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 با رويکرد به حادثه کربال«الفتوح »نقد و ارزيابي کتاب 

 23ًْويَ ربهيـ كه آيٌَ پژُِّ ،ُ:هٌجغ

 :چکيلٍ 

ّ «اللزْػ »ثب کٌکبُ كه هٌبثغ رواعن ًگبهي ّ کزبة ٌّبٍي هوى ُبي ٍْم چِبهم ُغوي ،كه هي يبثين کَ کزبة 

ًْيٌَلٍ ي آى كه عبيگبٍ هٌبٍجي هواه ًلاهًل ّ پيوّ آى ،ىًلگي ًبهَ اثي اػضن کْكي ؛هْقٖبد ّاهؼي ،هنُت ،آصبه ّ 

ثوپبيَ ي ثبيَزگي هؼوكي ّ ٌّبفذ ُوچَ ثيْزو کزبة .ٍبيو اثؼبك ىًلگي ّي ،ثَ ْٛه كهين ٌّبٍبيي ًْلٍ اٍذ 

ثَ فبٛو «اللزْػ »ُو چٌل کزبة .،پژُِّ ؽبٙو ّکل گوكزَ اٍذ ّ عَزغْ كه ّوػ ؽبل ًْيٌَلٍ ي آى «اللزْػ »

ثوفي اى گياهُ ُبي ًبٍبىگبه ثب هنام هنُت رٌَي ،ثَ هؾبم هاًلٍ ّلٍ اٍذ ،ثب ّعْك ايي ،هنُت ّاهؼي ًْيٌَلٍ 

ياهُ ُبيِ يب ايٌکَ اثي اػضن ،هٌبثغ ّ هٖبكهگ.ها هي رْاى اى آى ثَ كٍذ آّهك کَ ّليلاً پبيجٌل هکزت فللب ثْكٍ اٍذ 

ثب رْعَ ثَ رقٖٔ ًْيٌَلٍ ،رقٖٖي ثْكى کزبة ّ رٌبٍت «اللزْػ »ها آى گًَْ کَ ثبيل ،ثَ كٍذ ًوي كُل ،کزبة 

 .ٌُلٍي گياهُ ُبي ربهيقي آى ،اٛويٌبى ػوكي ها ثواي فْاًٌلگبًِ ثَ اههـبى هي آّهك 

 .ي کوثال  اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،هنُت ،ربهيـ ًگبهي ،اٌٍبك ،ّاهؼَ:کليل ّاژٍ ُب 

 هولهَ

ثؼل اى آؿبى كّهٍ ربهيـ ُو .كه ثبىآكويٌي هّيلاكُبي ربهيقي ،ّعْك هٌبثغ اى ٙوّهيبد اٍبٍي ّ اّليَ ثَ ؽَبة هي آيل 

چٌل هٌبثغ ؿيو هکزْة اُويذ فْك ها اى كٍذ ًلاكًل ،اهب اى عِذ ّلبكيذ ،ثيبى عيئيبد ّ گَزوٍ ي ّوْل ، اهىُ 

ّ گوُّي کَ هٌبثغ هکزْثي كهثبهٍ ربهيـ ًيبکبى ّ گنّزَ ُبي كّه ّ ًيكيکِ كاّزَ  ُو هْم.هٌبثغ هکزْة ها ًلاهًل 

ثبّل هي رْاًل ثِزو ّ كهين رو اى کَبًي کَ ثَ چٌيي هٌبثؼي كٍزوٍي ًلاهًل ،گنّزَ فْيِ ها ثبى فْاًي کوكٍ ،ثَ 

اًلاىٍ ي ربهيـ اٍالم ّ هَلوبًبى كه ايي هيبى ثَ عوئذ هي رْاى اكػب کوك کَ ربهيـ ُيچ كيي ّ گوُّي ثَ .رْٖيو کْل 

،اى هٌبثغ هکزْة ثوفْهكاه ًيَذ ثليِي اٍذ کَ هٌظْه اى هٌبثغ هکزْة ،کزبة ُبيي اٍذ کَ كه ىهيٌَ هّيلاكُبي 

ثَ هؿن کضود هٌبثغ هکزْة كه ربهيـ اٍالم ،هْکالد ّ چبلِ ُبي كواّاًي ًيي كٍذ كه .ربهيقي ًگبهُ يبكزَ اٍذ 

ها ... ُب ّ رؼٖجبد كوهِبي ،كٍزَ ثٌلي ُبي ٍيبٍي ، ًياع ُبي هجيلَ اي ًگوُ ؽبکوبى ّ گويجبى آى كاهك ؛گياهُ 

اى ايي هّ ، ثوفي هِن رويي ػبهل رؾويق ّ اًؾواف كه ربهيـ ًگبهي اٍالهي (1.)هي رْاى اى عولَ آى هْکالد كاًَذ 

ي هٌبثغ هکزْة ربهيـ اٍالم ها چَ اى كوهَ گواي( .2)ها كوهَ گوايي ّ ؽبکويذ ؽبکوبى هَزجل ّ ٍزن پيَْ كاًَزَ اًل

ؽيش رؾويق ّهبيغ ربهيقي ّ چَ اى ًظو اًکبه ّ ًبكيلٍ اًگبّزي ثوفي اى هّيلاكُبي ربهيـ ،كچبهآٍيت ُبي كواّاًي کوكٍ 

کزبة کِي ّ اهىّوٌل اللزْػ اى عولَ کزبة ُبيي اٍذ کَ اى ػْاهٗ كوهَ گوايي كه اهبى ًوبًلٍ ّ ثَ ػلذ .اٍذ 

ْبًَ ُب کَ ؽبکي اى گوايِ ّيؼي ًْيٌَلٍ اٍّذ ، هْهك ثي هِوي هواه گوكزَ ّ ٙؼيق پٌلاّزَ كاّزي ثوفي ً

ػلذ ٙؼق ّووكى ايي کزبة ها هي رْاى كه ًول ثؼ٘ ؽْاكصي عَذ ّعْ کوك کَ ثب هنام هناُت (3.)ّلٍ اٍذ 

 (4.)رٌَي ٍبىگبهي ًلاهك 

كاهًل ،ثليِي اٍذ کَ ثواي پيوّاى كوهَ ُبي هقبلق ثب رْعَ ثَ ايٌکَ ثيْزو هْهفبى هَلوبى ثَ كوهَ فبٕي رؼلن 

آًِب كؿلؿَ ُبيي كه فْٖٓ ًول ُوَ ؽْاكس ّ هّيلاكُب ّ هوبٛغ ؽَبً ربهيـ اٍالم ،اى هجيل ّاهؼَ ؿليو ، عويبى 

ّ ٍويلَ ّ اهضبل آى ، پليلاه هي آيل ّ ثواي آًِب اى ًظو رؾويق ،اًکبه يب هَکْد گناّزي ثؼٚي اى ّهبيغ ،آهاهِ فبٛو 

اى ايي هّ ،ٙوّهي اٍذ کَ کزبة ُبيي چْى اللزْػ اثي اػضن کَ ّهبيؼي ها ًول کوكٍ کَ .اٛويٌبى ؽبٕل ًقْاُل ّل 
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ػالٍّ . كيگو هْهفبى اُل ٌٍذ كهثبهٍ آى ٍکْد کوكٍ اًل ،هْهك ثوهٍي هواه گوكزَ ،ثيْزو هؼوكي ّ ٌّبفزَ ًّْل 

ة هي آيل کَ كه ْٕهد اصجبد اروبى ّ اػزجبهربهيقي آى ،كههْاهك ثوايي ،کزبة اللزْػ اى هزْى کِي ربهيـ اٍالم ثَ ؽَب

ًگبهًلٍ ثو پبيَ ايي ٙوّهد ،كه ٕلك .هزؼلكي ثَ کبه ّيؼيبى آهلٍ ّ رب ؽلّكي ثَ هلػيبد ربهيقي آًِب ًيكيک فْاُل ثْك 

ثٌبثوايي . هؼوكي کزبة اللزْػ اثي اػضن کْكي ّ ثوهٍي اعوبلي ثؼٚي اى هَوذ ُبي آى كهثبهٍ ّاهؼَ کوثالٍذ

 :،ٍإال إلي ّ ٍإال ُبي كوػي كه پژُِّ ؽبٙو ها هي رْاى ايي گًَْ هطوػ کوك 

 اثي اػضن کْكي کيَذ ّ کزبة اللزْػ كه چَ عبيگبُي هواه كاهك ؟:ٍإال إلي 

هنُت اثي .3كه چَ هوطؼي اى ربهيـ هي ىيَزَ اٍذ ؟.2هْقٖبد ّاهؼي اثي اػضن چيَذ ؟.-1:ٍْال ُبي كوػي 

کزبة اللزْػ ثَ چَ هّّي اهائَ ّلٍ .5هؾزْاي کزبة اللزْػ اى چَ هجبؽضي رْکيل ّلٍ اٍذ ؟.4؟ اػضن چيَذ

هٖبكه ّ هَبًيل اللزْػ كه چَ ّٙؼيزي هواه كاهك .7کزبة اللزْػ ثَ چَ ّيٍْ اي رٌظين گوكيلٍ اٍذ ؟.6اٍذ ؟

 ....كهعَ اػزجبه کزبة اللزْػ چوله اٍذ ؟ّ.8؟

رٌظين ّلٍ کَ ثقِ اّل آى كهثبهٍ اثي ػضن کْكي ّ کزبة اللزْػ اٍذ ّ كه ثقِ كّم هوبلَ ؽبٙو كه كّ ثقِ اهائَ ّ 

 .اثي اػضن كهثبهٍ هّيلاك کوثال ّ هيبم اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ثوهٍي ّلٍ اٍذ 

 

 اثي اػضن کْكي ّ کزبة اللزْػ(الق 

 

 اثي اػضن کْكي.1

 

هٍ اّ ٍبکذ َُزٌل ّ کَبًي کَ ثَ هؼوكي اثي اػضن اثي اػضن کوزو ٌّبفزَ ّلٍ ّ ثيْزو هٌبثغ رواعن ًگبهي كهثب

اى ايي هّ ،ؽزي هْقٖبد ّي هْهك ارلبم ًجْكٍ ّ .پوكافزَ ،اٛالػبد كهيوي كهثبهٍ ىًلگي ّي ثَ كٍذ ًوي كٌُل 

ثوفي ّي ها اؽول (5)ثؼٚي اّ ها هؾول ثي ػلي ثي اػضن کْكي هؼوكي کوكٍ اًل ،.اهْال هقزللي كهثبهٍ اّ ّعْك كاهك 

هْل ٍْم ،كچبه روكيل ّلٍ ّ ُو كّ اٍن هؾول ّ اؽول ها ثَ ايي ّکل مکو کوكٍ اٍذ (6)ضن کْكي كاًَزَ اًل ،ثي اػ

كوىًل ػلي کْكي (هؾول )هؼوّف ثَ اثي اػضن کْكي يب اثْ هؾول اؽول (اثْ هؾول اؽول ثي ػلي )هؾول ثي ػلي :

مکو «اثْ هؾول »کْكي كاًَزَ ّ کٌيَ ّي ها هْل چِبهم ، هْقٖبد اثي اػضن اؽول ثي هؾول ثي ػلي ثي اػضن (7.)

آًچَ اى هغوْع اهْال ثَ كٍذ هي آيل ايي اٍذ کَ اػضن اٍن يب لوت پله اثي اػضن ّ عل اّل ّ كّم ( 8.)کوكٍ اٍذ 

ّ اهْال كيگو ؿيو اى (9)اٍذ «اؽول »ثو اٍبً گلزَ يبهْد ؽوْي كه هؼغن األكثبء اٍن اثي اػضن .ّي ثْكٍ اٍذ 

آى ها ربييل هي کٌل ّ ٍقي يبهْد هي (11)ّ ػلي اکجو كُقلا كه لـذ ًبهَ كُقلا (10)بهيـ اكة الؼوثي ثوّکلوبى كه ر

رْاًل هْل ٕؾيؼ ثبّل ،ىيوا اى ًظو ىهبًي ثَ كّهٍ اثي اػضن ًيكيک رو اٍذ ّ اّ ايي کَي اٍذ کَ هزْعَ اثي اػضن 

کٌيَ «اثْ هؾول »ّ «اثْ هؾول »كاهك کَ هؾول ،رٖؾيق ػالٍّ ثو ايي ،اؽزوبل .ّلٍ اّ ها كه هؼغن االكثب مکوکوكٍ اٍذ 

اثي اػضن کْكي ُوچٌبى کَ اى کلوَ الکْكي ثَ كٍذ هي آيل ،اُل کْكَ ثْكٍ ّ ثب رْعَ ثَ (12.)اثي اػضن ثبّل 

 (13.)كاًَذ «اىكي الٌَت »ٍزبيِ ّي اى هجيلَ اىك ، هي رْاى اّ ها 

آًچَ كهثبهٍ اّ كه هٌبثغ آى ُن ثَ .ّ ربهيـ رْلل ّي هؼلْم ًيَذ  اى ىًلگي ّ ّوػ ؽبل اثي اػضن، چييي گياهُ ًْلٍ

 م314ّ ثؼٚي (14)ٍ م 214ْٕهد هزلبّد آهلٍ ،ربهيـ كه گنّذ اٍّذ ،ثو ايي اٍبً کَ ثوفي ٍبل ّكبد اّها 

ٍي ها كه ثو ثب رْعَ ثَ گَزوٍ ىهبًي هؾزْاي کزبة اللزْػ کَ اى آؿبى فالكذ اثْثکو رب كّهٍ هوزله ػجب(15.)كاًَزَ اًل 

ُوچٌيي اى آًغب کَ يبهْد ؽوْي ثواي اثي اػضن كّ کزبة مکو کوكٍ .م ًيَذ 214هي گيوك ،ربهيـ ّكبد اثي اػضن ،هطؼبً 
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اٍذ يکي ثَ ًبم اللزْػ کَ رب ايبم ُبهّى الوّيل ها كه ثو هي گيوك ّ كيگوي کزبة الزبهيـ کَ اى ايبم هأهْى رب آفو كّهٍ 

م 320ٍ م كاًَذ ،ىيوا هوزله ػجبٍي كه 314ًوي رْاى ربهيـ كه گنّذ اثي اػضن ها (16)هوزله ها پِّْ هي كُل ،

 (17.)م ّكبد يبكزَ ثبّل 320ثَ هزل هٍيلٍ اٍذ ،ثليي روريت ، اثي اػضن ثبيل ثؼل اى 

 هنُت اثي اػضن.1-1

 

ّي ًيي هطوػ اٍذ افزالف ّ اهْالي کَ كهثبهٍ هْقٖبد ّ ربهيـ كهگنّذ اثي اػضن ّعْك كاهك ، كه هْهك هنُت 

ثَيبهي اى هٌبثغ ، اثي اػضن ها ّيؼَ كاًَزَ ّ اُل ٌٍذ ثٌب ثَ ّعْك هٌلوكاد كه کزبة ّي ، إواه ثو ّيؼَ ثْكى اّ .

 (18.)كاهًل 

هبٙي ًْههللا ّّْزوي اّ ها ّبكؼي هنُت (19.)رواعن ًگبهاى ثيهگ ّيؼي ًيي ثو ّيؼَ ثْكى اثي اػضن رأکيل كاهًل 

ػالهَ هغلَي کزبة اللزْػ ها ثَ ػٌْاى يکي اى (21.)ي ُن ثَ ٌٍي ثْكى اثي اػضن رٖويؼ كاهًل ّ کَبً(20)كاًَزَ 

اى آًغب کَ ىًلگي ّ (22.)ّووكٍ اٍذ (ػبهَ )هٖبكه کزبة ثؾبه االًْاه مکو کوكٍ ّ آى ها اى عولَ کزبة ُبي اُل ٌٍذ 

ثواي ّيؼَ .ٖل کوک هي کٌل کزبة اٍّذ ّوػ ؽبل اثي اػضن ثَ كٍذ هب ًوٍيلٍ ، رٌِب هاُي کَ ثواي ًيل ثَ هو

هؼوكي کوكى اثي اػضن ثب اٍزٌبك ثَ کزبثِ كليل ُبيي اهبهَ ّلٍ اٍذ ،اى عولَ ايٌکَ ّي ثَ روغيل ّ رْٕيق اهيو 

الوإهٌيي ػلي ثي اثي ٛبلت ػليَ الَالم پوكافزَ ّ عويغ کَبًي ها کَ هقبلق ػلي ػليَ الَالم ثْكًل ، هْهك ٛؼي 

ّقٖيذ ػضوبى ّ ػبيَْ ها هٍْْ علٍْ كاكٍ ّ هطبلجي گياهُ کوكٍ کَ ػلالذ ٕؾبثَ ها ىيو ٍإال  هواه كاكٍ اٍذ ّ

 (23.)هي ثوك 

الجزَ ثب اٍزٌبك ثَ ايي كٍزَ اى هطبلت کزبة اثي اػضن ًوي رْاى ّيؼَ ثْكى ّي ها اصجبد کوك ، ىيوا ُو چٌل ثقِ ُبي 

 ىيبكي اى کزبة اللزْػ ثَ اهبم ػلي ػليَ الَالم

بٓ يبكزَ ،لکي اّ ثيِ اى اهبم ػلي ثي اثي ٛبلت ،ثَ روغيل ّ مکو كٚبيل اثْثکو ّ ػوو پوكافزَ ّ هطبلجي ها كهثبهٍ افزٖ

هْاهكي اى کزبة اّ کَ ثو ٌٍي هنُجي ثْكًِ كاللذ كاهك .ّيقيي هطوػ کوكٍ اٍذ کَ ثب اػزوبك ّيؼي ٍبىگبه ًلاهك 

 :، ػجبهد اٍذ اى 

 گياهُ اػغبى آهيي ككي اثْثکو

ثْثکو ٌُگبم هوگ ، ػبيَْ ها كوافْاًل ّ ثَ اّ ٍلبهُ کوك کَ ثؼل اى هوگ ،ثلًن ها رغِيي کوكٍ ثَ ٍْي هجو ؽجيجن ا

هؾول ٕلي هللا ػليَ ّآلَ ثجويل ّ اعبىٍ ثقْاُيل ، اگو اى هجو هجبهک ، عْاة هضجذ ٌّيليل ، ثلًن ها كه کٌبه هٍْل فلا 

 (24.)ْٕهد ، كه هوبثو هَلويي ثَ فبک ثَپبهيل ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ككي کٌيل ،كهؿيو ايي 

 :يبكه گياهُ كيگوي چٌيي آهلٍ اٍذ 

هّى ّكبد اثْثکو ،اٙطواة كه هليٌَ ؽبکن ّل ،گويَ ّ ىاهي ،اى ُو کْي ّ ثوىى ثلٌل ثْك گْيي هّى ّكبد پيبهجو ٕلي هللا 

ًيلٍ ّ ًوبى گياهيلًل ّ ٍپٌَ ثَ ٍْي عٌبىٍ اثْثکو ها ؿَل كاكٍ ؽٌْٛ کوكًل ّ ثو اّ کلي پّْب.ػليَ ّ آلَ اٍذ 

ًبگبٍ رقزَ ُبي هَّٙ .هَّٙ ّويق آّهكًل ّ ثو ىهيي گناّزٌل ،ُوَ هوكم كه اًزظبه ّلًل کَ اى پوكٍ ؿيت چَ پليل آيل 

اعبىٍ ،ايي ثْك ّ ُوَ ؽبٙواى ،ؿلـلَ کٌبى عٌبىٍ ها .ثَ عٌجِ آهل ،هلل عبيي اكزبك ّ پوكٍ عبيي ؛كهة هَّٙ ثبى ّل 

 (25.)َ ثَ اًلهّى ثوكًل ثوكاّز

 :گياهُ كاٍزبًي ػغيت كه آفو ػوو فليلَ كّم 

آى گبٍ کَ فليلَ كّم اى هوگ فْيِ اٛويٌبى يبكذ ،ثيهگبى إؾبة هٍْل فلا ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ها ُوواٍ عبئلين 

و؟عبصلين كه پبٍـ هَيؾي ،ًيكُ كوافْاًل ّ اى عبئلين ٍإال کوك کَ ٕلذ پيبهجو اٍالم كه اًغيل يبكزَ اٍذ يب في
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آهلٍ کَ ثَ هؼٌبي علا کٌٌلٍ ّ روييي كٌُلٍ ؽن اى :كبههليٜ »آى ها يبكزَ ام ّ پيبهجو ّوب كه اًغيل ثَ ًبم :ػوو گلذ 

ػوو ٍپٌ ايي ٍإال ها هطوػ کوك کَ ثؼل اى پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ چَ کَبًي هي آيٌل ؟عبصلين .ثبٛل اٍذ 

 «كبههليٜ »ثؼل اى :گلذ 

ثؼل .گناهك ّ آصبه ًيک اى اّ ٕبكه ّْك «كبههليٜ »اٍذ ّ هلم ثو عبيي «ػظين النکو ّ هجبهک االهو »مکو ّلٍ کَ هوكي 

اى اّ هوكي كيگوي آيل کَ كه اهو كيي اى آُي ،ٍقذ رو ّ هؾکن رو ثبّل ّ ثؼل اى اّ هوكي آيل کَ فْيْبًّلاى فْيِ ها 

اى فلا پوُيي کي ّ آل هؼيٜ ها ثو گوكى هوكم ٍْاه ! اي اثبػووّ :ذ ػوو هّ ثَ ػضوبى کوك ّ گل.ثو كيگواى روعيؼ كُل 

ػوو هّ ثَ ػلي کوك ّ .ثؼل اى اّ ّوْيوُب آفزَ ثبٌّل ّ فْى ُب هيقزَ گوكك :عبصلين كه اكاهَ ٍقٌبًِ گلذ ! هکي 

 (26!)اىفلا پوُيي کي ّ آل اثي لِت ها ثو گوكى هوكم ٍْاه ًکي !يب اثبلؾَي :گلذ 

 (27.)هي عٌيبى ثواي ػوو کَ ٕلاي گويَ آًِب ثَ گُْ هوكم هليٌَ هي هٍيل گياهُ ػياكا.3

گياهُ روغيل ّ ثيهگ ّووكى ػوو اى ٍْي ػلي ثي اثي ٛبلت ػليَ الَالم ،ثَ گًَْ اي کَ رأييل هطلن ها ًْبى .4

ْة رو اى اػوبل هَن ثَ فلا کَ اػوبل ُيچ ثٌلٍ اي اى ثٌلگبى فلا ًيكم هؾج»:هي كُل ،فْٖٕبً آًغب کَ گلزَ اٍذ 

 .«ًيَذ ّ كٍّذ كاهم فلاًّل ها ثَ هبًٌل ػول اّ هالهبد کٌن (ػوو )ايي ّقٔ 

كه ّٕيذ ًبهَ اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ثَ ثوكاهُ هؾول «ّ ٍيوح القللبء الواّليي الوِلييي »اكيّكى ػجبهد .5

ول ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ،پلهم ػلي ّ ؽٌيلَ ؛گْيب ؽَيي ثي ػلي كه ايي ّٕيذ ًبهَ ،يبكآّه ّلٍ کَ ثَ ٍيوٍ علم هؾ

هطغ ًظو اى هالؽظبد كيگو ،پنيوُ ًول اثي اػضن اى ّٕيذ ًبهَ (28.)ٍيوٍ ي فللبي هاّليي ػول هي کٌن ّ پبيجٌلم 

اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ،هَزليم پبهاكّکٌ آّکبه ربهيقي اٍذ ،ىيوا ٛجن گياهُ اثي اػضن ،ؽَيي ثي ػلي 

پلهم ػلي ثي اثي ٛبلت ػليَ الَالم ّ ٍيوٍ فللبي هاّليي پيوّي هي کٌن ،كه ؽبلي ّٕيذ کوكٍ کَ اى ٍيوٍ (ع)

کَ ػلي ثي اثي ٛبلت ػليَ الَالم كه ّْهاي ِّ ًلوٍ ػوو ،اى پنيوُ فالكذ ثب ّوٛ پيوّي اى ٍيوٍ ّيقيي 

 (29.)فْككاهي کوك 

الجزَ ايي هْهك كه کزبة اللزْػ يبكذ ًْلٍ .فْاًلى ّيؼيبى ّ ارِبم گياكَ گْيي ثَ آًِب كه كاٍزبى ٍويلَ «هّاك٘ ».6

 (30.)،اهب كه روعوَ كبهٍي آى ّعْك كاهك 

چگًْگي يبك کوك اثي اػضن اى ًبم پيبهجو ّ فللبي هاّليي ّ ثَ کبهثوكى لوت ُب ّ عولَ ُبي هؼزوَٙ كػبئيَ ثواي آًبى .7

 (31.)کَ ثب ّيٍْ ػلوبي ػبهَ هطبثوذ كاهك 

ل ثَ هّّي ّلى هَئلَ کوک کٌل ،ايي اٍذ کَ اگو چَ کلوَ ّيؼَ كه كّهٍ ُبي ًکزَ اي کَ رب ؽلّكي هي رْاً

اػزوبك كاهًل ؛ثَ «ًٖبً ّ ّٕيخ »گًْبگْى ربهيقي ثَ کَبًي اًٖواف كاهك کَ ثَ اهبهذ ّ فالكذ ػلي ثي اثي ٛبلت 

بهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ػجبهد كيگو ،ػالٍّ ثو ػٖوذ اًجيب ّ اهبهبى ،ثَ رؼييي ّ رٌٖئ ػلي ػليَ الَالم اى ٛوف پي

چَ ايي اػزوبك ثو هجٌبي ًٔ علي ّکل ()32)ثَ ػٌْاى فليلَ ّ عبًْيي ثالكٖل آى ؽٚود ،اػزوبك كاّزَ ثبٌّل ،

اهب كه هٖطلؼ رواعن ًگبهاى ّ هعبل (33)،(ثگيوك ،هبًٌل اکضويذ ّيؼيبى ّ چَ ثو هجٌبي ًٔ فلي ،هبًٌل كوهَ ىيليَ 

ّيؼَ ،کبهثوك ٍّيغ روي كاهك ّ ؽزي گوٍّ ُبيي ها كه ثو هي گيوك کَ ثَ فالكذ ٌّبٍبى هزولم اُل ٌٍذ ،کلوَ 

ّيقيي اػزوبك کبهل كاهًل ّ ثَ ػٖوذ اًجيب ّ ائوَ ّ اهبهذ رٌٖيٖي ػلي ثي اثي ٛبلت ػليَ الَالم ،گوكى ًوي 

جو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ًٌِل ،لکي اى ايي عِذ کَ ػلي ػليَ الَالم ها ثو ػضوبى هولم هي كاًٌل يب ثَ اُل ثيذ پيبه

هؾجذ هي ّهىًل ،ّاژٍ ّيؼَ ثو آًِب اٛالم هي ّْك ،هبًٌل ٍليبى صْهي کَ اى هلزيبى ػوام ثْ ّ ثو هجٌبي كوَ اُل 

ُويي ْٛه اثي ًلين ٕبؽت ( 34.)ٌٍذ كزْا هي كاك ،اهب اثي هزجيَ اّ ها كه ىهوٍ ّيؼيبى ثَ ؽَبة آّهكٍ اٍذ 

کبى ».ُت كوِي اُل ٌٍذ ها ّيؼَ كاًَزَ ّ كهثبهٍ اّ چٌيي گلزَ اٍذ اللِوٍذ ّبكؼي ،هُجو يکي اى هنا
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ؽبل آًکَ كه ٌٍي ثْكى ٍليبى صْهي ،ّبكؼي ّ اهضبل آًبى روكيلي ًيَذ ،اهب (35.)«الْبكؼي ّليلاً كي الزْيغ 

کلوَ  ٕوف كٍّذ كاهي اُل ثيذ ػليَ الَالم هْعت اٛالم کلوَ ّيؼَ ثو آى ُب ّلٍ اٍذ کَ اى ٍّؼذ کبهثوك ايي

 .ؽکبيذ كاهك ًَ ّيؼَ اػزوبكي هٖطلؼ كه ىهبى هب (ػليِن الَالم )كه آى ىهبى ،كه هلِْم كٍّذ كاهي اُل ثيذ 

كه عٌگ ُبي كّهاى اهبم ػلي ػليَ الَالم ،فْٖٕبً عٌگ ٕليي ،ثيْزو ٍپبٍ آى ؽٚود ها کَبًي رْکيل هي كاكًل 

ثٌبثوايي ،اثي (36.)فْآ ّيؼَ ها كه ثو هي گوكذ  کَ ثَ اهبهذ ّيقيي اػزوبك كاّزٌل ،هگو رؼلاك اًلکي کَ

اػضوکْكي هي رْاًل اى ًْع ّيؼيبًي ثبّل کَ ثَ اهبهذ ّيقيي اػزوبك كاهك ّ ثَ لؾبظ كوِي ّ کالهي ،کبهالًپيوّ 

هکزت رٌَي اٍذ ،اهب ًَجذ ثَ فبًلاى پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ّ فْٖٕبً ػلي ثي اثي ٛبلت ػليَ الَالم هؾجذ 

 .ك ،ًَ ايٌکَ ثَ هؼٌبي فبٓ ،اّ ها ّيؼَ ثلاًين كاه

كه ايي هْهك ثبيل گلذ کَ اّالً ىيو ٍإال .يکي اى كاليل ّيؼَ كاًَزي اثي اػضن ،ًول ّهبيغ هٌبكي ػلالذ ٕؾبثَ اٍذ 

ػالٍّ ثو .هكزي ػلالذ ٕؾبثَ ثب گياهُ ّاهؼيذ ُبي ربهيقي ،ؿوٗ ّهىي گياهّگو ها ًَجذ ثَ ٕؾبثَ ،صبثذ ًوي کٌل 

يکي اى كّ كوهَ هِن کالهي -ايي ،پنيوُ ػلالذ روبم ٕؾبثَ عبي ثؾش ّ رأهل كواّاى كاهك ثَ گًَْ اي کَ كوهَ هؼزيلَ 

 (37)«الٖؾبثخ ػلّل اال هي هبرل ػليبً »ػلالذ ُوَ ٕؾبثَ ها اًکبه کوكٍ اًل ،آى عب کَ گلزَ اًل -اُل ٌٍذ 

 آصبه اثي اػضن کْكي.2-1

 

 (38.)يبك ّلٍ اٍذ ؛اللزْػ ،الوألْف ّ الزبهيـ  ثواي اثي اػضن کْكي ٍَ اصو

آًچَ كؼالًكه كٍزوً هواه كاهك ،کزبة اللزْػ اٍذ ّ كه هؼغن األكثبء آهلٍ اٍذ کَ اثي اػضن ثيِ اى كّ کزبة ًلاّزَ ّ 

هأهْى آؿبى  ُو كّي آى ها يبهْد ؽوْي كيلٍ کَ کزبة اللزْػ رب ايبم ُبهّى الوّيل ها كه ثوكاّزَ ّ کزبة الزبهيـ اى كّهٍ

اهب ًکزَ اي کَ ثبهي هي هبًل ،ؽغن ّ گَزوٍ ّوْل کزبة اللزْػ (39.)کوكٍ ّ رب آفو كّهٍ هوزله ها كه ثو هي گيوك 

ايي كه ؽبلي اٍذ کَ ثٌب ثَ گلزَ يبهْد .اٍذ کَ اى فالكذ اثْثکو آؿبى هي ّْك ّ رب ؽکْهذ هَزؼيي اكاهَ كاهك 

 .هَ كاّزَ اٍذ ،کزبة اللزْػ رب كّهٍ ُبهّى الوّيل اكا

 کزبة اللزْػ.2

 

ربهيـ ًگبهي اٍالهي ّبفَ ُبي گًْبگْى ّ ّيٍْ ُبي هقزللي كاهك ،کَ يکي اى هِن رويي آًِب ها كزْػ ًگبهي ،رْکيل 

كزْػ ،عوغ كزؼ ّ كه إطالػ ربهيـ ًگبهي اٍالهي ثَ ّبفَ اي اٛالم هي ّْك کَ ثَ ثيبى چگًْگي .هي كُل 

گوچَ کزبة اللزْػ اثي اػضن هْْٙع (40.)يو هَلوبى ثَ ّاٍطَ هَلوبًبى هي پوكاىك گْْكى يب رٖوف ٍوىهيي ُبي ؿ

كزؼ ٍوىهيي ُب ها ًيي كه فْك عبي كاكٍ ،اهب ٙوي آًکَ ّبهل كزؼ ٍوىهيي ُب كه ػٖو فللبي اّليَ ّ اًلکي پٌ اى آى 

صيو ّ ؿيو ايٌِب ًْػي ربهيـ اٍالم هي رْاى آى ها هبًٌل کزبة ُبيي چْى ربهيـ ٛجوي ،افجبه الطْال ،کبهل اثي ا.اٍذ 

 (41.)ػوْهي كاًَذ 

هغلَي كه ثؾبه (43.)ّ كه ثوفي كيگو ،كزْػ الْبم ًبهيلٍ ّلٍ اٍذ (42)کزبة اللزْػ كه ثؼٚي هٌبثغ ،كزْػ االٍالم 

کزبة اللزْػ  ّ يبهْد ؽوْي آى ها کزبة اللزْػ فْاًلٍ ّ اكيّكٍ اٍذ کَ(44)االًْاه ثب ًبم ربهيـ اللزْػ اى آى يبك کوكٍ 

ثَ ّوبهٍ 3ًَقَ فطي کزبة اللزْػ كه كّ علل كه کزبثقبًَ اٍزبًجْل ،ميل اؽول (45.)،هؼوّف ّ هِْْه هي ثبّل 

م ثب 1991./م1411اهب هزي هْهك ثوهٍي پژُِّ ؽبٙو ،ًَقَ اي اٍذ کَ كه ٍبل (46.)ًگِلاهي هي ّْك 2956

زْو ّلٍ کَ علل ًِن ثَ كِوٍذ ُب افزٖبٓ يبكزَ ّ رؾوين ػلي ّيوي ،رٍْٜ كاهاالْٙاء ثيوّد كه ًَ علل هٌ

 .ُْذ علل كيگو ،هزي کزبة ها رْکيل هي كُل ّ كه ُو کلام ثَ روريت ،هطبلت فبٓ ربهيقي آهلٍ اٍذ 
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علل اّل ،اى ٍويلَ ثٌي ٍبػلٍ آؿبى هي ّْك ّ كه ثوگيوًلٍ فالكذ اثْثکو ،عٌگ ُبي هكٍ ،فالكذ ػوو ّ هفلاكُبي 

علل اّل ثَ اكاهَ فالكذ ػوو ّ ٍپٌ فالكذ ػضوبى ّ آؿبى كّهٍ اهيو الوْهٌيي ػلي ػليَ . كّهاى فالكذ ّي اٍذ

علل .علل ٍْم ثَ فالكذ اهبم ػلي ػليَ الَالم ّ ؽْاكس ايي كّهٍ پوكافزَ اٍذ .الَالم افزٖبٓ يبكزَ اٍذ 

 چِبهم ،ّبهل اكاهَ فالكذ اهبم

بى ٕلؼ ايْبى ثب هؼبّيَ رب آؿبى هيبم ؽَيي ػليَ الَالم ػلي ػليَ الَالم فالكذ اهبم ؽَي ػليَ الَالم ّ عوي

علل پٌغن ثَ هيبم اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ّ ّاهؼَ ِّبكد آى ؽٚود پوكافزَ ّ هَوزي اى آى ثَ ػجلهللا ثي .اٍذ 

ويبى علل ّْن ، ّهبيغ هيي ّ كهّذ گًْبگًْي چْى افجبه اىاههَ ، ع. ىثيو ّ فالكذ هوّاى ثي ؽکن افزٖبٓ يبكزَ اٍذ 

علل . هِلت ، هيبم رْاثيي ، هيبم هقزبه صووي ، افجبه هؾول ؽٌليَ ّ ثقْي اى فالكذ ػجل الولک ثي هوّاى ها كه ثوكاهك 

افزٖبٓ (ػجل الولک ثي هوّاى ، ٍليوبى ثي ػجل الولک ّ ػوو ثي ػجل الؼييي )ُلزن ثَ فالكذ ٍَ ري اى فللبي اهْي 

فالكذ يييل ثي ػجلالولک آؿبى هي ّْك ّ ٍپٌ فالكذ ُْبم ثي ػجل الولک يبكزَ اٍذ ّ ًِبيزبً علل ُْزن کزبة اى 

، اهبهد ّليل ثي يييل ثي ػجل الولک ، فوّط ػجبٍيبى ثو هوّاًيبى ، ّکل گيوي فالكذ ػجبٍيبى ، فالكذ هٌْٖه ، 

ى ثيبى ّلٍ فالكذ هِلي ، فالكذ ُبكي ، فالكذ ُبهّى الوّيل ، فالكذ اهيي ، فالكذ هأهْى ّ فالكذ هؼزٖن كهآ

 .ُوچٌيي ثَ ُبهّى ، ّاصن ، هزْکل ّ هٌزٖو اّبهٍ ُبيي كاهك ّ ثب ثَ فالكذ هٍيلى هَزؼيي پبيبى هي پنيوك . اٍذ 

اهب اللزْػ هْعْك ( 47)ُوبى ْٛه کَ گلزَ ّل ، گياهُ يبهْد ؽوْي کزبة اللزْػ رب ايبم ُبهّى الوّيل ها كه ثو كاهك ، 

يبهْد ؽوْي گياهُ کوكٍ اٍذ ، يؼٌي رب ىهبى ثَ فالكذ هٍيلى هَزؼيي ها ثَيبه ثيْزو اى آى چييي اٍذ کَ 

اگو گلزَ ّْك کَ كّ کزبة الزبهيـ ّ اللزْػ ثَ ُن ٙويوَ ّلٍ ّ كه هبلت کزبة اللزْػ ثَ كٍذ هب . ّبهل هي ّْك 

ؽبل آًکَ اللزْػ ( 48)،هٍيلٍ ، ثبى ايي اّکبل ثبهي هي هبًل کَ کزبة الزبهيـ رب آفو كّهٍ هوزله ها كه ثو هي گوكزَ 

هگو ايٌکَ گلزَ ّْك کَ کزبة الزبهيـ ميل اللزْػ هواه گوكزَ ّ کزبة ّاؽلي ها . هْعْك ، اى كّهٍ هَزؼيي علْرو ًوي هّك 

رْکيل كاكٍ کَ رب آفو كّهٍ هوزله ها ّبهل هي ّلٍ اٍذ ، لکي ٛجن آًچَ اى آفو اللزْػ هْعْك ثَ كٍذ هي آيل ، 

 ػلي ثيّقٖي ثَ ًبم هؾول ثي 

هؾول ٛجٌني كه هوى ًِن ُغوي آى ها ثبىًْيَي ّ اٍزٌَبؿ کوكٍ ّ اؽزوبل ايي اهو َُذ کَ هَزٌَـ هنکْه رب 

ىهبى هَزؼيي ها ٛي كّ هغلل ًگبهُ كاكٍ ،اهب كه اٍزٌَبؿ ثبهي هبًل ،يب رْكين ًيبكزَ ّ يب ايٌکَ كه هغلل علاگبًَ اي 

 .کزبثذ کوكٍ کَ ثَ كٍذ هب ًوٍيلٍ اٍذ 

 ِوٍ گيوي اى روعوَ كبهٍي اللزْػ كه رؾوين عليل هزي ػوثي ايي کزبةث.1-2

 

کَ هؾول «ٕلهاكزقبه اکبثو فْاهىم »م رٍْٜ هؾول ثي اؽول هَزْكي ُوّي ثواي 1200/م596کزبة اللزْػ كه ٍبل 

و ثَ كبهٍي ث(49)ػالء الليي رکِ يب ػالء الليي هؾول فْاهىهْبُي ثبّل ،.ؽَيي هّؽبًي اؽزوبل كاكٍ اٍذ 

روعوَ کزبة رؾذ ػٌْاى اللزْػ ثَ ىيْه ٛجغ آهاٍزَ ّلٍ کَ اى ًْع روعوَ ُبي آىاك ثَ ؽَبة هي (50.)گوكاًلٍ ّل 

روعوَ .روعوَ اللزْػ ثب ثيبى ؽْاكس هيبم اهبم ؽَيي ػليَ الَالم پبيبى هي پنيوك .آيل ّ اُويذ اكثي ثَيبهي كاهك 

آهبي ػلي .وّه ايبم كچبه آٍيت كيلگي ّ اكزبكگي ّلٍ اٍذ اللزْػ هي رْاًل هکول هزي ػوثي آى ثبّل کَ كه ه

ّيوي ،كه رؾوين کزبة اللزْػ ،ثَ هٌظْه عجواى اكزبكگي ُب ،كه هْاهك هزؼلكي اى روعوَ كبهٍي آى ثِوٍ گوكزَ اٍذ 

ي ثَ ُويي كليل ،هَوذ ُبيي اى هغللاد يک كّهٍ ها ًضو كبهٍي رْکيل هي كُل ،هضالً كه علل اّل كّ هْهك كبهٍ.

ثب ًبهَ اثْثکو ثَ فبللثي ّليل ّ كٍزْه اّ ثَ ؽوکذ ثَ ٍْي ػوام آؿبى هي ّْك ّ 91هْهك اّل ،اى ٕلؾَ :)آهلٍ اٍذ 

ثب ًبهَ فليلَ كّم ثَ يييلثي اثي ٍليبى ّ ػيبٗ ثي ؿٌن كِوي كه 319هْهك كّم ،اى ٕلؾَ .اكاهَ كاهك 100رب ٕلؾَ 
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هْهك اّل :كه علل كّم هْاهك هزؼلكي ثَ كبهٍي آهلٍ اٍذ .(اهَ كاهك ّبم آؿبى هي ّْك ّ عي اًلکي رب آفو علل اّل اك

ثب 193هْهك كّم ،اى ٕلؾَ .اكاهَ كاهك 107کَ ثب هزل ػوو ّ ػول فالكذ ػضوبى آؿبى هي ّْك ّ رب ٕلؾَ 95اى ٕلؾَ 

کَ ؽلّك يک ٕلؾَ هْهك ٍْم ،.اكاهَ كاهك 208ًبهَ ػضوبى ثَ هبلک اّزو ّ اًلکي هجل اى آى ،آؿبى هي ّْك ّ رب ٕلؾَ 

 243ّ 242ّ ًين اٍذ ،كه ٕلؾبد 

ثَ ًظو هي هٍل کَ اللزْػ هْعْك هْزول ثو روبم هزي إلي ًيَذ ،چٌبى کَ .ثؼل اى هزل ػضوبى ّاهغ آهلٍ اٍذ 

 (51.)هْهكي اى ايي کزبة ها کَ اثي ٛبًّّ ًول کوكٍ كه هزي ؽبٙو ًيبهلٍ اٍذ 

 ّيژگي ُبي ربهيـ ًگبهي اللزْػ.2-2

 

كه هُّ .ّيٍْ ٍبل ّوبهي ّ ّيٍْ هْْٙػي :يـ ًگبهي اٍالهي ،كّ هُّ ثواي رٌظين هْاك ربهيقي ّعْك كاهك كه ربه

اهب .ٍبل ّوبهي هؾْه رٌظين هْاك ّ هطبلت ربهيقي ،ٍبل اٍذ ّ ؽْاكس ُو ٍبل ثَ روريت ُوبى ٍبل مکو هي ّْك 

برل ،كزْػ ّ ٛجوبد ،اًَبة ّ هلى ّ كه ّيٍْ ي هْْٙػي ،ّقٖيذ ُبي هِن ،فبًلاى ُب ،كّلذ ُب ،ؽوّة ّ هو

هوزل الؾَيي ،ّاهؼخ ٕليي ،هوزبل ( 52)هؾْه رٌظين هطبلت اٍذ الوؼبهف اثي هزيجَ ،هوّط النُت هَؼْكي ،...

کزبة اللزْػ ثَ ّيٍْ (53.)الطبلجيٌي ،كزْػ الجللاى ّ اهضبل آًِب ها هي رْاى ًوًَْ ُبيي ثواي هُّ هْْٙػي مکو کوكٍ 

اگو .زَ ّ ٍبل كه رلّيي آى ،هلفليذ ًلاهك ّ ثب هْْٙع ربهيـ فللب ،كزْػ ّ ؽوّة ،رٌظين ّلٍ اٍذ هْْٙػي ًگبهُ يبك

ُو آًچَ اى گياهُ ُبي گًْبگْى ايْبى ٌّيلم ،گوكآّهي ًوْكم ّ ٍپٌ ثو ّيٍْ ّاؽل رأليق »ثزْاى ايي گلزَ اثي اػضن 

 .بة اللزْػ ها كه ّيٍْ ػوَٙ ّ اهائَ ،روکيجي كاًَذ ها ثو روکيجي ثْكى ّيٍْ اهائَ ،ؽول کوك ،هي رْاى کز(54.)«کوكم 

 اٌٍبك ّ هٖبكه.3-2

 

اثي اػضن ثَ هؿن هّاط مکو ٍلَلَ اٌٍبك ،هٌبثغ ّ هٖبكه افجبه ربهيقي ّ رٖويؼ ًبم ّيْؿ هؾلس ّ هْهؿ كه هوى ُبي 

ًْبى هي كُل کَ اّ ٍْم ّ چِبهم ُغوي ،اى ايي کبه فْككاهي ّهىيلٍ ّ ػلم مکو ٍلَلَ اٌٍبك ،هٖبكه ّ هٌبثغ ،

الجزَ ثَيبهي اى هطبلت کزبة اللزْػ كه کزبة ُبي .هْهفي اٍذ کَ مکوهٌبثغ ّ هٖبكه ثوايِ اُويزي ًلاّزَ اٍذ 

هلائٌي ،اثي هقٌق ،ًٖوثي هياؽن ،ُْبم کلجي ّ كيگواى ّعْك كاهك ّ كه هْهاكي ُن اثي اػضن ثَ ثوفي اى هٖبكه ّ 

 هَبًيل فْك

كهايي هَوذ ،ًبم کَبًي کَ اثي اػضن ثب للع .غ كهکزبة ّي هي رْاى ثَ آًِب كٍذ يبكذ اّبهٍ کوكٍ اٍذ ّ اى رزج

 .اى آًِب فجو ًول کوكٍ ،مکو هي ّْك «ؽلصٌي »

 (55)ػي اثيَ اٍيل ثي ػلووَ ؛)عؼبل ثي اٍيل ٍکبٍکي .1

 (56)ًؼين ثي هياؽن ؛.2

 (57)اٍؾبم ثي يٍْق كياهي؛.3

 (58)ػلي ثي ػبٕن ؛-4

 (59)ٍبئت کلجي ؛ ُْبم ثي هؾول-5

 (60)اثْالؾَي ػلي ثي هؾول هلائٌي -6

 (61)ػضوبى ثي ٍلين ؛-7

 (62)؛(اثْ هقٌق )لْٛ ثي يؾيي ثي ٍؼيل اىكي -8

 (63)ػجلالؾويل ثي عؼلو ؛-9
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 (64)اثْ ػجلهللا هؾول ثي ػوو ّاهلي ؛-10

 (65)اثْ يييل هِلي ؛-11

 (66)اثواُين ثي ػجلهللا ثي ػالء هوّي ؛-12

 (67)ن ٍِل ثي هؾول ٕبًغ ؛اثْؽبر-13

 (68)ػجلهللا ثي ػجلالوؽوي فياػي ؛-14

 (69)ػجلهللا ثي هؾول ثلْي ؛-15

 (70.)ٍلين -16

،ًول کوكٍ کَ كه إطالػ ػلن ؽليش ثو ًول ثي ّاٍطَ كاللذ كاهك ّ هواك اى آى «ؽلصٌي »اثي اػضن اىايي اكواك ثب للع 

ايي كه ؽبلي (71.)يلٍ ثبّل کَ ثَ آى ،ٍوبع ًيي گلزَ هي ّْك ايي اٍذ کَ هاّي ،هزي هکزْة ها اى ّيـ فْك ٌّ

اٍذ کَ ثَ لؾبظ ىهبًي ،ًول ؽليش اى ثَيبهي آًبى ،رٍْٜ اثي اػضن ثَ ْٛه هَزوين ،اهکبى ًلاهك ،ىيوا عؼبل ثي 

 اٍيل ٍکبٍکي كوىًل اٍيل ثي ػلووَ اى

م كْد کوكٍ ّ ُْبم ثي 153لثي عؼلو كهم ّكبد يبكزَ ّ ػجلالؾوي20إؾبة ػيبٗ ثي ؿٌن كِوي اٍذ کَ كه ٍبل 

ّ هلائٌي هزْكبي (73)كه گنّزَ .م207ّ هؾول ثي ػوو ّاهلي كه (72)م ّكبد يبكزَ 204هؾول ثي ٍبئت کلجي كه 

الجزَ ايي اؽزوبل ّعْك كاهك کَ ًبٍـ يب کَي کَ اللزْػ ها ثبىًْيَي کوكٍ ،ثلّى رْعَ ثَ ( 74.)م اٍذ 225

ثب ايي ّٕق ،کزبة اللزْػ هي رْاًل .جيوُب ها عبثَ عب کوكٍ يب چييي ثلاى اكيّكٍ ثبّل هٖطلؾبد ؽليضي ّ هعبلي ،رؼ

ّاعل هؼيبه كهٍزي گياهُ ُبي ربهيقي ثبّل ،ىيوا ثب رْعَ ثَ رقٖٔ ًْيٌَلٍ ّ ُوچٌيي رقٖٖي ثْكى کزبة اللزْػ 

ُ ُبي ربهيقي اٍذ ،ثواي ّ رٌبٍت ٌُلٍي گياهُ ُبي ربهيقي آى ،اٛويٌبى ػوكي کَ هِن رويي هؼيبه ٕؾذ گياه

افجبه ربهيقي کزبة اللزْػ اى عِذ اػزجبه ّ ايغبك اٛويٌبى ،ثبيل كه كهعَ گياهُ ُب ّ هّايبد .فْاًٌلٍ ؽبٕل هي ّْك 

کزبة ُبي ربهيقي ؿيو هَزٌل ،ُوبًٌل افجبهالطْل ، ربهيـ يؼوْثي ّ هبًٌل آى هواه گيوك ،كه ؿيو ايي ْٕهد ،روعيؼ ثال 

آهل ،ىيوا اؽزوبل هَٖ گْيي ّ كهّؽ پوكاىي كه ُوَ کزبة ُبي ؿيو هَزٌل ّعْك كاهك ،ػالٍّ ثو ايٌکَ هوعؼ الىم فْاُل 

 .اثي اػضن ٛؼٌي اٍذ کَ اى عبًت هقبللبى گياهُ ُبي ّي ثو اّ ّاهك ّلٍ اٍذ « هٖبٓ ثْكى »ارِبم 

 ًگبٍ اعوبلي ثَ ثؼٚي اى گياهُ ُبي اللزْػ كه ثبة ّاهؼَ کوثال(ة

 

هطغ ًظو اى ٕؾذ ّ ٍون .ذ هؼزٌبثِي اى کزبة اللزْػ ها ثَ گياهُ ؽبكصَ کوثال افزٖبٓ كاكٍ اٍذ اثي اػضن هَو

هّايذ ُبي اّ كهايي ثبة ،ٍّؼذ ّ رلٖيل گياهُ ُبي اثي اػضن كه فْٖٓ ّاهؼَ کوثال ،ثب رْعَ ثَ رؼلن اّ ثَ هوى 

ُ ُبي اثي اػضن كه ثبة ّاهؼَ کوثال كه ايي، ثقِ ثوهٍي روبهي گياه.ُبي ٍَ ّ چِبه ُغوي ،هبثل هالؽظَ اٍذ 

هيَوًيَذ ، چَ ايٌکَ هزٌبٍت ثب گٌغبيِ يک ثقِ ايي هوبلَ ًجْكٍ ّ ثلکَ هوبلَ ُبي كيگو ّ هغبل ُبي ثيْزوي 

 .ها هي ٛلجل،اى ايي هّ ثَ ثؼٚي اى آًِب ًگبٍ اعوبلي فْاُين كاّذ 

 الَالمافجبه پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ اى ِّبكد اهبم ؽَيي ػليَ .1

 

گياهُ اللزْػ كهثبهٍ ؽبكصَ کوثال ثب هّايذ افجبه پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ اى ِّبكد اهبم ؽَيي ػليَ الَالم آؿبى 

گو چَ ايي ؽليش ثب هّايذ ام اللٚل ،ُوَو ػجبً ثي ػجلالوطلت ّ ام ٍلوَ ُوَو گواهي پيبهجو اٍالم .هي ّْك 

ا ثَ ْٛه ثَيبه هجَْٛ هطوػ کوكٍ ّ ثَ گًَْ ُبي هقزلق ،آى ها گياهُ کَ ؽليش ه(75.)كه هٌبثغ گًْبگْى مکو ّلٍ 

 :کوكٍ اٍذ 
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اثبى ثي ػلبى اى ام اللٚل ًول کوكٍ کَ ّي كه ػبلن هؤيب هٚيَ اي ها هْبُلٍ کوك ّ آى ايٌکَ هطؼَ اي اى ثلى هجبهک 

ها ثب پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ هطوػ  ام اللٚل فْاثِ.پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ علا ّل ّ ثَ كاهي ام اللٚل اكزبك 

ًوْك ّ پيبهجو فْاة اّ ها ايٌگًَْ رؼجيو کوك کَ اى كبٛوَ ىُوا ٍالم هللا ػليِب كوىًلي ثَ كًيب هي آيل ّ هلري عِذ 

چييي اى فْاة كيلى ام اللٚل ًگنّذ کَ كبٛوَ ىُوا ٍالم هللا ػليِب .ّيوكُي ثَ ام اللٚل ٍپوكٍ هي ّْك 

ام اللٚل كه .ّل ّ اّ ها ؽَيي ًبم ًِبك ّ ٍپٌ آى پَو ها ثَ ام اللٚل ّاگناه کوك رب ثَ اّ ّيو كُل ٕبؽت كوىًلي 

اكاهَ هي گْيل کَ هّىي پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ آهل ّ ؽَيي ها اى هي گوكذ ّ ّبكهبى ثب اّ ثبىي هي کوك کَ 

ا اى پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ الَ گوكزن ّ اّ گويَ کوك هي اّ ه.ؽَيي ثْل کوك ّ هطوٍ اي اى آى هّي لجبً پيبهجو چکيل 

هي هكزن کَ آة ثيبّهم ّ لجبً .كوىًلم ؽَيي ها ًگويبى کَ لجبٍن ثب آة َّزَ هي ّْك !اي ام اللٚل :پيبهجو كوهْك .

بهجوكوهْك آى گبٍ کَ ثوگْزن ،چْوبى پيبهجو ها اّک آلْك كيلم ،ٍجت ها اى هٍْل فلا ٍإال کوكم ،پي.پيبهجو ها ثْْين 

 (76.)ُن اکٌْى عجوئيل آهل ّ ثَ هي فجو كاك کَ اهزن كوىًلم ؽَيي ها كه کٌبه كواد ثَ هزل هي هٍبًل :کَ 

ُويي هّايذ ها ثَ ّکل كيگوي اى اثي ػجبً ًول کوكٍ کَ ّي عجوئيل ها ثب گوُّي اى كوّزگبى كه ؽْٚه پيبهجو كيلٍ 

 ...اٍذ ّ 

 :اٍذ اى ّو ؽجيل اثي ػْى ًيي هّايذ کوكٍ 

ثبل ُبيِ ها كه ثؾو ػظين ،پِي کوك ّ ثَ إؾبة كهيب اػالى ػيا ًوْك ّ گلذ كوىًل (كوّزَ هأهْه كهيبُب )کَ هلک ثؾبه 

 هؾول هوزْل ّ هنثْػ اٍذ ّ ٍپٌ

آهل ثَ پيبهجو فجو كاك ّ ىهيي کوثال ها ثَ ايْبى ًْبى كاك ّ اكيّك کَ كه ايي ٍوىهيي ،كّ گوٍّ ثب ُن هي عٌگٌل ّ يکي 

 (77.)ى آًِب ٍزن پيَْ اٍذ کَ كوىًلد ؽَيي ها ثَ هزل هي هٍبًل ا

 :ُوچٌيي هّايزي كيگو اى ّوؽجيل ثي اثي ػْى ًول کوكٍ اٍذ 

رٌيي »ؽَيي ػليَ الَالم يک ٍبلَ ّل ،كّاىكٍ كوّزَ ؛يکي ثَ ْٕهد ّيو ّ يکي ثَ ْٕهد گبّ ّ كيگوي ثَ ْٕهد 

گو ثَ اّکبل ّ ْٕهد ُبي گًْبگْى کَ چِوٍ ُبي آًِب ٍوؿ هًگ ثْك ؟ّ چِبههي ثَ ْٕهد كوىًل آكم ّ ُْذ ربي كي!«

ثو پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ الَ ًبىل ّلًل ّ فجو ِّبكد ؽَيي ػليَ الَالم ها ثَ اّ گلزٌل ّ فجو كاكًل کَ گٌبٍ هبرل 

 (78.)ؽَيي ،ُوبًٌل گٌبٍ هبرل ُبثيل اٍذ 

يَ ّ آلَ اى ِّبكد اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ،گياهُ ّلٍ اٍذ اى كه هٌبثغ هقزلق هّايذ فجو كاكى پيبهجو ٕلي هللا ػل

ايي هّ ًوي رْاى كه هْهك ّهْع آى روكيل کوك ،كه گياهُ ُبي اثي اػضن ،هبلت ُب ّ گًَْ ُبي هزلبّري اى هّايذ آهلٍ 

وُ ُوَ الجزَ پني.اٍذ کَ كه ُوَ آًِب، ثَ هبرل اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ّ گٌبٍ ػظين هبرل اّبهٍ ّلٍ اٍذ 

گياهُ ُبي هوثْٛ ثَ ايي هّايذ كه کزبة اللزْػ هْکل اٍذ ،فْٖٕبً آًغب کَ اثي اػضن ثَ هَٖ ٍوايي هّي آّهكٍ ّ 

كوّزَ ُب ها ثَ ْٕهد ؽيْاًبد ّؽْي ّ اُلي گياهُ کوكٍ اٍذ ،ػالٍّ ثو ايٌکَ هؼلْم ًيَذ هاّي چگًَْ كِويلٍ 

ػيلَ ّ آلَ كوّزَ َُزٌل ؟ُوچٌيي كه گياهّي کَ اثي ػجبً اٍذ کَ هغوْػَ ؽيْاًبد كه ؽْٚه پيبهجو ٕلي هللا 

اكػبي هؤيذ عجوئيل ها کوكٍ اٍذ ،ايي پوٍِ هطوػ هي ّْك کَ آيب اثي ػجبً ّاهؼبً رْاًبيي كيلى كوّزَ ّؽي ها 

وك كاّزَ اٍذ ُوچٌيي آيب اثي اثي ػْى کَ گلزَ اٍذ كوّزَ هأهْه ثؾبه ها كيلٍ کَ ثبل ُبيِ ها كه ثؾو ػظين پِي ک

ّ ثَ اُل كهيب اػالى ػيا ًوْك ،چٌيي هلهد هؼٌْي ّ هبّهايي كاّزَ کَ ثزْاًل كوّزَ ها ثجيٌل ّ اى ّجَ عييوٍ فْک 

 ؟...ها هْبُلٍ ًوبيل ّ «ثؾوػظين »ؽغبى ،

 ٍلبهُ هؼبّيَ كهثبهٍ ؽَيي ػليَ الَالم.2
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ّيَ هي هٍل ّ ٙوي ثيبى هّيلاكُبي ٌُگبم اثي اػضن ثب گياهُ عويبى ثيؼذ گيوي هؼبّيَ ثواي يييل ،ثَ ّاهؼَ هوگ هؼب

 :هوگ هؼبّيَ ،ثَ ّٕيذ اّ هي پوكاىك ،اى عولَ ايٌکَ هؼبّيَ ثَ يييل ٍلبهُ اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ها کوك ّ گلذ 

ُوگي ثَ هّي اّ .اهب ؽَيي ثي ػلي ،اي يييل هجبكا کَ اّ ها اى فْك ثوًغبًي ،ثگناهکَ ُوعبي هي فْاُل ثوّك ...

ىًِبه کَ فلا ها هالهبد کٌي كه ؽبلي ! اي كوىًل .،ؽوهذ اّ ها ًگِلاه ّ هبل ّ هٌبل ثَيبه ثَ اّ ػطب کي  ّوْيو ًکِ

ُوبًب اثي ػجبً ثَ هي ًول کوك کَ ًيك .كه ايي ْٕهد اى ُالک ًّْلگبى فْاُي ثْك .کَ فْى ؽَيي كه گوكًذ ثبّل 

ايي اى پبک رويي اًْاه ػزورن ّ اى :يي کالم ها گلزَ اٍذ هٍْل فلا ثْكٍ ّ ايْبى ؽَيي ها ثَ ٍيٌَ هجبهک چَجبًيلٍ ،ا

اثي ػجبً گلذ کَ پيبهجو .افجبه مهيَ ام َُذ ،فلاًّل ،هجبهک ًگوكاًل کَي ها کَ ثؼل اى هي اّ ها ؽلع ًوي کٌل 

ى رْ عجوئيل آهل ثَ هي فجو كاك کَ اهزذ ثؼل ا:ٕلي هللا ػليَ ّ الَ ثَ فْاة ٍجکي هكذ ّ ٍپٌ ثيلاه ّل ّ كوهْك 

پيبهجو فلا چٌليي ثبه هبرل ؽَيي ها لؼي کوكٍ !اي يييل .كوىًلد ؽَيي ها فْاُل کْذ ّ هبرل اّ لؼيي ايي اهذ اٍذ 

 (79.)اٍذ ،هَن ثَ فلا کَ ؽن اّ ثَيبه ػظين اٍذ 

هب ٍلبهُ هؼبّيَ ثَ يييل هجٌي ثو هلاها کوكى ثب اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ،كه هٌبثغ كيگو ًيي گياهُ ّلٍ اٍذ ،ا

ّٕيذ هؼبّيَ ثَ يييل كهثبهٍ اهبم .گياهُ اثي اػضن هًگ ّ ثْي فبٕي كاهك کَ هي رْاى آى ها هجبلـَ آهيي ثْكى ؽول کوك 

ؽَيي ػليَ الَالم ،عيء آهْىُ ّگوكُبي ٍيبٍي ثَ يييل اٍذ ؛يؼٌي ايٌکَ اگو يييل هي فْاُل ؽکْهزِ پبيلاه 

ل ًَ ايٌکَ هؼبّيَ اى ٍواػزوبك ّ كهک ؽوهذ ّاهؼي اهبم ؽَيي ثَ يييل ثوبًل ،ثبيل ثب اهبم ؽَيي ػليَ الَالم هلاها کٌ

ثَ ؽوهذ ّ عبيگبٍ اهبم ؽَيي پي ثوكٍ .اگو هؼبّيَ آًگًَْ کَ اثي اػضن گياهُ کوكٍ اٍذ .ٍلبهُ اّ ها کوكٍ ثبّل 

ثَ ِّبكد هٍبًيل  ثْك ،چوا ؽکْهذ ها رؾْيل اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ًلاك ّ چوا فْك اّ اهبم ؽَي ػليَ الَالم ها

 ؟ربهيـ ٛجوي ّ افجبهالطْل ،

ؽَيي ثي ػلي ها اُل ػوام هُب ًوي کٌٌل »:ٍلبهُ هؼبّيَ ثَ يييل ها كهثبهٍ اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ًول کوكٍ اًل 

 كه ايي ًول ،هّايذ اثي ػجبً ثَ چْن ًوي فْهك(.80)«ّ ّاكاه ثَ فوّعِ هي کٌٌل ،اگو ثو اّ پيوّى ّلي ،اى اّ كهگنه 

. 

 فْاة كيلى اهبم ؽَيي ػليَ الَالم کٌبه هجو پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ.3

 

الَالم ػليک يب هٍْل هللا اًب الؾَيي ثي كبٛوَ »:ؽَيي ّجبًَ اى هٌيل فبهط ّل ّ ثَ ٛوف هجو علُ هكذ ّ گلذ 

هوا ؽلع ًکوكًل ّ فْاه  ؛اي هٍْل فلا ،گْاٍ ثبُ کَ آًِب...ي اًب كوفک ّ اثي كوفک ّ ٍجطک الني فللذ ػلي اهزک 

 :ّت كّم ًييؽَيي کٌبه هجو علُ آهل ّ ثؼل اى اهبهَ كّ هکؼذ ًوبى چٌيي گلذ .«ّووكًل 

ايي هجو هٍْل ّ كوٍزبكٍ رٍْذ ّ هي پَو كفزو اّ َُزن ّ هي كاًي کَ چَ هْکلي هوا كه ثو گوكزَ !فلاًّلا»

ؽن ايي هجو ّ کَي کَ كه آى آههيلٍ ،اىرْ هي فْاُن ثواين ،فلايب هي هؼوّف ها كٍّذ كاهم ّ اى هٌکو ثيياهم ؛فلايب ثَ 

ؽَيي گويَ ىيبكي کوك ّ كه ٍپيلٍ كم ٕجؼ ثَ فْاة هكذ كهػبلن هؤيب كيل کَ پيبهجو .«آى گييي کَ هٙبي رْ كهآى اٍذ 

لم كوىً:ثب گوُّي اى كوّزگبى كهاٛواف ّي آهل ؽَيي ها ثَ ٍيٌَ چَجبًيل ّ هيبى كّ چْوِ ها ثٍْيل ّ كوهْك 

گْيب ًيكيک اٍذ کَ رْ ها كه ىهيي کوة ّ ثال هوزْل ّ هنثْػ رٍْٜ گوُّي اى اهزن ثجيٌن ،رْ كه آًغب ثب لت !ؽَيي 

اي .ثب ايي ّعْك ،آًِب اى هي اهيل ّلبػذ كاهًل ،كه هيبهذ ُوگي ّلبػزي ثواي آًِب ًيَذ .رٌَْ کْزَ هي ّْي 

ُوبًب كه ثِْذ ثواي رْ عبيگبُي اٍذ کَ ثب ِّبكد ثَ آى .م رْ پله ّ هبكه ّ ثواكهد ًيك هٌٌل ّ هْزب! ؽجيجن ؽَيي 

اهب پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ الَ .ؽَيي كه فْاة اى علُ فْاٍذ کَ اّ ها ًيكُ ًگَ كاهك رب ثَ كًيب ثوًگوكك .هي هٍي 

ؽَيي اى .ّْي  چبهٍ اي عي هعْع ثَ كًيب ًلاهي رب ايٌکَ ثَ كي٘ ّ صْاة ػظين ِّبكد ًبئل!ثَ اّ گلذ کَ اي ؽَيي 
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كه ايي هّى ،ؿوگيي رو اى اُل ثيذ هٍْل .فْاة ثيلاهّل ّ فْاثِ ها ثب اُل ثيذ فْيِ ّ ثٌي ػجلالوطلت ثبىگْ کوك 

 (81.)هللا كه ّوم ّ ؿوة ػبلن کَي ّعْك ًلاّذ 

ي ّ افجبه هٚيَ فْاة كيلى اهبم ؽَيي ثو ٍو هجو پيبهجو ٕلي هللا ػليَ ّ آلَ ُو چٌل كه هٌبثؼي ، چْى ربهيـ ٛجو

ّيـ ٕلّم كه کزبة اهبلي ثَ ْٛه هَزٌل اى اهبم ٕبكم ( 82. )الطْال ًيبهلٍ ، اهب هٌبثغ كيگو آى ها گياهُ کوكٍ اًل

ّ اثي ِّو آّْة ، ٙوي گياهُ هٚيَ فْاة كيلى اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ، (83)ػليَ الَالم ، ثَ ًول آى پوكافزَ ،

هللا ثي ؽٌجل ّبکوي ، ّبکو ثي ؿٌوَ ، اثْاللٚل ُبّوي ّ هبًٌل آًِب  ثَ اثي ثبثْيَ هوي ، ٍيل عوعبًي ، ػجل

اىًظو ٕؾذ ربهيقي ، ثَ كليل ًول اهبلي ٕلّم ّ هٌبهت اثي ِّو آّْة هي رْاى ثَ ( .84. )اٍزٌبك عَزَ اٍذ 

هك کَ إل آى اٛويٌبى ؽبٕل کوك ، لکي آى گًَْ کَ اثي اػضن گياهُ کوكٍ ثيْزو ثب كيلگبٍ کَبًي ُوقْاًي كا

كلَلَ هيبم اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ها ٕوكبً ِّبكد هي كاًٌل ،ؽبل آًکَ اى کلوبد ّ ٍقٌبى اهبم چيي كيگوي ثَ 

اگو ّاهؼبً ؿوٗ هيبم اهبم ؽَيي ػليَ الَالم، ِّبكد ٕوف اٍذ ، چوا اهبم ٌُگبم هّيبهّيي ثب ٍپبٍ . كٍذ هي آيل 

 (85.)ذ ؟ؽو ،رٖوين ثَ اًٖواف ّ ثوگْذ ثَ ٍْي هليٌَ گوك

 ّٕيذ اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ثَ ثواكهُ هؾول ؽٌليَ. 4

 

ايي . ثَ ًبم فلاًّل ثقٌْلٍ هِوثبى »: ؽَيي ثي ػلي ػليِوب الَالم كه ّٕيزي ثَ ثواكهُ هؾول ثي ؽٌيلَ ًّْذ 

ُي ، ُوبًب ؽَيي ثي ػلي گْا........ّٕيزي اٍذ اىؽَيي ثي ػلي ثي اثي ٛبلت ، ثَ ثواكهُ هؾول ثي ؽٌليَ ؛

هي كُل کَ ؛ فلا يکي اٍذ ّ هؾول كوٍزبكٍ ّ ثٌلٍ اٍّذ ّ ثَ ؽن ، اى عبًت فلاًّل ، هجؼْس گوكيلٍ ّ ُوبًب هجو ّ 

هي ٍزن پيَْ ّ رجَ کبه فبهط ًْلم ثلکَ كه پي ٕالػ ّ ًغبد اهذ علم هؾول . هيبهذ ّ ثِْذ ّ عٌِن ؽن اٍذ 

ف ّ ًِي اى هٌکو کٌن ّ اى ٍيوٍ علم هؾول ّ پلهم ػلي ّ کَ كهّك فلا ثو اّ ثبك ، َُزن ّ هي فْاُن اهو ثَ هؼوّ

 (86. )ٍيوٍ فللبي هاّليي پيوّي ًوبين 

گلذ ّگْي اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ثب ثواكهُ هؾول ؽٌليَ ٌُگبم ؽوکذ اى هليٌَ ثَ ٍْي هکَ ، كه هٌبثغ هقزلق ، 

 هؾول ؽٌليَ ثَ اهبم. گياهُ ّلٍ اٍذ 

غب ثوّك ّ کغب ًوّك ّ اهضبل آى ،اهبم ًيي اى ثواكهُ رْکو کوك ّ ٍقٌبى اّ ها ًٖيؾذ ّ هاٌُوبيي ُبيي کوك کَ ک

اهب ّٕيذ اهبم ثَ هؾول ؽٌليَ كه ّکل هکزْة ،ؿيواىاللزْػ اثي اػضن عبي كيگو کوزو كيلٍ ّلٍ ( 87.)كلَْىاًَ فْاًل 

ثي اػضن گوكزَ اٍذ ،چَ ايٌکَ کَ ػلي الظبُو اى ا( 88)هوزل الؾَيي ػليَ الَالم فْاهىهي آى ها ًول کوكٍ . اٍذ 

ها كاهك ، لکي كه گياهُ هٌبهت اثي ِّو آّْة « ّ ٍيوح القللبء الواّل يي الوِلييي »هبًٌل اثي اػضن ، ػجبهد 

 (89. )،ثؾبهاالًْاه ّ اػيبى الْيؼَ ٍيل هؾَي اهيي ػبهلي ايي ػجبهد ّعْك ًلاهك 

 ثؼٚي اى هّيلاكُب ي هکَ رب ػوام. 5

 

گياهُ هلٖل ّهّك اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ثَ هکَ ّ هلد اهبهذ ايْبى كه هکَ ّ ّهبيغ ايي هلد ،ثَ  اثي اػضن ثؼل اى

ٛجن .ّوػ ًبهَ ُبي کْكيبى ثَ اهبم ّ پبٍـ ايْبى ثَ آًِب ّ كوٍزبكى هَلن ثي ػويل ثَ ٛوف کْكَ هي پوكاىك 

ُبًي ثي ػوٍّ هنؽغي ثَ ّي هي هٍل گياهُ اثي اػضن ، اهبم ٌُْى كه هکَ اٍذ کَ فجو ِّبكد هَلن ثي ػويل ّ 

 :اثي اػضن ٍلو اهبم اىهکَ رب ػوام ها ايي گًَْ گياهُ هي کٌل . 

ؽوکذ ؽَيي ثي ػلي ػليَ الَالم اى هکَ ثَ ٍْي ػوام كه هّى ٍَ ٌّجَ هٖبكف ثب ُْزن مي الؾغَ ،هّى روّيَ 

کبهّاى ؽَيي كه هٌيل . وواُي هي کوك كه ايي ٍلو ،ُْزبك ّ كّ هوك اى ّيؼيبى ّ اُلجيزِ اّ ها ُ. ْٕهد گوكذ 
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ثب . ثؼل اى ػجْه اى آى عب كه ّهذ ظِو ثَ هٌيل صؼلجيَ هٍيل . فييويَ كوّك آهل ّ ؽلّك يک ّت ّ هّى كه آى رْهق کوك 

رْهق کْربُي كه آى ،ؽَيي ثي ػلي ها فْاة ٍجکي كوا گوكذ ،اىفْاة ثيلاه ّل كه ؽبلي کَ چْوبًِ اّک آلْك 

ؽَيي گلذ کَ كه فْاة ٍْاهي ها كيلم كه ًيكيکن رْهق کوك .،كوىًل ؽَيي ػلذ گويَ پله ها عْيب ّل ػلي اکجو . ثْك 

... ُوبًب ّوب ٛي هَيو هي کٌيل كه ؽبلي کَ هوگ ّوب ها ثَ ثِْذ هي ثوك ! اي ؽَيي : ّ كه فطبة ثَ هي گلذ 

 بػو ثوفْهك ّ ثؼل اىثؼل اى صؼلجيَ ، هبكلَ ؽَيي كه هٌيل ّوْم كوّك آهل ّ كه آى ثب كوىكم ّ

ثؼل اى هٌيل ّوْم ، ثَ هٖو ثٌي هوبرل . گلزگْ ثب اّ ّ گويَ ثو ِّبكد هَلن ثي ػويل ، اّؼبهي ها ثو ىثبى عبهي کوك 

ؽَيي ثب اّ هالهبد کوك ّ اّ ها ثَ ًٖود ّ يبهي فْيِ . كوّك آهل کَ فيوَ ػجلهللا ثي ؽو عؼلي كه آى ثوهواه ثْك 

 (.90.... )كوافْاًل 

عَِ هبكلَ اهبم ثب ٍپبٍ ؽو ثي يييل هيبؽي ، ٍقٌبى اهبم كه عوغ ٍپبٍ ؽو،گلذ ّ گْي ايْبى ثب ؽو ٍّبيو هْا

هّيلاكُبيي کَ هيبى اهبم ٍّپبٍ ؽوارلبم اكزبك ّ ًِبيزبً ًيكيک ّلى اهبم ؽَيي ػليَ الَالم ثَ ًيٌْا ،اىعولَ هطبلجي 

ٛجن ًول اثي اػضن ، اهبم ؽَيي ػليَ الَالم پٌ اى  (91. )اٍذ کَ اثي اػضن ثَ ْٛههلٖل ، گياهُ کوكٍ اٍذ 

اهبم كه ًبهَ ، اٍبهي اكواكي ، . ًيكيک ّلى ثَ ًيٌْا ثَ کْكيبًي کَ اؽزوبل صجبد هاي آًِب هي هكذ ، ًبهَ ًّْذ 

ػِل ّ  ها يبك آّه ّلٍ ّ آًِب ها ثَ... چْى ٍليوبى ثي ٕوك فياػي ،هَيت ثي ًغجَ ،هكبػَ ثي ّلاك ، ػجلهللا ثي ّال ّ 

پيوبى ّبى ّ ًبهَ ُبيي کَ ثَ ايْبى ًّْزَ ثْكًل ، فبٛوًْبى كوهْكٍ ّ ثَ ٍقٌبى پيبهجو اّبهٍ هي ًوبيل کَ كوهْك 

: 

چٌبًچَ کَي ٍلطبى ٍزوکبهي ها ثجيٌل کَ ؽوام فلا ها ؽالل ّ ٌٍذ هٍْل اّ ها ًبكوهبًي هي کٌل ّ كه هيبى ثٌلگبى 

 .واثو اّ ثَ اػزواٗ ًپوكاىك ،ثوفلاٍذ کَ اّ ها كه عبيگبٍ ٍزوکبه هواه كُل فلا ،ثَ گٌبٍ ٍّزن هي پوكاىك ؛ٍپٌ كه ث

 (92.)ٍپٌ ًبهَ ها ثَ هيٌ ثي هَِو ٕيلاّي هي كُل ّ اّ ها ثَ کْكَ هي كوٍزل 

ثواي هضبل ،ٛجن گياهُ اثي اػضن ، .ايي هَوذ اى گياهُ ُبي اثي اػضن كه هْاهكي ثب هٌبثغ كيگو ، ُوقْاًي ًلاهك 

ي ػليَ الَالم ٌُْى كه هکَ اٍذ کَ فجو ِّبكد هَلن ثي ػويل ّ ُبًي ثي ػوٍّ هنؽغي ها كهيبكذ هي اهبم ؽَي

اى ( صؼلجيَ ّ يب ىهّك )کٌل ، ؽبل آًکَ ٛجن گياهُ هٌبثغ كيگو،اهبم ؽَيي ػليَ الَالم كه هَيجو هاٍ هکَ ّ ػوام 

يي هطلت ها ربييل هي کٌل کَ كه هکَ اى ِّبكد رٖوين اهبم ثواي ٍلو ثَ ػوام ا( 93. )ِّبكد هَلن اٛالع هي يبثل 

 هَلن ثب فجو ًْلٍ اٍذ

كه ؿيو ايي ْٕهد ، فجو ِّبكد هَلن كه رٖوين گيوي اهبم ربصيو گناه ثْك ّ كٍذ کن آى ها ثَ ربفيو هي اًلافذ 

هٌبثغ كيگو  ُوچٌيي كه گياهُ اثي اػضن ،هؾل هالهبد اهبم ثب كوىكم ّبػو ، هٌيل ّوْم كاًَزَ ّلٍ ،ؽبل آًکَ كه

لويذ الؾَيي »:چٌبى کَ كه ّؼوي کَ هٌَْة ثَ كوىكم اٍذ ًيي الٖلبػ آهلٍ اٍذ ( 94)الٖلبػ مکو ّلٍ اٍذ ، 

ُويي ْٛه ٛجن ًول اثي اػضن ، اهبم اى ًيكيکي ًيٌْا ثَ کْكيبى ًبهَ كوٍزبك ، ؽبل آًکَ ( .95)« ...ثبهٗ الٖلبػ 

آى گبٍ کَ ٌُْى فجو ( 96)ها اى هٌيل ؽبعي يب ؽبعو ثواي کْكيبى كوٍزبك ثواٍبً ًول ٛجوي ّ كيگواى ، اهبم ايي ًبهَ 

ِّبكد هَلن ثَ اهبم ًوٍيلٍ ثْك ؛ يؼٌي كه ّاهغ ايْبى ايي ًبهَ ها كه عْاة ًبهَ هَلن ًّْذ کَ ّي كه آى ، اهبم 

ضن ًول کوكٍ ثب گياهُ هؾزْاي ًبهَ ًيي ثو اٍبً آًچَ اثي اػ( 97. )ها ثَ ٍلو ٍْي ػوام رْْين ّ روؿيت کوكٍ ثْك 

كيگو هٌبثغ ، رلبّد كاهك ، هضال کالم هٍْل فلا ٕل هللا ػليَ ّ آلَ ها اهبم ؽَيي ػليَ الَالم كه هٌطوَ ثيَٚ كه 

هٚيَ فْاة كيلى اهبم ٌّّيلى ٕلاي ُبرلي کَ هي گلذ ايي هبكلَ ها هوگ هي ( 98. )فطبة ثَ لْکو ؽو ثيبى کوك 

اهب اثي اػضن آى ها كه هٌيل صؼلجيَ گياهُ ( 99)ارلبم اكزبك « هٖو ثٌي هوبرل »كيکي ،ٛجن ًول ٛجوي كه ًي... ثوك ّ 

 .کوكٍ اٍذ 
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 هّى ػبّْها كه گياهُ اثي اػضن. 6

 

ًبثواثوي كّ ٍپبٍ اى ُوبى آؿبى عٌگ کبهالً آّکبه ثْك ؛ ٍپبٍ ؽَيي ها ٍي ّ كّ ًلو ٍْاهٍ ّ چِل ًلو پيبكٍ رْکيل 

ثب ّؼلَ ّه ّلى آرِ عٌگ ، كه .بثل ، ثو ثيَذ ّ كّ ُياه هوك عٌگي ثبلؾ هي گوكيل هي كاك ، كه ؽبلي کَ لْکو هو

كه ايي عب ثْك کَ ؽَيي ػليَ الَالم . ؽولَ اّل ، ؽلّك پٌغبٍ ّ اًلي اى إؾبة ؽَيي ػليَ الَالم ثَ هزل هٍيلًل 

ؽوثي يييل هيبؽي کَ كه رٖوين . «؟اهب هي هـيش يـيضٌب لْعَ هللا ؟ اهب هي ماة ينة ػي ؽوم هٍْل هللا »: كويبك ىك 

 اي: هبًلى ثب ٍپبٍ کْكَ كچبه روكيل ّلٍ ثْك ، ًلاي ؽَيي ها لجيک گلذ ّ ثَ ٛوف ّي آهل ، ػوٗ کوك 

هي اّليي کَي ثْكم کَ ثو رْ فوّط کوكم ّ ؽبال امى كٍ رب اّليي هوزْل كه هکبثذ ثبّن ؽَيي كه !پَو كفزوپيبهجو 

 .«ذ کٌذ هوي ربة هللا ػليِن ُْ الزْاة الوؽين يب افي ئى رج»: پبٍـ ؽو گلذ 

. ثؼل اى پبيبى عٌگ اّليَ ، کَبًي اى إؾبة ؽَيي ثبهي هبًلٍ ثْكًل کَ رک رک ثَ هيلاى هكزٌل ّ ثَ ِّبكد هٍيلًل 

اّليي ّقٔ ، ؽو ثي يييل هيبؽي ثْك کَ کَ ثَ هؼوکَ عٌگ هكذ ّ ثؼل اى هجبهىٍ ثب ٍپبٍ اثي ٍؼل ثَ ِّبكد هٍيل ّ 

ُّت ثي ػجلهللا ثي ػويو کلجي ثَ ػٌْاى ٍْهيي ًلو ّاهك هيلاى کبه ّ . پٌ ثويو ثي ؽٚيو ُولاًي ثَ هيلاى هكذ ٍ

چِبههيي ّقٔ ،فبلل ثي ُّت ،ّ پٌغويي آًِب ّؼجخ ثي ؽٌظلَ رويوي ثْك ّ ٍپٌ ثَ .ىاه ّل ّ ثَ ِّبكد هٍيل 

وي ثي ػجلهللا ،هوح ثي اثي هوح ؿلبهي ،هبلک ثي ػووّ ثي ػجلهللا هلؽغي ،هَلن ثي ػٍْغَ اٍلي ،ػجلالوؽ:روريت 

اًٌ ثبُلي ،ػووّ ثي هطبع عؼلي ،ؽجيت ثي هظبُو اٍلي ،ؽْي هْالي اثي مه ؿلبهي ،اًيٌ ثي هؼول إجؾي 

،يييل ثي هِبعو عؼلي ، ؽغبط ثي هَوّم ،ٍؼيل ثي ػجلهللا ؽٌلي ،ىُيو ثي هيي ثغلي ،ُالل ثي هاكغ ثغلي ،عٌبكح 

 ...ػووّ ثي عٌبك ،ثَ هيلاى هكزٌل ّ ثؼل اى هجبهىٍ ثَ ِّبكد هٍيلًل  ثي ؽبهس اًٖبهي ّ

اّليي آًِب ػجلهللا ثي هَلن ثي ػويل ثْك ّ عؼلو ثي ػويل .کَبًي کَ اى ثٌي ُبّن كه هکبة ؽَيي ثَ هزل هٍيلًل 

ثي ػجلهللا ثي هؾول :ّ ػجلالوؽوي ثي ػويل ،كه ًْثذ كّم ّ ٍْم ثَ هيلاى هكزٌل ّ ِّيل ّلًل ّ ٍپٌ ثَ روريت 

عؼلو ثي ػلي اثي ٛبلت ،ػْى ثي ػجلهللا ثي عؼلو ثي اثي ٛبلت ،ػجلهللا ثي ؽَي ثي ػلي ثي اثي ٛبلت ،ػوو ثي 

ػلي ثي اثي ٛبلت ،ػضوبى ثي ػلي ثي اثي ٛبلت ،عؼلو ثي ػلي ثي اثي ٛبلت ،ػجلهللا ثي ػلي ثي اثي ٛبلت 

ثي اثي ٛبلت ،ثَ هؼوکَ عٌگ هكزٌل ّ ثَ ِّبكد هٍيلًل ،ػجبً ثي ػلي ثي اثي ٛبلت ،ّ ػلي ثي ؽَيي ثي ػلي 

 ؽَيي ػليَ الَالم ثؼل اى ِّبكد يبهاى ّ اًٖبهُ ،رٌِب هبًل ؛اّ ثْك ،ّ.

ؽَيي .كّ كوىًلُ کَ اٍن ُو كّ ،ػلي ثْك ؛يکي كه ٍي ُلذ ٍبلگي ّ كيگوي كه كّهٍ ّيوفْاهگي هواه كاّذ 

ٛلل ها آّهكًل ّ ؽَيي اّ ها كه .ذ کَ آى ٛلل ها ثيبّهيل رب ّكاع کٌن ػليَ الَالم ًيكيک فيوَ آهل ّ ثَ ىًبى ؽوم گل

ؽَيي اى اٍت .ثـل گوكذ ّ كاّذ هي ثٍْيل کَ ريوي اى ٍپبٍ اثي ٍؼل آهل ّ ثَ آى ٛلل إبثذ کوك ّ اّ ها کْذ 

 (100....)ثو ىهيي آهل ّ ثب ًْک ّوْيو ،هجوي ؽلو کوك ّ آى ٛلل ها ككي ًوْك 

ثواي هضبل ،اّ ػجلهللا ثي .اثي اػضن ،هْاهكي ها هي رْاى يبكذ کَ ثب هٌبثغ كيگو ،ُوقْاًي ًلاهك  كهايي ثقِ اى گياهُ

هَلن ثي ػويل ها اّليي ِّيل اى ثٌي ُبّن كاًَزَ ،ؽبل آًکَ هٌبثغ كيگو ،ػلي ثي ؽَيي ها ،اّليي ًلو اى ثٌي 

ًلاى اهبم ؽَي ػليَ الَالم ،رٌِب ػجلهللا ثي اثي اػضن اى كوى(101.)ُبّن كاًَزَ اًل کَ ثَ هيلاى هكذ ّ ِّيل ّل 

ؽَي ها مکو کوكٍ کَ كه کوثال ِّيل ّل ،لکي كه هٌبثغ كيگو ،ٍَ كوىًل ثَ ًبم ُبي ػجلهللا ثي ؽَي ،هبٍن ثي 

 (102.)ؽَي ّ اثْثکو ثي ؽَي ،ثواي اهبم ؽَي ػليَ الَالم مکو ّلٍ کـ ُو ٍَ كه کوثال ِّيل ّلًل 

ؽَيي ػليَ الَالم كّ كوىًل ثَ ًبم ػلي مکوّلٍ کَ يکي ُلذ ٍبلَ ثْكٍ ّ كيگوي كه گياهُ اثي اػضن ثواي 

ّيوفْاهٍ کَ كه آؿُْ پله ثَ ِّبكد هٍيل ،اهب هٌبثغ كيگو ،اٍن ٛلل ّيوفْاهٍ اهبم ها کَ كه کوثال ِّيل ّل 
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الَالم اٍذ کَ ثَ گلزَ ّيـ  ُوچٌيي كوىًل كيگو اهبم کَ كه کوثال ىًلٍ هبًل ،اهبم ٍغبك ػليَ.،ػجلهللا مکو کوكٍ اًل 

ٍبلَ ثْكٍ ،ىيوا رْلل ايْبى 23هليل كه االهّبك ّ ٛجوٍي كه کزبة اػالم الْهي ،ػلي اکجو ايْبى اٍذ ،کَ كه کوثال 

الجزَ ثيْزو .م اٍذ ّ عْاًي کَ كه کوثال ِّيل ّل ػلي إـو اٍذ ّ ٛلل ِّيل ،ػجلهللا ثْكٍ اٍذ 38ٍبل 

َ ػلي اکجو كه کوثال ِّيل ّل ّ اهبم ٍغبك ُوبى ػلي إـو اٍذ ،اهب ايٌکَ اهبم هْهفبى ثو ايي اػزوبك َُزٌل ک

 .ٍغبك كه کوثال ُلذ ٍبلَ ثْكٍ ّاهؼيذ ًلاهك 

 ًزيغَ

 

ثواٍبً هْل ثوگييلٍ ،هْقٖبد ٍغلي اثي اػضن اثْ هؾول اؽول اثي اػضن کْكي اٍذ ّ ًَت ّي ثَ هجيلَ اىك هي 

وّهىي ثَ اُل ثيذ ػليِن الَالم ،ّليلاً پبيجٌل هکزت فللب ثْكٍ اٍذ ؛ثَ اثي اػضن کْكي كهػيي هؾجذ ّ هِ.هٍل 

کزبة اللزْػ هِن رويي اصو اثي اػضن .ػجبهد كيگو ،كه ػيي رْيغ ػبٛلي ّي ،هي رْاى اّ ها پيوّ هنُت رٌَي كاًَذ 

 .روکيجي اٍذ -ثٌب ثَ گلزَ هإلق کزبة -کْكي ،ثَ ّيٍْ هْْٙػي ،رٌظين ّلٍ ّ هُّ اهائَ آى 

ُو چٌل هطبلؼَ ّ گياهُ ُبي ربهيقي اللزْػ كه کزبة ُبي هلائٌي ،اثْهقٌق ،ًٖو ثي هياؽن هٌووي ،ُْبم کلجي ّ 

كيگواى آهلٍ اٍذ ،اهب اثي اػضن ،هٌبثغ ّ هٖبكه گياهُ ُبيِ ها آى گًَْ کَ ثبيل ثَ كٍذ ًوي كُل ،لکي ثب رْعَ ثَ 

ربهيقي آى ،اٛويٌبى ػوكي کَ هِن رويي هؼيبه ٕؾذ رقٖٔ ّي ،رقٖٖي ثْكى کزبة ّ رٌبٍت ٌُلٍي گياهُ ُبي 

ثوهٍي كاٍزبى ّاهؼَ کوثال كه کزبة اللزْػ رلبّد ُبي ُو .گياهُ ُبي ربهيقي هي ثبّل ،هبثل كٍذ يبثي اٍذ 

 .چٌل عيئي آى ها ثب ٍبيو هٌبثغ كه ايي هْهك ،ثَ كٍذ هي كُل 

 

 :پی ًّْذ ُب 

 .98-88هٍْل عؼلويبى ،هٌبثغ ربهيـ اٍالم ،ٓ-1

 .77اثْاللٚل ّکْهي ،كهآهلي ثو ربهيـ ًگوي ّ ربهيـ ًگبهي هَلوبًبى ،ٓ-2

 .ُوبى -3

 .5ٓ،135هؾيي الليي هبهوبًي ،هَزلهک رٌويؼ الووبل ،ط-4

 .2ٓ291ػلي اکجو كُقلا ،لـذ ًبهَ كُقلا ،ط-5

 .1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-6

 .2ٓ،227ؽبعي فليلَ ،کْق الظٌْى ،ط-7

 .1ٓ،206ىهکلي ،االػالم ،طفيوالليي -8

 .1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-9

 .39ثَ ًول اى هؾول عجو اثٍْؼيلٍ ،اثي اػضن الکْكي ّ هٌِغَ الزبهيقي ،ٓ-10

 .2ٓ291ػلي اکجو كُقلا ،لـذ ًبهَ كُقلا ،ط-11

 .3ٓ،221ّيـ آهب ثيهگ رِواًي ،النهيؼَ ،الي رٖبًيق الْيْح ،ط-12

 .45،اثي اػضن کْكي ّ هٌِغَ الزبهيقي ،ٓ هؾول عجواثْ ٍؼيلٍ-13

 .1ٓ،303كايوح الوؼبهف رْيغ ،ط-14

 .3ٓ،221ّيـ آهب ثيهگ رِواًي ،النهيؼَ ،ط--15

 1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-16
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 .44هؾول عجواثْ ٍؼيلٍ ،اثي اػضن الکْكي ّ هٌِغَ الزبهيقي ،ٓ-17

 .1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-18

 .3ٓ،220هب ثيهگ رِواًي ،النهيؼَ ،طّيـ آ-19

 .1ٓ،278هبٙي ًْه هللا ّّْزوي ،هغبلٌ الوْهٌيي ،ط-20

 .5ٓ،335هؾيي الليي هبهوبًي ،هَزلهک رٌويؼ الووبل ،ط-21

 .1ٓ،25هؾول ثبهو هغلَي ،ثؾبه االًْاه ،ط-22

 .164-138هؾول عجواثْ ٍؼيلٍ ،اثي اػضن کْكي ّ هٌِغَ الزبهيقي ،ٓ-23

 .1ٓ،155ْكي ،اللزْػ ،طاثي اػضن ک-24

 .80اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،روعوَ هَزْكي ُوّي ،ٓ-25

 .2ٓ،87اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،ط-26

 .93ُوبى ،ٓ-27

 .5ٓ،34ُوبى ،ط-28

 .4ٓ،233هؾول ثي عويو ٛجوي ،ربهيـ االهن ّ الولْک ،ط-29

 .8اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،روعوَ هَزْكي ُوّي ،ٓ-30

ربهيـ كهآيٌَ ي »،«ثوهٍي رطجيوي ّ هوبيََ اي كزْػ اثي اػضن ثب روعوَ كبهٍي آى « ػلي ؿالهي كُوي-31

 .1381ٓ،200،پبييي ،1پژُِّ ،ثيِ ّوبهٍ 

 .1ٓ،31ػجلالکوين ِّوٍزبًي ،الولل ّ الٌؾل ،ط-32

 .45هؾول عْاك هْکْه ،ربهيـ ّيؼَ ّكوهَ ُبي اٍالم رب هوى چِبهم ،ٓ-33

 .624اثي هزيجَ كيٌْهي ،الؼبهف ،ٓ-34

 259اثي ًلين ،اللِوٍذ ،ٓ-35

 .15ٓ،185اثي اثي الؾليل ،ّوػ ًِظ الجالؿَ ،ط-36

 .138هؾول عجواثْ ٍؼيلٍ ،اثي اػضن کْكي ّ هٌِغَ الزبهيقي ،ٓ-37

 .1ٓ،303كايوح الوؼبهف رْيغ ،ط-38

 .1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-39

 .1ٓ،292هي ،طٕبكم آئيٌَ ًّل ،ػلن ربهيـ كه گَزوٍ ي رولى اٍال-40

ربهيـ كه آيٌَ ي »،«ثوهٍي رطجيوي ّ هوبيََ اي كزْػ اثي اػضن ثب روعوَ كبهٍي آى »ػلي ؿالهي كُوي -41

 .81ٓ،194،پبييي ،1پژُِّ ،پيِ ّوبهٍ 

 .16ٓ،119ّيـ آهب ثيهگ رِواًي ،النهيؼَ ،ط-42

 .2ٓ،225ؽبعي فليلَ ،کْق الظٌْى ،ط-43

 .1ٓ،25طهؾول ثبهو هغلَي ،ثؾبه االًْاه ،-44

 .1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-45

 .166ٓ،452،هاٌُوبي کزبة ،ُ«ربهيـ اػضن کْكي ّ روعوَ آى »هؾول ؽَيي هّؽبًي ،-46

 .1ٓ،429يبهْد ؽوْي ،هؼغن االكثبء،ط-47

 .ُوبى -48
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 .166ٓ،460هؾول ؽَيي هّؽبًي ،ربهيـ اثي اػضن کْكي ّ روعوَ آى ،هاٌُوبي کزبة ،ُ-49

 .1ٓ،345يي ؽَيٌي عاللي ،كِوً الزواس ،طهؾول ؽَ-50

 .562اربى کلجوگ ،کزبثقبًَ اثي ٛبًّّ ،روعوَ ػلي هلي هوايي ّ هٍْل عؼلويبى ،ٓ-51

 .119هؾول عجواثْ ٍؼيلٍ ،اثي اػضن کْكي ّ هٌِغَ الزبهيقي ،ٓ-52

 .115-112ٕبكم ٍغبكي ّ ُبكي ػبلن ىاكٍ ،ربهيـ ًگبهي كه اٍالم ،ٓ-53

 .2ٓ،344ّ147،اللزْػ ،طاثي اػضن کْكي -54

 .270ّ 230ُوبى ،ٓ-55

 .اثي اػضن اى ايي ّقٔ كه ثلّ فالكذ ػضوبى ّ فجو ّاهؼَ ٕليي ،هّايذ ًول کوكٍ اٍذ .344ّ347ُوبى ،ٓ-56

 .كه اثزلاي فالكذ ػضوبى ّ عٌگ عول اى ّي فجو ًول کوكٍ اٍذ .347-342ُوبى ،ٓ-57

 .ل اى ايي ّقٔ هّايذ ًول کوكٍ اٍذ كه اثزلاي هوزل هَلن ثي ػوي.4ٓ،209ُوبى ،ط-58

 .2ٓ،147ُوبى ،ط-59

 .8ٓ،159ُوبى ،ط-60

 .2ٓ،147ُوبى ،ط-61

 .ُوبى -62

 .ُوبى -63

 .ُوبى -64

 .8ٓ،288ُوبى ،ط-65

 .82ُوبى ،ٓ-66

 .4ٓ،209ُوبى ،ط-67

 .8ٓ،312ُوبى ،ط-68

ُجي گلزَ اٍذ کَ ػجلهللا ثي كه ؽْاكس ثؼل اى ٕليي ، اى ايي ّقٔ هّايذ ًول کوكٍ اٍذ م.4ٓ،36ُوبى ،ط-69

 (.2ٓ،391مُجي ،هيياى االػزلال ،ط)هؾول ثلْي اىػوبه ثي يييل ،ؽليش عؼل هي کوكٍ اٍذ 

 .2ٓ،344اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،ط-70

 .38ٕبكم ٍغبكي ُّبكي ػبلن ىاكٍ ،ربهيـ ًگبهي كه اٍالم ،ٓ-71

 .6ٓ،196اثي ؽغو ػَوالًي ،لَبى الويياى ،ط-72

 .9ٓ،317والًي ،رِنيت الزِنيت ،طاثي ؽغو ػَ-73

 .63ٕبكم ٍغبكي ُّبكي ػبلن ىاكٍ ،ربهيـ ًگبهي كه اٍالم ،ٓ-74

،ّيـ هليل ،االهّبك 8ٓ،218،اثي ٍؼل ،الطجوبد الکجوي ،ط6ٓ،468ثيِوي ،كالئل الٌجْح ،ط:ک.ثواي ًوًَْ ه-75

 .6ٓ،230،اثي کضيو ،الجلايخ ّ الٌِبيخ ،ط2ٓ،129،ط

 .4ٓ،323ْػ ،طاثي اػضن کْكي ،اللز-76

 .324ُوبى ،ٓ-77

 .ُوبى -78

 .350-349ُوبى ،ٓ-79

،هؾولثي عويو ٛجوي ،ربهيـ االهن ّ الولْک 274اثْؽٌيلَ كيٌْهي ،افجبهالطْل ،روعوَ هؾوْك هِلّي كاهـبًي ،ٓ-80
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 .5ٓ،322،ط

 .19-5ٓ،18اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،ط-81

 .ّ ثوًبهَ هييي آهْىُ ّىاهد آهْىُ ّ پوّهُ ،ٍبىهبى پژُّْي 298-1ٓ،290،ط(ع)ربهيـ اهبم ؽَيي -82

 .152ّيـ ٕلّم ،االهبلي ،روعوَ کووٍ اي ،ٓ-83

 .89-4ٓ،88اثي ِّو آّْة ،هٌبهت آل اثي ٛبلت ،ط-84

 .5ٓ،34هؾول ثي عويو ٛجوي ،ربهيـ االهن ّ الولْک ،ط-85

 .5ٓ،34اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،ط-86

 .2ٓ،33ّيـ هليل ،االهّبك ،ط-87

 .189-1ٓ،187،ط(ع)هي ،هوزل الؾَيي فْاهى-88

،اثي 1ٓ،588اػيبى الْيؼَ ،ط/ ٍيل هؾَي اهيي ػبهلي ،/330-44ٓ،329هؾول ثبهو هغلَي ،ثؾبهاالًْاه ،ط-89

 .4ٓ،89ِّو آّْة ،هٌبهت آل اثي ٛبلت ،ط

 .132-5ٓ،120اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،ط-90

 .242-134ُوبى ،ٓ-91

 .145-142ُوبى ،ٓ-92

،اثي اصيو ،الکبهل كي الزبهيـ 274اثْ ؽٌيلَ كيٌْهي ،افجبه الطْال ،ٓ/5ٓ،379ـ االهن ّ الولْک ،طٛجوي ،ربهي -93

 .4ٓ،42،ط

 .4ٓ،16،اثي اصيو ،ُوبى ،ط246اثْ ؽٌيلَ كيٌْهي ،ُوبى ،ٓ/5ٓ،386ٛجوي ،ُوبى ،ط-94

 .،هَوذ پبّههي 176ٓ(ع)هؾول روي ثؾو الؼلْم ،هوزل الؾَيي -95

 .3ٓ166ثالمهي ،اًَبة االّواف ،ط/2ٓ70،ّيـ هليل ،االهّبك ،ط5ٓ395الولْک ،ط ٛجوي ،ربهيـ االهن ّ-96

 .2ٓ،40ّيـ هليل ،االهّبك ،ط-97

 .210-5ٓ،188هؾول ثي عويو ٛجوي ،ربهيـ االهن ّ الولْک ،ط-98

 .407ُوبى ،ٓ-99

 .210-5ٓ،188اثي اػضن کْكي ،اللزْػ ،ط-100

 .256اثْ ؽٌيلَ كيٌْهي ،افجبه الطْال ،ٓ-101

 .125ّيـ هليل ،االهّبك ،ط ،ٓ/5ٓ،467ٛجوي ،ربهيـ االهن ّ الولْک ،ط-102

 هٌبثغ

 .1377آئيٌَ ًّل ،ٕبكم ،ػلن ربهيـ كه گَزوٍ رولى اٍالهي ،رِواى ،پژُّْگبٍ ػلْم اًَبًي ،-

 .م1385اثي اصيو ،الکبهل كي الزبهيـ ،ثيوّد،كاه ٕبكه ،-

 .م1411،كاه االْٙاء ، اثي اػضن کْكي ،اثْ هؾول اؽول ،اللزْػ ،ثيوّد-

 .اثي ؽغو ػَوالًي ،لَبى الويياى ،ربهيـ اهبم ؽَيي ،ثؾو الؼلْم هوزل الؾَيي ػليَ الَالم -

 .م1410الطجوبد الکجوي ،ثيوّد ،كاهالکزت الؼلويَ ،.اثي ٍؼل ،هؾول -

 .م1407اثي کضيو كهْوي ،الجلايخ ّ الٌِبيخ ،ثيوّد ،كاهاللکو ،-

 .كاهالوؼوكَ ،ثي رب  اثي ًلين اللِوٍذ ،ثيوّد-

روعوَ هَزْكي ُوّي ،هولهَ ؿالهوٙب ٛجبٛجبيي هغل ،رِواى ،ػلوي ّ كوٌُگي ،چبپ ٍْم .اثي اػضن اللزْػ -
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،1380. 

 [.ثي رب]،هن ،هٍََْ اًزْبهاد ػالهَ ،4اثي ِّو آّْة هبىًلهاًي ،هؾول ثي ػلي ،هٌبهت آل اثي ٛبلت ،ط -

 .م1408ّ هٌِغَ الزبهيقي كي کزبة اللزْػ ،هٖو ،هطجؼخ الغجالئي ، اثْ ٍؼلح ،هؾول عجو ،اثي اػضن الکْكي -

 .م1419اهيي ػبهلي ،ٍيل هؾَي ،اػيبى الْيؼَ ،ثيوّد ،كاهالزؼبهف للوطجْػبد ،چ پٌغن ،-

 .م1427ثؾو الؼلْم ،ٍيل هؾول روي ،هوزل الؾَيي ػليَ الَالم ،ثيوّد ،كاهاليُواء چ چِبهم ،-

 .م1397ة االّواف ، ثيوّد ،كاه الزؼبهف للوطجْػبد ،ثالمهي ،اؽول ثي يؾيي ،اًَب-

 .م1405ثيِوي ،اثْثکو ،كالئل الٌجْح ،ثيوّد ،كاهالکزت الؼلويَ ،-

 .م1408رِواًي ،ّيـ آهب ثيهگ ،النهيؼخ الي رٖبًيق الْيؼَ ،هن ،هٍََْ اٍوبػيليبى ،-

 .1382هٍْل ،هٌبثغ ربهيـ اٍالم ،هن ،اًزْبهاد اًٖبهيبى ،چ كّم ،.عؼلويبى -

 .م1419کْق الظٌْى ،ثيوّد كاهاللکو ،-ؽبعي فليلَ -

 .م1422ؽَيٌي عاللي ،هؾول ؽَيي ،كِوً الزواس ،هن ،كليل هب ،-

 .1372.ثيوّد هٍََْ الوؼبهف رْيغ :ؽوْي ،يبهْد ،هؼغن االكثبء،چبپ كّم  -

 .ب فْاهىهي ،اثْالوإيل ثي اؽول ،هوزل الؾَيي ػليَ الَالم ،هن ،هکزجَ الوليل ،ثي ر-

 .1372كايوح الوؼبهف رْيغ ،رِواى ،هٍََْ كائوح الوؼبهف رْيغ ،چ كّم ،-

 .1352كُقلا ،ػلي اکجو ،لـذ ًبهَ كُقلا ،رِواى ،چبپقبًَ هغلٌ ،-

 1373ّويق هٙي ،:كيٌْهي ،اثي هزيجَ ،الوؼبهف ،هن -

 .1371،رِواى ،ًي ،چ چِبهم ،كيٌْهي ،اثْ ؽٌيلَ ،اؽول ثي كاّّك ،افجبه الطْل ،روعوَ ي هؾوْك هِلّي كاهـبًي -

 .1368ّويق هٙي ،:كيٌْهي ،اثْ ؽٌيلَ ،افجبه الطْال ،هن -

 .م1383مُجي ،هؾول ثي اؽول ثي ػضوبى ،هيياى االػزلال ،ثيوّد ،كاهاللکو ،-

 .466-1355ٓ،446،ريو ،166هاٌُوب کزبة ،ُ«ربهيـ اػضن کْكي ّ روعوَ آى »هّؽبًي ،هؾول ؽَيي ،-

 .م1989االػالم ،ثيوّد ،كاهالؼلن ،چ ُْزن ،ىهکلي ،فيوالليي ،-

 .1380ٍغبكي ٕبكم ،ّ ُبكي ػبلن ىاكٍ ،ربهيـ ًگبهي كه اٍالم رِواى ،ٍوذ ،چ چِبهم ،-

 .1380ّکْهي ،اثْاللٚل ،كهآهلي ثو ربهيـ ًگوي ّ ربهيـ ًگبهي هَلوبًبى ،هن ،ككزو رجليـبد اٍالهي ؽْىٍ ػلويَ هن -

 .الٌؾل ،هٖو ،هکزجخ االًغلْ الوٖويَ چ كّم ،ثي رب ِّوٍزبًي ،ػجلالکوين الولل ّ -

 .1365ّّْزوي ،هبٙي ًْههللا ،هغبلٌ الوْهٌيي ،رِواى ،کزبة كوّّي اٍالهيَ ،-

 .1362ّيـ ٕلّم ،اثْ عؼلو هؾول ثي ػلي ،االهبلي ،روعوَ کووٍ اي ،رِواى ،کزبثقبًَ اٍالهيَ ،-

 .م1413ّيـ هليل ،االهّبك ،هن ،کٌگوٍ ّيـ هليل -

 .ٛجوٍي ،كٚل ثي ؽَي ،اػالم الْهي ،رِواى ،كاهالکزت االٍالهيَ ،ثي رب -

 .م1387ٛجوي ،هؾول ثي عويو ،ربهيـ االهن ّ الولْک ،ثيوّد ،كاه الزواس ،چ كّم ،-

 .ٛويؾي ،ّيـ كقوالليي ،الوٌزقت ،هن ،کزبثقبًَ اهّهيَ ،ثي رب -

 .م1403،چ ٍْم ،ػَوالًي ،اثي ؽغو ،لَبى الويياى ،ثيوّد ،هٍََْ الْكبء -

 .م1415كاهالکزت الؼلويَ ،.ثيوّد .ػَوالًي ،اثي ؽغو ،رِقنيت الزِنيت -

ربهيـ كه آيٌَ ي پژُِّ ،پيِ »،«ثوهٍي رطجيوي ّ هوبيََ اي كزْػ اثي اػضن ثب روعوَ كبهٍي آى »ؿالهي كُوي -

 .218-1381ٓ،191،پبييي ،1ّوبهٍ 
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،ربهيـ كه آيٌَ ي پژُِّ « زْػ اثي اػضن ثب روعوَ كبهٍي آىثوهٍي رطجيوي ّ هوبيََ اي ك»ؿالهي كُوي ،ػلي،-

 .1381،پبييي ،1،پيِ ّوبهٍ 

کلجوگ ،اربى ،کزبثقبًَ اثي ٛبًّّ،روعوَ ػلي هلي هوايي ّ هٍْل عؼلويبى ،هن ،کزبثقبًَ آيذ هللا هوػْي -

،1371ُ. 

وّهُ ،ربهيـ اهبم ؽَيي ػليَ گوُّي اى پژُّْگواى ،ٍبىهبى پژُِّ ّ ثوًبهَ هييي آهْىّي ّىاهد آهْىُ ّ پ-

 .1378،(اًزْبهاد کوک آهْىّي )الَالم ،رِواى ،ككزو اًزْبهاد آهْىُ ّ پوّهُ 

 .م1424هبهوبًي ،هؾي الليي ،هَزلهک رٌويؼ الووبل ،هن ،هٍََْ آل الجيذ ػليِن الَالم ،-

 .م1304هغلَي ،هؾول ثبهو ،ثؾبه االًْاه ،ثيوّد ،هٍََْ الْكبء چ ٍْم ،-

 .1385هؾول عْاك ،ربهيـ ّيؼَ ّ كوهَ ُبي اٍالم رب هوى چِبهم ،رِواى ،اّواهي ،چ ُلزن ،هْکْه ،-

 هن،اٍوبػيليبى ،ثي رب15ًِظ الجالؿَ ،ّوػ اثي اثي الؾليل ،ط-

 


