




برغم دیشروخ
: هدنسیون

یمیکح اضر دمحم

: رشان

ریدغ



تسرهف
5تسرهف

برغم 8دیشروخ

باتک 8تاصخشم

برغم 8دیشروخ

9دالیم

9هراشا

ایرکز نب ییحی و حیسم 9یسیع

اوشیپ رکیپ رب 9زامن

هاتوک 10تبیغ

ینالوط 10تبیغ

یملع لوصا و 10داقتعا

10هراشا

یسانش 10تسیز

تعیبط 11سیماون

یعیبط 11نیناوق

11هراشا

خیرات 11تایعقاو

راگزور نیمه 12رد

ینیوزق یبتجم خیش 12نخس

ناسانش هدیقع زا 12ینخس

13هراشا

خیرات یهلا 13سیماون

13مایق

تسرهف

http://www.ghaemiyeh.com


دوجو 14هطساو

انیس نبا 14نخس

ادخ 14هفیلخ

بلاط یبا نب یلع ماما 14نخس

یسوط نیدلاریصن هجاوخ 15نانخس

ناینیشیپ 15تاراشب

15هراشا

یبهذم هن تسا یمالسا يدهم هب 15داقتعا

ینس ناملاع ربتعم بتک رد 15يدهم

يدهم هرابرد ینس ناملاع 16بتک

تنس لها ریسافت هب انب يدهم هرابرد نآرق 16تایآ

يدهم هرابرد 17عامجا

17تاهابتشا

17تافارتعا

17دوعوم

خیرات دح ود و 18هعیش

18هراشا

طارقس 18نخس

قارشا خیش 18نخس

هعیش ناحلصم 19ياهنامرآ

19زورما

نارگناوت 20يا

رادنپ هن 20تیعقاو

میتسه يدهم لدع تلود رظتنم اعقاو ام 20ایآ

تسرهف

http://www.ghaemiyeh.com


21یقرواپ

تسرهف

http://www.ghaemiyeh.com
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برغم دیشروخ

رد و . تسا هدـش هتـشون یی هلاسر ، زین اهرتشیپ ، عوضوم نیمه راک و هار رد و ، میی هداد هلاقم نیا هب هک ، ماـن نیا هب کیدزنادـخ ماـنب
زا ، هلاقم نیا دـصقم هب عجار رگا تسین راک رد یعنام چـیه . ود كرد و تفایرد و تساتود نخـس اما . میی هتفگ ار نآ ماـن زین اـجنیا
ات ، مالسا ياهتلاصا و اهتقیقح نتخانـشن رد ارچ و ؟ میهد راصحنا نادب ار نخـس ارچ اما ، دوش ثحب یعیبط ياروام و یحور ياه هبنج

و اهیرظن ماخ نیا ي همه زا رود و ، حیرـص ، مالـسا قیاقح دنهاوخ یم هک نانآ ، تسا بجع ؟ دوش یم رارـصا هزادنا نیا [8 هحفص ]
، مینک کمک ، ضرغ نیدب و میشاب نینچ دوخ ام هک نآ رتکاندرد نکیل . دنرایسب ، دیاین دوخ هب هعماج و ، دوشن كرد اهیگیام - ماوع
و ، منک یم داهنشیپ [1] رگندازآ و شیدنا فرژ ياه هدرک لیصحت هب اجنیا رد نم . مدرم نیمه تقو فرـص و لام و تمحز اب یتح
و كرد و دـید دروم رد نآ یـشنیرفآ ياهورین و ، یتیبرت رـصانع و ، مالـسا زیزع تیعقاو هب عجار هاگ چـیه هک ، مهاوخ یم هناـمیمص
ي همانرب ار هدیدان صصخت یهورگ [9 هحفص ] ياه هتفای دوخ و ، دننکن دانتـسا ، هیام ماوع ياهراک هب ... و نایـصع و تکرح و شپت

غورف نآ يوس هب هک ، نانآ دوخ هب متس مه و ، تسا هدنام روهجم شتیعقاو هک تسا مالسا هب متس مه راک نیا نوچ ، دنسانشن مالـسا
شـشوک يرارط هب شندش یلمع هار رد اهلاس هک يراک ، مینک هچ . دنا هدیزاین تسد ، دشاب ناشیگدنز ناوراک لعـشم تسیاب یم هک

هرفط راگزور ، ام راگزور هک درک فارتعا دیاب زین فرط نآ زا اما . درک رثا یب ناوت یمن میهاوخ یم ام هک تعرـس نیا هب تسا هدش
یناسک نونکا رگم ! اتفگش و . دندروآ رس هب باوخ رد ام ناینیـشیپ ، دیـسر دوصقم هب جیردت اب دش یم هک ار زور نآ . جیردت هن تسا

هک یناگدنناوخ هب زاب ، ناتسود زا یخرب تساوخ هب مدوب هتـشون 1340 ناتـسمز رد هک ار هلاقم نیا [10 هحفص ...] میرذگب ؟ دنرادیب
یم يراسهاچ ار برغم ، مدرم . دـیآ اهنهذ هب هچ ، نآ زا ات ، یی هملک و دوب یماـن ، متفگ برغم دیـشروخ ار نآ . منک یم هضرع دـبایب
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، دشاب راذگب و . تسه مه نینچ هتبلا . درب یم ورف دوخ ماک رد ار یگدنز و زور ياهییانشور و اهششوج و اهاغوغ ي همه هک دنـسانش
نونکا و ... دشاب هتشاد یلمعلا سکع دوخ نیمه دیاش . دندرگ قرغ شوماخ درس راسهاچ نامه رد ، بذاک ياهییانشور و اهششوج و

، دنـسر یم دوصقم نیا رد یی هشیدـنا هب ، دـنناوخب هک نانآ ریزگان ، دریگ یم رارق سرتسد رد رتناسآ هتـشون نیا ، راـب نیمود يارب هک
زج - زین اجنیا رد - ار هدنـسیون نیا تسه هچ ره . نآ لاثما [11 هحفـص ] ای ، یی هشیدنا زاغآ ای ، دشاب ناشدوخ ي هشیدنا کمک هچ

قوقح تفایرد زا ار اهمتـسیس و بتاکم یگدـنامرد ، كدـنا كدـنا هک نونکا و . تسین يروظنم ، باتفآ داکچ يوس هب هدوت ندـنار
نیرتعیـسو عافد رگنـس و ، ار یتیگ ناهنپ حور و ، میهاوخب ددـم اهتیونعم زا میناوت یم ، مینک یم هدـهاشم - فسات لاـمک اـب - ناـسنا

شزور ره وا هک درآ دای هب و دنکن هابتـشا شیوخ بتکم و بهذم میهافم رد هاگ چیه هعیـش هک دیما یلو . مییوجب ار اهناسنا ياهقح
[12 هحفـص ] هک - ام نیـشیپ ناگرزب راتفر تینیع و ام تامیلعت تیتاذ اما ، میدیـشروخ راظتنا رد ام هک تسا تسرد . دشاب زور دـیاب

نیمه ، زین .... دیـشروخ نآ و . تسا هدرک عنم و هداد میب ، ندرب رـس هب یکیرات رد سفن زا ار ام - دـشاب هتـشاد ریظن یکی زورما دـیاش
. میوش نارکیب یمرگ و غورف همه نآ ي هدامآ ، دوخ رد تیخنـس داجیا اب ات ، میتفا رد اهیدرـس و اـهیکیرات اـب اـم هک دـهاوخ یم هنوگ

[13 هحفص ] 1344 رذآ ي همین اضر دمحم - یمیکح ، دهشم

دالیم

هراشا

لاس نیا نابعش ي همین ي هعمج بش رد هک ، دنا هتسناد يرجه 256 ای 255 لاس هب ار يدهملا نسحلا نب تجح ماما تدالو ناخروم
بتک تاراشب يانبم رب اریز . دـنام ناهنپ یـسابع رابرد هژیوب و مدرم زا شدـلوت ات دـش یم شـشوک هراومه و . داـهن یتیگ نیدـب ياـپ

ساسا ي هدننز مهرب هک دیآ یم دوجو هب يدنزرف ، يرکسع نسح ماما ترـضح زا هک دوب هتفای راهتـشا ، یمالـسا تایاور و ناینیـشیپ
هحفص ] ششوک نایسابع فرط زا و . دوب لماک تبقارم دروم ، شیپ اهتدم زا يرکسع نسح ماما یناگدنز ، ور نیا زا . تسا اهتموکح

تـشذگرد ماگنه . دندید ار يو يدارفا اهراب ، فصو نیا اب . دوش يریگولج كدوک نیا شرورپ و ندمآ دوجو هب زا ات دـش یم [14
شیوخ ردپ رکیپ رب و ، دزوس کی هب ار رفعج دوخ يومع و ، دمآ رد هب ارس نوردنا زا هک دندرک هدهاشم مدرم زین يرکسع ترـضح

. دوب هتشذگ شرمع زا لاس جنپ ابیرقت عقوم نیا رد . درازگ زامن

ایرکز نب ییحی و حیسم یسیع

فیصوت رد و دنا هتسناد دننامه ایرکز نب ییحی و حیسم یـسیع تشذگرـس اب یکدوک نس رد ار ماما تیالو و يونعم لامک ناثدحم
شینیب ، هداشگ شیاه - نادـند ، عیـسو شا هناش ، باذـج و هایـس شنامـشچ ، هتـسویپ شناوربا ، نوگ مدـنگ شا هرهچ : دـنا هتفگ ماـما

یلاـخ شتـسار ي هنوگ رب ، هدـش ضراـع بش يرادـیب زا هک ، يدرز هب لـیامتم یکدـنا و تشوگ مک شیاـه هنوـگ ، اـبیز و هدیـشک
تسا نامدرم نیرت هیبش وا و ، توبن رثا نوچ تسا يرثا شا هناش نایم رد و ، هدنیابر و رظنم شوخ شتئیه ، مکحم شتالضع ، نیکشم

[15 هحفص .] ص دمحم ترضح هب

اوشیپ رکیپ رب زامن

لاسدرخ یکدوک هک نویاـمه یلجت نیا و . دوب شیمارگ ردـپ توف مسارم رد دومن ار دوخ ماـما هک ییاـهاج زا ، میدرک داـی هکناـنچ
ماما ترـضح ي هلخاد رابخا ات تشگ ببـس دوخ ، دناوخ زامن دـیقف ياوشیپ رکیپ رب و ، درک تماما قلخ رب و ، داهن شیپ ماگ هناگرزب
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و شیتفت و موجه روتسد ، یسابع دمتعملا يوس زا ، هلصاف نودب ، ور نیا زا . دسر نابقارم شوگ هب و دوش نهپ يدوزب يرکـسع نسح
هب ، هعیـش ياوشیپ نیمهدزاود و ، دـمآ مهارف ماما يدـیدپان للع یتانراقم نمـض هک دوب اجنیا و . دـش رداص يدـهم لتق انایحا و بلج

... تشگ ناهنپ اهرظن زا ، یهلا نامرف

هاتوک تبیغ

هحفص ،] دندنارذگ یم ار مدرم ياهراک ، دندوب سامت رد يو اب [2] یناسک اما ، دوب ناهنپ مومع ناگدید زا ماما ، لاس 69 ات تسخن
همادا زین نونک ات هک دـیدرگ زاغآ ینالوط تبیغ ي هرود اهدـعب . دـنتفای یم راب ماما رادـید هب نانآ ي هلیـسو هب یهورگ یهاگ و [16

. تسا هتفای

ینالوط تبیغ

دوش مولعم ات ، دراد دوجو قلخ نامیا شیامزآ و تعیبط راد رد ناحتما و رابتخا ي هلحرم نیرتگرزب هک تسا ینالوط تدـم نیا رد و
یم نامدرم یگدنز ياه هنحص رـسارس رب و ، دروآ یم رب رـس یقرـش قفا ي هنارک زا دیـشروخ دادماب ره هک ناراگزور نیا لالخ رد
يا هجیتن هچ شیوخ ياهورین و یتسه زا و دننک یم يرپس ار شیوخ رمع هنوگچ ناهج زا یی هطقن ره رد ، راصعا و نورق لها ، دـبات

، تاعد ، نیحلصم ، نادنمـشناد [17 هحفــص ،] ناگدنــسیون ، دـنک یم هـچ ، هـفیظو ساـسحا ربارب رد ، هورگ اـی درف ره و ، دــنریگ یم
همانرب هنوگچ ، دـنریگ یم رارق نارکیب ي هنهپ نیا رد هک یناسنا ياه هدوت ریاس و نارواگنج ، نارادـمامز ، ناگوابون نایبرم ، نایناحور

نانآ هب ار تصرف نیا ، ناحتما يارب دنوادخ . دنوش یم یثداوح و لامعا هچ ندمآ دوجو هب تلع و دـننک یم میظنت ار دوخ تسیز ي
یفرط زا (. سانلا نیب اهلوادن مایالا کلت ) دنک یم و درک رازگرب نانآ نایم نانچمه ار مایا و دراذگ ناشنتشیوخ رایتخا هب الماک و داد

اب مدرم و ، دقتعم ناتسود رشب و ، لماک ياهناسنا هک دوب رابمغ یقارف و نازوس ینارجه ، بوبحم یبرم و زوسلد ياوشیپ نآ يرود ، زین
و نمچ نیا رب ار ناشکشا و ، دوبر ناشتـسد زا ییابیکـش بایاپ يروجهم و یقاتـشم نیا ناتـساد و ، تخادگ و تخوس یـسب ار نامیا
ات ، دنک یم یگدـنز ناهج [18 هحفـص ] ناهن رد ع يدهم هک دـندقتعم ، ام مدرم نونکا . دیـشاپ تشادـن یگنر یقاس خر یب هک لگ
رد زازتها هب یتیگ ياهیدابآ نیرتدنلب زارفرب ار دیحوت و تلادع مچرپ و ، دهن تاعامتجا نایم رد اپ ، مات ياضتقا لوصح ماگنه ، يزور

[19 هحفص .] دروآ

یملع لوصا و داقتعا

هراشا

سیماون و یـسانش تسیز نیناوق رظن زا دید دیاب سپ ، دشاب هتـشاد حیـضوت هب زاین یخرب رظن رد ماما رمع لوط ي هلئـسم تسا نکمم
یهتنم رمع لوط ندوب لاحم تابثا هب هک دراد دوجو یـشیامزآ ینوناق و یملع یناـهرب اـیآ و ؟ تسا هنوگچ ناـسنا رمع لوط ، یعیبط

. درک یسررب یمک خیرات تایعقاو و تعیبط سیماون یگنوگچ و یسانش تسیز تاقیقحت نوماریپ دیاب اجنیا رد ؟ هن ای دوش

یسانش تسیز

تسا [20 هحفـص ] نکمم و تسا هدوب رمع هنوگ همه تعیبط رد و درادـن یتباث دـح و هزادـنا رـشب رمع ، دـنیوگ یم ناسانـش تسیز
يا هظحل کی رمع ات هتفرگ دـبا رمع زا تعیبط ملاع رد و تسین یعیبط نیناوق ي همزال گرم : دـیوگ یم یناملآ ملاع نمزیاو . دـشاب
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حلـشوتم هلاس هن و تصـش و دصهن رمع ي هناسفا نیا ربانب . تسا يدبا و ینادواج رمع تسا يرطف و یعیبط هچنآ . تسه شعون همه
نیزا هک درادـن یلیلد و تسا هتفر ـالاب رمع لوط نازیم اـم دوـخ هرود نیمه رد . ملع دودرم هن و تسا لـقع دودرم هن [3 (] حلاشوتم )

مه هزادـنا ره هب ناـسنا رمع لوط ، نیـصصختم رظن هب سپ [... 4] دسرب هلاس دـصهن رمع هب رـشب هک دـیاین زور کی و دورن مه رتالاب
یگدنز زا ار زرم و دح ات دنا هدمآ رب ددص رد رایخا هک يروطب ، دنک یم دییات ار نآ ، ملع هکلب ، تسین یملع لوصا فالخ رب دشاب

هداهن رتارف اپ یی هدع . دنیازفیب دیدم ییاهلاس ناسنا رمع لوط رب ، ندب ياهلولـس نتـشادهاگن ملاس هار ندرک ادیپ اب و ، دـنرادرب ناسنا
هب ( ناسنا رد اـهنآ لامعتـسا و صوصخم [5] ياهنامروه ندرک ادـیپ اب ) رـشب يارب ینادواج رمع لیـصحت [21 هحفـص ] هار رد و دـنا

. دننادرگزاب توترف ناریپ هب ار یناوج يدودح ات دنناوت یم یتح و ، دنا هداتفا ششوک

تعیبط سیماون

یم هداد تعیبط نیناوق هب عجار هک ییاـهمکح ـالوصا . دـنناسر یمن توبث هب ار داـیز رمع لوط نـالطب ، زین تعیبـط سیماون و لـماوع
يارقتـسا ، دنیوگ یم قطنم ياملع . صاخـشا كرد و دید دودح هب تسا دودـحم هک تسا یـصقان ياهئارقتـسا اهنآ اشنم بلغا ، دوش

اهنآ ندش روراب و حیقلت ، میی هدید هک ار یناتخرد دوخ یگدنز طیحم رد ام رگا الثم ینعی ، ددرگ یلک مکح لیلد دـناوت یمن صقان
] ام هچ ، تسا ناسنیا ناتخرد ي همه مییوگب میناوت یمن ، نیا فرص هب ، تسا هدوبن ( صاخـشا تلاخد لیبق زا ) یجراخ لماوع رثا رد

اهنآ رد حیقلت لمع هک دشاب یناتخرد میی هدیدنام هچنآ رد تسا نکمم و ، میی هدـیدن ار ناهج ي همه ناتخرد کی کی [22 هحفص
یگدیـسر تقدب نآ دراوم ي همه هک یماگنه رگم درک یلک مکح ناوت یمن يرما ي هرابرد سپ . دشاب هتـشاد ناراکـشرورپ هب زاین

[23 هحفص .] دشاب هدش

یعیبط نیناوق

هراشا

دارفا رتشیب اـی همه رد هک تسا ینیناوق : لوا تمـسقیفخم و صاـخ نیناوق - 2 رهاظ و ماـع نیناوق - 1: تسا عون ود نیناوق تعیبـط رد
ینیناوق : مود تمسق . دوش یم طابنتسا يرصتخم شیامزآ و هعلاطم اب و ، تسا يراج ، دوش یم تفای نآ رد نوناق هک یفنـص ای هتـسد

هنوگ نیا دروم رد ، تادوجوم زا یفنص ای هتسد هب تبسن میهاوخب رگا و . دوش یم تفای طیارـش یـضعب رد ، دارفا یـضعب رد هک تسا
تقد فلتخم ياهتیعقوم و اهنامز رد فنـص ای هتـسد نآ ماـمت طیارـش و تـالاح ماـمت رد دـیاب ، میروآ تسد هب یلک یمکح ، نیناوق
عاونا رد ، دید ناوت یم يرایسب ياهلاثم ، هتفگ نیا يارب . میهد مکح لماک تیعطاق اب سپـس و [24 هحفص ،] مینک يریگ لدعم هدرک

ي هوق رظن زا - دنسنج کی زا هک - ناسنا دارفا رد یتح هک ینوگانوگ تافالتخا رد و ... و یسانش هراتس ، یـسانش ناور ، یعیبط مولع
فالخ رب تعیبط رد تسا نکمم هک دـننک یم تباث همه هک ، دوش یم هدـید نآ زج و لاحط ، دـبک ، هیر ، بلق ياج ، هظفاـح ، ییاـنیب
اتبـسن دودح ياراد رمع تدم مینیب یم دوخ فراعتم ياهطیحم رد هک هزادنا نیمه هب سپ . دـسرب عوقو هب یقیاقح میی هدـید ام هچنآ

یتـالابم یب و ، یمـسج و یحور ياهبیـسآ همه نیا اـب مه نآ ، همه هن دارفا رتـشیب رد هـتبلا ) دـنک یمن زواـجت نآ زا هـک تـسا ینیعم
و یگراوخ ریـش نارود رد و نینج هب تبـسن یتشادـهب تاروتـسد ندرکن تاـعارم هکلب و ، نس زاـغآ زا دوـخ تشادـهب رد صاخـشا

[25 هحفص .] درک روصت زیگنا تفگش و روانهپ تعیبط سیماون فالخ ار رتشیب رادقم نیا زا رمع ناوت یمن ( تیلوفط

خیرات تایعقاو
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يارب لیلد نیرتهب : دـنیوگ یم هفـسالف . عوضوم نیا ناکما يارب تسا يرگید لیلد زین [6] نیرمعم تشذگرـس و خیرات تایعقاو - 3
یم رواب و نیقی ببـس يدـح ات دـنک یم لقن خـیرات هک يرابخا و ایاضق هک تسا حـضاو و . تسا زیچ نآ ندـش عقاو ، يزیچ ناـکما

دوجو ، یشنماخه ای ، یناساس مان هب ینادناخ ، شیپ ینایلاس ام زیزع نهیم نیمزرس رد هک مینک یم رواب ، خیرات دانتسا هب ام الثم . ددرگ
هدیدن ار نانآ ام هک یتروص رد ، میی هتـشاد ناوریـشونا و رهمگرزب و شوروک مان هب ییاهتیـصخش هک میراد نانیمطا زین . تسا هتـشاد

و خـیرات ياهباتک رد زین تسا هدیـشک ازارد هب یـسب ناشرمع هک یناسک ي هرابرد . تسا خـیرات هار زا طقف نانآ اب اـم ییانـشآ و میی
اب [8 .] دنا هدرک نیودت زین نانآ لاوحا ي هژیو یبتک یتح و [7] دنا هتشون ناوارف [26 هحفص ] یتاحفص اه همان هریس و اه همانیگدنز

. دنا هدید رایسب ییاهزییاپ و اهراهب و ، دنا هدرک رمع ناوارف ییاهلاس هک دنا هدوب يدارفا هک میریذپب میناوت یم باسح نیا

راگزور نیمه رد

حرش هک تسا هدش هدید ناوارف یجراخ و یلخاد تالجم و اه همانزور رد ، زین راگزور نیمه رد و رضاح لاح رد ، میرذگب خیرات زا
نشور ، قوف راتفگ هب هجوت اب سپ . تسا هتشگ جرد دنا هدنز نونکا ای دنا هدوب هدنز یکیدزن نیمه رد هک لاسنهک صاخـشا یگدنز

، نیا ربانب . تسا رایـسب دهاوش ياراد و تسا هدـش عقاو زین جراخ رد ، یملع زیوجت زا رظن عطق اب [27 هحفص ،] رمع لوط هک دوش یم
و تسا یقاب ینامز رید زا اهناسنا زا يدرف هک ار اعدا نیا زین رهاظ رظن زا ، سوسحم ياروام تردـق و یهلا ي هبنج زا یـشوپ مشچ اـب

ناوت یمن ، دزاس یم راوتـسا ار یحور تلیـضف ساسا و دور یم ورف تاعامتجا قامعا رد و دـنک یم ماـیق خـیرات ربج مکح هب يزور
هب ندرگ تشپ و یفاـصنا یب و . تاـیح و تسیز نیناوق اـب هن و ، خـیرات تاـیعقاو رب ساـیق اـب هن و ، لـقع لـیلد - هب هن ، تسناد دودرم

. دوش هتفرگ ازهتسا هب يرکف نینچ رگا تسا یخیرات ي هبرجت و یملع تازیوجت

ینیوزق یبتجم خیش نخس

ترـضح ، ناسارخ ریخا هلاتم ، فراعم گرزب راگزومآ زا کـنیا هک تسا ریرقت روخ رد يرگید ناـیب ، عوضوم ناـکما يارب اـجنیا رد
و دوش دوجوم ملاع رد هک یتعیبط ره ، تمکح و هفسلف دعاوق قباطم : دیوگ یم [28 هحفص ] يو . مینک یم لقن ، ینیوزق یبتجم خیش

دوجوم ملاع رد تعیبط نآ زا لماک درف دـیاب ، تسا بلاط ار دوخ ياصقا لامک ، تعیبط هکنیا ياضتقم هب ، دـشاب صقن و هداـیز لـباق
يدرف نینچ زا هک تسا رـشب رد لماک درف دوجو هلمج نآ زا هک ، هدیدرگ بترتم يدـنچ یفـسلف لئاسم ، ساسا و هدـعاق نیا رب . دوش

یناگدـنز و . دراد یبتارم رـشب یناگدـنز و رمع دادعتـسا و جازم ، یفـسلف نهربم نوناق نیا قباطم . تسا هدـش میکح ای یبن - هب ریبعت
نیا زا رظن عطق ... تسا نکمم مه اهنیا زا شیب هکلب ، تسین رـشب یناگدـنز ناکما بتارم یـصقا انیقی ، لاس رازه ود ای لاس رازه کی

ياوق تحـص هب یگتـسب درف ره یناگدـنز هک تسا حـضاو اریز ، تسین تعیبط فالخ ، رـشب دارفا زا یـضعب رمع لوط ، یفـسلف نوناق
و ناسنا رد يوق جازم دـیلوت و . دوب دـهاوخ رتشیب یناگدـنز ءاقب دـشاب [29 هحفـص ] رتیوق و حیحـص جازم رادـقم ره : دراد وا یجازم

ینآ ره رد جازم حالص و ءاقب و . تساهنیا ریغ و هیودا و هیذغا و كاخ و اوه و بآ و رون لیبق زا یتادوجوم ي هطساو هب نآ تحص
تیفیک هب هک دشاب يوق نانچ یملع و یحور ياوق رد یـسک رگا دراد یعنام هچ سپ . تسا لادـتعا ظفح و للحتی ام لدـب هب جاتحم

هب ار دوخ جازم دناوتب هک دشاب هتـشاد ملع ، للحتی ام لدب و جازم رـضم و عفان تایـصوصخ و ، نآ ظفح و يوق و حیحـص جازم دیلوت
یعس رد دوصقم نیا لوصح يارب نادنمشناد زا يرایـسب زین زورما و . دهد همادا رتشیب یتدم دوخ یناگدنز هب و دراد هاگن لادتعا دح

[30 هحفص [.] 9 .] دنشاب یم ششوک و

ناسانش هدیقع زا ینخس
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هراشا

يو هب داقتعا ، دـنا هدرک لقن يدـهم ي هرابرد ، مرکا یبن زا ، مالـسا قرف هک يدایز تایاور يور زا ، يداقتعا مولع ياملع و نیملکتم
ماما دوجو دیاوف و تبیغ ریسفت هلج زا هک ، دنا هتخادرپ ییاهثحب هب هراب نآ رد دیاقع بتک رد ریزگان و دنا هتخانش یمالـسا یلـصا ار
اجنیا رد طقف . میهد یمن شرتسگ تاعوضوم نیا رد ار نخـس - میتسه ماگمه راصتخا اب هک - هلاسر نیا رد ام . تبیغ لاح رد تسا
یبتجم خیـش ) ناـقرفلا ناـیب فلوم و [10 (] یـسربط لیعامـسا دیـس ) نیدـحوملا هیاـفک فلوم ، ینف دنمـشناد ود راـتفگ زا يا هدرـشف

نیا ناگدربمان راتفگ ي هصالخ [31 هحفـص .] میهد یم تسویپ نادب ار يا هتکن يروآ دای سپـس و ، مینک یم رکذ ار [11 (] ینیوزق
یم ار وا هک ییاهتـسد و یثداوح دنزگ زا ار دوخ هک دوب مزال ، تسا ییادـخ تجح و هفیلخ نیرخآ مالـسلا هیلع يدـهم نوچ : تسا

ینعی ) غیلبت زا سپ تسا ربماـیپ تیعقوم ي هلزنم هب ماـما تیعقوم نوچ و . ددرگ روتـسم یهلا تبیغ فنک رد و درادـب نوـصم دنتـسج
هب دـیاب و . دوب دـنهاوخن اهر و ثبع اما ، دـنمورحم شرادـید زا ، هچ رگا مدرم ، وا ندوب ناهنپ اب سپ (، تسا هدـش غیلبت ماـکحا ظـفاح

[. 12 .] درک دهاوخ روهظ انآ تشگ عیاض نید سیماون مامت يزور رگا هتبلا و . دننک لمع تسا تسد رد هک یماکحا

خیرات یهلا سیماون

لاح رد ماما و [32 هحفص [.] 13] تسا هدوب زین فلـس نیحلـصم و ءایبنا رد نآرق حیرـصت هب هک تسا هیهلا ننـس زا زین تبیغ لصا
راکـشآ دـنهاوخب ار يو صالخا هب مدرم هک یتروص رد و . تسا تجح زاب تسا هدـمآ دوجو هب مدرم دوخ نایـصع رثا رد هک یتبیغ

ار ناگدنیوج فراعم و تالکـشم رد و دروآ یم رب ار نیلـسوتم و نیهجوتم دصاقم و جئاوح زین تبیغ لاح نامه رد . تشگ دـهاوخ
رظاـن وا هـکنیا هـب هجوـت اـب و . تـسا رثوـم ملاـع نیذـفنتم و ناشکرــس تاـین بـالقنا رد زین شا هدارا و يو ياـعد . دـنک یم دادــما

، هلیسو نیدب سپ . تسوا ي هدهع هب ، دعتـسم سوفن لاصیا و تیبرت زین . دنـشوپ یم مشچ زواجت و هانگ زا ناراد هدیقع ، تساهرادرک
- سب عامتجا ي هرگنک رد اوران ياهتتـشت هرابود و - دنتفیب باطقا و نایعدـم و نازاس نید و نازابـسوه ماد هب هکنیا زا ریـصب نابلاط

[. 14 .] دننام یم هدوسآ - دنروآ دوجو هب هعیش ي هدرزآ

مایق

اهناسنا قوقح ظفح و یناهج تلادـع میکحت هار رد داهج و هزرابم و [33 هحفـص ] مایق يارب ، نآ ره رد دارفا یگدامآ هک دوزفا دیاب
هب نآ ققحت هار رد و دشاب یفده نینچ ياراد هراومه دیاب تبیغ نامز رد ( ناملـسم ره هکلب ) هعیـش اریز ، تسازـسب یتیمها دـجاو زین

یخیرات بحاص هک هعیـش هک ، تسا نیا يارب ، تسا مزال مئاق مان رکذ ماگنه هک ینتـساخ اپ هب و مایق هکلب . دشوکب نوگانوگ لیاسو
دولآ نوخ خیرات دای هب و دـنک دـیدجت ار دوخ یگدامآ ، كاپ ياهتـضهن يارب هراومه ، تسا ریذـپان یگتـسخ یتادـهاجم و ناشخرد

هللا تیآ ي هتفگ هب . دشاب هدامآ یقوقح لوحت و یقالخا یگتسبمه کی داجیا يارب ، عیشت راکادف نازابرس سدقم ياهنامرآ و نیشیپ
روتـسد هکلب ، درک مارتحا مایق هب مه رگید يایلوا و لوسر و ادـخ يارب دـیاب الا و دـشابن مارتحا يارب دـیاش مایق روتـسد نیا : یناـقلاط

: دیوگ یم زین يو [34 هحفص .] تسا تقیقح نیا ینابیتشپ يارب نداتسیا فص رد و یناهج تضهن تامدقم ندرک مهارف و یگدامآ
مدرم نداد هجوت سپ . تسوکین و هعفنملا ماع ياهراک هب مادقا زا يدرـسلد و یعامتجا تامدخ هب یتبغر یب ، ینیب دب رثا نیرتکچوک

تیـصخش کی روهظ و مالـسا تموکح سیـسات و یعامتجا تلادع لماک يارجا هب نداد دـیون و قح تلود و ناشخرد ي هدـنیآ هب
بتکم هک عیشت بتکم رد و ، تسا نایدا نیسسوم میلاعت زا ، تسا تلود و تموکح نآ تسرپ - رس و سسوم هک زراب و هتخاس ادخ

هداد يرتشیب تاحیضوت یتلود نینچ تایصوصخ ي هرابرد و هدش هداد رارق هدیقع ءزج ، تسا نآ تایونعم یلصا ظفاح و مالـسا قح
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رثا رد ، تسرپ قح ناناملسم ات ، دنا هتـسناد تادابع زا ار روهظ راظتنا یتح و هدومن بیغرت يزور نینچ راظتنا هب ار دوخ ناوریپ و . دنا
و یقرش زا معا ، تسرپ هدام للم تموکح و گرزب یعامتجا تالوحت و لطاب ياهتلود طلـست و ، تسرپ دوخ نارادمامز يدعت و ملظ
و راودیما ار ناناملـسم زونه هک تسا هدـیقع نیمه و . دـننک هدامآ ار [35 هحفـص ] تیعمج و دـنراد يوق لد و دـنزابن ار دوخ ، یبرغ
و لوغم ي هلمح و یبیلص ياهگنج ات يوما تلاذر و تئاند نامدود تموکح زاغآ زا تبیصم و راشف همه نیا . تسا هتشاد هاگن لاعف

قح نایاوشیپ هک ینید نکیل . دوب هتفر انف داب هب مه شرتسکاخ دمآ یم دراو یتلم ره رـس هب ، يرامعتـسا ياهتلود ياهیدـعت و قانتخا
يارب ار دوخ یگدامآ و دـیتسیاب اـپ هب ، دوش یم هدرب ، مالـسا ي هقح تلود سـسوم مئاـق حیرـص مسا نوچ هک دـنهد یم روتـسد نآ

[. 15 ...] درم دهاوخن تقو چیه ، دیهد ناشن ردتقم و دنمورین هشیمه ار دوخ و دینک مالعا تاروتسد مامت ماجنا

دوجو هطساو

تاعامتجا تیبرت [36 هحفص ] تهج زا دیابن اهنت ار ماما دوجو راثآ هک تسا نیا دوش يروآ دای دیاب شخب نیا نایاپ رد هک يا هتکن
اریز ، دـشاب هتـشاد دوجو هک تسا مزـال زین شنیرفآ ینورد ياهتـسویپ و نیوکت سوماـن رظن زا ، یلو و تجح . داد رارق ظاـحل دروـم
ملاع ادبم زا ، لباق يا هلیسو هب دیاب اهتمعن لوصا و دوجو ضیف یتح ، تسا هداد رارق طیاسو و بابسا رب ار یتسه ملاع يانبم دنوادخ
یلمع یعناوم يور هک یتروص رد و ، تسا تجح دوجو رثا نیدـنچ زا یکی مدرم تیبرت ، نیا رباـنب . دـسرب تاـنیاک هب و دوـش بسک

نوچ هک ، تسوا دوجو هب هتـسباو هیفارـشا تافاضا لحارم ققحت و یپایپ ضیف دوخ و . تسا بترتم وا دوجو رب راثآ ریاس زاـب ، تشگن
. دزاس سکعنم تانیاک ناج رب ار یتسه شخب تایح غورف و دریگ رارق تیلزا نارکیب راونا علطم ربارب رد ، نابات يا هنیآ

انیس نبا نخس

:] دـیوگ یم ، دـهد یم شرازگ ار ناسنا یملع و یقـالخا تاـجرد و دـنک یم وگتفگ هفیلخ و ماـما هب عجار ، هک یلـصف رد انیـس نبا
و : ینعی [16 .] هیف هللا هفیلخ و یـضرالا ملاعلا ناطلـس وه و ... ایناسنا ابر ریـصی نا داک هیوبنلا صاوخلاب کلذ عم زاـف نم و [37 هحفص
وا و دوب دـناوت ناسنا عونلا بر یـسک نینچ ، دـشاب يربمایپ صاوخ ياراد ( اوشیپ و ماما ي هرابرد ) دـش هتفگ هچنآ رب هوالع سک ره
هک تسا یـضرا تانیاک عیمج ، یـضرالا ملاـعلا زا دارم هک تسا نشور و . نیمز رد تسا هللا هفیلخ و تسا یکاـخ ناـهج ياورناـمرف

تروص بیترت رد تسا ندوب ریثات بحاص ، دوصقم هک دوش یم هدافتـسا زین ایناسنا ابر زا هکناـنچ . تسا ماـما یتیـالو يـالیتسا تحت
. هیعون

ادخ هفیلخ

یف لعاج ینا هکئالملل کبر لاق ذا و : دـیوگ یم لوا مدآ هب تبـسن هک [38 هحفـص ] دوش یم دییات عوضوم نیا ، زین میرک نآرق رد
. مهد رارق هفیلخ نیمز ردـنا نم : تفگ ناگتـشرف هب وت راگدرورپ هک هاگ نآ ، دـمحم يا راد ارف شوگ و : ینعی [17 ...] هفیلخ ضرالا

. تسا هدش هیکت ضرالا یف يور هک

بلاط یبا نب یلع ماما نخس

[.] 18 ...] ارومعم افئاخ وا ، اروهـشم ارهاظ اـما ، هجحب هللا مئاـق نم ضرـالا ولخت ـال یلب مهللا : تسا هتفگ زین بلاـط یبا نب یلع ماـما
. ناهنپ و نارگن هچ و ، هتخانش و دشاب راکشآ ، تجح نیا هچ . دوب دناوتن یلاخ ، مئاق یتجح زا نیمز ، يرآ : ینعی [39 هحفص
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یسوط نیدلاریصن هجاوخ نانخس

و ، رخآ فطل هفرصت و ، فطل هدوجو : دوخ فورعم ي هلمج رد ، زین یسوط نیدلاریصن هجاوخ ، قرـشم گرزب نادیـضایر و فوسلیف »
هتـشاد رظن اهتقیقح نیمه هب . تسام دوخ زا ، شتبیغ و ، رگید یفطل روما رد شتلاخد و تسا ییادخ فطل ماما ندوب : ینعی انم همدـع

زا هک تسا مولعم نوچ ، وا تبیغ تلع و ماما زا قلخ نامرح : هدـیاف [40 هحفـص :] دیوگ یم رگید یباتک رد گرزب رکفتم نیا . تسا
زا دـعب هچ ، ددرگن رهاظ ، دوشن لیاز نآ تلع ات و . دوب تیعر تهج زا دـبال سپ ، دوبن ماما تهج زا و ، دـشابن هناحبـس يادـخ تهج

مالسلا هیلع - يدهم ترضح رمع يزارد زا داعبتسا و . يو رب ار قلخ هن قلخ رب دشاب ار يادخ تجح ، تقیقح فشک و تلع تحازا
[41 هحفص [.] 19 .] دوب ضحم لهج ، قفتم وا ریغ زا و ، تسا مولعم شناکما نوچ ، ندومن -

ناینیشیپ تاراشب

هراشا

هک تسا هدوب یساسا یلصا ، رشب یگدنز خیرات رخاوا رد ، حلصم روهظ ناتـساد ، نهک ناراگزور زا ، مییوگ یم تشذگ هچنآ زا سپ
دوجو يراثآ میدق ياهناسنا ياه - راگدای لالخ رد ، اهنرق نتشذگ زا سپ زین نونکا . دنا هدروآ - یم اهدای هب ار نآ ناینیشیپ هتسویپ

، یجنم روهظ راظتنا و نامزلارخآ هرود هب داقتعا ینعی (fotorism) مسیروتف الوصا : دنک یم ینومنهر الاب ي هتفگ هب ار ام هک دراد
: نآ هدمع بهذـم هس رد ) تیحیـسم و ( مسینایرتساوروز ) یتشدرز و ( مسیئادوج ) تیدوهی ینامـسآ ياهـشیک رد هک تسا يا هدـیقع

ملـسم لصا کی ي هباثم هب ، اصوصخ مالـسا سدقم نید و ، امومع توبن نایعدـم و [42 هحفص (،] سکودترا ، ناتـستورپ ، کیلوتاک
تسا هدش هداد طسب و حرش الماک ، لاکیلبیب يژولوئت هتشر ، ینامـسآ بهاذم کیژولوئت ثحابم رد ، نآ ي هرابرد و . تسا هدش لوبق

، دنز ، روبز ، یمالـسا ریغ بتک زا هک تسا ناوارف هدش دراو توبن نایعدم بتک و هسدـقم ینامـسآ بتک رد هراب نیا رد هک یتاراشب
. درب مان ناوت یم ار ... و همان - بساماج ، لایناد باتک ، انحوی لیجنا ، یتم لیجنا (، دنه ) لیکتاپ ، دید ، ینومکاش ، ایعشا ، اینفـص ، یکح
و رـس گرزب يدرم ، مشاـه نادـنزرف زا ، ناـیزات نیمز زا دـیآ نوریب يدرم : دـیوگ یم تشدرز درگاـش هماـن بساـماج رد هلمج زا و

[. 20 .] دنک داد رپ ار نیمز و ، دوب شیوخ دج نید هب و ، قاس گرزب و نت گرزب

یبهذم هن تسا یمالسا يدهم هب داقتعا

اهنت هن تسا مالـسا قرف ي همه هب طوبرم ینعی ، یبهذـم هن تسا [43 هحفـص ] یمالـسا ، يدهم هب داقتعا هک مینیب یم تامدقم نیا اب
تسا یلصا ، نآ ندوب یمالـسا اما . دنا هتـشاد فارتعا نادب نایدا لها ینعی ، تسا یلم ، حلـصم روهظ هب داقتعا تفگ دیاب هکلب . هعیش

هدیـسر ثیدح يرگید دروم رد هزادنا نآ هب رتمک هک تسا ناوارف يا هزادـنا هب مالـسا ياملع بتک رد عوضوم نیا ثیداحا . نشور
ياهباب رد ثیداحا نیا . تسا ( یعطق توبث ) رتاوت دح زا شیب يدهم هب عجار يوبن ثیداحا ، دنیوگ یم ثیدـح نف نادنمـشناد . تسا
ربمغیپ هب هک یناملسم ره هکلب [، 21] درادن هعیـش هب صاصتخا - میتفگ هکنانچ - عوضوم لصا و . تسا طبـض ثیدح بتک فلتخم

زا شیب نانآ و دنا هدرک یقلت هنوگ نیمه ار بلطم تنس لها ياملع رثکا هکنانچ ، دشاب هتشاد داقتعا نآ هب دیاب تسا هدیورگ مالـسا
هدروآ [44 هحفـص ] مئاق ماما هب عجار یتایاور و ثحابم ناشبتک زا باـتک 60 زا رتشیب رد و دـنا هدرک لقن هراب نیا رد ثیدـح 500

: دوش یم هدرب مان اهنآ زا يا هراپ اجنیا رد هک ، دنا

ینس ناملاع ربتعم بتک رد يدهم
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يروباشین جاجح نب ملسم فیلات حیحص 256 م يراخب لیعامسا نب دمحم فیلات حیحص 241 م ینابیش لبنح نب دمحا فیلات دنسم
ننس 279 م يذمرت یسیعوبا فیلات حیحص 275 م یناتسجس دوادوبا فیلات ننس 273 م ینیوزق هجام نبا هللادبعوبا فیلات ننس 261 م

516 م يوغب ءارف دمحموبا ظفاح فیلات هنسلا حرش 310 م يربط ریرج نب دمحم هیالولا ثیدح 303 م ییاسن بیعش نب دمحا فیلات
نبا نیدـلادجم فیلات لوصالا عماج 567 م باشخلا نبا فیلات تیبلا لها دـیلاوم 516 م يوغب ءارف دمحموبا ظفاح فیلات حـیباصملا

لووسلا بلاطم 638 م یبرع نبا نیدـلا ییحم فیلاـت برغم ءاـقنع 638 م یبرع نبا نیدـلا ییحم فیلاـت هیکم تاـحوتف 606 م ریثا
722 م یئیومح مالسالا خیش فیلات نیطمسلا دئارف 654 م يزوج نبا طبس فیلات همالا صاوخ هرکذت 652 م یفاش هحلط نبا فیلات
م یمتیه رجح نبا فیلاـت قعاوصلا 911 م يدوهمـس نیدلارون فیلات نیدقعلا رهاوج 808 م نودلخ نبا فیلات همدـقم [45 هحفص ]

هجاوخ فیلات هدوملا عیباـنی 1206 م نابـص نافرعلاوبا فیلات نیبغارلا فاعـسا 1031 م يوانم نیدـلا نیز فیلاـت قیاـقحلا زونک 974
1304 م نالحد ینیز دمحا فیلات هیمالسالا تاحوتفلا 1293 م يزودنق نالک

يدهم هرابرد ینس ناملاع بتک

بقانم یناهفـصا میعنوبا ظفاح نیعبرالا : نوچ ، دـنا هداد شراگن هژیو ياهباتک رما بحاص ي هرابرد تنـس لها ياملع زا يا هدـع زین
یف ناهربلا یعفاش یجنگ ظفاح : نامزلا بحاص رابخا یف نایبلا یناهفصا میعنوبا ظفاح يدهملا تعن یناهفـصا میعنوبا ظفاح يدهملا

: يدـهملا رابخا یف يدرولا فرعلا . بوقعی نب دامح : يدـهملا رابخا . لاـمعلا - زنک فلوم يدـنه یقتم : ناـمزلارخآ يدـهم تاـمالع
. یـسدقم نیدـلا لامج : رظتنملا يدـهملا تاـمالع یف رـصتخملا لوقلا [46 هحفـص ] یطویـس ظفاح يدـهملا تامالع یطویـس ظفاح
: نودلخ نبا مالک نم نونکملا مهولا زاربا . یناکوش دمحم یضاق : حیسملا و لاجدلا و رظتنملا يدهملا یف ءاج ام رتاوت یف ، حیـضوتلا
و . يدنه يراخب یجونق ناخ - قیدص دمحم بیط وبا : هعاسلا يدی نیب نوکی ام و ناک امل هعاذالا . یبرغم قیدص دمحم دمحا داتـسا

نب دـمحم لووسلا بلاطم رد یعفاش هحلط نبا : نوچ ، دـنا هدرک حیرـصت ، يدـهم تدـالو عوقو هب تنـس لـها نادنمـشناد زا یهورگ
نیدـلا ییحم همالا صاوخ هرکذـت رد يزوج نبا طبـس همهملا لوصفلا رد یکلام غابـص نبا بلاطلا هیافک و ناـیبلا رد یجنگ فسوی

نیدلا ثایغ هللا ءاطع رباکالا دئاقع رد یتشد نمحرلادـبع رهاوجلا و تیقاویلا رد ینارعـش باهولادـبع هیکملا تاحوتفلا رد یبرع نبا
میهاربا نب دمحا رارـسالا هآرم يولهد فراع نمحرلادبع باطخلا لصف ( اسراپ هجاوخ ) يراخب دـمحم نب دـمحم بابحالا هضور رد

[. 22] مهتایفو و همئالا دیلاوم خیراوت باشخلا نبا هللادبع [47 هحفص ] لسلستملا ثیدحلا يرذالب

تنس لها ریسافت هب انب يدهم هرابرد نآرق تایآ

میهن تنم و ساپـس میهاوخ یم ام : ینعی [23] نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن و ضرالا یف اوفعـضتسا نیذلا یلع نمن نا دـیرن و - 1
رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقل و .- 2 نیمز نارب ثاریم و مینک نایاوشیپ ار ناشیا و ، نیمز رد دندش هتفرگ ناوتان هک ناسک نآ رب

ار نیمز ، ماجنارـس هـک مـیا هتـشون (، نآرق ) رکذ سپ زا ، روـبز رد اـم : ینعی [48 هحفـص [.] 24 .] نوحلاصلا يدابع اـهثری ضرـالا نا
، نیرفاـکلا یلع هزعا ، نینموملا یلع هلذا ، هنوبحی و مهبحی موقب هللا یتاـی قوـسف .3 ...- دنوش بحاص و دـنرب ثاریم ام کین ناگدـنب

نانموم اب نانیا ، دنراد تسود ار وا ناشیا و دراد تسود ار ناشیا هک درآ یموق دـنوادخ يرآ :... ینعی [25 ...] هللا لیبس یف نودهاجی
یتایآ هلمج زا الاب تایآ . ادخ هار رد دننک یم داهج و دنـشوک یم هراومه و ، هدنیاشخبان و دنتخـس نارفاک رب و بناج مرن و دنـشوخ
حیتافم : لیبق زا تنس لها ریسافت رد ار نآ لیصفت ناوت یم و . تسا ماما يایاضق هب عجار ، هعیش و ینـس نیرـسفم قیدصت هب هک تسا

[49 هحفص .] دید يروباشین نآرقلا بئارغ و يزار رخف بیغلا
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يدهم هرابرد عامجا

هدوب فورعم نورق مامت رد و ناناملسم مامت نایم رد هچ نآ : دیوگ یم ، یمالسا فورعم سانش هعماج و خروم ، نودلخ نبا نیا يارب
و دزاس راکـشآ ار داد و لدع و دشخب دییات ار نید و دنک روهظ ربمغیپ نادناخ زا يدرم نامزلا رخآ رد دیاب راچان هک تسا نیا تسا

[. 26 ...] دنمان یم يدهم ار وا و درک دنهاوخ يوریپ وا زا ناناملسم

تاهابتشا

، یمالسا [50 هحفص ] ناگدنسیون زا یخرب هب تبسن ، دوخ ياج هب دننک هابتشا هلئسم نیا رد نیقرشتسم زا یـضعب رگا ، لیـصفت نیا اب
وزج هک ار یعوضوم ارچ ، دنققحم و هثاحب اهیرصم دوخ لوق هب هک نایاقآ نیا ؟ تفگ دیاب هچ ، دعـس نسح دمحم و نیما دمحا لاثما
یم هچ ره و دـنرادرب ملق و دـننادن ، دـننادن الـصا تسا هدیـسر اهثیدـح ، نآ دروـم رد مرکا ربـمغیپ زا و تسا یمالـسا تاداـقتعا نتم
نیا بتک ي هدـنناوخ نیقی هـب [27 [؟ دنراگنا هدیدان یمالـسا بهاذـم نیب مهافت ءوس داجیا يارب طقف و دـننادب ای ، دنـسیونب دـنهاوخ
یم يزاب زین ماوقا و للم یناحور سیماون اب یتح هک یموش رامعتسا راوخ هریج ای ، دنققحم اعقاو نانیا ایآ هک دتفا یم نامگ هب نایاقآ

باتک مالسا رد تیودهم و مالسا ي هرابرد دعب ، دندناوخ یم مالـسا ياملع زا ربتعم و فورعم باتک دنچ لوا نانیا دوب بوخ ؟ دنک
ي هرود و نونکملا حاـضیا و نوـنظلا فـشک باـتک مک تسد دوـب راوازـس دنتـشادن ار بتک نیا ي هعلاـطم تقو رگا و . دنتـشون یم

عالطا نانآ هب و دننیبب هک دـنداد یم روتـسد دوخ نادرگاش هب لقاال ای ، دـندید یم [51 هحفـص ] ار رهزالا عماج ي هناخباتک تسرهف
هک دراد دوجو يدهم ي هرابرد تنـس لها ناگرزب ياهفیلات و اهباتک رد یمیظع عبانم و راشرـس ذـخام هک تسا نیا دوصقم !؟ دـنهد

. دنک یم نشور ار تقیقح نیا ، نانآ تافیلات و اهباتک تسرهف هب هعجارم یتح

تافارتعا

هتـشاداو زین یتافارتعا هب ار نیما دـمحا ، تروص ره رد ، هک تسا تیعقاو نیا یگنارکیب و ندوب دنتـسم و ریزگان تحـص نیمه هتبلا و
یم نیما دمحا هلمج زا . دنک یم لقن يو زا [28] لقعلا و رظتنملا يدهملا باتک رد هینغم داوج دمحم خیش داتسا هک یتافارتعا ، تسا

و : دیوگ یم زین . دنا هدروآ نامیا يدهم عوضوم هب زین تنـس لها : ینعی [52 هحفص .] اضیا اهب اونمآ دقف هنـسلا لها اما [: 29] دیوگ
50 هب يدـهم ثیداحا ياصحا رد رجح نبا اـهنت : ینعی نیـسمخلا وحن اهدـجوف يدـهملا یف هیورملا ثیداـحالا رجح نبا یـصحا دـق

نیا : تسا هتفگ و هدرک تابثا ار يدهم هب عجار ثیداحا تحـص ، قیدص دمحم دـمحا داتـسا دـیوگ یم زین تسا هتفای تسد ثیدـح
[53 هحفص .] تسا هدیسر رتاوت دح هب ثیداحا

دوعوم

: دزاغآ یم [30] تسا مدرم - ربهر دنویپ نیرت یمیمص زا یکاح هک ، یناهج يافص و ملس راعش نیا اب ، برغم دیشروخ بالقنا يرآ
دعو هب زجنی و ... الدع و اطـسق ضرالا هب المی و ، ثعـشلا هب ملی و ، ملکلا هب عمجی نا ، ممالا هب ... هللا دعو يذلا ، يدهملا یلع مالـسلا

و ، دنک [54 هحفـص ] یکی وا ي هلیـسو هب ار اهبتکم ات . تسا هداد دیون ار شندیـسر اهتلم هب يادخ هک ، داب دورد يدـهم رب . نینموملا
، دـشاب يرگداد و داد نارک ات نارک هک ، یقوقح ناهج کی وا يربهر اب و ، دراشف مهرد وا کـمک هب ار اـهقلخ ي هدـنکارپ ياـهورین

بـالقنا هب هدـیقع لـصا هک دـش موـلعم سپ . دـنک لـمع تسا هداد ناـنموم هب هک ار يا هدـعو دـنوادخ هنوـگ نیدـب و . دزاـس دـیدپ
، دراد نآ هب صاصتخا هعیش يرآ [31 .] درادن هعیش هب صاصتخا و یمالسا تسا یعوضوم ص دمحم لآ يدهم جورخ و نامزلارخآ
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[55 هحفص ،] دریگارف ار مالسا مولع یحو نادناخ زا و دهن ندرگ ربمغیپ راتفگ مامت هب هک دراد صاصتخا رما نیا هب هعیـش هکنیا هچ
تیفیک و روهظ نامز هب عجار هک ییاهییوگـشیپ دید دیاب نیزا سپ . دنکن میدقت مالـسا ملاع هب یناشارت هدـیقع و اهقف دوخ شیپ زا و

ناوت یمن ریخا یملع تافاشتکا همه نیا اب تاعوضوم نآ رد هتبلا ، تسا هنوگچ تسا هدـش ماما راتفر زرط و راگزور نآ رد یگدـنز
تفرشیپ نیا ندید اب سپ . دیسر یم رظن هب تالاحم وزج شیپ نرق مین هک مینک یم هدافتسا یلیاسو زا ام زورما . درک دیدرت یناسآ هب
اهتفرـشیپ همه نیا هک تسا نشور نادنمـشوه رب هکنیا اب . تشادـنپ تسردان ناوت یمن متح روطب ار رگید يروما ، ملع عیـسو و عیرس

لماک تیقفوم يزور و . تسا ملع و شیامزآ راظتنا رد یناوارف و هدنزرا ياهیزوریپ زونه و ، تسا فاشتکا و ملع رحس ي هجیتن دوخ
نیناوق يور زا هدرپ نارکفتم لاعف لقع و ، دمهفب ار فلتخم مولع لئاسم طبر رشب و ، دنک عولط ملع تلود حبص هک ددرگ یم بیصن
تبـسن ، شتالوهجم هب نیتشنیا لثم تامولعم تبـسن و ، دوش هدـیچرب سنارف لوتانآ لاثما فارطا زا لاوس ياهتمالع و ، درادرب لوهجم

رب دوخ یـسدنه ياهرادـم اب و دروآ رب ار نآ [56 هحفـص ] نیناوق دوجوم ره لد زا دـناوتب ملع و ، دـشابن شا هناـخباتک هب يا هنزور
و ، دزاس لاوز هب موکحم ار دوخ شک دادعتسا ياهطیحم دناوتب زین زیزع قرش مک مک هک دیما ... دنک تراظن یتسه نارکیب ي هنحص

ندـمت و شناد ندرک زاغآ ياج یغورف موحرم ي هتفگ هب هک ار نیمز - قرـشم زاب و ، ددرگ دـنم هرهب دوخ غباون میظع ياهتردـق زا
کنیا . تفای ماجنا دوب روظنم هک يراصتخا اب عوضوم نیا ینف ياهیگدیسر ، اجنیا ات ... دناسرب دوخ یناتـساب دجم نامه هب ، تسا هدوب

ار راتفگ نیا ات ، دوش یم هتخادرپ تسا ثحابم هنوگ نیا حور ، روطـس نیا ي هدنـسیون داقتعا هب هک یعامتجا ي هلئـسم کی رکذت هب
[57 هحفص .] دناسرب نایاپ هب مه

خیرات دح ود و هعیش

هراشا

رد ) یناـبایخ زا روـبع ماـگنه ، یلع نبا ... لیعامـسا نب میهاربا نب دـمحم يزور : دـیوگ یم [32 ،] رـصاعم یناـنبل بیدا ، قادرج جرج
یم عـمج شا هنهک نهاریپ نماد رد و دراد یم رب دزیر یم نآ زا هچ ره و دود یم ییاـمرخ راـب لاـبند هـک دـید ار ینز هریپ (، هفوـک

لیـصحت يزور و دنور راک یپ دنناوت یمن هک کچوک رتخد دـنچ زج مرادـن یـسک نم : تفگ . دیـسرپ وا لاح زا و تفر شیپ . دـنک
ادغ ینوجرخت کهابـشا و هللا و تنا : تفگ و درک هلان و تسیرگ تدشب دمحم [58 هحفـص !] دوب دهاوخ اهنآ و نم توق نیا . دننک
جرج ... دـش مه نینچ و ! موش هتـشک اـت میآ رد ادرف هک دـیوش یم ببـس مسق ادـخ هب وت لاـثما و وت نیمه : ینعی یمد کفـسی یتـح
لثمل : دریگ یم هجیتن هنوگ نیا دعب ، دنک یم نایب ار هعیـش خیرات نیدهاجم ياهتیلاعف زا يرگید يرادـقم [33] لصف نیا رد ، قادرج
یپایپ هوبنا ياه هدوت ات دش یم بجوم هک دوب رادناج تاداقتعا و ریگیپ تادـهاجم نیا : ینعی ... عیـشتت ریهامجلا تناک يدابملا هذـه

ي هدنـسیون نیا ي هزادـنا هب ، دـننک یم قیقحت عیـشت تفرـشیپ ي هراـبرد دوخ ناـمگ هب هک ناـنآ شاـک [59 هحفـص ...] دـنوش هعیش
هعیـش بهذم رد هک یـسسدقم یعامتجا ياه هدیا و یناسنا يدابم هک [34] دندرک یم كرد ات ، دنتـشاد یم تیناسنا و دید یحیـسم
عجار هعیـش رکف زرط الوصا . درک بهذم نیا نایاوشیپ ي هتفیرف ار ساسح تاعامتجا ناج و لد و تخادنا شیپ ار هعیـش ناسنیا ، دوب

. دنکن شراداو سوفن عییضت و ملظ هب ینادان و لهج ات ، لضفا ناگمه زا و دشاب موصعم رادرک رد دیاب هک تسا نآ ، مدرم ياوشیپ هب

طارقس نخس

[60 هحفص [.] 35] تسا هفسالف و امکح تموکح ، تموکح عون نیرتهب دیوگ یم طارقس هکنانچ

قارشا خیش نخس
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هنوگ نیا و . دشاب لماک ي هنومن ، لمع و ادـخ هب هجوت و ملع و تمکح رد هک تسا یـسک ربهر نیرتهب : دـیوگ یم قارـشا خیـش زین
، عامتجالا ملع و یقوقح و یلقع ینابم زجب ، هعیش رد رکف نیا ي همشچرس [36 .] دشاب ناهنپ هچ رگا ، تسا مزال رصع ره رد یصخش

ترـضح تماما ي هرابرد هک یماگنه ، ررکم و تسا هدرک حیرـصت نادـب نیناوارف ثیداحا رد ربمایپ هک تسا یمالـسا تامیلعت حور
هب ار امـش وا . تسا رتوج تاواسم میـسقت رد و رت لداع تواضق رد . تسا رتاـناد همه زا وا . تسا هدومرف نینچ هدرک یم وگتفگ یلع

[. 37] دنک یم يربهر هار [61 هحفص ] نیرتنشور

هعیش ناحلصم ياهنامرآ

ار هچنآ و دننک یم و دنا هدرک هعیش بلط حالصا و گرزب نیرکفتم هک مه ییاهششوک ور نیا زا . هعیـش يرکف يانبم تسا نیا سپ
و روهـشم ي هرهچ دنچ نم ، یناسنا خیرات نادهاجم نیا نایم زا ، اجنیا رد . تسا نیمه يارب دـنا هتـشهن تسد زا نرق هدراهچ لوط رد
و گنهرف و نید تاهج زا یتهج رد مادک ره نانیا . دوش هدنز نانآ دای ات دـشاب . مرب یم مان ار یمالـسا مهدراهچ نرق یعیـش گرزب

نـسح دـمحم ازریم راونالا تاقبع فلوم ق ه. 1306 م يروباشین يدـنه نیـسح دـماح ریم : دـنا هدرک داهج ، ناسنا و تفرعم و هعماج
ازریم جاح هلبق میلاـقا رگرادـیب ه 1315 م يدابآ دسا نیدـلا لامج دیـس [62 هحفـص ] روهـشم ياوتف بحاـص ق ه. 1312 م يزاریش
یقت دمحم ازریم نیدـحوملا هیافک فلوم ه 1321 م یسربط یلیقع لیعامسا دیـس لئاسولا كردتـسم فلوم ه 1320 م يرون نیسح

ه 1352 م یغالب داوج دمحم خیـش فورعم یعامتجا رکفتم ه 1388 م ینابایخ دمحم خیش روهـشم ياوتف بحاص ه 1338 م يزاریش
ه 1371 م یلماع نیما نسحم دیس [63 هحفص ] روهشم یسایس دهتجم ه 1357 م سردم نسح دیس یفطصملا نید یلا يدهلا فلوم

نیدلا فرش نیسحلادبع دیس اهلوصا و هعیـشلا لصا فلوم ه 1373 م اطغلا فشاک نیسح دمحم خیـش ( دلج 56) هعیشلا نایعا فلوم
ه 1389 م ینارهت گرزب اقآ خیـش ناـقرفلا ناـیب فلوم ه 1386 م یناسارخ ینیوزق یبتجم خیـش تاـعجارملا فلوم ه 1377 م یلماع

يرآ [64 هحفـص ....] و [38] هلیـضفلا ءادهـش و ریدغلا فلوم ه 1390 م ینیما نیـسحلادبع خیـش هعیـشلا فیناصت یلا هعیرذلا فلوم
مادـقا و رکفت ندناسانـش يارب هراومه ، هعماـج و تفرعم و ناـسنا لـئاسم فلتخم حوطـس رد ناـشیا دـننامه و نادرمدار نیا شـشوک

. ناسنا ي هعماج اب مالسا دروخرب زرط و تسا مالسا لصا یفرعم انمض هک تسا هعیش یمالسا

زورما

ددرگ یم متش هب رجنم هک دنرادنپ یم و دننک یم لایخ نیب وسکی مدرم یضعب هک تسا نآ زا رتالاب عیشت هب عجار ثحب حطس زورما
رشب تاجن يارب یگرزب نیحلصم و ءایبنا ، مالـسا - زین عولط زا شیپ هک دسرپ یم ام زا ایند زورما ، هنزورما . دروآ یم راب هب فالتخا و

ار نارکوش ماج ای ، دـندش مین ود تخرد ي هنت هارمه سدـقم فدـه نیا هار رد هک دـندوب ینادرم نانآ ناـیم رد و دـندوب هدرک ماـیق
جیاتن رگا . منک لیمکت ار رـشب یقالخا لیاضف ات ما هدـش ثوعبم نم [65 هحفص :] دیوگ یم هک مالسا ربمغیپ ایآ ، دندیـشون گنردیب

هچ ، دـننک تموکح مدرم رب یـسابع و يوما كافـس و كاـبیب و شاـیع ياـفلخ هک دوب نیمه وا یقـالخا تاـمیلعت و تاـبالقنا ماـمت
اپ تفـص باتهم ، بش هک دـشاب نآ رد شنادـجو شمارآ و تحارتسا نیرتهب ، مدرم ربهر هک تسا نیا رگا و !؟ یبتکم هچ و یقالخا

هتـساخرب یقیقح ياوقت زا هک ، دوخ نارکیب تهبا اب زور و ، دزادرپب نانآ یئوجلد هب و دنیـشنب نانیـشن هغاز نیلابرب و ، دهن اه هبارخ رد
لآ و یلع دزن رد زج نیا هک ، دزومایب لیاضف عامتجا هب و دنک تراظن یگدنز ي هنحـص رـسارس رب و دهن اهنادـیم نایم - رد اپ ، تسا

و رکف یعطق ي هنوـمن ناوـنعب ار ع یلع و مینک مـالعا ناـهج هب ار تقیقح نیا میراد هفیظو اـم هکنیا زا رظن فرـصزورما . تسین یلع
نایم رد ار اهعوضوم نیا زین دوخ تاساسحا اب و هدرک لیـصحت [66 هحفص ] ناناوج اب هک میدنمزاین رتشیب ، میهد ناشن یمالـسا لمع
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رپ ناگناگیب تامیلعت اب ار دوخ نهذ ياههاگیلاخ و دـندرگن راچد ینید و یلم فارحنا هب راـب ینارگن عاـضوا نیا ندـید اـب اـت ، میهن
رارق هسیاقم فرط نانآ اب یتح هک یناسک ندروآ دوجو هب زا رـشب خیرات هک دنتـسه يدارفا نید یقیقح ناربهر هک دـننادب و . دـننکن

تایعمجلا - خیرات باتک رد ، يرـصم نانع هللادـبع دـمحم داتـسا . ددرگ یلمع میلاعت نیا ات دیـشوک دـیاب تیاهن ، تسا میقع دـنریگب
دوخ فده زا هک بیقعت همه نیا هعیش : لصاح نیدب دیوگ یم یبلطم هعیش ياهتضهن رارسا نایب رد [39] همادهلا تاکرحلا و هیرسلا

یلمع تقو ره رد شتامیلعت و دشاب موصعم هک دریگ رارق یـصخش ، سار رد هشیمه دیاب تسا دقتعم هک تسا هظحالم نیا هب هتـشاد
یکی ، تسا هتفرگ رارق تلادع یخیرات دح ود رد هک یتلم ! دـینک هجوت کنیا [67 هحفـص .] دورن یملظ هنوگ چیه مدرم رب ات ، ددرگ
دنزرف اب شیربهر تسا دـقتعم هک هدـنیآ رد یکی و ، تسا هدـش یم تیاعر قوقح هنوگ نآ و هدوب یلع يربهر تحت هک هتـشذگرد

نیا ، یتلم ناسنیا تسا راوازـس اـیآ ، درک دـهاوخ تموکح یگدـنز ي هنهپ رب يدـهم رتسگ تلادـع تلود و دوب دـهاوخ یلع ناـمه
ار ینید هک دیاین دوخ هب چیه و ؟ دبای جاور نآ نیب رد اهیدعت و اهمتس عاونا و ، دشاب مورحم یعامتجا دشر و یقالخا قیاقح زا هزادنا

نیا رب تلم نیا ي هتـشذگ ياوشیپ ایآ ؟ تسیچ تیانج و ملظ همه نیا ، نایم رد ، لدع شماجنا و تسا لدع شزاغآ دراد هدـیقع هک
؟ دراذگ دهاوخ هحص ناش هدنیآ ياوشیپ ای ، تسا هدراذگ هحص متس و ملظ همه

نارگناوت يا

و ، هناربکتم راتفر نیا و ازمتس رادرک نیا دینادب دیاب : تفگ ناملسم هکلب هعیش نادنمتورث هب طقف و درشف مه هب ار نخس دیاب اجنیا رد
رود يایاوز رد و ، دنروخ یم يزور لد نوخ زا هک نانامه ) ناشکمتس و ناربجنر و نانیـشن هغاز و ناگدنامرد لاح زا يربخ یب نیا
یم رارق دوخ ناـج ظـفاح ار اـه هروـک مرگ همین نیلگ ياـهقاتا ، هریت درـس نابـش رد و دـننک یم [68 هحفـص ] یگدنز اهرهـش تسد

يدهم و یلع و ادخ هاگـشیپ رد ، نادجو تیلووسم زجب و . ترخآ رد هن و ایند رد هن ، تشاد دهاوخن امـش يارب یبوخ تبقاع (، دـنهد
ناـکدوک رگم !؟ یمحر یب و متـس همه نیا و دـیبستنم رتسگ تلادـع نادرم نینچ هب امـش رتدـب همه زا . دـیتسه ذـخاوم و لووسم زین

هک ! نک ارادم نایرـصم اب : دـیوگ یم رتشا کلام - هب یلع ؟ دنتـسین ناسنا هداتفا راک زا ناگدروخلاس و ، تخب - هریت نانز و ، موصعم
دزم شقرع ندیکشخ زا شیپ ، رگراک هب هک دهد یم نامرف قداص ماما !. دنناسنا مه اهنآ ناسنا يا ، دناوت عونمه دنشابن ناملـسم رگا

؟ تسیک يارب و ؟ تسیک زا تامیلعت نیا ایآ ! دیهدب مه رتدایز ، دیهد

رادنپ هن تیعقاو

خساپ نیرتگرزب ایآ . تسین ارجا لباق و تسا یلایخ ياهماظن و هفسالف [69 هحفص ] ياهرادنپ وزج اه همانرب نیا دنرادنپ یم يا هراپ
قیمع فاکش نیا اب ار یلع راتفر ، هعیـش ام ایآ تروص نیا رد ؟ میراد یلع راتفر نوچمه یلمع يدهاش ام هک تسین نیا رادنپ نیا هب

اب هغالبلا جهن و نآرق ي همانم ارم داجیا يارب هک تیناسنا و تلیضف يادهش هب تبسن ام ایآ ؟ مینک یم یفرعم یتاقبط موش تازایتما و
[70 هحفص [؟ میراد افو دنتفر درس ياهکاخ ي هریت لد هب دوخ مرگ نوخ و تداهش نوگلگ ي هماج

میتسه يدهم لدع تلود رظتنم اعقاو ام ایآ

افص داجیا و اهناسنا طباور میکحت شساسا هک مالسا . دنتـسه فاعم یعامتجا فیلکت ره ماجنا زا تبیغ نامز رد دنرادنپ یم یهورگ
ياه هفـسلف يانبم رب شیدابع ماـکحا زا یلیخ هک مالـسا ، دـناد یم تاـکرب لوزن لـحم ار عاـمتجا هک مالـسا ، تسا یمومع تبحم و
نیا ایآ ، تسا میظع ناحتما نامز تبیغ نامز ؟ دراذـگ یم فاعم یعامتجا فیلاـکت زا ار نیفلکم هنوگچ ، تسا هدـش ررقم یعاـمتجا

، دنا هتشذگ رد همه و دنا هتشاد دوخ رصعمه دارفا و دوخ رصع دسافم هب تبسن یفیلاکت و دنا هدمآ لاس رازه نیا رد هک اهناسنا همه
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نید يارب ار دوخ هک زوسلد و انیب ناملاع و نادنمـشناد تسا دیما [71 هحفـص [...؟ دهد ماجنا و دیایب ماما هک تسا یقاب فیلاکت نیا
هب - تسا هتـشاذگ رثا ءوس نانآ رد ءوس طیارـش رتشیب و تسا كاپ ناشترطف هک - ار مدرم راکفا ، دوخ يارب ار نید هن ، دـنهاوخ یم

رگا : دـیوگ یم سنارف لوتانآ . تسا مهم یلـصا راکفا ندرک نشور هک دـننادب و . دـندنب دـیما نآ ریثات هب و ، دـنهد هجوت قیاـقح نیا
زغم زا ندمت غورف نیتسخن انامه . دندرب - یم رـس هب اهراغ رد تخبدب و هنهرب زین نونکا مه مدرم دوبن هتـشذگ ي هفـسالف ياهرادنپ

داجیا يارب ار همه قیفوت ! ایادخ راب [... 40] ددرگ یم راکـشآ عفان قیاقح هک تسا شخب هرهب راکفا نیا لالخ زا و ، دیهج نیرکفتم
، ینادرگ کیدزن ار دمحم لآ مئاق جورخ هک میراد تلئسم مه و ، میدنموزرآ یناسنا ینارون طیحم و یقالخا دنمتداعس یگدنز کی

ياه هدوت شوگ هب ار دوخ يابرلد گنهآ و ، دـهد هیکت دـیحوت دـبعم نیرتنهک رب ات يروآ رب ریدـقت هاـگناهن زا ار وا و [72 هحفص ]
. هلها و مالسالا اهب زعت همیرک هلود یف کیلا بغرن انا مهللا . دشخب نایاپ ار يرگدادیب و متس و دناسرب يرشب نادرگرس

یقرواپ

نتفای يوس هب و دـنا هتـشذگ ندرک رظن راـهظا رـشاعم ناتـسود هاوخلد هب و لـیم هب و ، ندز فرح زوردـم قبط رب ي هلحرم زا هک [1]
. دنا هدیشک اهتیعقاو

يدسا دیعس نب نامثع (1 :) رارق نیدب ، فورعم هعبرا باون هب و دنبوسحم هعیـش ناگرزب و داهز و املع زا و دـننت راهچ ناسک نیا [2]
304 هتشذگ رد ) روکذم دیعس نب نامثع رسپ ، دیعس نب نامثع نب دمحم (2 .) دادغب رد نوفدم ق) ه. 257 دودح هتشذگ رد ) يورمع

نسحلاوبا (4 .) دادغب رد نوفدـم ق) ه. 326 هتشذگ رد ) یتخبون حور نب نیـسح مساقلاوبا خیـش (3 .) دادغب رد نوفدـم ق) ه. 305 ای
، ینیلک بوقعی نب دمحم . ینیلک بوقعی نب دمحم هاگمارآ کیدزن ، دادـغب رد نوفدـم ق) ه. 329 هتشذگ رد ) يرمـس دمحم نب یلع

يو ، نیا ربانب . تسا هتـشذگ رد ق. ه. 329 لاس هب زین ( دلج 8 رد نآ ریخا پاچ ) یفاک باـتک فلوم ، ینیلک مالـسالا هقث هب فورعم
هدـش یم ییامنهار ماما يوس زا ، نانآ هطـساو هب یفاک فیلات رد اسب هچ و تسا هتـسیز یم ناـنآ راـنک رد و هدوب هعبرا باون رـصاعم

. تسا
.methuselah [3]

. يونیم یبتجم داتسا شراگن راتفگ هدزناپ هب ، دوش عوجر kcaي. ot methuselah باتک رد اشدرانرب لقن هب [4]
.Hormone [5]

. دشاب هدرک یگدنز نارگید زا شیب زارد ینایلاس هک دنیوگ یم ( ررکم نزو رب ) رمعم یسک هب هریس و خیرات حالطصا رد [6]
پاچ ، رماع معنملادـبع قیقحت ، یناتـسجس نامثع نب دـمحم نب لهـس متاحوبا فیلات - ایاصولا و نورمعملا باـتک هب دوش عوجر [7]

ناهربلا 2 ج ، نیدحوملا هیافک 13 ج ، راونالاراحب . قودص خیـش فیلات - نیدلا لامکا یبلک بئاس نب دـمحم فیلات - خـیرات . هرهاق
... و یلماع نسحم دیس همالع فیلات - نامزلا بحاص دوو یلع

پاچ ، رماع معنملادـبع قیقحت ، یناتـسجس نامثع نب دـمحم نب لهـس متاحوبا فیلات - ایاصولا و نورمعملا باـتک هب دوش عوجر [8]
ناهربلا 2 ج ، نیدحوملا هیافک 13 ج ، راونالاراحب . قودص خیـش فیلات - نیدلا لامکا یبلک بئاس نب دـمحم فیلات - خـیرات . هرهاق

... و یلماع نسحم دیس همالع فیلات - نامزلا بحاص دوو یلع
.11 - 12 ص ،5 ج ، ناقرفلا نایب [9]
ق. ه. 1321 لاس هب هتشذگ رد [10]
ق. ه. 1386 لاس هب هتشذگ رد [11]

(. 5 (ج ناقرفلا نایب و (2 (ج نیدحوملا هیافک هب دینک عوجر [12]
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ساف ریاس و قودص نیدلا لامکا [13]
(. 5 (ج ناقرفلا نایب و (2 (ج نیدحوملا هیافک زین [14]

.3 لاس ،2 و 1 ي هرامش ، تمکح هعومجم ي هلجم [15]
. تایهلا نایاپ ، افش [16]

.30 هیآ ،2 ي هروس زا [17]
.129 مالک زا ، هغالبلا جهن [18]

ياه هتـشر نیـصصختم ات مدرک لقن ور نادب ار نخـس نیا . نارهت هاگـشناد تاراشتنا - دعب هب - 38 ص ، یـسوط هجاوخ لوصف [19]
رد هکلب و ، دـنا هتـسیرگن هنوگ نیا تقیقح نیدـب ، زین گرزب ي هنمیه رپ ياهرکف و رابج ياهزغم هک دـننادب هیلاع تایـضایر و مولع

. دنشکب زین اهقلخ مهافت قفا هب ار نآ ات دنا هدمآ رب ددص
. موس لاس ،2 و 1 ي، هرامش ، تمکح ي هعومجم ، یهاش ورسخ يداه دیس ي هلاقم زین ، نیدهع تاراشب باتک هب دوش عوجر [20]

فطل خیش زا - رشع یناثلا مامالا یف رثالا بختنم . ردص نیدلاردص دیس هللا تیآ موحرم فیلات - يدهملا باتک هب دوش عوجر [21]
. بیدالا نیسح دمحم یقارع ي هدنسیون زا - هماعلا قئاقح ءوض یلع رظتنملا . یناگیاپلگ هللا

لها دوخ لاوحا و لاجر ربتعم بتک زا ، دنا هدرک حیرصت يدهم تدالو هب هک ناملاع نیا لاح رابتعا و تقاثو ، هعیـشلا نایعا رد [22]
يدـنه نیـسح دـماح ریم ترـضح ، دـهاجم ریبـک ي همـالع فیلاـت راونـالا تاـقبع رد اهتیـصخش نیا عوـن زین ، تسا هدـش رکذ تنس

. دنا هدش یفرعم ریدغلا میظع ي همان راک ردو ، يروباشین
.5 ي هیآ ، صصق ي هروس [23]

.105 ي هیآ ، ءایبنا ي هروس [24]
.54 ي هیآ ، هدئام ي هروس [25]

.635 ص ،1 ج ، يدابانگ نیورپ دمحم ملق هب یسراف ي همجرت زا و ،311 ص ، رصم پاچ ، نودلخ نبا همدقم [26]
ي هدنـسیون زا - نیما دمحا روتکدلا و يدهملا ثیدح یتیبس هللادـبع خیـش داتـسا زا - رهزالا هخیـشم یلا باتک هب دـینک عوجر [27]

هکنیا فرـص هب هک دـینیبب ات دـیرگنب ار اطغلا فشاـک موحرم ، گرزب حلـصم و همـالع ملق هب باـتک نیا ي همدـقم زین . يریهز یفجن
. تسناد قیقحت و ملع رادبناج ار وا ناوت یمن ، يرصم نیما دمحا دننام ، تساخرب لاسنهک و یملع ینیمزرس زا يا هدنسیون

.59 ص [28]
.41 ص ، هیودهملا و يدهملا [29]

. تسا عامتجا ره یتخبشوخ و يورشیپ لماع نیرت یلصا نیمه و [30]
. یـسوط خیـش تبیغ . هجحلا باتک ، یفاک لوصا : دـینیبب زین ار اهباتک نیا دـیناوت یم ع رـصع ماما ي هرابرد رتشیب تاعالطا يارب [31]
. يرون نیـسح ازریم یجاح فیلات بقاثلا مجن . تاقبع لآ ، يوسوم دیعـس دـمحم دیـس همالع زا - رـشع یناـثلا ماـمالا . یناـمعن تبیغ

تعاس طارشا رابخا و ، روهظ تامالع رابخا هب عجار 5 ج. ، ناقرفلا نایب . رثالا بختنم . نیدلا سمش اضر دمحم زا - رظتنملا حلـصملا
. تسا هتفای شراگن یتاقیقحت ریخا باتک رد تسا هدش اهنآ نیب هک یطلخ و تمایق و

. دلج 5 رد ، هیناسنالا هلادعلا توص یلع مامالا فورعم باتک هدنسیون [32]
. نیرئاثلا عم لصف :1165 - 1185 ص ،5 ج ، هلادعلا توص [33]

. دننک كرد نارگید دنهاوخن نکیل و دنشاب هدرک كرد نانآ دوخ تسا نکمم [34]
.18 ص ،14 ج ، يواطنط ریسفت [35]
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.23 - 24 ص قارشالا همکح حرش [36]
.97 و 96 ص ،3 ج و 13 و 12 ص ،1 ج ، ریدغلا [37]

. دنراد زین رگید دنمجرا تافیلات ، دهاجم نادنمشناد نیا [38]
. دعب هب 26 ص [39]

.12 ص ، یسوم همالس فیلات - هفسالفلا مالحا [40]
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