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هیس بش  نایاپ 

باتک تاصخشم 

هیس بش  نایاپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
هبزور 1356. نارهت :  رشن :  تاصخشم 

. مس  16/5  × 10/5 54ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یمالسا 13. گرزب  هناخباتک  تثعب ، داینب  جع :)  ) يدهملا مامالا  هسسوم  نارهت  رگید : پاچ  تشاددای : 
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
تیودهم عوضوم : 

BP224/پ24 1356 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

2073311 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هحفص 5 ] میرک [  نآرق  دش . دنهاوخن  سویام  نآ  زا  نارفاک ، زج  هک  دیوشن  سویام  راگدرورپ  تمحر  زا 

سأی

هتـشگ یئوگ  تسین و  ادیپ  چیه  یعمـش ، هن  يدیـشروخ ، هن  هارمه  یب  هار ، یب  فدـه ، یب  ناسنا  ازتشهد و  تسا و  کیرات  تسا و  نابایب 
ردنت گناب  سرت  ز  ناسنا ، نیا  اسآ و  گنلپ  درغ  یم  دنچ  کی  يردنت  هگان  هار و  دسرپب  وا  زا  ات  هک  دبای  یمن  مه  اناد  يانیب  کی  انیبان و 

. ] دنام یمن  يدیما  چیه  رگید  و  یشوماخ ، و  یکیرات ، هار  کی  هتفایان  نتشیوخ ، رانک  هدیدان  هاتوک و  سب  کیل  یقرب  شوگ و  رب  اهتسد 
نیریـش رهاظب  ياهنارود  تسا . هتخاسن  اهر  ار  يو  هاگ  چـیه  خـیرات  رـسارس  رد  اریز  هدوب ، یمدآ  دازمه  جنکـش  درد و  یئوگ  هحفص 6 ]

. تسا هتخادرپ  زادگناج  یتبیـصم  هاگناج و  يدرد  اب  ار  شناوات  هدرکن  كرد  ار  نآ  تذل  زونه  هک  هدوب  هاتوک  ردق  نآ  مه  وا  یناگدنز 
يارب ار  تیناسنا  هتـسناوتن  کیل  هتخاس ، مهارف  ار  یهورگ  شیاسآ  ینامز  كدـنا  تاـقوا ، يا  هراـپ  رد  هچ  رگ  زین  خـیرات  ناحلـصم  ماـیق 
ناسنا ياهدرد  هوبنا  زا  يراب  اهنت  هن  زور  ره  تشذـگ  اب  هکنیا  رتگرزب  هعجاف  دزاس ، اهر  اهیناماسبان  تیرفع  دولآ  نوخ  لاگنچ  زا  هشیمه 

يارب یهار  هکنیا  زا  هتـشذگ  زین ، زورما  ناهج  رد  کینکت  ملع و  تفرـشیپ  ددرگ . یم  هدوزفا  شهودنا  جنر و  رب  هکلب  دوش ، یمن  هتـساک 
، وسکی زا  یتعنص  یملع و  تفرشیپ  نیب  یگنهامهان  نیا  و  دروآ . ناغمرا  هب  یناسنا  هعماج  يارب  هزات  یتالکشم  دوخ  درکن ، هضرع  یئاهر 

برغ ناـهج  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  هدیـسر  یئاـجب  راـک  هزورما  ددرگ و  یم  رتـشیب  زور  ره  رگید ، يوس  زا  یگدـنز  يونعم  شیاـسآ  و 
درک عمج  ینف  لامک  اب  ار  يرشب  لامک  ناوت  یمن  دنا : هدش  دقتعم  دنرب  یم  رسب  یتعنـص  الماک  کلامم  رد  هک  رگنوی  تسنرا -  نوچمه 

هدناشک اجنادب  ار  ام  نامز  هتشگ  رس  ناسنا  تایونعم ، مادهنا  طوقس و  [ . 1 . ] مینک ادف  ار  يرگید  تسیاب  میهاوخب  ار  ود  نیا  زا  یکی  رگا 
خیرات تاحفـص  هاگ  چیه  دناشکب . نوخ  كاخب و  ار  شناعونمه  زا  یمیظع  تاعامتجا  اهزیچ ، نیرت  شزرا  مک  رطاخب  تسا  رـضاح  هک 
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. تسا هدوبن  راتفرگ  اه  یئوج  هزیتس  يانگنت  رد  تیرـشب  هزادـنا  نیا  ات  ینامز  چـیه  هحفـص 7 ] رد [  هدوبن و  دولآ  نوخ  دح  نیدب  ات  رـشب 
هنومن ناونعب  دشاب . یم  اهنآ  هجدوب  مقر  نیرتگرزب  درگ ، یم  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  یماظن  تازیهجت  فرص  هزورما  هک  يا  هنیزه 

و تسا . هدوب  اـهروشک  ناـمه  رد  شرورپ  شزومآ و  هجدوب  زا  شیب  دـص  رد  تسیب  لاس 1970  رد  ناـهج  روشک  یتاحیلست 120  هنیزه 
مرگ رس  هک  یئاهتلم  اهنت  هزورما  [ . 2 . ] هداد یم  لیکـشت  ار  ناشیماظن  هجدوب  دص  رد  لهچ  اهروشک ، نآ  تشادـهب  هب  طوبرم  ياه  هنیزه 

نویلیم و کی  بیرق   ) دـنوپ رازه  هقیقد 66  ره  رد  اـی  و  م ) ناـموت . نوـیلیم  رازه  بیرق 66   ) دـنوپ نویلیم  رازه  هس  هنایلاس  دندرـس  گنج 
هب و  تسا . هدش  ربارب  اههد  هزورما  تبسن ، نیا  و  [ . 3 . ] دننک یم  جرخ  یشک  مدآ  كرادت  هار  رد  م ) ناموت . رازه  ود  هاجنپ و  دصراهچ و 

دادعت لاس  نامه  ات  [ . 4 . ] دـنک دوبان  ار  نیمز  هرک  راب  تسیب  تسا  هدوب  رداق  لاس 1961 م  ات  ناهج  یتاحیلـست  يورین  نارظنبحاص : هتفگ 
هک دزاس  یم  یئاه  بمب  رـشب  هزورما  و  [ . 5 . ] دوب هدـش  فشک  فلتخم  ياهروشک  رد  یللملا  نیب  ناسوساج  طـسوت  یمتا  بمب  رازه   50

لعف و عورـش  يارب  اهنت  هک  هتخاس  ار  ینژوردیه  ياهبمب  نینچمه  و  [ 6 . ] تسا رتدنمورین  درک  دوبان  ار  امیـشوریه  هک  یبمب  زا  راب   2500
رثا رب  وـل  همکت و  کـی  هراـشا  اـب  برخم ، ياـهورین  نیا  ماـمت  هک  تسا  زیگنا  ساره  و  [ 7 . ] تسا مزال  یمتا  راجفنا  کـی  نآ  تـالاعفنا 
هدش رامثتـسا  نادنمتردق  هلیـسوب  هک  ناهج  فیعـض  ياهروشک  رگید ، يوس  زا  دراذگ . دنهاوخن  اجب  هحفص 8 ] ناسنا [  زا  يرثا  هابتـشا ،

تسد یگنسرگ  رقف و  يالویه  اب  ار  زورما  ناهج  مدرم  مراهچ  هس  هک  یئاج  ات  دنشاب ، یم  هجاوم  رقف  یگنسرگ و  نوچمه  یلئاسم  اب  دنا ،
ياقبا يارب  ناتردق  بحاص  دنیامن ، یم  دیدهت  ار  نارگرامثتسا  عفانم  هدیدجنر ، میظع  هورگ  نیا  هک  یئاجنآ  زا  و  [ 8 . ] مینیب یم  نابیرگب 

هک مینادب  دـیاب  نکیل  دـنا . هداد  صاصتخا  یگنـسرگ  رقف و  اب  هزرابم  ناونعب  ار  يا  هنیزه  ضرتعم ، ياههورگ  ندومن  تکاس  ناشدوخ و 
یتالکـشم لح  دیماب  زورما  ناسنا  [ . 9 . ] تسا ناشدوخ  ياهروشک  یفرـصم  راگیـس  بورـشم و  هنیزه  مهاجنپ  کی  طقف  روکذم . هجدوب 

اهنآ یتدـم  زا  سپ  نکیل  درب . یم  هانپ  نوگانوگ  ياه  يژولوئدـیا  بتاکمب و  یتاقبط ، تافالتخا  گنج و  یگنـسرگ ، رقف و  هلاسم  نوچ 
ناهج ياهیکیرات  هب  يدیماان  سای و  رـسارس  یحور  اب  اجنیا  رد  و  اهنآ ، اب  هزرابم  زا  ناوتان  ای  و  دـبای ، یم  عیاجف  نیا  رد  کیرـش  ای  زین  ار 

للم نامزاس  حرط  دـشخب . یئاهر  تملظ  نیا  زا  ار  ناسنا  دـشک و  شتآ  هب  ار  اه  یهایـس  دـشخردب و  يا  هقراب  دـیاش  اـت  ددرگ  یم  هریخ 
عماوج رکیپ  رب  یناـهج  گـنج  ود  کـلهم  تابرـض  زا  سپ  ینعی  اـه ، هرود  نیرتموش  نیرتکیراـت و  رد  هک  دوب  هقراـب  نیا  یئوگ  دـحتم ،

، دندوب هزات  زونه  هدش  دراو  هتشذگ  گنج  ود  رد  اهتلم  مادنارب  هک  یتاحارج  نوچ  و  دیشخرد ، نیحلصم  نادنمشیدنا و  نهذ  رد  يرـشب ،
زا يرایـسب  راک ، يادـتبا  رد  دـندرک . مادـقا  نامزاس  نیا  سیـسات  هب  یناهج  گنج  نیموس  عوقو  میب  زا  ناهج  هحفـص 9 ] کلامم [  نارس 

، دیئاپن يرید  زین  تالیکشت  نیا  هب  دیما  اما  دنا . هتفای  تسد  يرشب  تالکـشم  زا  یئاهر  يارب  یئاهن  لح  هار  هب  هک  دندرک  یم  روصت  دارفا 
وت قح و  مان  هب  دنراپـسب ، دـهعت  اهنآ  زا  یطخت  مدـع  یللملا و  نیب  نیناوق  هب  لمع  يارب  تسیاب  یم  هک  ینادـنمتردق  زاـغآ  ناـمه  زا  اریز 

يزیچ هدنبیرف  یتافیرشت  زا  شیب  زین  نامزاس  نیا  هک  دش  نشور  ینامز ، كدنا  زا  سپ  دندرک و  نیمضت  دوخ  يارب  ار  یتیانج  ره  يدازآ 
تلع هب  تالکـشم ، لح  رد  للم  نامزاس  تسکـش  دندوب . نآ  نیناوق  يوریپ  هب  مزلم  فیعـض  کلامم  اهنت  تقیقح ، رد  اریز  دوب . دهاوخن 

و هتخوس ، هنسرگ  ریقف و  للم  لاح  هب  ناشلد  رگتراغ  ياهروشک  هن  هک  تخاس  ادیوه  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  کی  ءارجا  نماض  نتشادن 
، دنفیعض ياهروشک  رد  ناشیماظن  ياههاگیاپ  نداد  تسد  زا  هب  رضاح  بلط  هعسوت  کلامم  هن  زین  و  تسا ، ناشعفن  هب  اهنآ  ندش  ریـس  هن 
هن و  دراد ، دوجو  نآ  یگنهرف  ياه  همانرب  يارب  يا  هناوتـشپ  هن  نینچمه  و  دننک ، یم  میـسقت  دوخ  نیب  ار  اهنآ  هنازیمآ  تملاسم  یتح  هن  و 
هن و  دومن ، یفتنم  ار  يا  هتـسه  میظع  ياهگنج  رطخ  هن  للم  نامزاس  هجیتن  رد  و  تسا . نادنمتردق  عفن  هب  مدرم  يرادیب  گنهرف و  جـیورت 

نامزاس تسکش  اب  هحفص 10 ] درک [ . لح  ار  اهناسنا  يرکف  تالکشم  هن  و  دیشخب ، تاجن  یگنـسرگ  رقف و  تیرفع  لاگنچ  زا  ار  اهناسنا 
راودیما نادب  هک  یناهج  یچوپ  زین  اهدیما و  همه  یچوپ  هب  مامت  سای  اب  ناسنا  دوش و  یم  هتـسب  مه  رـشب  دیما  هنزور  نیرخآ  دـحتم ، للم 

هتفرگ و هرانک  عامتجا  زا  اه  یپیه  رامـش  رد  ای  دروآ و  یم  ور  یـشک  دوخ  هب  ای  خلت ، تقیقح  نیا  زا  زیرگ  يارب  و  دوش . یم  دـقتعم  دوب ،
تـضهن بناج  هب  يرتدـیدش  شیارگ  زور  ره  ناـهج  رد  درب . یم  هاـنپ  ردـخم  داوم  شوغآ  هب  هدراذـگاپ و  ریز  ار  یعاـمتجا  نیناوق  هیلک 
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. سا لا . هب  دندیشک و  رانک  هعماج  زا  رفن  رازه  اکیرمآ 300  رد  1968 م  لاس . رد  هنومن  ناونع  هب  دوش . یم  هدهاشم  مسیپیه  هنارگنایصع 
اهنت هک  هدیـسر  يدح  هب  هورگ  نیا  بناج  زا  ردخم ، داوم  فرط  هب  موجه  [ 10 . ] دنتـسویپ اه  یپیه  عمج  هب  هدرب و  هانپ  اناوج  يرام  يد و 

تیناسنا و قرـش  ناـفرع  رد  هکنیا  دـیما  هب  اـه ، یپیه  [ . 11 . ] دوش یم  فرـصم  اناوج  يراـم  نت  کـی  دودـح  هتفه  رد  وکـسیسنارفناس  رد 
ریگرد یتاـقبط  يداژن و  تاـفالتخا  یگنـسرگ و  رقف و  رب  هوـالع  زین  ار  اـهنآ  نوچ  نکیل  دـنروآ ، یم  يور  دـنه  يوس  هب  دـنبایب  يردارب 

رفـس نیا  زا  ناشناغمرا  اهنت  اب  فده ، یب  هنادیماان و  دننیب ، یمن  يرثا  دایتعا  رعـش و  صقر و  زج  نافرع  زا  دـنبای و  یم  يا  هقرف  تارجاشم 
نیا زا  ار  وا  ات  تسا  گرم  هارب  مشچ  ماـمت  يدـیماان  اـب  زورما  رـشب  هنوگ  نیا  و  دـندرگ . یم  اـهنابایب  اـههوک و  هراوآ  ردـخم ، داوم  ینعی 

رقف و رثا  رب  ناـهج  مدرم   3 ایآ 4 /  تخاس ؟ دهاوخ  دوبان  ار  تیرـشب  يا  هتـسه  ياه  گنج  ایآ  دناهرب . تقـشم  جنر و  رـسارس  یگدـنز 
رـسب رـشب  یتخبدب  راگزور  ایآ  دومن ؟ دهاوخ  مدهنم  ار  ناسنا  داژن  ردخم  داوم  ایآ  دـشاب ؟ یم  هحفص 11 ] گرم [  هب  موکحم  یگنـسرگ 
دوبان ار  رقف  يالویه  رـشب  هک  دیـسر  دـهاوخن  زور  نآ  ایآ  تفای ؟ دـهاوخن  یئاهر  راب  تکـالف  یگدـنز  نیا  زا  ماجنارـس  دـمآ و  دـهاوخن 

هب یهار  تسناوت  دهاوخ  ناسنا  ماجنارس  ایآ  تفای ؟ يرـشب  عماوج  هتفـشآ  عاضوا  هب  ندیـشخب  ناماس  يارب  یلح  هار  ناوت  یم  ایآ  دزاس ؟
؟ دش دهاوخن  يربارب  يردارب و  اب  ماوت  يا  هدنیآ  هب  یهتنم  يراودیما و  هب  رجنم  يدیماان  سای و  نیا  ایآ  دبایب ؟ شلآ  هدـیا  یگدـنز  يوس 

لئاضف هیاپ  رب  ار  یئافـص  اب  یگدنز  دنهن و  رانک  ار  شیوخ  یناویح  يوخ  تفـص ، ناویح  ياهامن  ناسنا  هک  دیـسر  دـهاوخن  زور  نآ  ایآ 
هحفص 12 ] تسین [ ؟ يدیما  هدنیآ  هب  ایآ  دننک ...؟ رایتخا  شیوخ  ناعونمه  هب  تمدخ  یناسنا و 

دیما

تموکح کی  لیکشت  زورما ، يایند  هب  ندیشخب  ناماس ، تالکشم و  لح  هار  اهنت  هک  دنداقتعا  نیا  رب  رشب ، نیحلـصم  نادنمـشناد و  رثکا 
رـس رب  ناـشذوفن  هنماد  شرتـسگ  رطاـخ  هب  ناـهج ، دـنمورین  لود  هـکنیا  يارب  کـش  یب  و  [ ، 12  ] تسا تلادـع  يانبم  رب  یناـهج  دـحاو 

اهناسنا زا  یهوبنا  يدوبان  هب  رـضاح  رتشیب ، عفانم  ندروآ  تسدب  روظنم  هب  زین  دـننکن و  ادـیپ  دروخرب  مهاب  فیعـض ، ياهروشک  بحاصت 
هدمآ دوجوب  نادنمورین  تسدب  نافیعض  تورث  تراغ  لواپچ و  رطاخ  هب  اهنت  هک  یگنسرگ  رقف و  لکشم  هکنیا  يارب  نینچمه  و  دندرگن ،

همه یچوپ  ینعی  ناهج ، زا  دوخ  تسردان  هحفص 13 ] تشادرب [  ندرک  شومارف  روظنمب  اه  ناسنا  هکنیا  رطاخ  هب  زین  دورب و  نیب  زا  تسا 
يانبم رب  یتموکح  و ،... دـننکفین ، ردـخم  داوم  شوغآ  هب  ار  دوخ  اه  یپیه  عمج  رد  تالکـشم ، زا  یئاهر  يارب  رـشب  ياهدـیما  اهـشالت و 
دحاو هتـسویپ و  تلم  کی  اهناسنا  یگمه  زا  دریگ و  تسدـب  ار  ناهج  یمامت  هرادا  هک  تسا  مزال  یناـسنا  لیـصا  ياـه  شزرا  تلادـع و 

لیـصا یگنهرف  دریگ و  تسد  رد  لماک  روط  هب  ار  ناهج  یماظن  تردق  دنک و  میـسقت  اهنآ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  ناهج  تورث  هتخاس و 
، گنج زا  يریگولج  دـیوگ : یم  نینچ  دروم  نیا  رد  برغ ، ناهج  ریهـش  فوسلیف  رکفتم و  لـسار  دـهد . رارق  مدرم  راـیتخا  رد  یناـسنا  و 

رظن هب  دشاب ... هتشاد  تسد  رد  ارصحنم  ار  میظع  مهم  ياه  حالـس  مامت  هک  تسا  يدحاو  یناهج  تلود  داجیا  نآ  درادن و  شیب  هار  کی 
هبلغ حـتف و  هار  زا  رگید  یـضعب  رد  اضر و  لیم و  يور  زا  یحاون  زا  یـضعب  رد  نآ  لیکـشت  دوش ، لیکـشت  یناهج  تلود  نینچ  رگا  نم ،

تلود سیـسات  هب  دوخ  ياضر  لـیمب و  اـهنت  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  تیلباـق  يرادمتـسایس و  نآ  ناـسنا  داژن  منک  یمن  روصت  دوب ... دـهاوخ 
روز لامعا  رمع ، لوا  نینس  رد  نآ ، يرادهاگن  ظفح و  يرارقرب و  سیسات و  رد  منک  یم  لایخ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دهن . ندرگ  یناهج 
رگید گـنج و  هدـنراد  اـپ  رب  لـماوع  اـب  هلباـقم  يارب  یفاـک  يورین  ندوـبن  هار ، نیا  رد  مهم  لکـشم  سپ  [ . 13 ، ] دـشاب یم  مزال  راـشف  و 
یمن ناشنهذ  زا  هک  يا  هلاسم  اهنت  هک  تسا  تسرپدوخ  وجدوس و  یهورگ  تسد  رد  زورما ، ناهج  گرزب  ياهورین  اریز  تساهیناماسبان .

تلادع يانبم  رب  یناهج  دحاو  تموکح  کی  لیکـشت  هحفـص 14 ] رـشب و [  عون  عفن  هب  شیوخ  ياهتیعقوم  زا  ندرک  رظن  فرـص  درذگ ،
نادنمتردق نیا  ربارب  رد  میظع  یئورین  اب  هک  هاگآ  تشرـس و  كاپ  يربهر  دوجو  يا  هدـیا  نینچ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  نیا  ربانب  تسا .

یم ساسحا  اهناسنا  نایم  رد  تلادع ، يانبم  رب  يا  هعماج  لیکـشت  يارب  يربهر  نینچ  موزل  زاب ، رید  زا  تسا . يرورـض  دزیخاپب ، رگدادـیب 
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نیا تلـس  ماوقا  الک ، نمهرب  ار  ورین  بحاص  نیا  اهودنه  تسا : هدش  دای  اوشیپ  نیا  زا  یمان  هب  یموق  تلم و  ره  نایم  رد  نیا  ربانب  هدـش و 
وا ناناملسم  و  حیسم و ... ار  هدنهد  ناماس  نیا  نایحیسم  عشوی ، ار  اوشیپ  نیا  نایدوهی  سنایشوش ، ار  یجنم  نیا  نایتشترز  روترآ ، ار  ربهر 

نارگبوشآ طاسب  نتخیر  مهرد  ناتردق و  ربا  اب  راکیپ  شا  همانرب  هحول  رس  رد  هک  يدرف  تسا  نشور  دنمان . یم  يدهم  مئاق و  حلـصم ، ار 
لدع اپارـس  تموکح  هتـشادرب  نایم  زا  ار  اهنآ  تصرف  نیرت  هاتوک  رد  دناوتب  ات  هدوب  رادروخرب  اهنآ  یمامت  قوف  ام  یئورین  زا  دیاب  دـشاب ،

، انبم نیمه  رب  و  ددرگ . لئان  شفادها  هب  دناوت  یمن  دوش ، دییات  یئادـخ  یئورین  ای  هکنیا  زج  يدرف  نینچ  و  دزاس ، مکاح  ناهج  رب  ار  دوخ 
نایدا نیا  هلصاف  هچ  ره  و  دنا . هدرک  میسرت  شا  همانرب  وا و  زا  يریوصت  هتسناد و  ادخ  بناج  زا  هدش  هتخیگنارب  يدرف  ار  وا  نایدا ، یمامت 

هحفص 15] زا [  يدرم  هدنیآ  رد  هک  دنگنهامه  ناناملسم  ساسا ، نیا  رب  دنا . هدومن  هئارا  يرتنـشور  ریوصت  هدش  رتمک  حلـصم ، نآ  مایق  اب 
يردارب ياه  هیاپ  یناهج ، دحاو  تموکح  کی  لیکـشت  اب  دزیخ و  یم  اپب  یهلا  رما  هب  دشاب  یم  يو  مانمه  هک  ص )  ) مرکا لوسر  نادناخ 

ار هدنیآ  نشور  یطوطخ  اب  میرک  نآرق  [ . 14 . ] داد دهاوخ  همتاخ  رشب  ياهیتخبدب  اهیرباربان و  هب  هدومن و  مکحتسم  ناهج  رد  ار  يربارب  و 
حلاص ماوقا  ناسب  ار  اهنآ  هک  هداد  دیون  دنشاب -  رادرک  کین  هدروآ و  نامیا  هک  اهناسنا -  زا  هورگ  نآ  هب  دنوادخ  دنک : یم  میسرت  نینچ 

ینارگن و  دزاس ، ناهج  رد  مکاح  نوناق  اهنت  ار ، نآرق  نیمارف  دناسرب و  نیمز  مامت  رب  تفالخ  هب  دنتفای ، یئاوشیپ  هتـشذگ  رد  هک  نموم ، و 
رارق وا  کیرـش  ار  يدوجوم  چـیه  دـیتسرپ و  دـنهاوخ  ار  ادـخ  همه  ماـگنه  نآ  رد  دـیامن . لیدـبت  رارق  شمارآ و  هب  ار  ناـشیا  شیوشت  و 

يدوبان و ات  ار  دوخ  هناحلـسم  دربن  يو  دـنا : هتـشاد  نایب  هنوگ  نیا  ار  ع )  ) يدـهم همانرب  هعیـش ، تاـیاور  ثیداـحا و  [ . 15 . ] داد دنهاوخن 
يرای دنک ، یم  داجیا  نمشد  لد  رد  ادخ  هک  یسرت  نینچمه  نازرابم و  هلیسوب  و  [ 16 . ] دنک یم  لابند  رباج  ياهتموکح  لماک  لالحمضا 

قرش تروص  نیا  هب  و  [ 17 . ] دیآ رد  زازتها  هب  اجنآ  رد  مالسا  مچرپ  هک  نآ  رگم  دروآ  یمن  يور  ینیمزرـس  چیه  هب  هجیتن ، رد  دوش . یم 
[ . 19  ] رد شیربهر ، وترپ  رد  دهد و  یم  لیکشت  تلادع  يانبم  رب -  ار  دوخ  یناهج  دحاو  تموکح  [ ، 18  ] هدومن ریخست  ار  ملاع  برغ  و 

شنیب شناد و  حوطـس  نیرتالاب  رد  اـهنآ  یگمه  [ ، 20  ] هدیدرگ رادروخرب  ینالقع  دـشر  زا  اهناسنا  مالـسا ، یناهج  هعماج  هحفص 16 ] ] 
یگناگی و نآ ، هیاس  رد  و  [ ، 22  ] دوش یم  مکاح  ناهج  رب  دوخ ، دـح  نیرتلماک  رد  یقالخا ، ياهـشزرا  هاک  نآ  و  [ 21 . ] دنریگ یم  رارق 

دیامن یم  وغل  ار  یتاقبط  تازایتما  و  [ ، 24  ] هدومن میسقت  مدرم  نایم  ناسکی  روطب  ار  لاوما  يو  [ 23 . ] ددرگ یم  رارقرب  اهناسنا  نایم  افص 
هک [ 26  ] ددرگ یم -  رو  هطوغ  ینادابآ  تورث و  رد  ناهج  نانچ  ساسا  نیا  رب  دـشاب . هتـشاد  یقرت  تیلاـعف و  ناـکما  سک  ره  اـت  [ ، 25]

نخس هاتوک  [ . 27 . ] دوش یم  هدرمش  دنسپان  ابر  نوچمه  لمع  نیا  هک  یئاج  ات  تشاد ، دنهاوخن  تالماعم  رد  ندناتس  دوس  هب  يزاین  دارفا 
یناـماسبان و تشحو ، سرت و  نآ  رد  هک  يا  هدـنیآ  ناـشخرد ، هدـنیآ  کـی  راـظتنا  رد  نیملـسم ، هژیو  هب  يرـشب و  عـماوج  موـمع  هـکنیا 

نونک ات  هتـسناوت  هک  تسا  هدوب  اهناسنا  دیما  راظتنا و  نیا  و  دنرب . یم  رـسب  دشاب  هتـشادن  هار  یتخبدب  هودنا و  یگنـسرگ و  رقف و  بوشآ ،
یتشک هب  ندیـسر  ات  ار  اهنآ  یبوچ  هتخت  دـننامه  بوشآ ، رپ  مطالتم و  سونایقا  نیا  رد  دـنک و  ظفح  لـماک  يدوباـن  زا  ار  يرـشب  عماوج 

هحفص 17 ] درادب [ . رود  ندش  قرغ  رطخ  زا  تاجن ،

راظتنا

هعیـش يایوپ  هعماج  اهنت  هن  هک  تسا  راظتنا  دیما و  نیا  و  از ، یتسه  نیرفآ و  دیما  كرحم ، زیگناروش و  تسا  يراظتنا  هعیـش ، راظتنا  اما  و 
زین نآ  كرحم  لماع  هکلب  هتـشادن ، زاب  تکرح  زا  اسرف -  تقاط  ياهجنر  دیدش و  ياهتفلاخم  دوجو  اب  شراختفا -  رپ  خیرات  لوط  رد  ار 

هـسامح زاس  ناسنا  لصا  نیا  هرهچ  زا  ماهوا  راگنز  هک  تساجب  تسا . هدـیدرگ  هورگ  نیا  يورـشیپ  اقب و  زار  راظتنا ، نیمه  و  تسا ، هدوب 
ناماس يا  هدوت  ناـشیرپ ، یعاـمتجا  زا  نیرفآ ، روش  یموق  دومخ ، یتلم  زا  هک  تسا  راـظتنا  نیمادـک  ددرگ  نشور  اـت  دوش ، هدودز  نیرفآ 

، بوشآ رپ  یتیناسنا  زا  مدـق ، تباث  يا  هدوت  ماگ ، ناـشیرپ  هحفـص 18 ] یناورهر [  زا  نیرفآ ، يداش  ینایمدآ  هدرـسفا ، یئاهناسنا  زا  هتفای ،
، عجرم نیرتراوازـس  لصا ، نیا  نیتسار  موهفم  اب  یئانـشآ  يارب  دزاس . یم  زاس  خیرات  یئادرف  ادرف ، یب  یخیرات  زا  و  شخب ، مارآ  یتیعمج 
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مئاق تمدخ  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  نوچ  دنرب  یم  رـسب  مئاق  تلود  راظتنا  رد  هک  یناسک  دنیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  دنا . عیـشت  ناربهر 
. دنا هتخاب  ربمایپ  باکر  رد  ناج  هک  دنتـسه  ینادیهـش  ناسب  دنگوس  ادخب  هن  دنا ... يدهم  باکر  رد  نانز  ریـشمش  نوچ  هکلب  و  دنـشاب ...

نیشتآ دیاب  مالسا ، ردص  نینموم  نوچمه  نیتسار ، نارظتنم  هکنیا  دزاس و  یم  صخـشم  ار  راظتنا  هتـسجرب  شقن  فرژ ، نخـس  نیا  [ . 28]
هـسامح یناسنا -  یهلا و  یماظن  نتفریذـپ  يارب  اه -  هدوت  نتخاس  هدامآ  رد  دـنزیخ و  اپب  دوخ  ناـمز  تیلهاـج  ربارب  رد  ممـصم ، نورد و 

دشاپ یم  رون  نامتوکس  توکس و  ياهیگریت  رب  اوشیپ ، نیمه  هتفگ  رگید  ینعم ، نیمه  رد  دنشاب . تداهش  دح  ات  هنازابکاپ  یشالت  نیرفآ 
نوخ رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  نوچ  تسام ، تلود -  رما -  رظتنم  هک  سک  نآ  هک : دناوخ  یم  ارف  هعماج  یگدنزاس  يوسب  ار  ام  و 

هک میبای  یم  رد  [ 30 .، ] تسا جرف  ءزج  جرف  راظتنا  ع )  ) اضر ماـما  زاسفدـه  قطنم  رد  مینیب  یم  هک  هاـگ  نآ  و  [ . 29 . ] دـشاب رو  هطو  دوخ 
 ] تشادرب نیا  اب  و  دنک ، یم  یگدنز  ع )  ) يدهم روهظ  نامز  رد  یئوگ  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  نامز  رد  ار  يرادرک  دیاب  هاگآ  هعیـش  کی 

، ور نیا  زا  مه  و  [ . 31 . ] تسا جرف  راظتنا  نم  تما  رادرک  نیرترب  هک : میبای  یم  رد  ار  هتفگ  نیا  جرا  قمع و  راظتنا ، موهفم  زا  هحفص 19 ]
ناشیگدنز لاهن  رب  ار  هوکـش  رپ  يدیما  هچنغ  ددرگ ، هدناسانـش  نارگن  ياه  هدوت  هب  دوش و  هتخانـش  یتسردـب  رگا  راظتنا  روش  رپ  هسامح 

نیا ندش  رت  نشور  يارب  دنشاب . اشوک  رگشالت و  نشور ، يا  هدنیآ  نتخاس  يارب  خسار  یمزع  روش و  رپ  ینورد  اب  ات  دزاس ، یم  نافوکش 
نایرگـشل هب  دوش و  یم  جراخ  دوخ  تیرومام  هزوح  زا  هنادرخب -  یترورـض  هب  نآ -  هدـنامرف  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یهوبنا  هاپـس  نایب ،

ار هلمح  نامرف  تشگزاب ، ماگنه  هب  هچ  دنـشاب ، دربن  هدامآ  دـیاب  همه  یلو  تسین ، نشور  وا  تشگزاب  ناـمز  هک  دـنک  یم  مـالعا  شیوخ 
اب ات  دنا  هدامآ  هشیمه  روتسد ، نیا  تفایرد  اب  رایشوه ، قیال و  نایهاپـس  دومن . دنهاوخ  زاغآ  ار  يزوریپ  نیرق  يدربن  درک و  دهاوخ  رداص 
هار رد  ار  نانآ  تدـم ، نیا  رد  نمـشد  یخاتـسگ  یهوبنا و  دـنزادرپب . اهیتشز  اهیهابت و  اب  راـکیپ  هب  شا ، هلمح  ناـمرف  هدـنامرف و  ندیـسر 

شومارف دنتـسه ، دوخ  هدنامرف  هارب  مشچ  ناوخ  اعد  ياهبل  قاتـشم و  ياهلد  دولآ و  کشا  ناگدـید  اب  رگا  دـنک و  یم  رت  میمـصت  هزرابم 
چیه یلد  رادیب  هاگآ و  یهورگ  نینچ  دننک . ظفح  دوخ  رد  ار  لطاب  اب  دربن  تقایل  هدوب و  یمزر  یگدامآ  رد  دـیاب  هشیمه  هک  دـننک  یمن 

، دهد ناماس  ار  اهراک  هحفص 20 ] دوخ [  ددرگزاب و  هدنامرف  ات  میزادرپب  تحارتسا  هب  میوش و  هدنکارپ  هک  دوب  دنهاوخن  رکف  نیا  رد  هاگ 
رـس رب  تزع  ات  ام  دور و  نادیمب  وا  میئامن ، تفرـشیپ  ام  دزیخاپب و  وا  میدرگ ، دازآ  ام  دنک و  مایق  وا  میوش ، زوریپ  ام  دگنجب و  وا  ات  میورب 
هتفگ هک  تسور  نیا  زا  مه  دشاب و  دناوت  یم  هچ  يرادنپ  نینچ  ماجنارـس  هک  تسادیپ  میبای !! نادواج  یگدـنز  ام  دوش و  هتـشک  وا  میهن ،

هک تسا  ینعم  نیا  هب  زین ، مئاق  مان  ندینش  ماگنه  هب  هعیش ، نتساخاپب  دشاب . حلاص  دیاب  دوخ  درب ، یم  رسب  حلـصم  راظتنا  رد  هک  یتلم  دنا :
تیبرت زرابم  ار  وا  اجنادب  ات  یگدامآ  نیا  و  میرب ، هیده  شهاگـشیپ  هب  ناج  وا  نامرفب  شوگ  ام  دنک و  مایق  يدهم  ات  میا  هدامآ  هظحل  ره 

ادخ مئاق  مایق  ماگنه  هب  تخادنا ، هلصاف  دمآ -  دهاوخ  شیپ  همه  يارب  هک  گرم -  يدهم ، وا و  نیب  رگا  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  دنک  یم 
[32 . ] دزاس جراخ  ربق  زا  دباتش ، یم  هد  رهش و  رد  يدهم  يرای  هب  هدرک و  هتخآ  هزین  هدیشک و  ریشمش  هدیشوپ و  نفک  هک  یلاح  رد  ار  وا 
اب راکدف  ینازابرس  هراومه  هداتفین و  اپ  زا  لطاب -  اب  هزرابم  ریسم  رد  دوخ -  هلاس  دصراهچ  رازه و  رمع  ياه  بیشن  زارف و  رد  هعیـش  رگا  .

هدوب تبثم  راظتنا  نیمه  شلماوع  زا  یکی  هدرک ، رازراک  نادـیم  هناور  یناسنا -  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ریگ -  یپ  یئاهـشالت 
هدنیآ هب  هراومه  یعقاو  نارظتنم  دننک ، یم  وجتـسج  خیرات  هتـشذگرد  ار  ناشتاهابم  یمامت  هک  یناسک  فالخب  تسرد  مینیب  یم  و  تسا .
رییغت هدنیآ  يوس  هب  هتـشذگ  زا  ار  تهج  هحفـص 21 ] نیتسار [ ، راظتنا  هچ  دـنراد ، یم  رب  ماگ  نآ  يوس  هب  هتخود و  مشچ  ناـشخرد  يا 
یتلم دیاب  دوخ  لیـصا ، تسا  یتشادرب  لصا  نیا  زا  ام  تشادرب  رگا  و  نیتسار ، تسا  يراظتنا  هعیـش ، راظتنا  هکنیا  نخـس  هاتوک  دـهد . یم 

تردـق یئاناوت و  هار  نیا  رد  زین  نامدوخ  هتخاس و  مهارف  ار  وا  مایق  هنیمز  لطاب  اب  هزرابم  رد  ریگیپ  یـشالت  اب  دوخ  دـح  رد  هدوب و  حـلاص 
هحفص میـشاب [ . شمایق  هارب  مشچ  دوجو ، مامت  اب  هنوگ ، نیا  هدرک و  بسک  ار  ع - )  ) يدهم روضح  رد  نیرخآ -  دربن  رد  تکرـش  يارب 

[ 22

یجنم
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یجنم

نتـسکش و مهرد  يارب  هک  ار -  اهتردـق  يزاب  بش  همیخ  ياهکـسورع  هن  ات  تسا  يرورـض  دوعوم  قیقد  یئاسانـش  يراـظتنا ، نینچ  يارب 
هدرپ دناوتب  ناهاگآان  ناضرغم و  یئوگ  هفازگ  هن  و  مینک ، هابتشا  وا  اب  دننک -  یم  رس  هزات  يا  همغن  زور  ره  راظتنا  روش  رپ  هسامح  يدوبان 
ربهر نیرخآ  نیمهدزاود و  يو  دزاس . لدبم  تسکـش  هب  ار  نامراظتنا  سای و  هب  ار  نامدیما  هدناشوپ ، يورکیپ  رب  تافارخ  ماهوا و  زا  يا 

سجرن شیمارگ  ردام  دمآ . ایند  هب  ق . لاس 255 ه . نابعش  همین  رد  هک  دشاب  یم  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  ع )  ) دمحم عیـشت  هعماج 
رد هعیـش ، گرزب  نیتسار و  نایاوشیپ  دوب . هدـمآ  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  يرـسمه  هب  هدروآ و  مالـسا  هک  دوب  هحفـص 23 ] یمور [  ییوناب 

رارق ياضما  هب  روبجم  هیواعم  اب  هک  هاگ  نآ  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دنا . هداد  یم  دیون  شترـضح  روهظ  هب  ار  دوخ  نارای  رابهودنا ، عقاوم 
زا هک  دوخ -  راک  یتسرد  تحـص و  رب  یلئالد  دـهاوش و  نایب  نمـض  دـندرک ، تمـالم  رما  نیا  رب  ار  وا  مدرم  یخرب  دـیدرگ و  حلـص  داد 

شندرگ رد  رابجا -  هب  هکنیا -  رگم  تسین  ناماما  ام  زا  مادک  چیه  هک  دیتسناد  یمن  ایآ  دومرف : ناشیا  هب  دوب -  هدیشوپ  نانیب  رهاظ  مشچ 
یم یفخم  ار  وا  دلوت  ادخ  هک  یتسردب  سپ  درازگ ، یم  زامن  وا  رـس  تشپ  حیـسم  هک  رظتنم  مئاق  زجب  دشاب ، شنامز  ناشکندرگ  زا  یتعیب 

نیـسح مردارب  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  وا  دـشاب . هتـشادن  ندرگ  رد  یتعیب  مایق ، ماگنه  هکنیا  ات  دـیامن ، یم  راظنا  زا  ناهنپ  ار  شدوخ  دراد و 
رتمک یناوج  تروص  ار  وا  دوخ  یئاناوت  هب  هاگ  نآ  سپ  دنادرگ . یم  ینالوط  شتبیغ  رد  ار  شرمع  ادـخ  تسا ، نازینک  نیرترب  رـسپ  (ع )

هک دوب  نیا  رب  گرزب  دـنوادخ  تساوـخ  نوـچ  [ . 33 . ] تساناوت يزیچ  ره  رب  ادـخ  هک  دوش  هتـسناد  اـت  دزاـس  یم  ادـیوه  لاـس  لـهچ  زا 
داد لدع و  يرارقرب  یناهج و  دحاو  تموکح  لیکشت  هک  ار -  دوخ  میظع  همانرب  هدنیآ  رد  و  دنامب ، ناما  رد  نانمشد  دنزگ  زا  شترـضح 

مومع راظنا  رد  هک  نآ  زا  سپ  دندیسر ، تداهش  هب  ع )  ) يرکسع ماما  هک  ق . لاس 260 ه . رد  دناشوپب ، لمع  هماج  دشاب -  یم  ناهج  رد 
ناماما ربمایپ و  زا  هک  یئاهتراشب  ساسا  رب  یـسابع ، رگمتـس  يافلخ  اریز  دش ، ناهنپ  مدرم  هاگدید  زا  درازگ ، زامن  شفیرـش  ردپ  دسج  رب 

یپ رد  نیا  رب  انب  و  دـشاب ، یم  ناراکهبت  تیاـنج  ملظ و  طاـسب  هدـننز  مه  رب  هحفـص 24 ] يو [  هک  دنتـسناد  یم  [ 34  ] دوب هدیسر  نیـشیپ 
هب خـیرات  نیا  زا  دـندمآ . رب  وا  لتق  ددـص  رد  هتخیر ، ناش  هناخ  هب  يو  يدرگ  یپ  هب  مسارم  نیا  زا  سپ  دـندوب و  وا  نتـشک  يارب  تصرف 

تالکـشم هدش و  لئان  شترـضح  تمدخ  هب  دنتـسناوت  یم  ماما ، صاخ  نایعیـش  اهنت  دنتـسیز و  یم  مدرم  زا  ناهنپ  ناشیا  لاس ، تدم 70 
بیغ هرود  هب  هلاس  هلصاف 70  نیا  صاخ و  باون  ناونع  هب  هعیـش  خیرات  رد  دارفا  نیا  دنراذگب . نایم  رد  ناشیا  اب  ار  نایعیـش  رگید  دوخ و 

ارف یهارمگ  هب  ار  مدرم  هجیتن  رد  و  دـنداتفا ، ماما  اب  طابترا  ياـعدا  رکف  هب  یکاـپان  دارفا  مک  مک  هک  ناـمز  نیا  رد  تسا . روهـشم  يرغص 
عطقنم روهظ  نامز  ات  ار  دوخ  اب  طابترا  تباین و  هلاسم  بئان  نیمراهچ  قیرط  زا  ناشفیرـش  طخ  هب  يا  هماـن  هلیـسو  هب  ع )  ) ماـما دـندناوخ ،

روط نامه  و  دنیامن ، یم  یگدنز  مدرم  نایم  رد  سانشان  روط  هب  ع )  ) ماما تسا ، روهشم  يربک  تبیغ  هب  هک  هرود  نیا  رد  دندومرف . مالعا 
دننیب یم  ار  ناشیا  مدرم  دنراذگ و  یم  اپ  مدرم  ياهشرف  رب  دنور و  یم  هار  اهرازاب  رد  ناشیا  دنا ، هتشاد  نایب  هعیش  تایاور  ثیداحا و  هک 

هیبش شناردارب  و  ع )  ) فسوی تلاح  اب  ار  تلاح  نیا  و  دنـسانش ، یم  دـننیب و  یم  ار  مدرم  ترـضح  نآ  هک  نآ  لاح  دنـسانش ، یمن  نکیل 
ع)  ) فسوی هک  یلاح  رد  دنتخانشن  ار  يو  نکیل  دندرک  تبحـص  وا  اب  دندید و  رهم  يزیزع  ماقم  رد  ار  فسوی  اهنآ  اریز  [ 35  ] دنا هتسناد 

يداع صخش  کی  ناونع  هب  دبای  ترورض  هک  يدراوم  رد  هرود ، نیا  رد  ع )  ) نسحلا نب  دمحم  ترـضح  هحفص 25 ] تخانش [ . ار  اهنآ 
هک نایعیش  زا  يدرف  هب  ار  دوخ  دیآ  شیپ  یترورض  هک  هاگ  نآ  ره  و  دنیامن . یم  لح  ار  نایعیش  تالکشم  هتخادرپ  نید  میرح  زا  عافد  هب 

تبیغ نامز  رد  ع )  ) يدـهم ياه  يرای  نیا  هب  داقتعا  دـنیامرف . یم  رداص  ینیمارف  هدومن ، یفرعم  دـشاب  رادـهگن  زار  هدوب و  نانیمطا  لـباق 
هچ ره  لطاب  اب  ار  شدربن  هعیـش  هک  تساهتدعاسم  نیا  هب  یمرگ  لد  اب  و  دـشخب ، یم  اسآ  هسامح  یتعاجـش  تارج و  هعیـش ، هب  هک  تسا 

روضح هب  یمرگ  لد  اب  ام  هک : دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  ع )  ) یلع نخـس  تلاح ، نیا  دنک و  یم  زاغآ  یـسرت  چیه  نودـب  دـشاب ، دـنمورین  هک 
نایعیش [ . 36 . ] میداد یم  همادا  يزوریپ  ندروآ  تسدـب  ات  ار  دربن  میدرک و  یمن  یلاخ  ار  هنحـص  گنج ، تاظحل  نیرت  تخـس  رد  ربماـیپ 

ینعی دنا . هتسیز  یم  ناشیا  زا  رود  هک  همئا  رگید  نامز  رد  هک  دننک  یم  راتفر  هنوگ  نامه  ینید  تاروتسد  تفایرد  يارب  تبیغ ، هرود  رد 
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يو زا  ار  ناشفئاظو  دنسرپب و  يو  زا  ار  ناشتالاوئس  ات  داتسرف  یم  رحبتم ، نید  رما  رد  قیدص و  يدنمشناد  اهنآ  يارب  ماما  هک  هنوگ  نامه 
زا تسا  فظوم  هعیـش  زین  تبیغ  نامز  رد  دندش ، یمن  لئان  ماما  تایز  هب  مه  راب  کی  یتح  رمع  مامت  رد  نایعیـش  زا  يرایـسب  دنریگارف و 

قیرط زا  هک  ار  ادخ  نامرف  اهنت  هکلب  هدومنن ، يوریپ  شیوخ  ياهـسوه  زا  هدوب و  نید  میرح  ظفاح  رادـهگن و  دوخ  هک  ینید  نادنمـشناد 
يدمحم هحفص 26 ] نیئآ [  مالسا و  تعیرـش  هب  اهناسنا  مامت  وا ، روهظ  رد  اما  [ . 37 . ] دنک هدافتسا  دنهن ، یم  ندرگ  هدیسر  تنس  نآرق و 

هب عوضوم  نیا  رتشیب  ندش  نشور  يارب  دنیامن . یم  لمع  دنریگ ، یم  ارف  ع )  ) يدهم زا  هک  نآ  تاروتـسد  هب  دنورگ و  یم  نآرق  باتک  و 
زا يوریپ  هب  دناوخ و  یم  نم  تعیرش  تلم و  رب  ار  مدرم  مئاق ، دیامرف : یم  ص )  ) مالسا ربمایپ  مینک : یم -  هعجارم  عیشت  نایاوشیپ  نانخس 

ادخ و تینادحو  هب  نامیا ، يادـن  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  ینیمزرـس  يو ، یناهج  تموکح  رد  و : [ 38 . ] دـنک یم  توعد  نآرق  نیمارف 
نارازگزامن تماما  هب  دوخ  دراد و  یم  اپب  ار  یمالـسا  زامن  يدهم  دیامرف : یم  نینچمه  و  [ 39 . ] دوش دنلب  اجنآ  رد  ص )  ) دمحم يربمایپ 

ارف نآ  يوریپ  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  هضرع  مدرم  رب  ار  مالسا  شروهظ  نامز  رد  مئاق ، هدومرف : نایعیش  لوا  ماما  ع )  ) یلع [ . 40 . ] دتسیا یم 
نآرق هب  نامیا  ساسا  رب  و  دنک ، یم  عورش  هکم  زا  ار  دوخ  همانرب  مئاق ، هدومرف : ع ،)  ) رقاب ترضح  عیشت ، ربهر  نیمجنپ  [ . 41 . ] دناوخ یم 

تموکح نامز  رد  دـنیامرف : یم  ناشیا  مه  و  [ . 42 . ] دـیامن یم  تعیب  مدرم  اب  وا  نانمـشد  زا  يرازیب  و  ع )  ) یلع تیـالو  ربماـیپ و  شور  و 
مالسا هک  تسا  همانرب  نیا  هانپ  رد  و  [ . 43 . ] دشاب هدمآ  رد  ص )  ) دمحم ناوریپ  عمج  هب  هکنیا  رگم  دنام  دهاوخن  یقاب  یـسک  ع )  ) يدهم
نیمارف ساسا  رب  يا  هعماج  و  دروآ ، یم  اهنآ  یگدـنز  نایم  هب  دـنا ، هدومن  اهر  يا  هشوگ  رد  هک  ار ، نآرق  و  هدرک ، شومارف  مدرم  هک  ار ،

نیا و  دنک ، یم  دـیدجت  ار  نآرق  هحفص 27 ] تموکح [  تزع و  هداد ، ناناملـسم  مالـسا و  هب  يا  هزات  تایح  دهد و  یم -  لیکـشت  نآرق 
هدیـسر هجرد  نآ  هب  دنتـشاد  تسد  رد  هک  ینآرق  نامه  هلیـسو  هب  دننک  رواب  تسا  راوشد  مدرم  رب  هک  تسا  ریگمـشچ  يردـق  هب  تمظع 

ینعی دهد ، یم  ماجنا  زین  يدهم  داد ، ماجنا  ادخ  لوسر  هک  ار  يراک  نامه  دیامرف : یم  ع )  ) يدـهم همانرب  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  دـنا .
. دیامن یم  انب  ون  زا  ار  مالـسا  هاگ  نآ  و  تخاس ، مدهنم  ار  تیلهاج  ادـخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم -  بارخ  ار  دوجوم  ياهتعدـب 

اجب یتافیرـشت ، زج  نآرق  زا  و  یمـسا ، زج  مالـسا  زا  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  دـیامرف : یم  نینچ  يو  مایق  دروم  رد  زین  مالـسا ، ربمایپ  [ . 44]
[45 . ] دیامن یم  شدیدجت  هدومن و  تیوقت  ار  مالـسا  وا ، هلیـسو  هب  هاگ  نآ  سپ  دـهد  یم  مایق  هزاجا  يو  هب  ادـخ  ماگنه  نآ  رد  هدـنامن ،

ترضح تناید  ساسا  رب  زین  مئاق  دنتخادرپ ، مالـسا  يایحا  اقبا و  هب  اهنت  دنتـشادن و  يا  هزات  نید  ناماما ، رگید  هک  هنوگ  نامه  نیا ، ربانب  .
رب دیامن و  یم  نایب  اراکـشآ  ار  شا  همانرب  ادتبا ، نامه  زا  دنک و  یمن  مه  [ 46  ] هیقت هلاسم  نیا  رد  یتح  دیامن و  یم  تماما  ص )  ) دـمحم

نوچ [ 47  ] دوب دـهاوخ  مارح  هیقت  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  رد  زین  شناوریپ  يارب  هکلب  وا ، يارب  اهنت  هن  ع ،)  ) قداص ماـما  هدومرف  ساـسا 
اریز تشاد ، دهاوخن  دوجو  نامز  نآ  رد  رگید  دشاب ، یم  مالسا  رکیپ  هب  ندروخ  هبرـض  لامتحا  انگنت و  رد  نتفرگ  رارق -  هک  هیقت ، طرش 
دزاس یم  نشور  ام  يارب  ار  یقیاقح  تبیغ  هلاسم  رد  هشیدنا  رکفت و  هحفص 28 ] تسا [ . جرف  شیاشگ و  نیرق  زاغآ  زا  ع )  ) يدهم روهظ 

یقطنم تالالدتسا  رب  ار  دوخ  ياهسوه  هک  يدارفا  حالصا  يارب  هار  اهنت  لاثم ، ناونع  هب  دشاب ، یم  ع )  ) ماما تبیغ  اهنآ  هب  ندیسر  هار  هک 
سیسات هب  يراذگ  نوناق  هلاسم  رد  رشب  یناوتان  رب  ناربمایپ  يایوگ  لئالد  مغر  یلع  هکنآ  ای  دنداد  حیجرت  نید ، زا  يوریپ  موزل  رد  ءایبنا ،
یناشیرپ یناماسبان و  زج  يزیچ  يرـشب  بتاکم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  یلمع  تابثا  دنتخادرپ ، یناسنا  ياه  يژولوئدیا  بتاکم و  يوریپ  ای 

هک نانآ  نینچمه  دنک ، يوریپ  ءایبنا  نیمارف  زا  دیاب  تسا  یتخبشوخ  تداعس و  يایوج  یـسک  رگا  دروآ و  دنهاوخن  ناغمرا  هب  رـشب  يارب 
نیا هب  لمع  رد  تسیاب  یم  ددرگ ، نید  نیزگیاج  دـناوت  یم  هک  دـندرک  روصت  و  هتخاب ، ار  دوخ  ملع  لباقم  رد  راکـشآ ، نیهارب  دوجو  اب 

تـسا نکمم  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنک و  نییعت  دـیاب  نید  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هار  هک  تسا  يا  هلیـسو  اـهنت  ملع ، هک  دـندرگ  فـقاو  هتکن 
زا هک  لاح  اـت  تسا ، رـشب  یگتـشاذگاو  دوخب  هلحرم  نیمه  ع )  ) ناـمز ماـما  تبیغ  نارود  دروآ . دراو  تیرـشب  هب  ار  اـه  همطل  نیرتگرزب 
هک هنوگ  نامه  و  دوب ، دـهاوخ  جاـتحم  یهلا  تیادـه  هب  یناـسنا  هعماـج  هشیمه  هک  دـنک  تباـث  وا  هب  هبرجت  درکن ، يوریپ  ترطف  قطنم و 

یئاهر يارب  یهلا  يربهر  راتساوخ  دوجو  مامت  اب  اهناسنا  تیرثکا  هک  دهد  یم  خر  ینامز  رد  مئاق  روهظ  دنا ، هتـشاد  نایب  مالـسا  نایاوشیپ 
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هحفص نیا [  زا  مه  و  دنشاب . نآرق  نیناوق  ساسا  رب  يا  هعماج  لیکشت  و  دنا -  هدرک  مهارف  نتـشیوخ  تسدب  هک  یئاهیناماسبان  زا  مدرم - 
. ددرگ یم  هدوزفا  دننک ، یم  فارتعا  هتشگ و  هاگآ  بهذم  موزل  هب  هک ، يدنمشیدنا  ياهناسنا  دادعت  هب  زور  ره  مینیب  یم  هک  تسور  [ 29

ندش ینالوط  تلع  هب  ینعی  ددرگ ، یم  هدومزآ  زین  شنامیا  رد  نایعیـش  يرادیاپ  تماقتـسا و  نازیم  تبیغ  هرود  رد  قوف ، هلاسم  رب  هوالع 
زا يرتشیب  ذئاذل  ندمآ  تسدـب  نینچمه  و  هانگ ، متـس و  ملظ و  يارب  تاناکما  ندـش  رتشیب  نامیا و  رب  رفک  يورین  طلـست  تبیغ و  نارود 

. دنوش ادـج  نیتسار  نینموم  زا  دـننز  یم  نامیا  زا  مد  شیاسآ  نامز  رد  اهنت  هک  نانآ  ات  دـندرگ ، یم  شیامزآ  نایعیـش  اهنآ ، باکترا  هار 
دهاوخن ار  امـش  مئاق -  مایق  روهظ و  رما -  نیا  هک : میبای  یم  ع )  ) قداص ماما  زا  یهاتوک  نایب  رد  تبیغ ، هلاـسم  رد  ار  داـعبا  نیا  يود  ره 

، ادخب هن  راظتنا -  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  مالسا ، يزوریپ  زا  ای  يرـشب ، بتاکم  هلیـسو  هب  ندش  دنمتداعـس  زا  يدیماان -  زا  سپ  رگم  دمآ 
ره ددرگ  دیعس  ددرگ و  یم  یقش  سک  ره  دوش  یقش  ات  دمآ  دهاوخن  ادخب  هن  دیوش ، ادج  مه  زا  قفانم  نموم و  امش  ات  ار  امـش  دیآ  یمن 

یهورگ نارگید  زا  دننام و  یم  مدق  تباث  یعمج  اهنت  تبیغ ، ندش  ینالوط  تلع  هب  دنیامرف : یم  ناشیا  مه  [ . 48 . ] ددرگ یم  دیعس  سک 
يرگید هدعو  تسا  هتشدن  دنزرف  مهدزای  ماما  دنیوگ : یم  یعمج  درم ! دمآ و  ایندب  دنیوگ : یم  یـضعب  تسا ! هدماین  ایندب  وا  دنیوگ : یم 

هک دیآ  شیپ  لاوس  نیا  دیاش  هحفص 30 ] [ . ] 49 !! ] دیوگ یم  نخس  هدرک  لولح  يرگید  لکیه  رد  مئاق  دنیوگ : یم  هدش  نایصع  راچد 
تدم هجیتن  رد  دنتفای و  دلوت  ناشیا  نامز  رد  ع )  ) مئاق ارچ  سپ  دوب ، دهاوخ  ع )  ) يرکـسع ماما  زا  سپ  اهنرق  ع )  ) يدـهم مایق  همانرب  رگا 

تاشیامرف رب  هک  نایعیـش -  داقتعا  ساسا  رب  هک  میوش  یم  روآ  دای  ار  هتکن  نیا  خساپ ، رد  دندش ؟ هناسانـشان  یگدنز  زا  ریزگان  ار  يزارد 
رد ار  ادخ  هک  یلماک  ناسنا  دیاب  نامز  ره  رد  ینعی  دنام ، دهاوخن  تجح  زا  یلاخ  هاگ  چـیه  ناهج  دنـشاب -  یم  دنتـسم  مالـسا  نایاوشیپ 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  دشاب . هتشاد  دوجو  دزادرپب  شیرادربنامرف  تدابع و  هب  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  هتخانش و  تاجرد  نیرتلماک 
رد رگا  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماـما  زین  و  [ . 50 . ] سانـشان هاوخ  دشاب و  هدش  هتخانـش  هاوخ  دنام ، دـهاوخن  تجح  زا  یلاخ  ناهج  زگره 

[52 . ] دوش یم  دوبان  شنانکاس  اـب  نیمز  دـشابن  ادـخ  تجح  رگا  اریز  [ 51 . ] تسا تجح  ود  نآ  زا  یکی  دنـشابن  یقاـب  رفن  ود  زج  نـیمز 
زا دـعب  ادـخ ، ياه  تجح  ع ،)  ) همئا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  اـما  دـنام . دـهاوخن  تجح  نودـب  زگره  ناـهج  ساـسا ، نیا  رب  سپ  .
هک میروآ  یم  داـی  هب  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ینخـس  هنومن  ناوـنع  هب  دـنیامن . یم  یفرعم  هعیـش  ماـما  هدزاود  ار  ص )  ) دـمحم ترـضح 

. تسا ع )  ) يدـهم ناشنیرخآ  و  ع )  ) یلع اهنآ  یلوا  هک  دنـشاب  یم  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  ادـخ  ياهتجح  ءایـصوا و  هنیآ  ره  دـنا : هدومرف 
یم رکذ  ار  ناـماما  نیا  زا  نت  هدزاـی  گرم  یگدـنز و  اـقیقد  خـیرات ، هکنیا  زین  و  قوف ، بلطم  ود  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هحفـص 31 ] [ . ] 53]

هب نامز  نآ  زا  ادخ  تجح  اهنت  هک  ع )  ) يدهم مهدزای ، ماما  زا  دعب  هلـصاف  الب  ناهج ، یتسه  همادا  يارب  هکنیا  زج  دنام  یمن  یهار  دـنک ،
نآ و  دـش -  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراـپ  هب  هک  تسا -  یتامدـقم  هب  دـنمزاین  وا ، هماـنرب  هکنیا  يارب  زین  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  دـشاب ، یم  دـعب 

تلع هب  هک  دش  نشور  سپ  دشاب . رادروخرب  ینالوط  يرمع  زا  ع )  ) يدـهم هک  تسا  مزال  دـشاب . یم  اهنرق  تشذـگ  هب  جاتحم  تامدـقم 
زج يزیرگ  دوبن ، ع )  ) يدهم زج  یتجح  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  توف  زا  دـعب  هکنیا  زین  و  ناهج ، یتسه  همادا  يارب  تجح ، دوجو  موزل 

مهبم تسا  نکمم  هک  يا  هتکن  رگید  دوب . دهاوخن  شمایق -  نامز  ات  ع ،)  ) يرکـسع ماما  توف  زا  دعب  نیمز -  يور  رب  ع )  ) يدـهم تایح 
ياهیگژیو زا  یکی  ار  نآ  هدش و  هراشا  نادب  تایاور  ثیداحا و  رد  هک  تسا  ع )  ) يدهم هلاس  دـص  دـنچ  رمع  لوط  هلاسم  دـسرب ، رظن  هب 

یم ع )  ) داجس ماما  مینک ، یم  لقن  ع )  ) يدهم تیصوصخ  نیا  رکذ  رد  هعیش  ناماما  زا  هلمج  دنچ  هنومن  ناونع  هب  دنا . هتـسناد  ع )  ) يدهم
یم نایب  هنوگ  نیا  ار  مئاق  تاـمالع  ع )  ) اـضر ماـما  و  [ . 54 . ] تسا يو  رمع  لوط  نآ  دـشاب و  یم  حوـن  زا  یتیـصوصخ  مئاـق  رد  دـیامرف :

ناشیا تمالع  رگید  درادنپ و  یم  رتمک  ای  هلاس  لهچ  ار  ناشیا  هحفص 32 ] رهاظ [ ، زا  هدننیب  دراد و  ناوج  يا  هرهچ  رایـسب و  نس  دنراد :
تسیاب یم  عوضوم  ندش  نشور  يارب  [ . 55 . ] دسر ارف  یهلا  نامرف  هک  یماگنه  ات  دنوش  یمن -  ریپ  هتـسکش و  مایا  تشذگ  اب  هک  تسنیا 

، وا تساوخ  تروص  رد  ار ، يداع  ریغ  راوشد و  رما  ره  میـسانشب  قلطم  ياناوت  ناونع  هب  ار  ادـخ  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب 
دنـسپ درخ  تسایبنا -  ریگیپ  ياهـشالت  هرمث  هجیتن و  هک  اهناسنا -  خـیرات  رد  ع )  ) يدـهم مهم  شقن  هب  هجوت  اـب  تسناد و  میهاوخ  یلمع 
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هجوتم میرگنب  هلاسم  نیا  هب  یملع  دـید  اب  رگا  نیا  رب  هوالع  دراد . هاگن  دـنمورین  باداش و  شمایق  ناـمز  اـت  ار  يو  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخ 
ینالوط رایـسب  رمع  دـناد  یم  ناسنا  یعیبط  ار  هچنآ  هکلب  دـنک ، یمن  نیعم  ناسنا  رمع  يارب  يدـح  زورما  شناد  اـهنت  هن  هک  دـش  میهاوخ 

هاگآ نآ  زا  حیحـص  هدافتـسا  دوخ و  يدوجو  مسیناکم  هب  رـشب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  میتسه ، اهناسنا  هاتوک  یگدـنز  دـهاش  رگا  و  تسا ،
تـساذل و  دزاس ، یم  روجنر  ار  حور  و  هتـسکش ، مهرد  ار  ندب  هک  دنک  یم  وربور  یمیظع  تاعیاض  اب  ار  نآ  هظحل  ره  هجیتن  رد  تسین و 

و تسا ، هدـش  رادروخرب  يرت  ینالوط  رمع  زا  هدـیدرگ  رتشیب  شیوخ  يدوجو  مسیناکم  رب  ناسنا  یهاـگآ  هتفر و  شیپ  شناد  هچ  ره  هک 
رد رمع  طسوتم  دح  ات 1845 م . ياهلاس 1838  رد  ناتـسلگنا  رد  هنومن ، ناونع  هب  دـهد . یم  ناشن  یبوخب  اهناسنا  ینـس  رامآ  ار  هتکن  نیا 

. لاس رد  اکیرمآ  رد  نینچمه  تسا  رمع  لاس 1937 م . رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  لاس   85  / 41 هحفص 33 ] اهنز [  رد  91 و  اهدرم 39 / 
 / هب 63 اهدرم  طسوتم  رمع  لاس 1944 م . رد  هک  نآ  لاح  هدوب ، لاس  دودح 51  اه ، نز  لاس و  دودح 48  اهدرم ، طسوتم  رمع  1901 م 

دنا هدرک  حرطم  ار  ناسنا  رمع  لوط  هلاسم  نوگانوگ  ياهنایب  هب  زورما ، ناهج  نادنمـشناد  [ . 56 . ] تسا هتفای  شیازفا  لاس  هب 69  اهنز  5 و 
رد تسین و  یعیبط  نیناوق  همزال  گرم  دـیوگ : یم  یناملآ  دنمـشناد  نمزیا  و  مینک : یم  هراشا  ناـنآ  زا  یتـالمج  هب  هنومن  ناونع  هب  اـم  و 
رد تسا ... يدـبا  ینادواج و  رمع  تسا  يرطف  یعیبط و  هچنآ  تسه ، شعون  همه  يا  هظحل  کی  رمع  ات  هتفرگ  دـبا  رمع  زا  تعیبط  ملاـع 

دـصهن رمع  هب  رـشب  هک  دـیاین  زور  کی  دورن و  مه  رتالاب  نیا  زا  هک  درادـن  یلیلد  تسا و  هتفر  ـالاب  رمع  لوط  نازیم  اـم  دوخ  هرود  نیمه 
، دـشاب یم  هدام  يانب  یلـصا  لوا و  گنـس  هک  متا ، دـیوگ : یم  يوروش  رد  فیک  کینکت  یلپ  داتـسا  فوکلایف  يروی  [ . 57 . ] دسرب هلاس 
، دشاب یم  نارادناج  يانب  یلصا  لوا و  گنس  هک  مه ، لولس  دنربن . نیب  زا  ار  نآ  هکنیا  رب  طورـشم  دور  یمن  نیب  زا  زگره  تسا و  دیواج 
: دیوگ یم  زین  و  [ . 58 . ] دوشن شکاله  ببس  دیدش  يامرگ  امرس و  دشاب و  هتـشاد  اذغ  هکنیا  رب  طورـشم  دریم  یمن  زگره  تسا و  دیواج 

دناتـسور ناژ  هحفــص 34 ] [ . ] 59 . ] تسا دـیواج  هدـنز  رادـناج ، لولـس  هکنیا  لیلدـب  دریمن  زگره  دـشاب و  دـیواج  هدـنز و  دـیاب  ناسنا 
انف ندـب  ياهلولـس  زا  يرایـسب  یلو  دراد ، دوجو  صخـش  رد  يریپ  یعیبط  لماوع  هک  مراد  لوبق  نم  دراد : یم  راهظا  روهـشم  تسیژولویب 
هب هجوت  اب  [ . 60 . ] دنا هدروآ  دوجوب  ار  يا  هدرم  مسج  هدش و  عمج  نادیواج  ياهلولس  نیا  دنیوگب  هک  تسین  حیحـص  نیا  دنتـسین و  ریذپ 
ریغ ار  هاتوک  ياهرمع  هکلب  دناد ، یمن  ناسنا  يدوجو  مسیناکم  اب  ریاغم  ار  ینالوط  رمع  زورما  شناد  اهنت  هن  هک  میبای  یم  رد  بلاطم  نیا 

هب دنک ، یم  یفرعم  امب  زارد  رایسب  ياهرمع  اب  ار  يدارفا  تسا و  ناسنا  رمع  لوط  هلاسم  رب  نیتسار  يدهاش  زین  خیرات  درامـش . یم  یعیبط 
ام دوخ  نامز  رد  [ 61 . ] میبای یم  هدش  هتشاگن  دروم  نیا  رد  هک  یبتک  رد  ار ، اهنآ  مان  هک  ینارگید  خلشوتم و  رضخ و  حون و  هنومن  ناونع 

یبونج ياکیرمآ  لها  هلاـس  درم 207  هنوـمن  ناوـنع  هب  هک  مینک  یم  هدـهاشم  میا  هدرک  تداـع  نآ  هب  هک  هچنآ  ربارب  دـنچ  یئاـهرمع  زین 
و [ 65  ] يزاقفق هلاس  درم 168  فوا  یلع  ریـش  و  [ 64  ] هلاس ولغ 184  وا  رقاب  دـمحم  [ 63  ] لاس یسراف 191  يوسوم  بلاطوبا  دیـس  [ 62]
[67  ] هلاس یهاتوک 185  یلع  دیس  هلاس و  پیزبآ 180  سپت  هلاس و  نز 175  وکسورتا  زیئول  و  [ 66  ] هیکرت لها  هلاس  نز 168  نین  نیتاه 

تردن هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  تسا ، ینالوط  ياهرمع  اب  يدارفا  یبایمک  هلاسم  دـنام  یم  یقاب  هک  يا  هتکن  اهنت  درب . مان  ناوت  یم  ار 
نیتشنیا نسیدا ، نوچ  يدارفا  غوبن  راکنا  لیلد  نیا  اما  دنـشخرد ، یم  تردـن  هب  زین  غباون  هکنیا  امک  تسین  نآ  ناکما  مدـع  رب  لیلد  يرما 

انیقی ادـخ ، تساوخ  یهلا و  قلطم  یئاناوت  لیلدـب  هکنیا  رب  هوالع  ع )  ) يدـهم رمع  لوط  هلاسم  نیا ، رباـنب  هحفـص 35 ] دوب [ . دهاوخن  و ...
بلاطم هب  هجوت  اب  دننک . یم  دییات  ار  نآ  مه  یجراخ  یلمع و  دـهاوش  هدوب  ریذـپ  ناکما  زین  زورما  شناد  هاگ  رظن  زا  دوب ، دـهاوخ  یلمع 
یلـصا ناونعب  عیـشت  رد  دوخ ، لکـش  نیرت  لیـصا  رد  راظتنا  نیا  تسوا و  راـظتنا  رد  و  یجنم ، کـی  هب  دـنمزاین  ناـهج  هک  میتفاـیرد  قوف 

زج یـصخش  درک -  دـهاوخ  هرادا  ار  هعماج  تنـس  نآرق و  ساـسا  رب  هک  مالـسا -  یناـهج  تموکح  ياوشیپ  هدـیدرگ و  حرطم  یبـالقنا 
یم یگدنز  مدرم  نایم  رد  سانشان  روطب  نونکا  مه  تفای و  دلوت  ق . لاس 255 ه . رد  هک  تسین  نایعیش  ماما  نیمهدزای  دنزرف  ع )  ) دمحم

اب دـنک و  مایق  هدـیدرگ  هدامآ  نآرق  تموکح  يارب  ناهج  هک  ینامز  رد  دـناوتب  اـت  هدومرف  تیاـنع  ینـالوط  يرمع  وا  هب  دـنوادخ  دـنک و 
هحفص 36 ] دریگ [ . تسدب  ار  ناهج  روما  نامز  هتخادرپ  دربن  هب  نارگمتس 
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هسیسد

هدوب نآ  رب  هشیمه  دشاب ، یم  اهنآ  ياه  يرگلواپچ  اه و  یئوگروز  داینب  هدننز  مه  رب  راظتنا ، هسامح  هک  شیدناژک ، رگناریو و  ياهتردـق 
نتخاس يارب  اه -  هدوت  شخب  یمرگ  دیما  هدرب و  نیب  زا  ار  يزاس  خـیرات  یبالقنا  موهفم  نینچ  امن ، يدـهم  یئاهکمدآ  نتخاس  اب  هک  دـنا 
دنمدرد رشب  ياه  ینارگن  هب  اهنت  هن  اهتردق -  يزاب  بش  همیخ  نارگیزاب  نانیا -  روهظ  اب  دنیامن . لیدبت  يدیماان  هب  ار  نشور -  يا  هدنیآ 

، تفاین نایاپ  نایمدآ  شیوشت  رقف و  یگنسرگ ، يدژارت  تشگن و  لیدبت  از  يداش  یشمارآ  هب  زوسنامناخ  ياه  گنج  دشن ، هداد  یخساپ 
هنومن ناونع  هب  دندش . اهناسنا  یگدنز  يازفا  مغ  شیپ  زا  رت  هدرتسگ  ینارگن -  رقف و  یگنـسرگ ، گنج ، هحفص 37 - ] اهنیا [  همه  هکلب 

هجو چـیه  هک  ددرگ  نشور  ات  میزادرپ  یم  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  ینعی  ینطو ، يامن  يدـهم  ياعدا  یگنوگچ  یـسررب  هب  اـجنیا  رد 
لاس 1235 ه. رد  هک  تسا  يزاریـش  ياضر  ازریم  دنزرف  دمحم  یلع  يو ، [ . 68 . ] درادن دوجو  یعقاو  يدهم  نایعدـم و  نیا  نیب  یکرتشم 
زا یمالـسا  سورد  هعلاـطم  هب  ـالبرک  فجن و  رد  یناوج  نینـس  رد  دـمآ و  ایندـب  زاریـش  رد  دوب  ماـن  مگیب  همطاـف  ینز  هک  شرداـم  زا  ق 

[69  ] تخادرپ دنتسه -  مدرم  و  ع )  ) نامز ماما  طابترا  هطساو  اهنامز  همه  رد  هک  دنشاب  یم  يدارفا  دوجو  هب  دقتعم  هک  هیخیـش -  هاگدید 
يو هب  هیخیش  زا  ینت  دنچ  هجیتن ، رد  و  [ 70  ] دومن ار  ع )  ) نامز ماما  تیب  اب  داتسا و  ینیشناج  ياعدا  مظاک ، دیس  شداتسا  گرم  زا  سپ  و 

هیسور اصوصخم  رگرامعتسا  ياهروشک  هیحان  زا  مدرم  هک  یتابرـض  ناریا و  یلخاد  بوشآ  یناماسبان و  ياهلاس  اب  يو  ياعدا  دندیورگ .
نارگمتس دوب و  هتفرگ  جوا  اه  یتخس  هک  تاقوا -  نآ  رد  مالـسا ، نایاوشیپ  ياهتراشب  ساسا  رب  هک  مدرم  دوب . نراقم  دندوب  هدید  يرازت 

وا يرای  هب  ار  تالکـشم  زا  نتفای  یئاهر  و  ع )  ) نسحلا نب  دـمحم  مایق  راظتنا  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  هحفص 38 ] دندرک [ -  یم  دادیب 
شترضح روهظ  يارب  ار  تامدقم  ات  تسا  هدش  رومام  ع )  ) نامز ماما  بناج  زا  يو  هک  درک  مالعا  دمحم  یلع  ازریم  هک  یماگنه  دنتشاد ،

نامز ماما  باب  ار  يو  دـندش و  عمج  يو  درگ  هب  شترـضح ، روهظ  دـیما  هب  عـالطا  یب  حول و  هداـس  مدرم  زا  یعمج  [ ، 71  ] دزاس مهارف 
مهرد يارب  یبوخ  هلیـسو  ار  يو  هک  اـجنآ  زا  يرازت ، هیـسور  روشک  دـندناوخ . ترـضح ، نآ  ناتـسآ  هب  یبایفرـش  يارب  یهار  ینعی  (ع ،)

فلتخم لیاسو  هب  داد و  نادیم  يو  هب  نک  یئاقآ  زادیب و  هقرفت  لصا  ساسا  رب  دید ، دوخ  لباقم  رد  هعیش  هتسویپ  دحتم و  فص  نتـسکش 
زا یهورگ  يرگیب  اب  ناونع  تحت  ناریا ، رانک  هشوگ و  رد  يو  نایفارطا  هلیـسو  هب  زین  دناسرب و  مدرم  شوگ  هب  ار  شیاعدا  هک  درک  یعس 

اهادـص رـس و  نیا  ندـناباوخ  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناریا  رد  مه  ییماظن  يورین  رگا  ات  تخادـنا  هارب  یئاـه  بوشآ  هدرک  عمج  ار  مدرم 
تـشدب عیاقو  هب  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  دنروآ . تسدب  دنهاوخب  ار  هچنآ  یگداس  هب  دـنناوتب  نارگرامعتـسا  هجیتن ، رد  دوش و  لوغـشم 

تسد دومن  هدهاشم  ار  مدرم  هجوت  نوچ  يزاریـش ، دمحم  یلع  ازریم  [ . 72 . ] درک هراشا  نامز ، نآ  رد  یسربط  خیـش  هعلق  ناجنز و  زیرین ،
هب هحفـص 39 ] يا [  هدـع  زور  نآ  اـت  رگا  هک  نآ  زا  ربخ  یب  [ 73 . ] دـش هدوب  نامز  ماما  ینعی  تیمئاق ، یعدـم  دز و  يرتگرزب  ياـعدا  هب 
زج يزیچ  زین  شا  هیلوا  يوعد  هک  دزاس  یم  نشور  اعدا  نیا  اب  وا  هدوب و  ع )  ) نسحلا نب  دمحم  هب  داقتعا  رطاخب  دندوب  هدش  عمج  شرود 

یجنگ ناخ  رهچونم  هلیـسو  هب  سور -  رگرامعتـسا  تلود  هک  دوب  یئاهتذل  رد  قرغ  وا  هک  یئاجنآ  زا  اما  [ . 74 . ] تسا هدوبن  یبیرف  ماوع 
اب گنج  دروم  رد  ار  ناخ  رهچونم  ياه  هدـعو  هکنیا  رطاـخ  هب  داد و  یم  رارق  شراـیتخا  رد  [ - 75  ] دوب یسور  الصا  هک  ناهفـصا ، یلاو 

دوب هتشادنپ  یقیقح  [ ، 76  ] لوپ یتفگنه  غلابم  ندراذـگ  رایتخا  رد  يو و  زا  يوریپ  هب  مدرم  ندومن  روبجم  ناریا و  ریخـست  هاش و  دـمحم 
یم هک  مدرم  اعدا  نیا  اب  [ . 78 . ] دنا هدش  هداد  هدعو  شروهظ  هب  نایعیش  هک  متسه  یمئاق  نامه  نم  تشاد : راهظا  مامت  یخاتـسگ  اب  [ 77]

(، ع  ) یسیع ترضح  ءایصوا  لسن  زا  یمور و  یئون  اب  سجرن  شردام  هن  تسا ، ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  هن  و  دمحم ، وا  مان  دندید 
هحفص [ . ] 79  ] اهر ار  يو  مدرم !!... هاگدـید  زا  یتبیغ  هن  دراد و  حون  نوچمه  ینالوط  رمع  هن  تسا ، ق  لاس 255 ه . شدلوت  خیرات  هن  و 
لیلجت شبتک  رد  اـهنآ  زا  يو  هک  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  نیلوا  زا  رفن  ود  یتـح  اـهنآ ، ناـیم  رد  دـنتخادرپ و  وا  اـب  تفلاـخم  هب  هدرک و  [ 40

یتدم زا  سپ  درکن و  هدنـسب  زین  دح  نیا  هب  وا  اما  [ . 80 . ] دید ناوت  یم  هدرک ، رکذ  شیاعدا  قدص  رب  يدهاش  ار  اهنآ  ندـیورگ  هدومن و 
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یباتک نآرق  رگید  زورما  هک  مدرک  مالعا  دومن و  دوخ  توبن  و  مالـسا ، خـسن  هب  مکح  یـسراف ، ناـیب  یبرع و  ناـیب  باـتک  ود  نتـشون  اـب 
بذـک رب  يدـهاوش  رگید  راب  کی  زین  اعدا  نیا  اـب  دراد . یتیعقوم  نینچ  ناـیب  باـتک  هکلب  هدوب ، نآ  زا  يوریپ  هب  فظوم  مدرم  هک  تسین 

نوچمه دروآ و  یمن  يا  هزات  نید  ع )  ) يدـهم هک  دنتـسناد  یم  مالـسا  ناـیاوشیپ  هدومرف  ساـسا  رب  مدرم  اریز  تشگ ، رادـیدپ  شیاـعدا 
اهنآ ار  هچنآ  درک و  یم  رکف  شنارورس  ياضر  هب  اهنت  هک  يو  اما  دوب . دهاوخ  ص )  ) دمحم ترـضح  تناید  نآرق و  جورم  ناماما  رگید 

تقیقح ادخ و  يزاریش  دمحم  یلع  هنیآ  ره  هک : تشاد  مالعا  دیناسر و  زین  یئادخ  ياعدا  هب  ار  راک  دومن ، یم  تعاطا  انیع  دنتساوخ  یم 
ياقآ نیمه  هک  مینادب  تسا  بلاج  داد . نایوج  قح -  تسدب  شیاعدا  ندوب  یلاشوپ  رب  ار  دهاش  نیرتگرزب  راب  نیا  و  [ 81  ] تسوا دوجو 

یط یئادـخ  هب  هاگ  نآ  توبن و  هب  سپـس  هحفـص 41 ] تیمئاق و [  هب  تیب  اب  زا  بیترت  هب  ار  اـعدا  بتارم  هک  يزاریـش ، دـمحم  یلع  ازریم 
قیقحت يارب  هک -  یـسلجم  رد  دوب ، ناریا  رانک  هشوگ و  رد  نایب  اب  ياهاولب  ناشیا و  تمئاق  ياعدا  اب  نراقم  هک  لاس 1264 ه ق  هب  درک ،

اب دش ، لیکـشت  زیربت  رد  دوب ، دهع  یلو  نامز  نآ  رد  هک  ازریم  نیدلارـصان  روضح  اب  دش -  یم  هتفگ  وا  ياهاعدا  دروم  رد  هک  یبلاطکم ،
: درب یم  مان  هنوگ  نیا  نآ  زا  هاش  دمحم  هب  شا  همان  رد  ازریم ، نیدلارـصان  هک  داد  تسدب  یکردـم  [ ، 82  ] پوچ هب  هبرض  هدزای  ندروخ 

فاعم تازاجم  زا  ار  يو  يرکف ! تالالتخا  لامتحا  رطاخب  سلجم  راضح  هاگنآ  و  [ 83  ] دنکن اهطلغ  نیا  زا  رگید  ات  هدرپس  رهمب  ای  مازتلا 
هب يزاریش  دمحم  یلع  ياقآ  هک  ار  يا  همان  ءاطغلا  فشک  مان  هب  دوخ  باتک  رد  تیئاهب  ریهـش  غلبم  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  [ . 84 . ] دنتسناد

يدنفا سابع  ياقآ  هک  مینادب  تسا  مزال  هدرک : لقن  تشون ، دهعیلو  يازریم  نیدلارـصان  هب  باطخ  سلجم  نامه  رد  وفع  ياضاقت  ناونع 
هدومن و ریدقت  یناگیاپلگ  زا  نآ  شراگن  رطاخب  هدـید و  ار  روکذـم  باتک  تسا ، تیئاهب  نایاوشیپ  زا  رگید  یکی  هک  ءاهبلادـبع  هب  بقلم 
هک نآ  ادخ و   ) هدنع نم  هللا و  دهـشا  تیادفب ...) مناج   ) یحور كادف  هدـش : هتـشاکن  نینچ  روبزم  همان  [ . 85 . ] دنا هداد  ار  شرشن  روتـسد 

رگا دشاب ، وا  تیالو  لها  ملاع و  دنوادخ  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدصق  ار  فیعـض  هدنب  نیا  هک  دـنهد ) یم  تاهـش  نم  رب  تسوا  دزن 
هدوبن نایصع  مضرغ  هدش ، يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر  هحفص 42 ] فالخ [  هک  یتاملکرگا  و  تسا .... فرص  بنذ  مدوج  هسفنب و  هچ 

نم هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  دشاب ، یئاعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  و  ار ، وا  ترضح  مبئات  رفغتسم و  لاح  ره  رد  و 
هک تاملک  تاجانم و  یضعب  و  میامن ) یم  هبوت  شـشخب و  تساوخرد  ادخ  زا  دوش  هداد  تبـسن  نم  هب  يرما  هکنیا  زا   ) رما یلا  بسنی  نا 

هدنب نیا  تسا و  لطبم  اعدا  ضحم  ار  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدم  تسین و  يرما  چیه  رب  لیلد  هدش  يراج  ناسل  زا 
ع)  ) يدهم هناحلـسم  هزرابم  اب  تسوا  همانرب  تریاغم  صخاش  نیرتهب  دوخ  همان  نیا  [ . 87 [ ] 86 . ] رگید ياعدا  هن  هدوبن و  یئاـعدا  نینچ  ار 

مه هدـیقع  ناـمتک  هزاـجا  زگره  شناوریپ  و  ع )  ) يدـهم هار  نیا  رد  و  تفاـی ، دـهاوخ  همادا  نارگ  متـس  لـماک  يدوباـن  مادـهنا و  اـت  هـک 
رطاـخ هـب  هـک  یماـگنه  مـینیب  یم  هـک  مـیرب  یم  یپ  رتـشیب  هـعقاو  نـیا  لـصا  كرحم  هـب  هاـگ  نآ  هبوـت ! هـب  دـسر  هـچ  تـشاد  دـنهاوخن 
رـضاح وا  هزانج  رـس  رب  هدیزرو ، ناشاقن  زا  نت  دنچ  اب  سور  تلود  لوسنک  دننز ، یم  رادـب  ق  لاس 1266 ه . رد  ار  يو  شیاـهیرگبوشآ ،
دوجوب يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  بانج  ینعی  هیسور ! تلود  رازگتمدخ  زاب  رس  تداهش  دح  ات  يراکادف  زا  شزرا  اب  يدنس  ات  دنوش  یم 

، دنک یم  رداص  اهنآ  دوخ  تسدب  تروص  نیرت  شور  هب  ار  نایوگ  غورد -  نالطب  دنس  نیرتایوگ  هشیمه  ادخ  هک  اجنآ  زا  [ . 88 . ] دنروآ
ماما سدقم  مان  هب  اهراب  هک  مینیب  یم  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  ياقآ  هحفـص 43 ] نیمه [  راثآ  رد  ددرگ ، مامت  مدرم  همه  رب  تجح  اـت 

، هرقب هروس  ریسفت  فسوی ، هروس  ریسفت  نوچمه : هتشاگن  تیمئاق  ياعدا  زا  لبق  يو  هک  یئاهباتک  رد  اصوصخم  هدش و  حیرصت  ع )  ) نامز
نب دمحم  صخش  دوجو  هب  اهراب  هیلدع ، هفیحص  هعبـس و  لئالد  نوچمنه  یبتک  نینچمه  ناشیا و  ياهریـسفت  رگید  رثوک و  هروس  ریـسفت 
دنچ رکذـب  هنومن  ناونع  هب  ام  تسا . هدرک  لالدتـسا  ترـضح  نآ  تبیغ  رمع و  لوط  هلاـسم  دروم  رد  یتح  هدومن و  حیرـصت  ع )  ) نسحلا

ضرف ماقم  نیا  رد  و  تسا ، باوبا  تفرعم  ثلاث  میزادرپ : یم  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  ياقآ  هیلدـع  هفیحـص  باـتک  زا  اـهنآ ، زا  دروم 
، تسا ضرف  تادوجوم  لـک  رب  ماـقم  نیا  رد  تسا  تماـما  تفرعم  عبار  مالـسلا ... هیلع  نینموـملاریما  تیاـصو  هب  رارقا  فـلکم ، رب  تسا 

نسحلا و  تسنیا : تسا ، نایب  يایارم  هک  ناشیا  هسدقم  يامـسا  و  دنـشاب ... هدوب  هقلطم  تیالو  ماقم  مئاق  هک  سدقم  سفن  هدزاود  تفرعم 
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مینیب یم  [ . 89 . ] نامزلا بحاص  نسحلا  نب  دـمحم  مئاقلا  هجحلا  یلع و  نب  نسحلا  و  نیـسحلا و ... نب  یلع  یلع و  نب  نیـسحلا  یلع و  نب 
هب زین  رگید  دراوم  رد  هدرمـش و  بجاو  ار  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  سپ  ع ،)  ) نسحلا نب  دـمحم  تماما  هب  داقتعا  يزاریـش  باـنج  هک 
... تسا داقتعا  بتارم  عیمج  عماج  دوش  یم  رکذ  سماخ  باب  رد  هک  یئاعد  دنراگن : یم  باتک  نیمه  رد  دـنیامن . یم  حیرـصت  هلاسم  نیا 

دمحم ءایصوال  دهشا  و  هحفـص 44 ] میناوخ [ : یم  مینک  عوجر  سماخ  باب  هب  نوچ  و  [ . 90 . ] داقتعا ماقم  رد  ار  لک  اعد  نیا  تسیفاک  و 
دهشا و  کتیقب ... کتجح و  رصعلا  بحاص  نسحلا  دعب  مث  نسحلا  یلع  دعب  مث  نیـسحلا ... نسحلا  دعب  مث  نسحلا  یلع  دعب  مث  یلع  دعب 
سپس ع )  ) یلع وا  زا  دعب  هک  ص )  ) دمحم نانیشناج  هب  مهد  یم  تداهش  و  همجرت : [ 91 . ] قحلا یماما  کتجح  هیلع  کتاولص  مهمئاق  نا 
بحاص ع )  ) نسح زا  دعب  سپـس  ع )  ) نسح ع )  ) یلع زا  دعب  سپـس  نیـسح ع ... ع )  ) نسح زا  سپ  هاگ  نآ  ع ،)  ) نسح ع ،)  ) یلع زا  دعب 

سپ تسا . نم  قح  رب  ماما  داب  وا  رب  وت  دورد  هک  رفن  هدزاود  نیا  زا  مئاق  ماما  هنیآ  ره  هک  مهد  یم  تداهـش  و  وت ... هریخذ  تجح و  نامز 
نآ تماما  رب  زین  دوخ  دنناد و  یم  حیحـص  داقتعا  همزال  ار  ع )  ) نسحلا نب  دـمحم  تماما  رب  تداهـش  يزاریـش ، دـمحم  یلع  ازریم  بانج 

میدرک لقن  نآ  زا  ار  قوف  تارابع  هک  هیلدع  هفیحص  باتک  نایاپ  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش  دنهد . یم  تداهش  ناشیا  تیمئاق  ترـضح و 
دهـشا و  کیدی ... نیب  هللا  ءاشنا  ثعب  اهنم  کنذاب و  تومد  اهیلع  ییحا و  اهب  کیدی  نیب  ياقتعا  تناک  تاملکلا  هذه  نا  و  دـنراگن : یم 

اب دوب . ادـخ  دزن  رد  نم  تاداـقتعا  متفگ ، باـتک  نیا  رد  هک  یبلاـطم  هنیآ  ره  و  همجرت : [ 92  ] حاولالا لک  یف  هللا  هیقب  دـنع  ناـک  یلع  نا 
یم تداهـش  و  تساخ ... مهاوخ  اپب  تمایق  رد  ادـخ  تساوخب  تاداقتعا  نیا  اب  درم و  مهاوخ  ادـخ  نامرفب  اهنآ  رب  مدرک و  یگدـنز  اـهنآ 

رطاخب میدرگ و  یم -  زاب  یلصا  بلطم  هب  هاتوک ، یسررب  نیا  زا  سپ  [ . 93 . ] دشاب یم  هللا  هیقب  هدنب  حاولا  مامت  رد  دمحم ، یلع  هک  مهد 
ار تقیقح  عفادم  ياهناسنا  يربهر  دوش و  رهاظ  ادخ  نامرفب  ات  تسا  ع )  ) نسحلا هحفص 45 ] نب [  دمحم  راظتنا  رد  ناهج  هک  میروآ  یم 

نتخاس هدامآ  تبیغ ، نامز  رد  ام  هفیظو  هک  میروآ  یم  رطاخب  زین  دریگب و  هدـهع  هب  نآ  لـماک  يدوباـن  اـت  لـطاب  اـب  نیرخآ  دربن  يارب  - 
دح رد  ار  نآ -  نالطب  ندومن  نشور  لطاب و  اب  هزراـبم  ینعی  وا -  هماـنرب  تسیاـب  یم  نیا  رباـنب  تسا و  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  طـیحم 
هک نامز  نیا  دروایب و  دوجوب  اـم  رد  ار  شروهظ  كرد  نیـسار و  راـظتنا  یگتـسیاش  هک  میهاوخب  گرزب  راـگدرورپ  زا  میزاـغایب و  دوخ 

هتخود و مشچ  يدـهم ، مایق  نشور  قفا  يوسب  هدـش ، دـیماان  ناسنا ، ياهیناشیرپ  هب  یـشخب  ناماس  اهدرد و  یئوج  هراچ  زا  يرـشب  ناـهج 
تـسا نینچ  وتب  ام  قایتشا  دیما و  اراگدرورپ ، هک : میلانب  لد  يادیوس  زا  میـشک و  راظتنا  هایـس  بش  نیا  رد  ار  يدـهم  تلود  حبـص  عولط 

قاـفن و یـشخب و  يراوـگرزب  تزع و  ار  شناوریپ  مالـسا و  تلود ، نآ  رد  يراد و  ینازرا  اـمب  ار  ع )  ) يدـهم شخب  تمارک  تلود  هک ،
[ . 94 . ] ینادرگ نامزور  ار  ترخآ  تایح  ایند و  یگدنز  هوکش  تلود ، نآ  وترپ  رد  هکنیا  ینادرگ و  راوخ  ار  شناروای 

یقرواپ

هحفص 9. رگنوی ، تسنرا  طخ ، زا  روبع  [ 1]
دادرخ 1352. ناهج  لئاسم  هلجم  [ 2]

هحفص 242. لسار ، دنارترب  دراد ؟ مه  يا  هدنیآ  رشب  ایآ  [ 3]
. لیروآ سرام و  هرامش  تسیناموا 1961  هلجم  زا  لقنب  هحفص 140  دراد ؟ مه  يا  هدنیآ  رشب  ایآ  [ 4]

. هدننک دوبان  هدنزاس و  يورین  متا  [ 5]
هحفص 111. دراد ؟ مه  يا  هدنیآ  رشب  ایآ  [ 6]

هحفص 53. دراد ؟ مه  يا  هدنیآ  رشب  ایآ  [ 7]
. تسکالویا يدشر . مک  يایفارغج  [ 8]
. ] هام 1352 ریت  ناهج ، لئاسم  هلجم  [ 9]
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. تاراشتنا زا  [ 10]
هحفص 45. رادتسود ، نیزرف  برغ . ندمت  هیلع  ینایصع  يرگ  یپیه  [ 11]

هحفص 101. دراد ؟ مه  يا  هدنیآ  رشب  ایآ  [ 12]
.134 هحفص 136 -  لسار  دنارترب  ون . ياهدیما  [ 13]

لقن شیوخ  ربتعم  بتک  رد  ار  اهنآ  یمالـسا  قرف  هیلک  هک  تسا  مرکا  ربماـیپ  ررکم  حیرـص و  تاـشیامرف  ساـسا  رب  رظن ، قاـفتا  نیا  [ 14]
ردق نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  زور  کی  زا  شیب  ایند  رمع  زا  رگا  مینک : یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یکی  هنومن ، ناونع  هب  دـنا . هدرک 
روج ملظ و  اـب  هک  نآ  زا  سپ  ار  اـیند  اـت  دـنازیگنارب  تسا -  نم  هینک  مه  ماـنمه و  هک  نم -  نادـنزرف  زا  يدرم  نآ  رد  هک  دـنادرگ  زارد 

. دنک رپ  داد  لدع و  زا  هتشگ  هدنکآ 
هیآ 55. رون ، هروس  نآرق . [ 15]

رقاب ع. ماما  زا   471:3 رثالا . بختنم  یفاک و  هضور  [ 16]
رقاب ع. ماما  زا  رثالا 284:1  بختنم  هحفص 327 و  نیدلا  لامک  [ 17]
رقاب ع. ماما  زا  رثالا 229:1  بختنم  هحفص 331 و  نیدلا  لامک  [ 18]

،..... يروباشین مکاح  كردتسملا  يذمرت ، ظفاح  ننس  زا  لقنب  باب 1  لصف 2  رثالا  بختنم  [ 19]
رقاب ع. ماما  زا  هحفص 336  دلج 53  راونالا  راحب  [ 20]
رقاب ع. ماما  زا  هحفص 352  دلج 53  راونالا  راحب  [ 21]
رقاب ع. ماما  زا  هحفص 336  دلج 53  راونالا  راحب  [ 22]

رقاب ع. ماما  زا  هحفص 24  صاصتخالا  [ 23]
مرکا ص. ربمایپ  زا  دلج 51 ص 78 و 88  راونالا  راحب  [ 24]

قداص ع. ماما  زا  هحفص 309  دلج 52  راونالا  راحب  [ 25]
رقاب ع. ماما  زا  ثیدح 7  هحفص 190  نیدلا  لامک  [ 26]

قداص ع. ماما  زا  هراجتلا ، باوبا  هعیشلا . لئاسو  [ 27]
هحفص 156. دلج 52  راونالا  راحب  [ 28]

هحفص 326. نیدلا  لامک  [ 29]
هحفص 130. دلج 52  راونالا  راحب  [ 30]

. نیدلا لامک  زا  لقنب  هحفص 496  باب 2  لصف 10  رثالا  بختنم  [ 31]
. دهع ياعد  [ 32]

هحفص 206. رثالا  بختنم  هحفص 316  نیدلا  لامک  [ 33]
.289 هحفص 291 -  باب 33 و 34  لصف 2  رثالا  بختنم  [ 34]

هحفص دلج 2  ثیدـح 885  هبیغلا ، باب  هجحلا  باتک  یفاک  و  نیدـلا . لامک  زا  لـقنب  هحفص 301  باب 38  لصف 2  رثـالا  بختنم  [ 35]
.134

هبطخ 146. دلج 2  هغالبلا  جهن  [ 36]
قداص ع. ماما  زا  یناپمک  پاچ  هحفص 92  دلج 1  راونالا  راحب  [ 37]

رثالا 183:4. بختنم  هحفص 411  نیدلا  لامک  [ 38]
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رثالا 293:3. بختنم  ینارحب . هجحملا  باتک  [ 39]
. هعاسلل ملعل  هنا  ریسفت و  رد  لیزنتلا  راونا  [ 40]

. هجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  هجحملا  [ 41]
هحفص 180. دلج 13  راونالا  راحب  [ 42]

. نایبلا عمجم  [ 43]
هحفص 352. دلج 52  راونالا  راحب  [ 44]

هحفص 98. رثالا  بختنم  [ 45]
. رتگرزب یحلاصم  ظفح  يارب  نانمشد ، لباقم  رد  هدیقع  نتشاد  ناهنپ  ینعی : هیقت  [ 46]

هحفص 128. ثیدح 649  دلج 2  هادهلا  تابثا  [ 47]
هحفص 15. باب 34  ثیدح 31  دلج 2  نیدلا  لامک  [ 48]

ثیدح 51. باب 34  دلج 2  نیدلا  لامکا   260 هحفص . رثالا  بختنم  [ 49]
رثالا 270:1. بختنم  هبطخ 139 و  هغالبلا  جهن  [ 50]

هحفص 253. دلج 1  ضرالا ... یف  قبی  مل  ول  هنا  باب  هجحلا  باتک  یفاک  لوصا  [ 51]
هحفص 252. دلج 1  هجح ، نم  اولخت  ضرالا ال  نا  باب  هجحلا  باتک  یفاک  لوصا  [ 52]

هحفص 447. هدوملا  عیب  انی  375 و  هحفص 378 -  يرولا  مالعا  هحفص 146 و  نیدلا  لامکا  [ 53]
رثالا 275:2. بختنم  هحفص 322 و  نیدلا  لامکا  [ 54]
رثالا 284:2. بختنم  هحفص 625 و  نیدلا  لامکا  [ 55]

هحفص 215. ینیما  میهاربا  ناهج . رتسگداد  [ 56]
. واش درانرب  زا  لقنب  يونیم  یبتجم  راتفگ . هدزناپ  [ 57]
هحفص 43. لاس 28  هرامش 38  اهیندناوخ  هلجم  [ 58]
هحفص 43. لاس 28  هرامش 38  اهیندناوخ  هلجم  [ 59]

هحفص 229. دلج 2  داژنکاپ  رتکد ر . ربمایپ . نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  [ 60]
هک یبـتک  رگید  مره و  تـغل  لـیذ  يدـجو  دـیرف  فراـعملا  هرئاد -  يدوعــسم و  بهذـلا . جورم  یناتــسیس و  متاـحوبا  نورمعملا . [ 61]

. دنا هدرک  رکذ  یبلاطم  دروم  نیا  رد  یتبسانمب 
هرامش 61. دنمشناد  هلجم  [ 62]

هرامش 11180. تاعالطا  همانزور  [ 63]
هرامش 8963. تاعالطا  همانزور  [ 64]

تشهبیدرا 1347. تاعالطا 31  همانزور  [ 65]
هرامش 5958. دادرخ 1342  ناهیک 14  همانزور  [ 66]

. تسا هدمآ  تاعالطا  هرامش 5  همانلاس  رد  رفن  هس  ره  مان  [ 67]
دوخ بلاطم  هیلک  میوشن ، موکحم  ناشیا ! بانج  نافلاخم  بتک  زا  كرادـم  لقن  بصعت و  هب  ناشیا  ناوریپ  بناـج  زا  هکنیا  يارب  و  [ 68]

. مینک یم  لقن  تسا -  ربتعم  نایئاهب  هیلک  دزن  رد  هک  تیئاهب -  نایاوشیپ  بتک  هب  دانتسا  اب  ار 
هحفص 28. لیبن ) خیرات  صیخلت   ) یسراف راونالا  علاطم  [ 69]
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هحفص 22 دلج 1  يرواخ  قارشا  موتخم  قیحر  فسوی و  هروس  ریـسفت  مانب  يو  باتک  نیلوا  زا  لقنب  هحفص 11  دلج 2  راثالا  رارسا  [ 70]
. فسوی هروس  ریسفت  زا  لقنب 

هحفص 3 و 4. يدنفا  سابع  حایس . یصخش  هلاقم  [ 71]
. يدنرز لیبن  لیبن . خیرات  صیخلت  یتیآ و  هیردلا . بکاوک  [ 72]

هحفص 67 و 271 و 178. یقوش  دلج 1  عیدب  نرق   25 هحفص 67 و . يزاریش  دمحم  یلع  هعبس . لئالد  [ 73]
رد باب  بانج  هک  دننک  یم  ناونع  ناشیا ، نیابتم  فلتخم و  ياهاعدا  هیجوت  روظنم  هب  یئاهب ، ناتسود  ینعی  يزاریش ، بانج  ناوریپ  [ 74]

روهظ نامز  رد  هیقت  تمرح  رد  هک  یتایاور  رب  هوالع  مینادـب  دـیاب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، یم  تیمئاق  ناشیا  ماقم  ـالاو  دـندرک  هیقت  ادـتبا 
هتـسناد و دوخ  زا  ریغ  یـصخش  ار  نامز  ماما  اتحارـص  اهراب  مه  ناشیا  دوخ  دـش -  هراـشا  نآ  هب  لـبق  تاحفـص  رد  و  دراد -  دوجو  مئاـق 

یماهبا نیرتکچوک  هکنیا  يارب  زین  و  دمآ . دهاوخ  ناشیا  تارابع  نیع  هدنیآ  تاحفص  رد  دنا . هدومن  یفرعم  ترضح  نآ  هدنب  ار  شیوخ 
. دنا هدومن  راکنا  ار  يزاریش  بانج  هیقت  اراکشآ  تیئاهب ، ربهر  رگید  هللا ، ءاهب  بانج  هک  مینادب  تسا  هتسیاش  دنامن ، یقاب  دروم  نیا  رد 

. یقوش  110 هحفص . دلج 1  عیدب  نرق  [ 75]
هحفص 114. دلج 1  عیدب  نرق  [ 76]

هحفص 201 و 202 و یسراف  راونالا  علاطم  هحفص 93 و 105 و  شخب 3  قحلا  روهظ  هحفص 104 و  یقرواپ  هللا  ءاهب  ترضح  باتک  [ 77]
هحفص 114. دلج 1  عیدب  نرق  هحفص 176 و  یبرع  راونالا  علاطم 

هحفص 173 و 174. قحلا  روهظ  هحفص 51 و 52 و  دلج 2  عیقوت  سوماق  [ 78]
هحفص 179. هللا  ءاهب  ناقیا . [ 79]

. ینیوزق یناقرب  یلع  دمحم  الم  جاح  يدزی و  قلاخلادبع  الم  [ 80]
هحفص 5. يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  یبرع  نایب  همیمض  نیدلا  لکیه  حول  [ 81]

هحفص 324. لیبن  خیرات  صیخلت  [ 82]
هحفص 201. ءاطغلا  فشک  [ 83]
هحفص 205. ءاطغلا  فشک  [ 84]

هحفص 274. دلج 3  ءاهبلادبع  بیتاکم  هحفص 80 و  دلج 1  راثالا  رارسا  [ 85]
هحفص 204. ءاطغلا  فشک  [ 86]

. تسا دوجوم  یلم  ياروش  سلجم  كرادم  ءزج  نونکا  مه  همان  نیا  لصا  [ 87]
هحفص 549. لیبن  خیرات  هحفص 248 و  دلج 1  هیردلا  بکاوک -  هحفص 25 و  قحلا  روهظ  هحفص 257 و  دلج 1  عیدب  نرق  [ 88]

هحفص 26. يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  هیلدع . هفیحص  [ 89]

هحفص 38. يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  هیلدع . هفیحص  [ 90]
هحفص 40. يزاریش  دمم  یلع  ازریم  هیلدع . هفیحص  [ 91]

هحفص 42. يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  هیلدع . هفیحص  [ 92]
یناسنا ناینب  مداه  ناشدوخ  داقتعا  هب  انب  هک  تابـصعت -  كرت  اب  ناشیا ، ناوریپ  هک  تسا  هتـسیاش  یئایوگ ، كرادم  نینچ  دوجو  اب  [ 93]
هدنـسب نیا  هب  دـنا ، هدـش  انـشآ  ناشیا  اب  يزاریـش  بانج  ناوریپ  قیرط  زا  اهنت  هک  نانآ  زین  و  دـنیامن ، رظن  دـیرجت  دوخ  دـیاقع  رد  تسا - 

. ددرگ راکشآ  اهنآ  رب  ناشیا ، یلصا  تیعقاو  ات  دنزادرپب  هعلاطم  قیقحت و  هب  دوخ  هدرکن 
. حاتتفا ياعد  [ 94]
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