـنزور 

روگنیلاگ لوا 1374 / پاچ  هحفص / يریزو 976  رولاس / دوعسم 
راشفا و جریا  شـشوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  هاش ) نیدـلا  رفظم  یهاشداپ  راـگزور   ) مود دـلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاـخ  هماـنزور 

روگنیلاگ لوا 1376 / پاچ  هحفص / يریزو 808  رولاس / دوعسم 
هب رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأـت  هطورـشم ) بـالقنا  هاـش و  یلع  دـمحم  یهاـشداپ  راـگزور   ) موس دـلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاـخ  هماـنزور 

روگنیلاگ لوا 1377 / پاچ  هحفص / يریزو 888  رولاس / دوعسم  راشفا و  جریا  ششوک 
راشفا و جریا  ششوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  کلملا ) دضع  تنطلس  تباین  راگزور   ) مراهچ دلج  هنطلسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 

روگنیلاگ لوا 1377 / پاچ  هحفص / يریزو 592  رولاس / دوعسم 
راشفا و جریا  ششوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  کلملا ) رـصان  تنطلـس  تباین  راگزور   ) مجنپ دلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 

روگنیلاگ لوا 1377 / پاچ  هحفص / يریزو 960  رولاس / دوعسم 
هب رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  هنطلسلا  ءالع  تموکح  نایاپ  ات  هاش  دمحا  یهاشداپ  راگزور   ) مشـش دلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 

روگنیلاگ لوا 1378 / پاچ  هحفص / يریزو 792  رولاس / دوعسم  راشفا و  جریا  ششوک 
456 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

راشفا و جریا  ششوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  اتدوک ) ات  هاش  دمحا  یهاشداپ  راگزور   ) متفه دلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 
روگنیلاگ لوا 1379 / پاچ  هحفص / يریزو 992  رولاس / دوعسم 

ازریم نامرهق  فیلأـت  يروهمج ) همزمز  اـت  ياتدوک 1299  زا  هاش  دـمحا  یهاشداپ  راگزور   ) متـشه دـلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 
روگنیلاگ لوا 1379 / پاچ  هحفص / يریزو 856  رولاس / دوعسم  راشفا و  جریا  ششوک  هب  رولاس /

جریا شـشوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  هاش ) اضر  يراذـگجات  ات  يروهمج  همزمز  زا   ) مهن دـلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاـخ  هماـنزور 
روگنیلاگ لوا 1379 / پاچ  هحفص / يریزو 920  رولاس / دوعسم  راشفا و 

يریزو رولاس / دوعـسم  راشفا و  جریا  شـشوک  هب  رولاس / ازریم  نامرهق  فیلأت  يولهپ ) رـصع   ) مهد دـلج  هنطلـسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 
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روگنیلاگ لوا 1380 / پاچ  هحفص /  808
پاچ ریز  تشگایرد / لوسر  دمحم  نیودت  هیهت و  یلیصفت  تسرهف  مهدزای : دلج  هنطلسلا  نیع  تارطاخ  همانزور 

مود پاچ  ینشور / هللا  تردق  نایناهفـصا و  میرک  شـشوک  هب  یبارـس / هللا  دبع  نب  نیـسح  عیاقولا  نزخم  هلودلا : نیما  ناخ  خرف  همانرفس 
روگنیلاگ هحفص / يریزو 466  / 1373

روگنیلاگ هحفص / يریزو 824  مود 1373 / پاچ  راجاق / یئامرفنامرف  رغصا  ششوک  هب  هلایالا  بیان  ازریم  یلق  اضر  همانرفس 
/ هحفص يریزو 432  تشگایرد / لوسر  دـمحم  راشفا و  جریا  مامتها  هب  رکـشل / نیما  نامرهق  ازریم  فیلأت  رکـشل  نیما  تارطاخ  هماـنزور 

روگنیلاگ لوا 1378 / پاچ 
/ تشگایرد لوسر  دمحم  راشفا و  جریا  مامتها  هب  رکـشل / نیما  نامرهق  ازریم  فیلأت  هاش  نیدـلا  رـصان  یهارمه  هب  ناسارخ  رفـس  همانزور 

روگنیلاگ لوا 1374 / پاچ  هحفص / يریزو 296 
457 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

لوا پاچ  هحفـص / يریزو 352  يرادـناهج / سواکیک  همجرت  ریامردـین / نفراکـسا  فیلأت  ناریا  نازوس  باتفآ  ریز  ریامردـین : تارطاخ 
روگنیلاگ / 1380

روگنیلاگ لوا 1380 / پاچ  هحفص / یعقر 294  یتشد / یلع  فیلأت  سبحم  مایا 
مود 1378/ پاـچ  هحفـص / يریزو 304  راشفا / جریا  شـشوک  هب  رداهب / ریما  ناـخ  یلق  رفعج  فیلأـت  يراـیتخب  دعـسا  رادرـس  تارطاـخ 

روگنیلاگ
يریزو مجویدخ / نیسح  حیحصت  مامتها و  هب  ناطلسلا / لظ  ازریم  دوعسم  فیلأت  يدوعسم  تشذگرـس  لوا : دلج  ناطلـسلا  لظ  تارطاخ 

. بایان لوا 1368 / پاچ  هحفص /  432
يریزو مج / ویدخ  نیسح  حیحصت  مامتها و  هب  ناطلسلا / لظ  ازریم  دوعسم  فیلأت  يدوعسم  تشذگرس  مود : دلج  ناطلـسلا  لظ  تارطاخ 

بایان لوا 1368 / پاچ  هحفص /  415
يریزو مجویدخ / نیسح  حیحصت  مامتها و  هب  ناطلسلا / لظ  ازریم  دوعـسم  فیلأت  ناتـسگنرف  همانرفـس  موس : دلج  ناطلـسلا  لظ  تارطاخ 

بایان لوا 1368 / پاچ  هحفص /  236
همجرت یقـشمد / يراصنا  بلاط  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  فیلأت  رحبلا  ربلا و  بئاجع  یف  رهدـلا  ۀـبخن  ماوقا  یخیرات و  يایفارغج  . 3

روگنیلاگ لوا 1382 / پاچ  هحفص / يریزو 520  نایبیبط / دیمح  دیس  رتکد 
لوا پاچ  فونرز / فونیماییلو  ریمیدالو  حیحـصت  هب  یـسیلدب / نیدـلا  سمـش  نب  ناخ  فرـش  فیلأت  ناتـسدرک  لصفم  خـیرات  همانفرش :

روگنیلاگ هحفص / يریزو 928  / 1377
458 ص : نتم ، ینیعم ، خیراوتلا  بختنم 

نیودـت يرایتخب  یخیرات  ياهسکع  موبلآ  زا  هتفرگرب  یخیرات  ياهسکع  مامـضنا  هب   ) يرایتخب دعـسا  رادرـس  فیلأـت  يراـیتخب  خـیرات 
روگنیلاگ مود 1383 / پاچ  هحفص / يریزو 808  رفنایک / دیشمج  هیشحت  حیحصت و  يرایتخب /) رفظم  رتکد 

لوا 1373 پاچ  هحفص / یعقر 72  ناشخبحور / فیلأت ع . درجورب  یخیرات  يایفارغج 
جریا داتـسا  ملق  هب  ینایتشآ  لابقا  همانیگدنز  مامـضنا  هب  ینایتشآ / لابقا  سابع  داتـسا  فیلأت  عفقملا  نب  هّللا  دـبع  لاححرـش  لاححرـش  . 4

لوا 1382/ پاچ  هحفـص / یعقر 128  رادهزبرج / میرکلا  دـبع  مامتها  هب  باتک / دـقن  رد  لاـبقا  ساـبع  هب  يونیم  داتـسا  بوتکم  راـشفا و 
روگنیلاگ

مود 1383/ پاـچ  هحفـص / يریزو 748  يوضر / سردـم  یقت  دـمحم  دیـس  داتـسا  فیلأـت  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  راـثآ  لاوحا و 
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روگنیلاگ
لوا پاچ  هحفص / يریزو 264  راشفا / جریا  شـشوک  هب  هلودـلا / نحتمم  ناخ  يدـهم  ازریم  فیلأت  يرـصان  دـهع  هجراخ  ترازو  لاجر 

1366
يریزو راشفا / جریا  داتسا  پاچ  دیدجت  یناوخزاب و  ییامغی / بیبح  شـشوک  هب  يولع / نسحلا  وبا  دیـس  فیلأت  تیطورـشم  رـصع  لاجر 

روگنیلاگ مود 1383 / پاچ  هحفص /  180
بایان  موس 1368 / پاچ  هحفص / یعقر 544  يزیراپ / یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  فیلأت  ناخیلعجنگ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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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 - 
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 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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