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  هقذهه

ؿ یو اهّٰلل آیث یها یكیگ یكؾ. با پکه ههاشكت یكلىآباؾ ش   ي به ظىى۳۳۱۱ق/۳۳۱۱ه ؾق وال کاوث  یی٘با٘با یؿیو 1ك٠ماؾیه
ؿ ٠لمسا  ؾق ییسآو اوحًىاغ و پسه ال ج  یٍاو ال قویؿا ٌؿ و ایكشهاو پیك٠ماؾ و بكاؾقي هیه ياهۀ ٌصكه یكشهايیهعمؿظىى ه

 .كؾکي چاپ و هًحٍك ۳۱۱۱ ق/۳۱۳۱وال 

جسا  ك٠ماؾیگاو هفكليؿاو و يىاؾيام  هٍکل ها یافحى ؛ اهاآهؿه اههي ؾق آو ٌصكه ۷یحبهص ك٠ماؾ جا اهام ظىىیولىله يىب ه
ى  ح افی  یل اِلکهٍ ً چًؿاو ؾٌىاق يبىؾ.یىث وال پیه جا ؾوکصاه بل كؾو يام اشؿاؾ جا ظؿوؾ ِؿ و پًکؿا یپ .٠ّك ظأك بىؾ

. مؿیكوسصسه ي ی يسح بسه؛ اهسا كؾمک یكقو بقا و اب فكاواايى یها بحاکاؾ  م ك٠ ی ه ۀ ص ی ى يام فكليؿ  يىه و يح ح افی یكا اشؿاؾ باالجك بىؾ. ب
و چًؿ جسى ال ك٠ماؾ و پؿق یيام هجًها ً  یؼٗ ؼى ه يٓ ب۳۱۱۱  ٔؾقگفٌث: ی صف ي یى هك٠ٍ یالؿ ؿ ٌهابیومی ال١ٝ اهّٰلل آیث

 ك٠ماؾ قا يؿاقؾ.یه يام فكليؿاو هکگفحه بىؾ  یب١ٕ هن به یكشهايیه اهّٰلل آیث. اوثاشؿاؾ او قا يىٌحه 
ىلاو يىٌحًؿ. یها ياهه ك٠ماؾ قا ؾق ٌصكهیه یها ق  يام فكليؿاو و يىه۳۳۱۳ ظؿوؾ وال ٍْ  ٘بسا یؿ قٔا بًیو یال آلا یجلفً 2ش

 یکى هسؿاقیؿا ٌسؿو چًسیسال پ  كیسجعمٍاو په ال یؿم. ایها پكو ياهه ى ٌصكهیا ؾق هىقؾواؾات شٍىلاو س  یاواه ۀگكؾآوقيؿس 
 .كؾک یؿیاٜهاق يااه

 یپکه هسن فحسىکسال واؾات  ال آيها ؼىاوسحن  یا هح١ؿؾ به ٠ؿه یها ياهه یو اشؿاؾ باالجك  ٘ یواؾات ف١ل یهافحى اوای یبكا
هسا  اوسًاؾ ه١ساه ت   ياهسه هايًسؿ ولس  یکم اگك هسؿاقیؾايًؿ  بفكوحًؿ و ي یه هکًٌاوًاهه و هن يام اشؿاؾ ؼىؾ قا جا هك ج١ؿاؾ 

يسام  یكا ؾق گفٌحه بسه شسایافث؛ لیؿ بحىاو به يام اشؿاؾ باالجك ؾوث یًًؿ جا ٌاک یلبل ؾاقيؿ  بكقو های ها و... ال لهاو ههكياهه
 قا يیافحن.يام اشؿاؾ باالجك ؿ اها یًٌاوًاهه قو یپکاؾ فحىیؾق پاوػ  ج١ؿاؾ ل 3يىٌحًؿ. یگفحًؿ و ه یيام پؿق قا ه  یؼايىاؾگ

ك٠مساؾ یقا به هها  ؿاؾٌاو يىٌحن؛ اها يحىايىحن ياماش باواؾات فكاواو قا  یآباؾ اواه ي ؾق ظىى۳۱۱۳ى یفكوقؾ ۱۱جا  ۸۱ال 
 صه يؿاؾ.یم يحیها و اوًاؾ هايؿه ال لبل ي يىٌحه یبكواين. بكقو

 ۀهٍؽّسات همس  ي۳۱۱۱ٓ ٔؾقگفٌسث: ؼاو فكليؿ ظىسى یؿ قٔا فا٘میو ییكب کهكظىم  همكاهؾق لبكوحاو آو ٌهك 
گفاٌسحًؿ و  یى هیله یماو قوی. ؾق گفٌحه وًگ لبكها قا بؿوو وؿیيكوك٠ماؾ یبه ه يام اشؿاؾ هن بال .نیقا يىٌح هكظىم واؾات

_______________________________________________ 
 ق کٍسحه ٌسؿ.۳۱۸۳یا  ٠۳۱۸۱بان اول اوث که ؾق وال  ؼىًٌىیه ه١كوف ؾق ٠ّك ٌاههیك٠ماؾ  غیك ال  یؿآ ٌؽّی که ؾق ایى کحاب يام يىاؾگاو او هی. 1

 ۳۱ٓس  ۳۸    ۱َ  ٔق. ک: قیعاية االؾب  ز
 .۱۱البیٕاء, َ  . ق.ک: الىبیکة1
هسر   ٌؽّسی ؾق آيصسا  کًًؿ. هن ـکك هیگىیًؿ و ظحی گاهی ٠ وه بك يام پؿق  یک یا چًؿ شؿ قا  يیم هی آباؾ با يام افكاؾ  اون پؿق قا ؾق ایى لهاو يیم ؾق ظىى. 2

ا ظىى کكم»ه١كوف به  ا پىك ظىى پىك  ؛اوث« ٠بان ٔق  کكم. ی١ًی ٠بان پىك ٔق
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قا ها  ًٍاو ؾق باج ق فكو يكوؾ  وًگیه هاٌکًیا یؾاقاو بكا ىویاهک یؼبكؿه ٌؿ یفحًؿ. ًٌق یى هیشا به شا ٌؿه ال ب یپه ال هؿج
 .ايؿ ؽحهیق یهآباؾ  ظىى یکیؾق يمؾ کيم ۀچایبه ؾق

ًًسؿگاو  کًًسؿگاو و يفقک هیهؿ یب ٌؿ. ؾق آيصا اواهیيّ ۸الكٔا یبى هىو یلاقت ظٕكت ٠یك لیجىف ۳۱۱۳ؾق ؼكؾاؾ 
اظحمسال ؾاؾم   ايسؿ بسىؾه ذكوجمًسؿك٠مساؾ  یال يىاؾگساو ه یج١ؿاؾچىو ٌىؾ و  یا و يفوقات يىٌحه هیبا يام ٌهكٌاو ؾق ؾفحك هؿا

ا و يسفوقات  یاقهًسؿ بؽسً هسؿاکكؾم. کهكاش١ه  یآوحاو لؿن قٔى یل ؾاؾه باًٌؿ. به واؼحماو اؾاقیقا ؾق آيصا جعى یاهىال
او یسىسث. ؾق بؽسً هىلىفسات  ؾق هیاق يیسه ؾق اؼحیسق به ب١سؿ ؾاقيسؿ و بم۳۱۱۱ ي/۳۱۱۱قا ال وال  یه اواهکاٜهاق ؾاٌث 

 آباؾ ول  يٍؿه بىؾ. ال ظىى یمیاِفهاو  چ یها هىلىفه
ؾاقؾ  ال  یگفحًسؿ ا٘ ٠ساج یه هسکس یهكؾكیهك پكؾم و با هكاش١ه به کآباؾ وفك  هكؾاؾ هماو وال به ظىى ۸۱جا  ۸۱ؾوباقه ال 

ه بسه فكليسؿي کسآباؾ س بىؾه  ظىى ىیٍیپ یؿؼؿاکس  ییؿ هعمؿقٔا ٘با٘بایاق ظاز ویؾق اؼح یکا ٌؿم. هؿاقیه١لىهاجً شى
ظاز  ییكب کبكؾ. همىك او ؼاين  ی  ؾق اِفهاو بىك هیماقیبه ٠لث ب یؿه بىؾ. ویيٓ قو۳۱۱۳ ٔؾقگفٌث: ؿ هعمؿیظاز و

بسه لبسل ال  یػ بكؼسیه جساقک  ظؿوؾ هفحاؾ وًؿ .آباؾ آهؿ ال اِفهاو به ظىى و ؿیٍکيٍاو ؾاؾو آيها  لظمث  یبكا یكیاه٠ّمت 
ه کسس قا  اوسًاؾًن. کٍحك هٙال١ه یكؾ آيها قا با ؼىؾ ببكم جا با ؾلث بکًٍهاؾ یپ ؾق اؼحیاقم گفاٌث و ؿ یوق یً هیىث وال پیؾو

بسا  ٍساو بكگكؾايسؿم.یبسه ا یىجكیاهپکك یو جّى یپکفحى ۀیو په ال جه به لن آوقؾمآهؿه بىؾ س آيها يام واؾات هًٙمه  ۀهم يمؾیک به
 قوٌى ٌؿ. یات ههمکيآيها  ۀل١هٙا

 .ٌؿ یك هكبىٖ هیاؼ ۀهه به چًؿ ؾکؾاؾيؿ  نقا يٍاي یکهؿاق  ل اولاف اوحاو اِفهاوک ۀاؾاق ؾق

ؾاٌحه و يام آيها  ییؾق هىقؾ واؾات ٘با٘با یا ك گىحكؾهیقٓ جعم۳۱۱۸ ٔؾقگفٌث: نیکِاؾق ظؿ هعمؿیو اهّٰلل آیثهكظىم 
 ییوساؾات ٘با٘بسا یٔسبٗ اوساه یه بكاکيىٌث  یكشهايیه اهّٰلل آیثبه  یا ياهه یق ۳۱۳۳٘ؾق وال  یكؾ. وکؾقز  یحابکقا ؾق 

ً يام یها ؾق يىٌحهٍاو یه اکاؾ ؾاؾم یاظحمال ل 1كؾه اوث.کق به اِفهاو وفك ۳۱۳۱ًؿ و ؾق وال کآباؾ وفك  لّؿ ؾاقؾ به ظىى
ن یکسى ظیؿ هعمؿ ظىیى ویاالو م و المىلم ٍاو ظصثیك٠ماؾ قا جا آو وال يىٌحه باٌؿ. پىك بمقگ ایه یها فكليؿاو و يىاؾه

پسؿقم ال  هسای حابک ۀن ِسؿام همسیساٜهاق ؾاٌسث: ق  یكؾم. وکٍاو ه لات یبا ا ۸۳/۱/۳۱۱۱ػ یال ٠كاق به لن آهؿ و ؾق جاق
 ايؿ. ىث چه ٌؿهیًىو ه١لىم يکال چاپ بكؾ و جاً یحاب قا پکى یشمله ا

قویؿ. با هكاش١ه به فهكوث جفّسیلی آو  يحىايىسحن  پایاواوًاؾ هىلىفات اِفهاو به کحاب  یچاپ ؾوالؾه شلؿ ۳۱۱۱وال 
 به ياهی شؿیؿ ال واؾات  ؾوث یابن.

ؾق بؽسً ط آو یجىٔ. ك٠ماؾ بكواينیقا به ه یجىايىحن اواه یٌفاه یها یبك اوان گىاه  یحبک کافحى هؿقی ن ال یپه ال 
  م ؼىاهؿ آهؿ.وؾ

 :م هًاوب اوثیگك يیؾ ۀحکك چًؿ يکؾق همؿهه  ـ
  حابک ىیآباؾ ؾق ا ظىى. هكاؾ ال 2ؾاقؾ يام« آباؾ ظىى» س ا٠ن ال ٌهك و قووحا و همق٠ه و ... س كاویا یظؿوؾ چهاقِؿ شا .۴
ا یس٠ل ۀیسم ؾهىحاو شكلىکبمقگ و هك ییؾق گفٌحه قووحاآباؾ  ظىىاِفهاو اوث.  یشًىب ٌكل یلىهحكیک ۳۳۱ؾق  والٟ یٌهك

ّ٘ ٠ یلهاو بًا الي ٌهك ٌؿ. ۳۱۳۱وال بىؾ و  ن هحسك و بسا ٠سكْ یو يس کی یبیبه ٘ىل جمك یین؛ اها وًگ لبكهایيؿاق یآو ا
ث  یسل يسام هه پسه اکؿم یق ؾ۳۱۱۸و  ۳۱۱۳و  ۳۱۱۱ های ى ٌهك  هكبىٖ به والیمحك ؾق لبكوحاو ایچهل و اقجفاٞ چهل وايح

_______________________________________________ 
 .۱۱و  ۱۳البیٕاء, َ : الىبیکة. ق.ک1
  .۸۱۱س  ۸۱۱ های هفهبی کٍىق  َ ها و هکاو ق. ک: فكهًگ آباؾی. 1
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ٌسؿ و ؾق ا٘سكاف آو  يسام  یهها  ه ٜاهكا  هكبىٖ به هماو والکه آيها بىؾ یٌب یگكیيىٌحه ٌؿه بىؾ. وًگ ؾ« یآباؾ ظىى» ۀلمک
ى يسام وشسىؾ ؾاٌسحه و یآباؾ به همس ً ظىىیه چهاقِؿ وال پکؾهًؿ  یيٍاو هها  ى وًگیكؾه بىؾيؿ. اک کقا ظ ۺؾوالؾه اهام

  ايؿ. ١ه بىؾهیٌ یا بكؼیهمه 
ٌسؽُ  یین جا ًٌاوایىی  يام چًؿ جى ال اشؿاؾ آيها قا بًىواؾاتوًگ لبك ؿو گل بكیٍکيىٌحى ١ٌك و یشا ؾاقؾ به شا .۲

 .ًؿگاو  آواو باٌؿیآ یهؿفىو بكا

مسك یباز فكليؿ ابسكاهیل ؾین ٘با٘با فكليؿ اوما٠یه ال ٘كف پؿق به ابكاهکًؿ یگى یه« ییؿ ٘با٘بایو» یىکبه  .۸ فكليسؿ ن غ 
 يباٌؿ.« یی٘با٘با»او  یا يام ؼايىاؾگیؿ يباٌؿ یبكوؿ هك چًؿ هاؾق ٌؽُ  و ۷یفكليؿ اهام ظىى هصحب یًظىى هر

و آ ي ِسىقت گكفسث اهسا ؾق۳۱۱۱. چهاقهیى چساپ آو ؾق وسال ي يٍك یافث۳۱۱۳ىحیى باق ؾق وال ایى کحاب يؽ . ۱
٘ ٠سات ؾق هسىقؾ وساؾات ال يىاؾگساو ظأك که پًصمیى چاپ اوسث  ا کحاب. هؿت جغییك چًؿايی ؾق کحاب ِىقت يگكفث

 ٌىؾ. هیك٠ماؾ و هًىىباو به او  با جغییكات لیاؾ ٠كٔه هی
و هعّمسك آذساق  ةیمىوسى٠ة الًىسبحساب الکس ِاظب  ییقشا یؿ ههؿیى ویاالو م و المىلم ظصث یگكاه ۀابيىاللم اوث ال  .۵
 .بكؾم یٍاو بهكه هیا های ییاو همىاقه ال قاهًمایجا پا كیى جعمیًن. ال آغال اکك کٌاو جٍ یاقکهح١ؿؾ س به شهث هم یًٌاو يىب

یک آيها ه١فوقم. چه بىسا  ياهه  واؾات هح١ؿؾ همكاهی کكؾيؿ. يٝك به فكاوايی آيها  ال ـکك یک بكای به ذمك قویؿو ایى يىب
 کًن. ال همۀ آيها جٍکك هی يام ٠میمی ال للن بیفحؿ.

 
 )هىحد( سید حسى فاطمی ،قن

ش۶۹۳۱زهستاو 



 

 

 

 



 

 

 بؽً اول: پیٍیًۀ جاقیؽی

 
 
 
 

 :بخش اول

 یخیتار  ۀًیشیپ

  زاویبه اها  افغاو ۀحمل
آياو به ؾيبال  یكؾيؿ. قؤواک یه یافغاو ليؿگ وًی   هؽحل یه بىؾ و ؾق آو ٘ىایىهث ِفىکظ ۀجعث ولٙ ٌهك لًؿهاق

ًًؿ. کث لًؿهاق بكپا یمکهكبا  یماو ولث ؼاقز و ؾولحکكاو  ٌهك قا ال جّكف ظای١ٔ  ؾق ؾولث ا ۀاهؿٍفكِث بىؾيؿ جا با ه
ه فحىا که یوً یفك آيها  ال ٠لماکاو و اذبات ی١یؾق هىقؾ وشىب شًگ با ٌ  هکه به وفكبا  سافغاو  یال قؤوا هیكویه س

 یبا يٍاو ؾاؾو فحىا ه لؾ.کافث و به يام ؼىؾ ویي بك لًؿهاق جىلٗ ۳۱۱۱ا ی ۳۱۱۱ ق/۳۳۸۸ا ی ۳۳۸۳ؾق وال  او .گكفث
 .يبكؾ ییقاه به شا  ىب افاغًهکوك یكاو بكایا های یٍکكکؾ. لٍکكغاياو قا هًىصن ه  افکه ی٠لما

 یًاق آهؿو با ؾولث ِفىک ؼىاهاو یاو قا بكاؾقي گكفث. و یىهث بك لًؿهاق  هكؾ و شاکه په ال هفث وال ظیكویه
ؾق  قا كهاوکهعمىؾ افغاو  گكفث. افاغًه قا به ٠هؿه یٍث و قهبكکؼىؾ قا  ی٠مى  هعمىؾ افغاو ی١ًیه یكویبىؾ  اها فكليؿ ه

 .اِفهاو ٌؿ یقاه جّكف کكؾ و وپه ق۳۳۱۱وال 

  ى ظاؾذهیبه اِفهاو بالگٍحًؿ. ا  يؿاٌحًؿكؾ اها چىو جىاو يبكؾ کقا ٠الم يبكؾ با افغاياو  یپًس هماق يفك یكاو وپاهیؾولث ا
ؾق  هعاِكه به ىث و وه قولیهفث هاه و ب ا به هؿتها اِفهاو ق جا ایًکه افغاو او گفاٌث.یؾقباق ۀیؾق ٌهك و قوظ یك بؿیج ذ

 ٌؿ. یگكفحاق لعٙ آوقؾيؿ و ایى ٌهك
ن ٌؿ. با وقوؾ هعمىؾ افغاو به ؾقباق  ٌاه او قا به آغىي گكفث و ال او یي جىل۳۳۱۸ق/۳۳۱۱وكايصام ٌاه ؾق هعكم 

 یبكاها  ال آو به ب١ؿ افغاو ث يٍىث.ؽجم به ٌاه اظحكام گفاٌث و بك یًؿ. هعمىؾ يکبكؼىقؾ  یيكه اؼىاوث جا با هكؾم ب
 1م ظمله بكؾيؿ.یگك يیؾ یكاو به ٌهكهایى اکك اهایجّكف وا

  زجهاویزعماد و هیسزگذشت ه
ي با ۳۳۱۱ق/۳۳۱۱ال آيها ؾق وال  یا ٍحًؿ. ؾوحهکقا  یاقیاو بىی١یاِفهاو  ٌ ی١ًیكاو یحؽث ایپا جّكفپه ال ها  افغاو

ىلاو هصىم بكؾيؿ. ؾو افغايیىهپاک ا٘كاف یبه قووحاها یو ج١ؿاؾ کٍحًؿقا  یا ه  ٠ؿهیىهپاکظمله به  ٍْ ؾو بكاؾق با  یه ال شمله ش
و ال  3اؾت قا ال ؼىؾ ؾوقیو یها و ٌبايه يٍايه 2ٍحًؿکقا ها  ی  افغايهاك ٌؿيؿ؛ اها بكاؾقیكشهاو ؾقگیك٠ماؾ و هیههای  به يام

_______________________________________________ 
 .۱۱۱س  ۱۱۱  ق. ک: ِفىیه ال ٜهىق جا لوال  َ. 1
 ؿ.ؾ ؾیگك  ؾو بكاؾق  یک افغايی قا کٍحًؿهای هح١ ٘بك يمل. 1
ها لكاق گكفحه اگك  فكهًگ ؾیگك افغايىحاو کمحك جعث ج ذیكو چىو  گفاقيؿ هی هن آيها اظحكام واؾات ٌی١ه ؾٌمًی يؿاقيؿ بلکه به باوًث افغايىحاو يه جًها  اهل. 2

ايؿ؛  های وسیاؾت قا کًساق گفاٌسحه گىیا بكای ًٌاوایی يٍؿو  يٍسايه .بىؾؾق آو لهاو يىبث به واؾات کیًه ؾاٌحًؿ  اکًىو يیم جا ظؿوؾی هماو قوظیه بالی 
 ايؿ. ايؿ که لحل قا ايصام ؾاؾه ؾهها به ؾيبال ویؿهایی بى چىو افغاو
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ى به یمیيٍؿ  بىحگايٍاو با  یچ ؼبكیه هکپه ال ؾه وال  .ؿاٌثال آيها ؼبك ي یىکاؾ یل های كؾيؿ و جا والکشٍىلاو فكاق 
 .كؾيؿکاؾ یها ال آيها به ٠ًىاو هفمىؾاالذك  ياهه كؾيؿ و ؾق ٌصكهکن یاو واقذاو جمىیٍحه ٌؿو آيها  اهىالٍاو قا هک

افٕل پىك كیه های كشهاو به يامیك٠ماؾ و هیه یها وال ب١ؿ  ؾو جى ال ٠مىلاؾه ۱۱ظؿوؾ  ی١ًیي ۳۳۱۱ق/۳۳۱۳وال 
ا ی٠ل ۀیآباؾ شكلى گفقٌاو به ظىى یوفك ی٘ یؿ ظىى شٍىلايی پىك وؿ ٠بؿاهّٰللیو و یاٜن شٍىلايکكیكهعمؿ پىك هیه
و پؿقي ؾق  ٌىيؿ. او یهآًٌا بالك  ییكب کبه يام  یبا ٌؽّقويؿ و ؾق آو ؼايه  یايٍاو هیال آًٌا یکی ۀافحؿ. ٌب به ؼاي یه

 .بىؾه اوث« یك٠ماؾ شٍىلايیه»و ه١كوف به  یا پؿقبمقگً شٍىلاييؿ اهبىؾ ا آهؿهیآباؾ به ؾي ظىى

ك٠ماؾ یً  هیؿ: ظؿوؾ پًصاه  ٌّث وال پًؾه یپكوؿ. شىاب ه یك٠ماؾ هیه ۀ بىؾه  ؾق باقؿ ٠بؿاهّٰللیجك ال و ه بمقگکكافٕل  یه
 کیو لقا٠ث هٍغىل ٌؿيؿ. په ال ىب کًصا به یكؾيؿ و ؾق اک یه١كف یآباؾ آهؿيؿ و ؼىؾ قا شٍىلاي كشهاو به ظىىیبا بكاؾقي ه

ا قفث و په ال یال ؾي  چًؿ پىك ؾاٌث هک ك٠ماؾیكؾيؿ. هک یه یؼايه ليؿگ کیكؾ و با بكاؾقي ؾق کًصا الؾواز یك٠ماؾ ؾق ایوال ه
 1لؾ. یبكاؾقي وك ه یكؾ و جا ليؿه بىؾ  به پىكهاکههاشكت و ؾق آيصا الؾواز  یوفل ۀیكشهاو به هعمؿآباؾ شكلىیفىت او ه

ؾهًؿ:  یشىاب ه ٕاؾت يبىحه؟یبالك ٌال و ییكب کپكوؿ: چكا  یكافٕل هیافحؿ. ه یه هیى وؽًاو به گكیؿو ایكافٕل با ًٌیه
كشهاو یك٠ماؾ و هیا   هیهمكاه يام شؿ او لمب هؽّىَ واؾات اوث. ذاي« كیه» ۀلمکؿ: اوال   یگى یكافٕل هیىث. هیؿ يیو او

 ال آيها يبىؾ. یًىو ؼبكکجا و ٌؿيؿ یفكاقها  یايفغها ؾو يفك بىؾيؿ و ال جكن ا یپىك٠مىها
بكيؿ. ؾق  یك٠ماؾ به شٍىلاو هیال اوالؾ ه یؿ بالك قا با ج١ؿاؾیو ییكب کوفك   ۀال اؾاه ی با ؼىؾؾاقؿ ٠بؿاهّٰللیكافٕل و ویه

اوالؾ  ۀی  بمیىهکصله با ٌآباؾ بالگٍحه ؾق ه گفاقيؿ. په ال آو به ظىى یاؾت بك وك آيها هیو ۀل و اظحكام ٠ماهیآيصا با جصل
ًًؿ ک یكشهاو ال آيها اوحمبال يمیقويؿ اها اوالؾ ه یه به هعمؿآباؾ هن هیى لٕیپه ال ا آوقيؿ. یاؾت ؾق هیك٠ماؾ قا به لبان ویه

2گكؾيؿ. یؼا٘ك به شٍىلاو بال ه و افىكؾه
 

 :چًیى گفث گاقيؿهای يبك و يىاؾۀ هیك٠ماؾٓ نیؿ ابكاهیفكليؿ و كلاآلایفكليؿ هٔ یًیى ظىیؿ ظىیو یآلا

ل پؿقم ًمبه اظمؿآباؾ به ه یٓ ؾق وفكآباؾ کؿؼؿای ظىى ییؿ هعمؿقٔا ٘با٘بایٔبكاؾق ظاز و یؿ ش ل فا٘میظاز و
ها  ٍاو گفث: په ال جىلٗ افغاویاو آهؿ  ایك٠ماؾ به هیوؽى ال ه یآهؿ و هى هن ؾق آو هصله ظٕىق ؾاٌحن. ولح

 ۀؾق لل١ یآباؾ قفث و هؿج ك٠ماؾ به ظىىیكشهاو به هعمؿآباؾ و هیكؾيؿ. هکؿ و فكاق ٍحًکقا  یافغاي کیك٠ماؾ یكشهاو و هیه
ؿوي ؾق يمؾ  .اؾاهه ؾاؾ ی٠اؾ یكاو  واقؾ ؾه ٌؿ و به ليؿگیال اها  افغاوقفحى كؾ. په ال ک یه یايه ليؿگیىه  هؽفکؾ  یکیُ٘

حاب ؾق کى یكا ایگفحه؛ ل البیٕاء ىبیکةالحاب کً ال چاپ یى وال  پیه قا چًؿیى لٕیؿ ش ل ایه ظاز وکشالب اوث 
 حاب يبىؾه اوث.کى یى وؽى او به يمل ال ایبًابك ا .ا قفثیي ال ؾي۳۱۱۱ؿ ش ل ؾق وال یي چاپ ٌؿ و ظاز و۳۱۱۱وال 

  سادات سواره
ؾق آيصا  یکاه ايؿ و  كؾهک یه یلب   ؾق لواقه ليؿگ ٌاوه اشؿاؾکآباؾ قواز ؾاقؾ  ؾق ظىى ییاو والمًؿاو واؾات ٘با٘بایؾق ه

 هًاوب اوث. ى باقهیؾق ا یعیجىٔول  آيها اوث. 
_______________________________________________ 

ي ال لىل اشؿاؾٌاو  هیكشهاو و هیك٠ماؾ په ال فسكاق  ؾق هیساو قاه ال هسن شسؿا ٌسؿيؿ و ۳۱۱۱ ق/۳۱۱۱وال  ٘بك گىاهی بكؼی والمًؿاو هعمؿآباؾ ؾق. 1
س  ۳۱۳  البیٕساء  َ ك يٍؿه اوسث. ٔق. ک: الىسبیکةآباؾ ـک هیكشهاو هىحمیما  به هعمؿآباؾ قفث و ؾق گىاهی ج١ؿاؾ لیاؾ ال آيها وکىيث هیكشهاو ؾق ظىى

ال لباو یک قوظايی ؾق قووحایی ؾق ا٘كاف  باالايؿ؛ اها هٙالب  ٓ ٜاهكا  گىاهی ایى ٠ؿه ه١حبكجك اوث؛ لیكا ج١ؿاؾٌاو بیٍحك اوث و اهل هعمؿآباؾ بىؾه۳۳۱
  شٍىلاو اوث که ال گفٌحگاو ًٌیؿه و ؾق هماو وال گفحه اوث.

 . ۱۳س  ۱۱ البیٕاء  َ کةق. ک: الىبی. 1
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كٌیهٙ بى اظمؿ بى هعمؿ بى قوحن یابى٠ل فكاواو  کو اه  ؾىباِفهاو  نکو ظا ىکوا یبث ِغكیؾق ٠ّك غ یاق ل 
ؾقآوقؾ.  ییاال واؾات ٘با٘ب یکیًؿ به الؾواز ک٠ٙا  یه اگك ؼؿا به او فكليؿکكؾ کيفق  وفكليؿؾاق يٍؿ لیبه ؾل ی. وٌثؾا

 کهباق آوقؾ. ؾق هاه ك٠ماؾٓ ؾق یشؿ يىلؾهن هٔ یى ٠لیالؿ ؿ و به الؾواز ٌهابیياه « فا٘مه»ؾ و او قا اؾ  یؼؿاويؿ به او ؾؼحك
ك ال یغ یگكیكؾ. او فكليؿ ؾکؼىؾ  ۀیفكاواو قا ؾق لواقه ول  ـّق  کي اظمؿ بى هعمؿ بى قوحن اه ۱۱۳ق/۱۳۱قهٕاو وال 

يىل  ی١ًیاو  یى هىلىفات به يىل ؾؼحكیا ۀؾق ظال ظأك ذمك ٌحه يىل آيها هًمكْ ٌؿه اوث.فا٘مه يؿاٌث و اگك ؾا
 قوؿ. یك٠ماؾٓ هیصؿهن هیشؿ هٔ یابىهاٌن ٘اهك بى ٠ل

كؾيؿ و ال لكو يهن به ب١ؿ ؾق کىچ کّؿ وال په ال ؾقگفٌث وال   به لواقه یؿ  ویقو یها به آياو ه ى هىلىفهیه اک یواؾاج
 یى وكٌماقیآؼك ًؿه ٌؿيؿ.کهح١ؿؾ به ا٘كاف پكا یها ى ؾوحه ١ٌبهیال ا. ًٌاؼحه ٌؿيؿ« واؾات لواقه»٠ًىاو به  یؽیآذاق جاق

ؾق ؾفحك  یكیآهاقگ های ى ٌاه لاشاق ايصام گكفث و فكمیل ولًٙث ياِكالؿین  ؾق اواؼك ٠ّك هعمؿٌاه و اوایال واؾات وه
1ث اِفهاو هعفىٚ اوث.یجىل

 

ؾق اِفهاو  ؾق ؾفحك هىلىفات ای آلای ظاز ویؿ هعمؿ٠لی لواقهبا جىلیث اه ک  شًاب  ۱/۳۱۱۳  /۸۱جاقیػ يگاقيؿه ؾق 
ه به یهايؿه و بم یبال  هىلىفاتال با  ؾه ؾق ِؿ یجمك یو ۀفحؿ. بًا به گیٍاو ًٌیهىلىفات ال ا ۀؾق باقؾیؿاق ؾاٌث و جىٔیط هفّل 

 .هؿه اوثآ گكاو ؾقیؾ کهل
به  ؿ و او با هكاش١هؾاقي یا ه ال آيها وكولىلهه هك ٠ّؿ کى ِىقت اوث یواؾات به ااو ین ؾقآهؿ هىلىفات هیجمى یچگىيگ

ال یؿ ِؿ قیهك و هىلىفات به یهًگام ه لات با هحىلبكؾ.  یآيها ه یگك واؾات قا گكفحه بكای  وهن ؼىؾ و فكليؿاو و ؾؾفحك
 .فثگك یج١ّلك ه

گك یى ؾکه اشؿاؾ باالجك  ابحؿا ال لواقه به اهاکايؿ بل آباؾ يكفحه ما  ال لواقه به ظىىیك٠ماؾ هىحمی٘بك آيچه گفٌث  اشؿاؾ ه
 ايؿ. آباؾ قفحه ايؿ و په ال چًؿ يىل به ظىى هرل شٍىلاو قفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
و  ۳۳۱س  ۳۳۱    ۳َ  آجٍکؿه اقؾوحاو  ز؛ ۱۸س  ۱۱  ي  ۳۱۱۱َ  ویؿ هعمؿ هعیٗ ٘با٘بایی  فكوقؾیى ۀٌىؼی و شؿی  يىٌح ۀیغما  همال ۀ: هصل. ق. ک1

 آهؿه اوث. ۳۱س  ۱۱, ِفعۀ ۱۱ي, ٌماقۀ ۳۱۱۱ياهه به لباو ٠كبی ؾق هصلۀ ول  هیكاخ شاویؿاو, جابىحاو  . هحى کاهل ول ۱۸۸ س ۱۸۱    ۱َ  ز

تا هیرعماد، به ترتیب چًیى است: هکه، هدیًه، کىفه،  ۷طبق تحقیق يگاريده، زادگاه و هحل سکىيت اجداد از اهام علی
 آباد. و حسى جشىقاو ،اصفهاو، زواره، جشىقاو، کىهپایه، اصفهاو
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 زعمادیبا اجذاد ه ییآشًا
 هؾات قا بساوث وایومث يمابث و ق یال آيها ٌا٠ك و ب١ٕ یٌىيؿ. ب١ٕ یؿه هیؾ بىیاق ۀك٠ماؾ اٌؽاَ بكشىحیاو اشؿاؾ هیه

ى یال لابل ا٠حماؾجك یکیك٠ماؾ یه ياهۀ گفث: ٌصكهجىاو  یهاو آيها یيىابه  ٠الن و باوىاؾ ؾق ه یفكاوايه به شيؿ. با جىا ه٠هؿه ؾاٌح
 ها اوث. ياهه ٌصكه

 :نیًک ین  شلب هیافحیؾوث  ك٠ماؾیهال اشؿاؾ  یجىشه ؼىايًؿگاو قا به آيچه ؾق هىقؾ ب١ٕ

به  یًؿ. وک یاؾ هیالمؿق  فأل و باجمىا  لیشل یؿ ال او به ٠ًىاو ٌؽّیػ هفیٌ ـ ۷یجحبهغى ح مفشصيذ اها یى هثًحغ. ۴
قفث  ظٕكت  ۷ىیيمؾ اهام ظى یؼىاوحگاق یه بكاک یبىؾ. هًگاه ۷ىیاؾ ؾاٌث و ؾاهاؾ اهام ظىیٌباهث ل ۹كمکاهبك ایپ

كؾ و او کسك یًه هؽیکؾ و او قا ؾق ايحؽاب فا٘مه و وقا با ؼىؾ به ؼايه بك یوپه ظىى هرً «.ال جى ؾاٌحن یى ايحٝاقیچً»فكهىؾ: 
ى یسؿ و ٠لسث ایساو بكگم یفا٘مسه قا بسكا ۷كؾ اها اهامکا یگك  ظىى ال ايحؽاب ظیث ؾیؿ. ٘بك قوایالؾواز بكگم یفا٘مه قا بكا

ال  یؿ ظىسى هرًسؾه یيٍاو ه ۷ىیى بكؼىقؾ اهام ظىیا «.جك اوث هیكا او به هاؾقم فا٘مه ٌبیل»او فكهىؾ: یى بیايحؽاب قا چً
 بىؾه اوث. یٌؽُ بمقگىاق یؾوقاو شىاي
ؿ و هفؿه جى ال ؾٌمًاو یشًگ ۷ىیاب اهام ظىکكب  ؾق قکبىؾ. ظىى ؾق  ۷ىیكالمؤهًیهىلىفات اه یپؿق و هحىل یاو وِ

م ؾق یسث قا به اواقت گكفحًؿ  ظىى يیب ؿ و اهلیه ظٕكت به ٌهاؾت قوک یصؿه شكاظث بكؾاٌث. هًگاهیٍث و ؼىؾ هکقا 
كوو آوقؾه يمؾ یكاو بیواو ایله بىؾيؿ  اوماء او قا ال هیلب کیال  یفماق ۀكاو بىؾ. اها چىو هاؾق ظىى و اوماء پىك ؼاقشیواو ایه

السىال   یكفث و ظىسى قا بسه او وسپكؾ. ٘بسك ب١ٕسیم پفیيباٌؿ. ٠مك و١ؿ ي یه ظىى ؾق وؽحکكؾ ک٠مك و١ؿ بكؾ و ووا٘ث 
 ًه قفث.یبه هؿ یپه ال بهبىؾ اوكؾ و کوا ىفه هؿاکقا ؾق  ظىى های شكاظثاوماء 

ؼىاوحًؿ وك  یه ؾٌمًاو هک یها افحاؾه بىؾ. هًگاه ٍحهکاو یقهك ؾق ه یؾق اذك ٌؿت شكاظث  ب یگك ظىى هرًی٘بك يمل ؾ
ؿ؛ یاقاو قا به هى بىسپ»ى هًگام اوماء پىك ؼاقشه به آياو گفث: یٌىيؿ. ؾق ا یهليؿه بىؾو او ًًؿ  هحىشه کٌهؿا قا ال بؿو شؿا 

م ظىسى قا بسه او یسآياو ي «.ٌىؾ یهك چه ِ ض ؾايىث ؾق هىقؾ او ٠مل هاال  چ ویه هکؿ یاؾ او قا به هى بؽٍیؿالله بى لیاگك ٠ب
 ًه قفث.یه جىوٗ اوماء به هؿلصم ظىى قا به او ؾاؾ. ظىى په ال ه١ایؿالله يیىفه بكؾ و ٠بکوپكؾيؿ و اوماء او قا به 

ًه یکلرسىم  وسک ام  ۷م اهام وصاؾیؿ و ٠مك و يیكاو  با ؾو بكاؾقي لیاو اویو هصكوض ؾق هبا بؿ یظىى هرً گكیؾ يمل ٘بك
 ۷اهسام های قا ؾق جٍث آوقؾيؿ و با چىب بسه ؾيسؿاو ۷ىیى هًگام وك اهام ظىیؿ بكؾيؿ. ؾق ایمیه آيها قا به هصله کو... بىؾ 

 اوث: یك ال ظىى هرًیث لیلؾيؿ. ؾو ب
سم   ك  فسییال ؼ   سهُ اْلسُىؾ همسْى الج    اُل ل 

 

١ِكا  ِهْى ِؼ  فی  ٍْ شس یاْلُىؾ ُهْىح  سة  و   ف 

 

غ   ا ج  ـ  سسْن یسسِا   ُء بسسه ىسسیبسسكْض جُ ج   ب  ل 
 

سس    ١ ْو ف   َ سسال   سسا ل  مَّ ُل ٠  ْىسس   سسا  و  ج  ًَّ  ٜ
 

 

وسپكؾيؿ.  کٟ به ؼسایافث و او قا ؾق بمیًه وفات یؾق هؿ یوالگ ۱۱ؾق  ی. ظىى هرًبىؾ اویؾؼحك هًّىق بى ل ؼىله اوهاؾق 
 ؿ.یبه او ون ؼىقايؿ و ؾق اذك آو به ٌهاؾت قو کؿ بى ٠بؿالملیه ولکث ٌؿه یقوا

ً ال یا پی ۷یگك پىكاو اهام هصحبیقوًؿ و ؾ یه ۷هصحبی ؿ به اهام ظىىیل بكاؾقي و یجًها ال ظىى هرً یواؾات ظىً
1يمايؿ. یه ال آيها فكليؿ پىك بالکًیا ایايؿ و  ا قفحهیفكليؿؾاق ٌؿو ال ؾي

 
_______________________________________________ 

؛ ۱۱۱س  ۱۸۱    ۳َ  ؛ الکىاکب المٍكلة  ز۸۱س  ۸۱    ۸َ  االقٌاؾ  ز ؛۳۱۱جاقیػ لن, َ ؛۱۱۱    ۳َ  ؛ لباب االيىاب  ز۱۳س  ۱۱  ک: المصؿی  َ ق.. 1
الب  ۱۳۳َس  ۱۳۱    ۳َ  هًحهی اآلهال  ز ّٙ   لسب الّلبساب  ؛۱۱س  ۱۸  ؛ االِسیلی  ۱۱۱َس  ۱۱۱  ؛ شمل هسى ايىساب االٌسكاف  ۳۱۳َس  ۱۱  ؛ ٠مؿة ال
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ن یى الؾواز ابسكاهیال ذمكات ا یکیكؾ و کالؾواز  یكب  با ظىى هرًک ىیؼىي ۀً ال ظاؾذیپ ـ ۷ىیحش اهام حغفاطمه دخ. ۲
م   وؾ. هاؾق ق یى واؾات به ٌماق هیا ۀهم یهاؾق شؿم یي ۷ىیاهام ظى ىی. بًابك ااوث ییواؾات ٘با٘با ۀك اوث. فا٘مه شؿغ 

ٌباهث  د بىؾ و به ظٕكت لهكایظؿ یلث و قاویلياو بافٕ ۀؾق لهك مهفا٘بىؾ.  یمیؿالله جیبى ٠ب ةوعاق ؾؼحك ٘لعا او  ام
ىفسه و وسپه بسه ٌسام کبه  وكایاقواو اوکاي قا به او وپكؾ. همكاه  ياهه ثیحاب هلفىف و وِک ۷ىیاهام ظى یؾاٌث. بًا به لىل

 ىفه ه١كوف اوث.کاء او ؾق غّك  ۀقفث. ؼٙب
ها  ى هؿت قولها به قوله و ٌبیوال به وىگ يٍىث و ؾق ا کیلؾ و مه یفا٘مه بك هماق او ؼ  یپه ال ؾقگفٌث ظىى هرً

ق ؾقگفٌسث ۳۳۱كؾ. وال کبه وفاقي هاؾقي با ٠بؿالله بى ٠مكو الؾواز  یبه ٠باؾت هٍغىل ٌؿ. په ال ؾقگفٌث ظىى هرً
 1و هماقي ؾق هّك اوث.

گفحًسؿ.  یهسن هس« هین ٌسبیابكاه»به او  ۹كمکااهبك یاؾ به پیباهث لل ٌیبه ؾل ـ ین َغمش فشصيذ حغى هثًیل ابشاهیابىاعماػ. ۸
قفسث. هًّسىق  ید به ٌماق هسیاو ظؿیال قاو یوؽاوجمًؿ اوث. و یكا آو به ه١ًای؛ لًؿیگى« غمك»به او با٠د ٌؿ  ًوؽاوج

الول وال اٟ یؾق هاه قب یوالگ ۱۱ا ی ۱۳ن غمك ؾق یه ابكاهکًیجا ا كؾک یًصه ليؿايکاو و بكاؾقايً قا پًس وال با قيس و ٌ یمیؾواي
اقجگساه اوسث. او یًسىو لکىفه هؿفىو ٌؿ و لبكي اک  ؾق بك او ليؿايیاو يمال ۀا قفث و په ال الاهیي ؾق ليؿاو ال ؾي۳۱۳ق/۳۱۱

 2بىؾ. ۷ىیافث. هاؾقي فا٘مه ؾؼحك اهام ظىیه ؾق ليؿاو هًّىق وفات کبىؾ  ىعىلا یى ٌؽُ ال بًیيؽىح
٠لسث هلّمسب ٌسؿو او بسه . یٍسمیابك ۀپاقچس ی١ًی« بایؾ»ه١كب « بازیؾ»ش ـ م  ن َغ یباج فشصيذ ابشاهیل دین اعماػیابىابشاه. ۱

ال  یث شىسث. ٌؽّسکٌسك 3ام فسّػ یؾق لها  يمل یقا ؾق ليؿاو هًّىق به وك بكؾ. بًا به ب١ٕ یهؿج یاو بىؾ. و ییبایل« بازیؾ»
آيها ِسبىق »شىاب ؾاؾ:  یؿ. ویاو پكوؾق ليؿ یِبك واؾات ظىً ۀؾق باق سعىى لا یبً یليؿاي س هن یالمىال یو بى ابا٠بؿالكظم

ل بسى یاو اوسما٠ .ٌسؿ یجك ه گكفث ؼالُ یٍحك ؾق آجً لكاق هیه هك چه بک٘  بىؾ  ۀهايًؿ ل١ٙ یٌؽّايٍاو یبىؾيؿ اها ؾق ه
 «.ٌؿ یٌؿ ِبىقجك ه یٍحك گكفحاق ب  هیه هك چه بکن بىؾ یابكاه

 یبكؼس  ى وسؽىیسا کن هسؿقیكؾکسه هسا شىسحصى کسجسا آيصسا . ايؿ ؾايىسحه ؾق اِفهاو ً قایها و چًؿ جى ال يىاؾه بك اول یبكؼ
اٌسحباهات »ل ٠ًسىاو یسن. ـیافحیهى يک یًٌاو يىب های حابکقا ؾق  یمیى چیك٠ماؾ اوث و چًیه ياهۀ ها ال شمله ٌصكه ياهه ٌصكه

بساز یل ؾیاق بسه اوسما٠٠سك ۀیؾق هاٌسم یگسكیاٌحباه اوث. هسماق ؾ یى ايحىابیه به يٝك ها چًکن ؾاؾ یط ؼىاهیجىٔ« ياهه ؾو ٌصكه
ابساو هساج  قا یل والسٟ ؾق اِسفهاو ؼیلاؾه اوسما٠ يىب اهام یبكوشكؾ اهّٰلل آیثٍحك اوث. یه اظحمال ِعث آو بکهًحىب اوث 

 4.يام ؾاٌثعه یهاؾق او قب. ۷٘الب یبى اب یؿ بى ظىى بى ٠لیل بى ظىى بى لیگىيه يىٌحه اوث: اوما٠ ىیا
 یبمقگسىاق یهسا ال يٍايه یکیو  باش لث بىؾ یٌؽّ یو باج ـیل دیطباطبا فشصيذ اعماػ نیى ابشاهیالؼابذ ىیص ابىاعحاق . ۵

                                                                                                                                                                                                                                                                             
البییى  ۳۱۳َس  ۳۱۱    ۱۱َ  االيىاق  ز ؛ بعاق ۱۱  ؛ لهىف  ۳۸۳َس  ۳۳۳  َ ّٙ  .۱۳و۳۱  فا٘مه بًث العىیى  َ ؛ ۱۱س  ۳۱  ؛ هماجل ال

الب  ۳۱۳َ    ۸۱َ  ه١صن قشال العؿید  ز ؛۳۱۱جاقیػ لن, َ  ک: ق. .1 ّٙ جمكیسب  ؛۳۸۱  لسب الّلبساب  َ ةجعفس ؛ ۱۸  ؛ االِیلی  ۱۱َ  ؛ ٠مؿة ال
البییى ۳۱َ    ۳۱َ  جاقیػ هؿیًة ؾهٍك  ز ؛۱۱۱    ۸َ  الحهفیب  ز ّٙ  .؛ فا٘مه بًث العىیى۳۱۱    ۳َ  ؛ ٌفقات الّفهب  ز۳۸۸ ؛ هماجل ال

البییى  َ ک: هماجل ق.. 1 ّٙ السب۱۳س  ۱۱  فة لب الّلباب  َع؛ ج۳۳۸س  ۳۳۳  ؛ االِیلی  ۳۸۳َ  ال ّٙ  ۱۱۱    ۳َ  ؛ لبساب االيىساب  ز۳۱۳    َ؛ ٠مؿة ال
فعة ال١ًبكیة  َ ؛۱۱  ؛ المصؿی  ۱۱۳َو ًّ   .۱۱۳س  ۱۱۱    ۳َ  ؛ هًحهی اآلهال  ز۸۱س  ۸۱    ۳َ  ؛ الکىاکب المٍكلة  ز۳۱۱  ال

ٔهکسايی ؾق  اقی ال آيهسا ؾق فسػبك ٔؿ ظکىهث ولث لیسام کكؾيسؿ و بىسی ای ال ٌی١یاو به قهبكی ظىیى بى ٠لی بى ظىى بى ظىى بى اهام هصحبی ٠ؿه. 2
 .ؿيؿٌهیؿ ٌق ۳۱۱وال  بهوكلهیى هکهٓ 

البییى  ۳۳۱َ  ک: االِیلی  َ ق.. 3 ّٙ ؛ ٘كفسة االِسعاب  ۳۱۱و۳۱۳  ؛ ٌسکىه فماهسث  ۳۱َس  ۳۳  قشسال وسیؿ بعكال١لسىم  َ ۀهمؿه؛ ۳۱۱  ؛ هماجل ال
الب  ۱۱َ  َ ّٙ كب  َ ؛۸۱۳    ۳َ  ؛ الکىاکب المٍكلة  ز۳۱۱س  ۳۱۸  ؛ ٠مؿة ال ّٕ  .۱۱۳    ۳َ  ؛ هًحهی اآلهال  ز۱۸۱  هًاهل ال
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 هه فكليؿ بسا واوسٙکًیاو با ا ۀال يىاؾگاو بكشىح یه ب١ٕکًیگك ایًؿ و ؾیگى یه« یی٘با٘با»ه به واؾات ال يىل او کى اوث یاو ا
 یبىؾ به شا ی  ايىاو بمقگیه اگك شؿ ٌؽّکوىم بىؾه كا ؾق گفٌحه هكیل 1ه١كوف ٌؿيؿ؛« ٘با٘با ابى»ى ظال به یبىؾيؿ ؾق ٠

ى یؾاؾيؿ. هر   يىب ؾقوث ابىالعىسى هعمسؿ ٌسا٠ك چًس یه آو ٌؽُ قا به پؿقي يىبث ؾهًؿ به آو شؿ بمقگ يىبث هکًیا
 ه١كوف ٌؿ.« ٘با٘با ابى»ن ٘با٘با؛ اها به یاوث: هعمؿ بى اظمؿ بى هعمؿ بى اظمؿ بى ابكاه

 ۷ؼؿهث اهسام قٔسا ؾق یًؿ. وک یك هکـ ۷او اهام ِاؾقین ٘با٘با قا شمء اِعاب و قاویابكاه ًحاب قشالکؾق  یػ ٘ىویٌ
 كؾ.ک یؾ٠ىت ه ۷اهام قٔا ین ٘با٘با هكؾم قا به وىیگكؾايؿ. ابكاه کكؾ جا ا٠حماؾاجً قا ال لغمي  پاکقا ٠كٔه ي ؿی٠ما

 :ايؿ گفحهچًؿ گىيه « ٘با٘با»ن به یؾق هىقؾ ٠لث هلّمب ٌؿو ابكاه

 نیبسكاهكؾ. اکسك یسو لبسا هؽاهى كیساو ايحؽساب پیساو قا ه  او بؿولؾ یبكا یپؿقي ؼىاوث لباو هک یهًگاه او  یکىؾکؾق لهاو ال ٓ 
 .ه١كوف ٌؿ« ٘با٘با»ال آو به ب١ؿ به «. ٘با ٘با»اها گفث: « لبا لبا»ؿ: یؼىاوث بگى

٘بسا »اوقؾ  گفسث: یسً قا بیه لبساکسؿ یبه ؼاؾهً ؼىاوث بگى ی. قولكؾک یهجلفٛ « ٖ» قا« ق»  ًث لباوکل ؾق اذكبٓ 
 ٌؿ.« ٘با٘با»ال آو به ب١ؿ هلّمب به «. ٘با

ب    .گفحًؿ یه« ٘با٘با»بمقگ واؾات اوث. لفا به او  یبه ه١ًا« ٘با٘با» یا ِلبٙی یٙزٓ ؾق لباو ي 

2م بىؾ.یًکا٘با ن ٘بیهاؾق ابكاه .قفث یبمقگ به ٌماق ه ین ٘با٘با ٌؽّیكا ابكاهی؛ لاوثقوؿ يمل وىم ؾقوث  یبه يٝك ه
 

 3يام ؾاٌث. لیشم ا امی هلیمشا یمه یظلهاؾقي  ن طباطبا ـیظ فشصيذ ابشاهیادٔ احمذ سئبا ابىَػ یٕ ابىػبذالله.  ۶
ال  یاقی. بىسىيث ؾاٌسثکىفسه وسکو ؾق  بسىؾ« هیسؼما٠ ابى»ٌا٠ك و ه١كوف به  یو ظ ـیابىجؼفش هحمذ فشصيذ احمذ سئ. ۷

ا یسهساؾقي ٠باوسه  بىؾ. ۷ىیال١ابؿ ىیؿ بى اهام لیبى ل یىیؿ بى ٠یهاؾق او فا٘مه بًث لًًؿ. ک یه یؾگاو او ؾق هّك ليؿگيىا
 .باٌؿ یم هیك٠ماؾ يیؿگاو هبالهاي یشؿ هاؾق ۷ى اهام وصاؾیبًابك ا 4ٍه يام ؾاٌث.ی٠ا

او ال یسغال یو ؾق قووسحا كؾکههاشكت اِفهاو ىفه به کال و  بىؾ ٌا٠ك یو ى احمذ فشصيذ هحمذ ـیالذ ابىػبذالله فحىح.  ۸
اٌحباهات ؾو »ل یـ 5كؾ.که به اِفهاو ههاشكت کك٠ماؾ اوث یى شؿ هیاو يؽىح اِفهاو هؿفىو ٌؿ. ۀا شهايباقیباقه یجىابٟ شى

 ن ؾاؾ.یط ؼىاهیٍحك جىٔیى هىقؾ بیؾق ا« ياهه ٌصكه
 یيگساق و ٌكض ظسال یاوًٌ يىب های حابکال او ؾق  ـ« طباطبا ابى»ى احمذ هؼشوف به یالذ ابىالحغى هحمذ فشصيذ فحىح. ۹

بسىؾ ب یسو يم٠الن و بساجمىا  یًًؿ. او ٌؽّک یاؾ هیاؾ یل لیس و با جصل یو ه١ًى یبمقگ س ال يٝك ٠لم ی١یث ٌیبه ٠ًىاو ٌؽّ
ى ٌسهك ؼساقز يٍسؿ. اگسك چسه یافث و جا ليؿه بىؾ ال ای٘با ؾق اِفهاو جىلؿ ٘با ابىايؿ.  او پكؾاؼحه یفكاواو به ه١كف های حابکو
 .ايؿ كؾهکط ی٘با به يىابه بىؾو او جّك٘با ابىايؿ اها ؾق هىقؾ  ًٌان هن بىؾه بيىها  بیيم

_______________________________________________ 
« ٘با٘بسا ابسى»ايسؿ کسه بسه  ؾه ٌؽّیث بكشىحه ه١كفی ٌسؿه« ٠لىی ۀبا٘باهای ؾهگاي٘ ابى» هؿؼل ـیل ۱۱۱س  ۱۱۳    ۳َ  ؾق ؾائكة الم١اقف جٍیٟ  ز. 1

  .ايؿ اها بیٍحك آيها جا ابكاهین ٘با٘با چًؿ واوٙه ؾاقيؿ ٌهكت ؾاٌحه
سیلی  ۸۳۳َ    ۳َ  ؛ لبساب االيىساب  ز۳۸  ؛ المصسؿی  ۸۸َ    ۳َ  الکىاکب المٍكلة  ز ؛۸۱هًحملة الٙالبیة, َ ک: ق.. 1   ۱  ؛ قیعايسة االؾب  ز۳۳۱  ؛ ااِل

الب  ۸۱َس  ۸۱  َ ّٙ ىوی  ۳۳۸َ  ؛ ٠مؿة ال ّٙ  .۱۱ىاب, َ؛ جهفیب االي۱۱۱  هًاهل الٕكب  َ ؛ ۱۱۱ س  ۱۱۱    ۳َ  ؛ هًحهی اآلهال  ز۱ ۳۱ ؛ قشال ال
الب َ ۳۱۱  ٌکىه فماهث َ  ؛۱۱  ؛ جهفیب االيىاب َ ۳۱  بعكال١لىم َ   ویؿ قشالؿهۀ هم. ق. ک: 2 ّٙ   .یك٠ماؾه ۀياه ٌصكه ؛۳۳۱  ؛ ٠مؿة ال
الب  ۳۱۳َ  ؛ ٌکىه فماهث  ۳۱َ  ؛ جهفیب االيىاب  ۳۱َ  قشال بعكال١لىم  َ ۀ؛ همؿه۳۳۸  ک: الفؽكی  َ ق.. 3 ّٙ كب  ؛ ه۳۳۱  ؛ ٠مؿة ال ّٕ ًاهل ال

 .۳۱    َةايىاب المٙهك ة فیهیك٠ماؾ؛ الّحفکك ۀياه ؛ ٌصكه۱۱۱  َ
 ۀياهس ٌسصكه ؛۳۱۳  ؛ ٌسکىه فماهسث  ۳۳۸َ  ؛ الفؽسكی  ۳۱َ  قشسال بعكال١لسىم  َ ۀ؛ همؿهس۳۱  جهفیب االيىساب  َ؛ ۸۱۱و  ۸۱. ق. ک: هًحملة الٙالبیة, 4َ

ٌىؾ س ايصام ؾاؾه و بسه ایسى يحیصسه  هىقؾ يؽىحیى شؿ يىیىًؿۀ کحاب س که اشؿاؾ او با هیك٠ماؾ یکی هی . هعمك کحاب هًحملة الٙالبیة يیم جعمیمی ؾقهیك٠ماؾ
 ۱۱ٓالؿیى اظمؿ يؽىحیى شؿ او اوث که به اِفهاو ههاشكت کكؾ. ٔق. ک: همؿهۀ هًحملة الٙالبیة, َ قویؿه که ابى٠بؿالله فحىض
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سّم قا ؾق ؼايسه یا يىؽه ٠مكي. اواؼك ؾاٌث یٌگفح ۀ٘با ظافٝ٘با ابى آو  ۀؿ و ال ؾاقيسؿیسؾ یا ال اٌس١اق ٠بؿاللسه بسى ه١ح 
آو پكؾاؼسث.  ۀ٘با همايصا بسه هٙال١س٘با ابى. كؾکىل کگك هىیؾ یل آو قا به لهايیجعى  ؾاقيؿه ؼىاوث جا به او اهايث ؾهؿ؛ اها

ؿ: په ال اجمام  ١ٌكها قا ٌمكؾم  یگى یى ؼبك هیكؾ. يالل اکال ظفٛ به يىٌحى آو ا١ٌاق اغف و ؾوات ؼىاوث و ٌكوٞ کوپه 
 كؾه بىؾ.کله ظفٛ هصث قا ؾق هماو یب ۳۱۳ىجاه کؿم ؾق آو هؿت یؾ

ه لؿقت او بك کال او اوث  یاؾب یاقکك ٌاهیل ۀًًؿ. يمىيک یاؾ هیبمقگ  یهؽحل  همىاقه ال او به ٠ًىاو ٌا٠ك های حابکؾق 
 ؾهؿ: یوكوؾو ا١ٌاق ٌگفث قا يٍاو ه

كؾ. کس یو هممه جلفسٛ هس« ٢»ب یآيها به جكج یه به شاکًؿ بلکقا جلفٛ « ک»و « ق» های جىايىث ظكف یيمها  ثیال ٌؽّ یکیفكليؿ 
 یاؾ ؾاؾ جسا بسكایساق يبسكؾ. وسپه آو قا بسه پىسك کقا ؾق آو به « ک»و « ق»ث و ؾو ظكف ؾق هؿض پؿق او يىٌ یحیب ۱۱ یا ؿهی٘با لّ٘با ابى

 :ٌىؾ یى گىيه آغال هیؿه ایآهؿه اوث. لّ ۳۱۱ جا ۳۱۱   َ ۳۳ لؿ حاب ه١صن االؾباء  شکؿه ؾق یى لّیاهل اکپؿقي بؽىايؿ. هحى 

سسیسس اتیا و  سساؾ  سسُه الىَّ سسْث ل  اي   ؿا  ؾ 

 

سسْث    ١ اب  ح  اُت ِف١ِْلسسِه ال فسسی و  ج   ً سس ى   ع 

 

سسؿِ  ًْ سساُؤُه ٠ِ ١ْم  ْث ي  سسل   ِ ا ى  ِلسس یو  ج    یف 
 

سسساتف   ُهسسسىَّ ِهب  ْلف  سسساتف ؼ    ِهًسسسه ِهب 
 

 یا اقليسؿه هسای حابک یو .ؾاؾ یاؾاهسه هس کى وسبیقا به همس یات فكاوايیًًؿه يبىؾ ابک ه اگك ؼىحهکؿ یگى یث هیى بیؾق آؼك
 :ن س ٠باقجًؿ الیافحیه ؾوث کيىٌث. آذاق او س جا آيصا 

١ك. ایٓ ٠ال  ٍّ م بسا یافث و يیيٍك  ی ؾیه  ۳۱۱۱ك و ؾق وال یجعم  و هعمؿ لغلىل و م یحاب جىوٗ ٘ه ظاشكکى یاق ال
 .كوت چاپ ٌؿیق ؾق ب۳۱۱۸ك ٠بان ٠بؿالىاجك به وال یجعم

 .چاپ ٌؿه اوث ۱۸ ۀ  ٌماقةیؽٙى٘ات ال١كبلمه١هؿ ا ۀلهص. ؾق یاوحؽكاز الم١م فی بٓ قوالةف 

١ك. ٌا ٍّ ١ك باٌؿی٠ حاب هماوکى یا ؿیزٓ يمؿ ال ٍّ  .اق ال

بٟ. یؾٓ جهف ّٙ ١ك ال ایحاب ٠کهح١ؿؾ ال  ی٘با ؾق شاها٘با ابىب ال ٍّ  .بكؾ یحاب ؼىؾ يام هکى یاق ال

١كاء. ٌا  ه ٍّ ١ك و ال ٍّ بٟ باٌؿیحاب هماو جهفکى یؿ ایٓ ال ّٙ  .ب ال

 .یوٓ وًام الم١ال

 .ى هىٔىٞ يىٌحه يٍؿه اوثیآو ؾق اهمايًؿ  یحابکً ال آو یالىت  پی ۀلٓ ال١كوْ. بًا به گفح

١ك. يى یه١كفة الم١م فی ضٓ المؿؼل ٍّ  فسی حساب همساو قوسالةف کى یسا ایسىًؿه  ا١ٌاق ؾٌىاق قا ٌكض ؾاؾه اوث. گىیهى ال
 .باٌؿ یاوحؽكاز الم١م

 .ٛ الؿفاجكیٖٓ جمك

 .ال ؾووحايً يىٌث یکی یٓ فكائؿ الؿق. آو قا بكای

 .هٍهىق بىؾه اوث س ویقا او هكؾمیگفٌحه ه حاب ؾقکى یىاو ١ٌك. ایٓ ؾک

 یال بسه ال او ؾق ال ی٠كبس ۀًسؿکايؿ. البّحه اٌس١اق پكا ى قفحهیه ال بیؿه و بمیاو جًها ؾو هىقؾ يؽىث به ها قو های حابک ا الیگى
 .آهؿه اوثها  حابک

 1افث و همايصا هؿفىو ٌؿ.یي ؾق اِفهاو وفات ۱۳۱ق/۱۸۸وال 
_______________________________________________ 

؛ ۱۱۸س  ۱۱۳  ؛ السؿقشات الكفی١سة  ۳۱۱َس  ۳۱۱    ۳۳َ  ه١صن االؾبساء  ز ؛۱۱س  ۳۸    ۱َ  ز ؛ ا٠یاو الٍی١ة ۱۳۱س  ۱۱۱    ۱َ  ک: الغؿیك  ز ق.. 1
قشسال وسیؿ  ۀ٘با٘بسا؛ همؿهس آذاق ابسى ٠ًاویى؛ الفقی١ة  ؾق هصلؿات هؽحل  ـیل ۳۱۳  يؿین  َ ؛ فهكوث ابى۳۸۱س  ۳۸۱    ۱َ  الکىاکب المٍكلة  ز

 .۳۱۱س  ۳۱۱    ۱َ  ؛ يىمة الىعك  ز۳۱  ؛ المصؿی  ۱۱۸َ    ۳َ  ن الّحكاخ  ز؛ فهك۳۳۸  ؛ الفؽكی  ۳۱َس  ۳۱  بعكال١لىم  َ
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ى یالؿ ه ٌسهابکسط یى جىٔسیسك٠مساؾ اوسث. بسا ایه یشؿ هاؾق یو ـ یاس لشؽیهط احمذ بى هحمذ بى سعحن بى یػلابى . ۴۱
فسكاواو قا ؾق لواقه  کاه  ي ۱۱۳ق/۱۳۱كؾ. اظمؿ بى هعمؿ ؾق وال کبا ؾؼحك او فا٘مه الؾواز  ك٠ماؾٓیشؿ يىلؾهن هٔ ی٠ل

گفٌسث. او ؾق اِسفهاو ال « هوساؾات لواق»ل ٠ًسىاو یى هىلىفات ـیط ایكؾ. جىٔکؾؼحكي فا٘مه  یها و ا٘كاف آو ول  يىاؾه
خ ؾاؾ. هعسّؿ  یث لسكاق هسیذاو قا هىقؾ ظماى ٌهك بىؾ. او هعّؿ ین اکبكؼىقؾاق بىؾ و ظا یث همحال اشحما٠یو هىل١ یى هالکجم

ق ۱۳۱گك س ؾق وال یؾ یریظؿ های حابکك ویك و ه١صن اووٗ و ه١صن ِغیبکس ِاظب ه١صن  یماو بى اظمؿ ٘بكايیبمقگ ول
1او هىاشب لكاق ؾاؾ. یؾق اِفهاو شا ؾاؾ و جا ليؿه بىؾ بكا ٠ وه بك اوحمبال گكم  او قااظمؿ بى هعمؿ كؾ. کبه اِفهاو وفك

 

گساه ال  چیه پؿقي هکًیى بىؾ. با جىشه به اکٌا٠ك و ؾق اِفهاو وا یو طبا ـطبا ابىفشصيذ  یى ػلیالذ ى ؽهابیابىالحغ. ۴۴
بسا  یؾوم لكو وسىم هصسك ۀمیها يام ؾاٌث. ؾق اواؼك يیاب باٌؿ. هاؾقي اما آهؿه یؿ ؾق اِفهاو به ؾيیبا یاِفهاو ؼاقز يٍؿ  و

كٌ فا٘مه ؾؼحك اظمؿ بى هعمؿ بى 2كؾ. ؾق هماق ؼاقوحاو اِفهاو هؿفىو اوث.کالؾواز  یقوحن ل 
 

3وپكؾه ٌؿ. کؾق هماق ؼاقوحاو اِفهاو به ؼا .هاؾق او فا٘مه اوث ـ یى ػلیالذ ابىهاؽن طاهش فشصيذ ؽهاب. ۴۲
 

5ب بىؾ.یيم 4. ؾق ٠كاقضه فشصيذ طاهشحم. ۴۸
 

6ي ؾقگفٌث.۱۱۱ق/۱۱۱ؾق هعكم  .ب بىؾیاؾ و فأل ا فشصيذ حمضه ـکش یابىهاؽن اه. ۴۱
 

7ب بىؾ.یؾق ٠كاق هؽّىِا  اِفهاو يم باد ـفشصيذ َػ  یى ػلیالذ ابىالمجذ ؽهاب. ۴۵
 

ٍْ ؾق ٌماق ٠لما بىؾ. هماق او ؾق گى یو ش فشصيذ حغى ـیى اهیالذ شجاللیه. ۴۶ ٘بسك ؼبسكی ك اوث. یّل باهلاو ؾق ج  ىقوحاو ش
ؾق وسًگ لبسك او بسه ؾلیسل وسكلث  يسؿ.بىؾشٍىلاو ؾق ظال واؼحى گًبؿ و باقگاه بك هماق او  یاهال ي گكفحن ۳۱۱۳که ؾق وال 
 ابن.یػ ؾقگفٌث او ؾوث یيحىايىحن به جاق  ي۳۱۳۳ظؿوؾ وال 

ال او بسه ٠ًسىاو  اهٟ السكواةحساب شسکؾق  ـ ییىهپاک هؼشوف به ػالهشهحمذ هیفشصيذ ه ییىهپاک یا ى لاعن صواسهیالذ عشاج. ۴۷
ٍّ و  فأل و نیالمؿق  ٠ٝ لیشل یٌؽّ افث. وپه به اِفهاو ههساشكت و يسمؾ یه جىلؿ یىهپاکؾق  یاؾ ٌؿه اوث. ویاهل کال

 .ث گكفثیقوا ۀيٓ ؾقن ؼىايؿ و ال او اشال۳۱۱۱ق/۳۱۱۱ ٔؾقگفٌث: ییػ بهایٌ

 ۀػ اشسالیال هٍسا یث گكفسث. ویقوا ۀابىالماون ال او اشاله   ؾايً آهىؼث اها یگايیاهعمؿ گلپابىالماون بى آلا ه يمؾ 
ى یسؼسىؾ  ال او ا ۀػ اشسالیهًگام بكٌمكؾو هٍا یهصلى ۀه٠ يٓ بىؾ. ۳۱۳۱ق/۳۳۳۱ ٔؾقگفٌث: یهه هعمؿبالك هصلى٠ 

 یلاون بسى هعمسؿ العىسً كیاهل ال١الن ال١اهل َهکل الفأل الیل الًبیب الصلیب الًىیؿ الىًؿ العىیالى» ًؿ:ک یاؾ هیگىيه 
 «. بغفكايهؿه اهّٰللجغّم  ییالمهپا یًیالعى

ات الكشسال  ٠لسن قشسال قا ال او آهىؼسث. ال شملسه ٌساگكؾاو او فكليسؿي کهٍسحك ۀىسًؿیيى یاوسحكآباؾ ی٠ل هعمؿ ه 
ّّ  ی٠الم ییىهپاک ۀه٠  ام اوث.کط االظیِاظب هفاج٠الن بكشىحه و ؿ یو١ هعمؿ ُ ؾق ٠لن قشال بسىؾ و ٌساگكؾي هحؽ

_______________________________________________ 
 ياهۀ هیك٠ماؾ. ؛ ٌصكه۳۸۱, ۳۱َ. ق.ک: ویك ا٠ م الًب ء, ز1
السب  ۳۱۳َ  ؛ ٌکىه فماهث  ۱۱۳َ    ۸َ  و ز ۳۱۱    ۳َ  ک: الکىاکب المٍكلة  ز ق.. 1 ّٙ ؛ ۳۱  بعكال١لسىم  َ قشسال وسیؿ ۀ؛ همؿهس۳۳۱  ؛ ٠مؿة ال

  هیك٠ماؾ. ۀياه ٌصكه
  .۳۱  قشال ویؿ بعكال١لىم  َ ۀ؛ همؿه۳۱  هیك٠ماؾ؛ جهفیب االيىاب  َ ۀياه ک: ٌصكه ق.. 2
ٌسؿه:  گفحًؿ و ایى ٌهكها قا ٌساهل هسی هی« ٠كاق ٠صن»والٟ بیى اِفهاو و جهكاو و همؿاو  ۀؾق ایًصا ٠كاق ٠صن اوث. ؾق گفٌحه به هًٙم« ٠كاق»هكاؾ ال . 3

 «٠ٓكاق ٠صن»ق. ک: فكهًگ ه١یى  بؽً ا٠ م  ـیل  همؿاو  اِفهاو  ه یك  اقاک وگلپایگاو.ٔکكهايٍاه  
 هیك٠ماؾ. ۀياه ؛ ٌصكه۳۱  قشال ویؿ بعكال١لىم  َ ۀهمؿه ؛۱۱  ک: جهفیب االيىاب  َ ق.. 4
  .۳۱  قشال ویؿ بعكال١لىم  َ ۀهیك٠ماؾ  همؿه ۀياه ٌصكه. 5
 .هیك٠ماؾ ۀياه ٌصكه. 6
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 فسی البسؿاء و قوسالةف  فسی قوسالةف   الكشسال یمات فسیج١لى ٠لن آوقؾه اوث. یات او قا ؾق ایات الكشال يٝكکؾق هٍحك یاوحكآباؾ
و بك  یافکه  یٕكه الفمعیب  اوحبّاق  هى الیهفج های حابکبك  یا یى ظىاٌیاوث. همچً ییىهپاک ۀه٠ فات یال ج ل ةالف ظ

 ؾاقؾ. یو اِىل ی هک  یفمه یها حابک
ي هحىلسؿ و ؾق وسال ۱۱۸ق/۳۱۳۸ؿ ؾق وسال یوس١ افحن اهسا فكليسؿ او هعمسؿیسؾوسث ي ییىهپاک ۀه٠  ؾقگفٌث والبه 
بسه  هصسكی الؾهنیلكو  ی  او ال ٠لماییىهپاک ۀه٠ ات فكليؿ و اوحاؾاو یػ ظیا قفث. با جىشه به جاقیي ال ؾي۳۱۱۱ق/۳۱۱۸

1قوؾ. یٌماق ه
 

ل ه ياهۀ ك٠ماؾ اوث و ٌصكهیپؿقبمقگ ه شفاضل ـیفشصيذ ه ین جؾىلاياظکش یه. ۴۸ ّّ ى بساق او يىٌسث و ؾق یك٠ماؾ قا اولسیهف
گسكاو یب١سؿ ؾ های قا يىٌث و ؾق وال ییىهپاک ۀه٠  ًپؿقبمقگ ياهۀ . البّحه او ٌصكهكؾيؿکآو اوحًىاغ  یال قو  ب١ؿ های لهاو

 یی٘با٘بسا یك٠لیي ه۳۳۳۳ق/۳۸۳۸كؾيؿ و وپه ؾق وال کبه آو أافه   اوهكشیك٠ماؾ و هیجا ه قا ییىهپاک ۀيام يىاؾگاو ٠ ه
ػ ی٠سالن بسىؾه اوسث. ٌس یكؾه؛ لسفا وکاؾ ی« یه٠ »اٜن به ٠ًىاو کكیال ه یا لواقه یك٠لیكؾ. هکآو اوحًىاغ  یال قو یا لواقه

ك یجّسى 2كؾه اوسث.کبمات به آو اٌاقه حاب ٘کؿه و ؾق ین ؾق يص  ؾیکظ ۀحابؽايکياهه قا ؾق  ى ٌصكهیك ایجّى یهكايجآلابمقگ 
 ؿ.یآ یى وًؿ هیياهه ؾق بؽً چهاقم به ٠ًىاو اول ى يىبیقويىٌث ا

 زعمادیاس سباو اجذاد ه حذیثدو 
 :ايؿ كؾهکگك يمل یؿکیك٠ماؾ ال یه چًؿ جى ال اشؿاؾ هکن یآوق یث قا هیًصا ؾو قوایؾق ا

مك ال پسؿقي ظىسى هرًسیباز ال پؿقي ابكاهیل ؾین ٘با٘با ال پؿقي اوما٠یابكاه ـ ۹یالفٔ هحبث اهام ػل ال اهسام  ین غ 
 :فكهىؾ ۷ىیكالمؤهًیؼٙاب به اه ۹اهبكیه پکًًؿ ک یث هیقوا ۷ظىى

ُجَل َجاَء َوالله، ُثنَّ َوالله، ُثنَّ َواهّٰلل  فـیَهـا َطـّش َو لمَجّش َو َلٓطـّش اؾَّ َثُش ّهٓى َوَسّق الکن  هاَهّة َو ُريىبُ یٓىَم آلمّ ی، َلٓى نوَّ الشَّ
َة. کحّ یألٓهّل ب َو  کهحْبا  لَ  هَ اللْ  َی األٓسّض ّهٓى َحَجٍش نٓو َهَذٍس، ُثنَّ َلمّ  ًَّ  ألٓدَخَلُه الله الَج

 ًَّ اَم الًهاَس َو َلاَم اللَّ ، ُثنَّ َواهّٰلل، ُثنَّ َواهّٰلل: َواهّٰلل۹بیُثنَّ َلاَل ال ََ ُجَل  ّل یبَعـ فـیاّد یالّج  یَل َو حمَل َػلی، َلٓى نوَّ الشَّ
َخَش  ی َػله اهّٰللبَّ کلَ  کحّ یَو ألٓهل ب کالله ُهبّغضا  لَ  َی الله، ُثنَّ َلمّ  ًٓ اّس. فیّه یَه ًْ 3ال

 

 های ٍحك ال بكگیه گًاهايً بکواقؾ ٌىؾ  یاهث ؾق ظالیؾق ل یىکبه ؼؿا لىن  به ؼؿا لىن  به ؼؿا لىن  اگك 
حث یب ه به جى و اهلکًؿ که لات  یا ؼؿا قا ؾق ظالى باٌؿ  اهیله های لىغکوها  باقاو و وًگ یها ؾقؼحاو و لٙكه

 كؾ.کاقؾ بهٍث ؼىاهؿ وهعبث ؾاقؾ  ؼؿاويؿ او قا 
 و ًؿک٠باؾت ها  ٌب و كؾیقولها قوله بگ یىکفكهىؾ: به ؼؿا لىن  به ؼؿا لىن  به ؼؿا لىن  اگك  ۹اهبكیوپه پ

ه يىبث به جى و کًؿ که لات  یق ظالباٌؿ  اها ؼؿا قا ؾ ]ؾق شهاؾ[ اوب ؾق قاه ؼؿا یبك قو ]ؾق ٘ىل ٠مك[
 .ًؿکاف یوقلؾ  ؼؿاويؿ او قا به قو ؾق آجً ه یه یحث ؾٌمًیب اهل

ال پسؿقي اهسام  ن غمسك ال هساؾقي فا٘مسهیباز ال پؿقي ابكاهیل ؾین ٘با٘با ال پؿقي اوما٠یابكاه خشت ـآا و یش ديیبٔ خ
_______________________________________________ 

ی١ة  زک: ٘ب ق.. 1 ٍّ   ۱  ؛ قیعايسة االؾب  ز۸۳    ۸َ  شساهٟ السكواة  ز ؛۱۳    ۸َ  ؛ ؾائكة الم١ساقف بسمقگ اوس هی  ز۱۱۸س  ۱۱۳    ۱َ  مات ا٠ م ال
و  ۸۳۱    ۳۳َ ز ؛۳۱۱َ ,۳۱ ؛ الفقی١سة  ز۱۱    ۳۱َ  ؛ ه١صسن المسؤلفیى  ز ۱۱۳  ؛ کٍ  العصسب  ۳۱۱َ    ۳۱۳َ  االيىاق  ز ؛ بعاق۱۱۱  َ

  .هیك٠ماؾ ۀياه ؛ ٌصكه ۱۱۸    ۳۱َ  ز
ی١ة  ز ۀياه ق. ک: ٌصكه. 1 ٍّ  .۱۱۱س  ۱۱۱    ۱َ  و ز ۱۱۸    ۱َ  هیك٠ماؾ؛ ٘بمات ا٠ م ال
  .۱۳  االقب١ىو ظؿیرا   َ. 2
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 :يؿا كؾهکى يمل یچً ۹ال قوىل ؼؿا ۷ىیكالمؤهًیال پؿقي اه ۷ىیظى

َبَغ ّخَصاٍل ف َی َهٓى نٓػّط  ي ینٓس يَش یَخ  َی ا َفَمٓذ نٓػّط یالذُّ ّه ّهًهما: َوَسِع یالذُّ  َو ٓؼّصُمُه َػٓى هحـاّسّم اهّٰللیا َو اآلّخَشّة َو َفاَص ّبَحظِّ
اّط َو ّحٓلِن  فیُؼ به یّؼ یُحٓغُى ُخٓلٍك  ًَّ الَحِة ُجّؼ یال ََ ي یه َػلًیٓذَفُغ به َجٓهَل الَجاّهّل َو َصٓوَجِة  1ا َو اآلّخشّة.ینٓهّش الذُّ

 

ه او قا ک ییاوث: جمىا هًؿ ٌؿه كههايؿ و ال آو ؾو ب ؾاؾه قاا و آؼكت یك ؾيیؼ  م ؾاؾه باًٌؿیا چهاق چیه ؾق ؾيکبه هك 
لو  ؛ًؿکه با آو شهل ياؾاو قا ؾوق ک یِبك ؛ًؿک یاو هكؾم ليؿگیه با آو ؾق هک یکیاؼ ق ي ؛بال ؾاقؾ یال هعاقم اله

 ًؿ.ک کمکا و آؼكت یه او قا ؾق اهك ؾيک یا ىحهیٌا

  زجهاویادت يىادگاو هیار شذو سکآش
 كشهاو به هعمسؿآباؾیآباؾ و ه ك٠ماؾ به ظىىیٍحًؿ  هکلاو ىقا ؾق شٍ یا ؾو افغايی کیكشهاو یهبكاؾقي ك٠ماؾ و یه هکپه ال آي

اؾت ؼسىؾ قا یٍسًؿ  وسک یؿها قا هیوها  یافغايه کًیا ۀ١یبه شهث ٌام یيٍىؾ و ي ییه ًٌاواکًیا یكشهاو بكایكؾ. ٜاهكا  هکفكاق 
 یه ولحسکسه يگفحسل یسى ؾلیسؿ بسه ایگكاو يگفسث. ٌسایاؾجً قا به ؾیكاو  بال هن ویاال ها  یافغاي قفحىپه ال  یكؾ و ظحکاٜهاق ي
ى کسهمكيسؿ و یپف یيمس یگكاو بسه آوسايی  ه١مىال  ؾًؿکاؾت یو یاؾ٠اباقه کیؿ ًٌاؼحه يٍؿ  اگك یبه ٠ًىاو وها  تهؿ یٌؽّ
 .اوث ییؿ ٘با٘بایه وکگفحه بىؾ  یماقیؾق بىحك ب  ً ال فىتیكشهاو پیكيؿ. البّحه هیاو قا به جمىؽك بگ یاؾ٠ا اوث

 یكشهسسايیؿ هعمؿظىسسى هیوسس اهّٰلل آیسسثاو  ۀه يسسىاؾکسسًیؿ بسسىؾ. جسسا ایسسجكؾ يسسؿگايً هسسىقؾبالهااؾت یق وسس۳۱۳۱جسسا وسسال 
ال  كیسجعمبسا و ث یبسا شسؿ یوسالگ ۸۱ٌسىؾ و ال  ی  ظىسان هسى لٕسیهبه ای یکىؾکيٓ ال ۳۱۳۳س۳۸۱۱ / ق۳۱۳۱س۳۱۱۱ٔ

 ۀیكشهساو و لٕسیاؾت هیي وؽًاو والمًؿاو هعمؿآباؾ قا ؾق هىقؾ وس۳۱۱۱ق/۳۱۱۱ال و ًؿ.ک یه قا ؾيبال هیوالمًؿاو  لٕ
نیسا یكیسگ یكؾ. ال آو لهاو به ب١سؿ  پسیگ یىؿ و ال آياو اهٕا هیيى یفكاق او ال شٍىلاو  ه ؼسىؾ لسكاق  یاقهساک ى اهسك قا ؾق َق

الؾه فكوسػ فاِسله ؾاقؾ  یه ظؿوؾ کاؾه ال هعمؿآباؾ به شٍىلاو یپ یك  با پایجعم یه بكاکى بىؾ یال شمله الؿاهات او ا .ؾهؿ یه
 ً جاول لؾ.ی  پاکه کكؾ ک یقو اؾهیى هًٝىق آيمؿق پیا یقفث. بكا

 کؿ اها هؿقیً به اذبات قویاؾت او بكای  وى هؿتیو ؾق ا كؾکج ي اؾت ؼىؾ  ظؿوؾ چهل وال یه١لىم ٌؿو و یبكا یو
ٌىؾ و په ال ظؿوؾ پًس  ین هٍهؿ هیي هم۳۱۱۱ق/۳۱۳۳ال وًؿ. کاق کقا آٌ ؼىؾ اؾتیافث جا بحىايؿ به اوحًاؾ آو  ویي یحبک

 ياهۀ ٌصكهم یيي ۳۱۱۱ق/۳۱۳۳ال و 2قوؿ. یمؾ به ؾوحً هیؾق ا٘كاف  ییقووحاك٠ماؾ ال یكشهاو و هیه ياهۀ وال  ٌصكه
و    لنيص  یؿ ٠لماییآو يىٌحه و په ال ج  یبمقگ ال قو ۀي ؾق ايؿال۳۱۱۱ق/۳۱۳۱و ؾق وال  3قوؿ یه او ال يص  به یكگیؾ

اق ٌؿ و کكشهاو آٌیؿگاو هيابالهگك یٍاو و ؾیاؾت ایياهه  و ى ؾو ٌصكهیؿا ٌؿو ایًؿ. په ال پک یاو  آو قا چاپ و هًحٍك هجهك
آلاظىیى  یال١ٝم اهّٰلل آیثبه ؾوث  یكشهايیه اهّٰلل آیث ؿیوف ۀ٠ماه آو ولث  لكاق گكفث. په ال ؿ ٠لما و بمقگاو ییى الؿام هىقؾ ج یا

 البیٕاء الىبیکةحاب کل ؾق ی  به جفًّاؾجیاذبات و یؼىؾ قا بكا های ثیف١ال ٍاو گماقيی. اافثیك ییجغ یکبه هٍ یبكوشكؾ
 4.ؾوقحاب آکى یجا لهاو جؿوقا كشهاو یليؿاو و يىاؾگاو هفك ی  اواهکهؿاق ٠لما  ۀیؿییوالمًؿاو  ج  وؽًاو میو ييىٌث 

_______________________________________________ 
 .۱۳۳  َ, ؛ اهالی ٌیػ ٘ىوی۳۳۳س  ۳۳۱    ۳۱َ  ؛ هىحؿقک الىوائل  ز۱۱۱    ۱۱َ  بعاق االيىاق  ز. 1
  .هیك٠ماؾ ؼىاهؿ آهؿ ۀياه به ٠ًىاو ؾوهیى ٌصكه« اؾ و هؿاقکاوً»جّىیك آو ؾق بؽً . 1
  .ؿیآ هیبه ٠ًىاو اولیى هؿقک « اوًاؾ و هؿاقک»هیكشهايی  ؾق بؽً  اهّٰلل آیثجّىیك کىچک آو  به ؼٗ . 2
اوث و ظحی ٠که يىیىًؿه ؾق کحساب بسا  البیٕاء پیً ال هصله جغییك ٠ماهه, جؿویى و چاپ ٌؿ و لفا به آو اٌاقه يٍؿه . لابل ـکك اوث که کحاب الىبیکة3

ها قا ب١سؿ  بكوشكؾی ؾق ج ییؿ ویاؾت يىاؾگاو هیكشهاو وشىؾ ؾاقؾ اها آو يىٌحه اهّٰلل آیثالبیٕاء ؾو يىٌحه ال  های الىبیکة ٠ماهۀ وفیؿ اوث. ؾق ب١ٕی يىؽه
 ايؿ. های آو چىبايؿه ال يٍك کحاب, به بكؼی يىؽه
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 ًؿ:ک یؿ هییاو قا ج  یم ِعث اؾ٠ایگك يیؾ ۀًیؾو لك  حاب آهؿهکه ؾق آو ک یکل و هؿاقیگفٌحه ال ؾال
 ك٠ماؾ قا گفحه اوث.یكشهاو و هیؾاوحاو فكاق ه  حابکً ال چاپ آو یى وال پیؿ ش ل چًؿیه ظاز وکال ٓ گفٌث 

ً ال یٍاو پیه اکكؾ کيمل  یبكوشكؾ اهّٰلل آیثاو یه ال لىل ا٘كافکؿم یًٌ یليصاي یكیٌب یؿ هىویو اهّٰلل آیثل ًصايب ایبٓ ا
ىحًؿ و لفا یاؾت يیه ؾق لبان وکًًؿ ک یه یهعمؿآباؾ ليؿگ ۀال واؾات ؾق هًٙم یا ؿه بىؾ ٠ؿهیًٌ  یكشهايیه اهّٰلل آیث ۀهكاش١

 :ىؿیيى یآباؾ ه ؾق ظىى اجًمیؾق هىقؾ جعم یكشهايیه اهّٰلل آیث كفث.یپف قا یكشهايیه اهّٰلل آیث به آوايی اؾ٠ای

ي بىؾ. ِبط ال ۳۱۱۱ق/۳۱۱۱وال  یالرايٟ یه هّاؾف قول وىم ٌهك قبیآباؾ شكلى ظىى ۀیك به لكیث ظمکظك
ؿ قٔا یظاز و یآباؾ ٌؿم و بك آلا ظىى ۀیه واقؾ لكکهايؿه بىؾ  یث و ؾو وا٠ث به غكوب آو قول بالکهعمؿآباؾ ظك

ا٠مام اوث س واقؾ  یال بً یکیك٠ماؾ و یه ال اوالؾ هکؿم یٍاو يؿاٌحن و ب١ؿ فهمیبا ا یآًٌائ ۀوابم ه لب   کس  ی٘با٘بائ
محا  یٍاو بىؾم و ظمیآباؾ ههماو ا قوؾ. ؾو قول ؾق ظىى یى آو ظؿوؾ به ٌماق هیى و هحًّففیکه بكؾه ال  ٌؿم و يام

ل یكائیپف ّّ  ن.یؿ ش ل ه يىن ٌؿیظاز و یٍاو آلایٍاو و بكاؾق ایاه   با اکؾيؿ وًصايب يمىیهن ال ا یهف
اه   اٜهاق کٍاو یٍاو ٌكض ؾاؾم. ایا یا قا بكایاو آوقؾه و لٕایكه به هکكشهاو هفایك٠ماؾ و هیٔمًا  ؾق هىٔىٞ ه

هىشىؾ اوث و وًگ  آباؾ ك٠ماؾ شؿ ها بىؾه و لبك او هن ؾق لبكوحاو ظىىیه هکاٜهاق ؾاٌحًؿ  یكؾيؿ ولک یا٘ ٠ یب
ٍْ  یلىض هن ؾاقؾ. ول  يؿاقم. یچ ا٘ ٠یآباؾ ه لاو و آهؿو او با بكاؾقي به ظىىىقاشٟ به فكاق او ال ش

ؼىؾ قا به هى يٍاو  ياهۀ ه ٌصكهکكؾم کٍاو ؾقؼىاوث ی. ال ایؿ؟ گفث: آقیؾاق یا ياهه ا ٌصكهیه: آکؿم یٍاو پكویل اا
حاو یقويىٌحًٓ قا بكأ ؿا يمىؾه وىاؾيیًن و آو قا پک یاوي هکب١ؿها  ؛ثىیه: ف١   ؾق ؾوحكن يک٠فق آوقؾه  ؛ؾهًؿ

 .يؿاٌحًؿ یا ا اِ   ٌصكهیؾاٌحًؿ و يؽىاوحًؿ اقائه بؿهًؿ  یا ٍاو ٌصكهیا ایه آکگك يؿايىحن یفكوحن. ؾ یه

آباؾ هىشىؾ  ام ؾق ظىىك٠ماؾ يیه هعّمما  ؾايىحن لبك هکًیيگكفحن اال ا یا صهیآباؾ يح ك ال هىافكت به ظىىیجمؿ به هك 
هن ؼىايؿم و  یا بك وك لبك او قفحه و فاجعه ؿ قٔایه به اجفاق ظاز وکآي یهن ؾق آيصا ؾاقؾ  ظح یاوث و اوالؾ و ـقاق

 1كؾه بىؾيؿ.کآو يمً  یك٠ماؾ قا قویه وفات هکبىؾ  یاه قيگیلبك  وًگ و یلىض قو

  اشتباه کی
ك یساؼ های ؾق وسالكشهساو یهگاو بسكاؾقي بالهايؿك٠ماؾ هن هايًؿ یيىاؾگاو هاؾت یه وکپًؿاقيؿ  یآباؾ ه ؾق ؼاقز ظىى یبكؼ

ه وسالمًؿاو کسًیؿ. گفٌسحه ال ایسً آیم پسیسى ٌسهك يیسا یال اهسال یبكؼ یبكا یظح یى جىهمیًؿه  چًیاق ٌؿ. چه بىا ؾق آکآٌ
اق بسىؾو کبسه آٌس البیٕساء لىسبیکةاؾق  یكشهايیه اهّٰلل آیثه کًیؾهًؿ وگفٌحه ال ا یه یى جىهن گىاهیآباؾ به ٠ؿم ِعث ا ظىى

يسؿگاو بالهااؾت یاق ٌسؿو وسکً ال لهساو آٌسیػ آيها به پیه جاقک ییكؾه اوث  وًگ لبكهاکط یك٠ماؾ جّكیاؾت يىاؾگاو هیو
ه ؼسىؾ قا کسؾايىسحًؿ بل یؿ هسیك٠ماؾ يه جًها ؼىؾ قا وسیؾهًؿ. يىاؾگاو ه یى هٙلب قا يٍاو هیا یگكؾؾ  ياؾقوح یكشهاو بال هیه

ك٠مساؾ بىسًؿه یال يىاؾگاو ه یکیال وًگ لبك  یا ك يمىيهکًصا به ـیايؿ. ؾق ا ؾايىحه یه ۷یو ال يىل اهام ظىى هصحب یی٘با٘با
ى وسًگ یسه اکًیاوث. يٝك به ا یكشهايیه اهّٰلل آیثاؾت یاق ٌؿو وکً ال هفحاؾ وال  لبل ال آٌیى وًگ هكبىٖ به بین. ایًک یه

 ن:یآوق یك٠ماؾ اوث  ٠باقت آو قا هیال يىاؾگاو ههىشىؾ ى وًگ لبك یجك یمیلؿ
اء  یُهَى آلبال ًَ  ء یَؽ  لِّ کَبٓؼذ َف

  اٌكف العاز ی  ؼ ِة االوالؾ هكجٕىیؾوؾهاو هّٙفى ۀآقاهگاه  و ل پًاه  شًث و قٔىاو وفات هكظمث و غفكاو
_______________________________________________ 

 .۱۳س  ۱۱ البیٕاء  َ الىبیکة. 1



 ای اص عادات طباطبایی ؽاخه 22

 

 .ي۳۸۱۱ٓٔ ۳۱۱۳المكشب  ٌهك قشب 2ؿ هعمؿ  فی ٠ٍكوویو یظاش 1ؼل  ... ین الٙبا٘بائیابكاه هعمؿ

وفات هكظسىم » اوث. ٠باقت وًگ چًیى اوث: 3هىصؿ شاهٟ ؾوحصكؾوکؾیىاق بك يّب  جك ال آو  وًگ یاؾبىؾی یمیلؿ
 .«۳۸۳۱هغفىق ویؿ ظىى ابى هكظىم ویؿ ٠لی اکبك ؾوحصكؾوکی فی ٌهك ِفكالمٝفك وًه 

و ال  یؿ ظىسًیوس هکاوث  یايىک یيام ؼايىاؾگ« یی٘با٘با»ك٠ماؾ اوث. یه یها يىاؾهال  یؼبك یگك  يام ؼايىاؾگیل ؾیؾل
ك٠مساؾ یال يىاؾگساو ه یاقیبىس  او ًٌاوًاهه ِاؾق ٌؿیكايیا یه بكاکق ۳۱۱۱ي/۳۱۳۱ن ٘با٘با باًٌؿ. ظؿوؾ وال یيىل ابكاه

ق ۳۱۳۱ي/۳۱۱۱وسال  ی١ًسیوسال ب١سؿ  یوس یكشهايیه اهّٰلل آیثؿ بىؾو یه وک یكؾيؿ  ؾق ظالکقا ايحؽاب  یى يام ؼايىاؾگیا
 ه١لىم ٌؿ.

ه ؾق کس 4هىلىفات ِؿق ياهۀ اوث. هر   ؾق ول « ؿیو» ۀلمکك٠ماؾ ؾق آيها آهؿه  همكاه با یه یها ه يام يىاؾهک یمیؿل کهؿاق
 :كشهاوٓ آهؿه اوثیاؾت يىاؾگاو هیاق ٌؿو وکوال لبل ال آٌ ۳۱۱ي يىٌحه ٌؿه ٔظؿوؾ ۳۳۱۱ق/۳۸۱۱وال 

ظٕكت   یو هكشىٞ اوث به ٠الْ هؿاؼل و هًافٟ و يماء هىلىفات همبىقه  هفّى  یآوق و شمٟ یٔابٙ
كیهًمبث  ظاز العكه اؾتیملث  وًه یگكاه ٍّ ن یهعمؿابكاه ین ه١كوف به ظاشیكابكاهیه یى ظاشیفیى ال

 ؿ هعمؿ... .یو یس ِهى هعاّل هىلىفه س ولؿ هكظىم ظاش یآباؾ ظىى

 زعمادیياهه اس ه دو شجزه
وساؾات  یه وكپكوحکهح١ؿؾ بىؾيؿ  های بیاو اشؿاؾ او يمیكا ؾق هی؛ لاوثها  ياهه ى ٌصكهیك٠ماؾ ال لابل ا٠حماؾجكیه ياهۀ صكهٌ

ٌسىؾ و آيهسا بسه  یهس یکسیك٠ماؾ یال ٠لما و بمقگاو  اشؿاؾٌاو با اشؿاؾ ه یم ب١ٕیفٍاو بىؾه اوث و يیو ذبث اون آيها ال وٜا
حاب پسكاقلي ک ۀىًؿیيى ٓق۱۳۱ض  ٔؾقگفٌث: ن بى ياِكیل ابكاهیآيها ابىاوما٠ ۀال شمل .ؾاؾيؿ یث هیؼىؾ اهم ۀظفٛ ٌصك

 اوث. ییواؾات ٘با٘با یها بكا ياهه ى يىبیه١حبكجك ا  ٜاهك 5باٌؿ. یم هیك٠ماؾ يیاوث. شؿ چهاقم او شؿ ه هًحملة الٙالبیة
ك هسك ؾو یجّسى« کاوسًاؾ و هسؿاق»ك٠ماؾ ٌؿ. ؾق بؽً یكشهاو و هیه یياهه بكا افحى ؾو ٌصكهیهىّفك به  یكشهايیه اهّٰلل آیث

 ن.یآوق یقا ه ياهه يىب
 یا لواقه یی٘با٘بسا یك٠لیؿ هیي و۳۳۳۳ق/۳۸۳۸وپه ؾق وال  .ك٠ماؾ يىٌثیاٜن پؿقبمقگ هکكیآو قا ه اول ـ ياهۀ ؽجشه

ى یسي ا۳۱۱۱ق/۳۱۳۳ه بكابك اِل اوسث. وسال کكؾيؿ کؿ ییي ج ۳۸۱۸ق/۳۸۱۱كؾ و چًؿ جى ؾق وال کآو اوحًىاغ  یال قو
 کىچسکك یكؾ. جّسىکسؿ ٠لما  آو قا چاپ و هًحٍسك ییٍاو په ال اوحًىاغ و ج یاؿ و یقو یكشهايیه اهّٰلل آیثياهه به ؾوث  يىب

 ن:یؼىاي یه« ك٠ماؾیه»ًاق کن آوقؾ. ؾق یؼىاه« کاوًاؾ و هؿاق»  ؾق بؽً کى هؿقیآو قا به ٠ًىاو اول ۀٌؿ
 .هؿفىو اوثكؾه و ؾق آيصا کآباؾ وفات  ا جىابٟ اِفهايًؿ و ؼىؾي ؾق ظىىی٠ل ۀیآباؾ شكلى ك٠ماؾ ؾق ظىىیاوالؾ ه

 :ؼىقؾ یى ٠باقات به چٍن هیا« كشهاویه»ًاق کؾق 

بكاؾقي  . ال او ویذك و فكاقهفمىؾاال  افغاو ؾق اِفهاو و ا٘كاف ۀؾق لهاو فحً یوفل ۀیهؿفىو ؾق هعمؿآباؾ شكلى
ؾق آيصا ايؿ و ؼىؾي  هیآباؾ شكلى ك٠ماؾ ؾق ظىىیٍ  ٌؿ اوالؾ هکكه یى اؼیه ؾق وًکه١لىم يبىؾ جا آي یك٠ماؾ اذكیه

_______________________________________________ 
  .یک کلمه ؼىايا يبىؾ. 1
  .يىٌحه اوث« ٠ٍكوو»ؾقوث اوث اها قوی وًگ « ٠ٍكیى» .1
 ٌىؾ. آباؾ هعىىب هی های ظىى آباؾ بىؾ اها اکًىو شمء ایى ٌهك ٌؿه و یکی ال هعله . ؾوحصكؾوک ؾق گفٌحه قووحایی کاه  شؿا ال ظىى2

 آهؿه اوث. ۱۸۱س  ۱۱۱ جاقیؽچۀ هىلىفات اِفهاو  َو يیم کحاب  ۱۳۳س  ۱۱۱ َ  ۱ اوًاؾ هىلىفات اِفهاو  ز ياهه ؾق کحاب . هحى کاهل ایى ول 3
 جكشمه ٌؿه اوث.« ههاشكاو آل ابى٘الب». ایى کحاب با ٠ًىاو ۱۸س  ۱۳. ق. ک:همؿهۀ هًحملة الٙالبیة, َ 4
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كشهاو ؾق هعمؿآباؾ یاؾت و هیا٠مام آيها ًٌاؼحه ٌؿيؿ و بكگٍحًؿ به لبان و یال بً یث ب١ٕافحه و به هّم یوفات 
ٍاو یال ؼىؾ ا یىجاهکًًؿ وک یه یاؾت ليؿگیؾق آيصا به لبان ؼاقز ال و افحه و اوالؾ اویى ٌؿه و وفات که وایشكلى
 یکین و یكهمیه یکیكافٕل و یه یکیكؾه: کؿا یو ؾق آيصا وه پىك پكشهایايؿ و ه هايؿه یى ظال بالیه به همکٌؿ 

 .ًًؿکاؾ اوث؛ ؾق هعمؿآباؾ وایگك  ا٠ماب لیكظاز ب ٠مب و ال آو ؾو پىك ؾیكظاز. هیه

 :يىٌحه ٌؿه« یكلاون الصٍىلايیه»ًاق کؾق 

اِل آو به ؼٗ  ۀيىؽ هک اٜن بكؾاٌحه ٌؿکكیكافٕل ولؿ هیاوالؾ ه ياهۀ ٌصكه یقويىٌثٓ ال قؤ ى وىاؾیا... 
 کی ۀوً ۀل١ؿ یالؾهن ـیػ یؿ به جاقیاوحًىاغ گكؾ یالمهپائ هه١ كلاون الیؿ هیكفأل بى الىیاٜن بى هکكیه یه٠ 

ولؿ  یؿ هكجٕیو كیواالهمام ه ۀمل ٠مىلاؾًس ؾق شٍىلاو ؾق ه ۳۸۳۸ ۀس وً یلمك یىث و ؾوالؾه هصكیهماق و ؾو
...  یهعمؿ٠ل كیبى ه ی٠ل كیؿ هیى هعمؿ. و ايا الل الىاؾات ویالؿٟ یقف كیهعمؿقٔا ولؿ ه كیٟ ولؿ هیقف كیه

 .یالّمواقه یالٙبا٘بائ
هعمؿ بى هعمؿقوىل ه ًًؿگاو  آؼىيؿ کال اهٕا یکیه بكابك اِل اوث و کايؿ  كؾهکؿ ییچًؿ يفك ج  دوم ـ ياهۀ ؽجشه

 ياهه قا ى ٌصكهیك ایىجّ باٌؿ. یي ه۳۸۸۳ق/۳۸۱۱او  یػ اهٕایاوث و جاقس  یاالو م ٌفح س ٌاگكؾ ؼاَ ظصث یاٌايک
 ؼىقؾ: یى ٠باقت به چٍن هیا« كشهاویه»ًاق کن. ؾق یآوق یه البیٕاء الىبیکةحاب کال  «کاوًاؾ و هؿاق»م ؾق بؽً یي

و  یو هؽف یفكاقه ا٠مال اِفهاو یىهپاکك٠ماؾ ال شٍىلاو یافغاو ؾق اِفهاو با بكاؾقي ه ۀوال فحً االذك ؾق هفمىؾ
ؿ به ومث ٌؿي یهحىاق  ٌٞ  .ىثیي ال آيها یايؿ. هًىل اذك هٓ قفحهیشكلىٔ ىهکكکؿ. هىمى

  ياهه اشتباهات دو شجزه
اول  ياهسۀ ه ٌصكهکاٜن س کكیگك ال هیؾ یؼىؾ بىؾيؿ و ال وى یها ياهه ؿ به يىٌحى يام واؾات ؾق ٌصكهیؾق گفٌحه همها  یشٍىلاي

يؽىسث ؾق هسك ؾو  هسای جسىاو بسه يام یى هسیسىسث. بًسابك ایي یچًؿاي ۀاِلك فیى اهیالؿ كش لیك٠ماؾ جا هیه ال هکقا يىٌحه س بل
ه بسه کًیا ایبىؾه  یه ؾق آيها اٌحباهاجکايؿ  يىٌحه یکهؿاق یا ؾق آو ؾوقاو  يام اشؿاؾ باالجك قا ال قویكؾ؛ اها گىکياهه ا٠حماؾ  ٌصكه

 ايؿ. ل ٠ؿم ؤىض و ؾقهن بىؾو ؼٙىٖ به اٌحباه افحاؾهیؾل
 اهّٰلل آیسثقٓ و شسؿ يهسن ۳۸۳۸ ٔؾقگفٌث: ؿ بعكال١لىمیك٠ماؾ و شؿ پًصن ویك فكليؿ ظىى  شؿ ٌٍن هیى اهیالؿ كش لیه

 ۷يسام اشسؿاؾ ؼسىؾ قا جسا اهسام ۼیبكوشسكؾ اهّٰلل آیثؿ بعكال١لىم و یقٓ اوث. و۳۱۱۱س۳۸۱۸ٔ یى بكوشكؾیآلاظى یال١ٝم
لیجعم یبكوشكؾ اهّٰلل آیثايؿ.  يىٌحه ّّ ؿ هعمسؿ یهسه وسي ٠ ه ؾق ٌكض ظال شسؿک یحابکو ؾق ؾه ًه ايصام ؾایى لهیاؾق  یك هف

هسا هٙابمسث  ياهه ى ٌصكهیاي با ا ياهه ه يىبک ىؿیيى یه یبكوشكؾ اهّٰلل آیث 1ماجً قا آوقؾه اوث.یجعم ۀصیيىٌحه  يح یی٘با٘با
ؿ یو ۀياه ىٌحه  ٌصكهي ةیحاب المىاهب الىًکپؿقي ؾق آغال  ی٠مىه ک یا ٍاو  ٌصكهیا یيمؾ پىك٠مىهاؾق ياهه  ؾاقؾ: ؾو ٌصكه

 2آهؿه اوث. یالمؿو ٓیحاب الفکه ؾق ک یا ياهه بعكال١لىم  يىب
 اهّٰلل آیسثؿ بعكال١لسىم و یوس 3ؿ بعكال١لسىم آهسؿه اوسث.یقشسال وس ۀؼسٗ او ؾق همؿهس یؿ بعكال١لسىم ال قویوس ياهسۀ يىب

 :ايؿ ى يىٌحهیى به باال چًیالؿ كش لیيام اشؿاؾ ؼىؾ قا ال ه ۼیبكوشكؾ
_______________________________________________ 

  .ایى کحاب ؾق ابحؿا چاپ وًگی ٌؿه بىؾ  وپه ؾق ٔمى کحاب ٌکىه فماهث به چاپ قویؿ. 1
 .۳۸۱س  ۳۸۱  کىه فماهث  َق. ک: ٌ. 1
 .۸۱س  ۳۸  ق. ک: قشال ویؿ بعكال١لىم  َ. 2
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صؿ لما یبى ابؾ اقم بى ٠باکالم یباؾ بى ابل بى ٠  یى بى اوما٠یالؿ ى بى لىامیك بى ظىى بى هصؿالؿیى اهیلؿا كش لیه
ل ین ٘با٘با بى اوما٠یبى هعمؿ بى اظمؿ بى هعمؿ بى اظمؿ بى ابكاه یبى ٘اهك بى ٠ل هبى ظمم یبى ٠باؾ بى ٠ل

1.ۺ٘الب یبى اب یم ٠لبى اها یبى اهام ظىى هصحب یمك بى ظىى هرًن غ  یباز بى ابكاهیؾ
 

 :ٌىؾ یؿه هیؾها  ى اٌحباهیيؽىث ا ياهۀ با جىشه به آيچه گفٌث  ؾق ٌصكه

ك٠بساؾ یه ۀیسًک« اقمکابىالم» جّىق ٌؿه«. یكابىالمصؿ ٠لیك٠باؾ بى هیاقم هکالم یل بى ابیكاوما٠یه: »نیؼىاي یآو هؾق  .۴
 افحاؾه اوث. باؾ٠ ی١ًیل یكاوما٠یق هپؿيام ى یًها ؾو يفك و پؿق و پىكيؿ. همچًیه اک یؾق ظال ؛اوث
ىق ال کهسف یكا ٠لمسایسك٘ساهك اوسث؛ لیكظمسمه  هیپؿق ه« ك٘اهكیكاوعاق بى هیبى ه ةكظممیه: »نیؼىاي یه ىیهمچً. ۲

حساب کكظمسمه بسىؾه اوسث  ؾق یه ه١اِك هکيٓ ۱۸۸ق/۱۱۱  ٔؾقگفٌث: یؿلی٠ب میي و ايؿ كاوعاق يام يبكؾهیبه يام ه یٌؽّ
 .كاوعاقیه اوث يه هيىٌحبى هعمؿ  یكظممه قا ابىهاٌن ٘اهك بى ٠لیيام پؿق ه ۱۱ ۀعب االيىاب  ِفیجهف

هًسابٟ  كایس؛ لاوسثؾقوسث  ۱۸۸ه کسق يىٌحه ٌؿه  ۱۱۸٘با وال ٘با ابىعىى ٌا٠ك ه١كوف به لػ ؾقگفٌث ابىایجاق .۸
 2كؾه اوث.کٔبٗ  ػ قا با ظكوفیجاقى یه اکقٓ  ۱۸۱  ٔؾقگفٌث: یالىت ظمىی؛ ال شمله ايؿ يىٌحه ۱۸۸فكاواو  

ه و ابىش١فك هعمؿ اِغك یاظمؿ قئ  ن ٘با٘بایابكاه  بازیل ؾیاوما٠ ی١ًیك٠ماؾ یچًؿ جى ال اشؿاؾ ها جىلؿ ی هعل ؾفى .۱
ن بسى یل ابسكاهین. ابىاوسما٠یافحیساِسفهاو ي آيهسا قا یليسؿگهعسل   هسى هح١سؿؾکهًسابٟ  یاِفهاو ٔبٗ ٌؿه اوث. با بكقوس

 یه بسه ٌسهكهاکقا  یها و واؾاج لاؾه يام اهام  بىؾه 3ن ٘با٘بایابكاه ۀى اِفهاو و يىاؾکو وا ه يىابهکٓ ۱۳۱ض  ٔؾقگفٌث: ياِك
 کی چیاو ههاشكاو به اِفهاو ال هیحاب ؾق هکى یؾق ا یكؾه اوث. وکٔبٗ  هًحملة الٙالبیةحاب کايؿ ؾق  كؾهکهؽحل  ههاشكت 

ك٠ماؾ جًها ؾق هىقؾ فكليؿ یاو اشؿاؾ هیال ه 4ىفه بىؾه اوث.ک ىکه ابىش١فك هعمؿ واکكؾه کط یكؾه و جّكکاؾ يیىق کال افكاؾ هف
عىى هعمؿ لابىا 5ى ٌؿ.کكؾ و ؾق آيصا واکىفه به اِفهاو ههاشكت که ال کوق ٌؿه اؾآیابى٠بؿالله اظمؿ  ی١ًیابىش١فك هعمؿ 

ه اظمسؿ قا هٍسؽُ باالجك ال ابى٠بؿالل یهعل ليؿگٓ ق۱۳۱ب١ؿ  ٔؾقگفٌث: یل هكولیاوما٠و  ق۱۱۱ٓ  ٔؾقگفٌث: یؿلی٠ب
 6ايؿ. هاو قا اِفهاو گفح یا هعل ليؿگايؿ اه كؾهکي

ل بى ظىى بسى یكؾه اوث: اوما٠کى ٔبٗ یاباو هاج  قا چًیل والٟ ؾق ؼیلاؾه اوما٠ يىب اهام یبكوشكؾ یال١ٝم اهّٰلل آیث
 ۷.7٘الب یبى اب یؿ بى ظىى بى ٠لیل

ياهه   بكؾگاو ؾق ٌصكه يام کی کی ه آياو ؾق هىقؾکىث یى يیا یياهه به ه١ًا ى ٌصكهیا ۀی٠لما ؾق ظاٌ ی: اهٕایاؾآوقی
ه یه هسحى ؾوسحًىکسايؿ  جًها ٌهاؾت ؾاؾه یه بكؼکايؿ  بل ؾاؾه یگىاه هٙالب آو ۀهمِعث ايؿ و يىبث به  كؾهکك یجعم

ى اوسث یكاؾٌاو اايؿ ٜاهكا  ه اِل قا هن ه١حبك ؾايىحه ۀه يىؽکبا اِل آو هٙابمث ؾاقؾ و آياو  یكشهايیه اهّٰلل آیثجىوٗ 
 .ىثیي یواؼحگ  اِل ۀه يىؽک

_______________________________________________ 
؛ الّكاٖ ۸۱۳    ۳َ  ؼىقؾ: هىحؿقک ا٠یاو الٍی١ة  ز بكوشكؾی و ؾق ایى هًابٟ يیم به چٍن هی اهّٰلل آیثياهه به همیى ِىقت ؾق ا٘كاف وًگ لبك  ایى يىب. 1

  .۳۱۱    ۳۱۸َ  االيىاق  ز ؛ بعاق۸۱  ٙیبة  َالٍصكة ال ؛۱  ايىاب بًی اال٠كز  ؼٙی  َ یاالبلس ف
  .۳۱۱    ۳۳َ  ه١صن االؾباء  ز. 1
العىى هعمؿ ٌسا٠ك  العىیى ٠لی ٌا٠ك هلمب به ٌهاب ابى ابی . يىب او چًیى اوث: ابىاوما٠یل ابكاهین بى ياِك بى ابكاهین بى ٠بؿالله بى ظىى بى ابی2

 ۱۸ٓس  ٠۱۳بؿالله اظمؿ قئیه ابى ابكاهین ٘با٘با. ٔهمؿهۀ هًحملة الٙالبیة, َ یش١فك هعمؿ بى اب ٠بؿالله اظمؿ بى ابی ابى ابی
 .۸۱۱هًحملة الٙالبیة, َ. 3
 .۸۱۱و  ۸۱. هًحملة الٙالبیة, 4َ
 .۳۳۸و الفؽكی, َ ۳۱. ق.ک: جهفیب االيىاب, 5َ
 .۳۱۳  کىه فماهث  َ. 6ٌ
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 :ٌىؾ یؿه هیؾها  ى اٌحباهیم ایؾوم ي ياهۀ ؾق ٌصكه

ى یالسؿ كش لیسه»  «ىیكاهیسه»هسكاؾ ال «. ىیكاهیسكلاون بى هیكهعمؿ بى هیكلاون بى هیه»ن: یؼىاي یى ٌصكه هیؾق ا الفٔ
 .افحه اوثیك ییجغ« و»به « ق»ه ظكف کاوث « كیاه

او یسى ٌصكه واوسٙه هیؾق ا«. كظممهیبى ه یك٠لیك٠باؾ بى هیبى ه یك٠لیك٠باؾ بى هیل بى هیكاوما٠یه» :م آهؿه اوثیي بٔ
ط اٌسحباهات یٌسكض آو ؾق جىٔس .او آيها ًٌ يفك اوسثیه واوٙه هک یك ٌؿه ؾق ظالکكظممه جًها چهاق يفك ـیل و هیكاوما٠یه

 اول گفٌث. ياهۀ ٌصكه

اهك بى هیه»ى آهؿه: یهمچً جٔ  او وشىؾ يؿاقؾ.یى هیؾق ا« كاوعاقیه»به يام  یه ٌؽّکگفٌث «. یك٠لیى هكاوعاق بی٘ك

 آباد آباد در ثبت احىال يیک يخستیى سادات حسى
شًاب ۀ آباؾ بىؾ. به واوٙ ذبث اظىال يیکۀ گیكی ؾق اؾاق آباؾ  پی ظىى یابی به اواهی واؾات پیٍیِى  ی ؾوثها بكا یکی ال قاه

 ايؿ  ًٌاوًاهه گكفحهصا ال آيکه  آباؾ قا ظىى واؾات يؽىحیىؼىاوحن جا اواهی  ایى ٌهكاظىال  ال ذبث ٌفی١ی آلای ویؿ ٠بؿاهّٰلل
با يام پؿق و فكليؿاو  قااواهی  ۳۱۱۳هاه وال  ظىیى هعمؿلاؾه س قئیه هعحكم اؾاقه س ؾق ؾیآلای شًاب ؾق اؼحیاقم لكاق ؾهًؿ. 

 :. با جٍکك ال ایٍاوآيها  بكاین اقوال کكؾ

 یسیذ رضا فاطم
 ي۳۸۱۳ٓفكليؿ: هعمؿقٔا ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيىه: هعمؿ ٔت: 

 سیذ رضا فاطمی
 ي۳۸۱۸ٓفكليؿ: اوما٠یل ٔت: 

 ي۳۱۳۱ٓيٓ  ظىى ٔت: ۳۱۳۱يٓ  ٠لی ٔت: ۳۱۳۸يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۸۱يٓ  هعمؿ ٔت: ۳۱۸۱يىه: ظىیى ٔت: 

 سیذ رضا فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓ ٔت: فكليؿ: اوؿاهّٰلل

 يٓ  وکیًه۳۱۳۱يىه: هعمؿ ٔت: 

 میسیذ رضا فاط
 ي۳۸۳۳ٓفكليؿ: ظىیى ٔت: 

 ي۳۱۸۱ٓيٓ  ظىى ٔت: ۳۱۳۱يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۳۸يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۳۱يىه: هعمؿ ٔت: 

 سیذ رضا فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ابكاهین ٔت: 

 ي۳۱۱۳ٓبیگن ٔت:  يٓ  ظىًی۳۱۸۱يٓ  هؽحاق ٔت: ۳۱۳۸يىه: ظىیى ٔت: 

 سیذ عباص طباطبائی
 ي۳۱۱۸ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 بیگن يٓ  ِؿیمه  قلیه۳۱۱۳يٓ  ظبیب ٔت: ۳۱۱۱  ظىیى ٔت: ي۳۱۱۱ٓيىه: قٔا ٔت: 
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 سیذ عباص طباطبائی
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: بالك ٔت: 

يٓ  هعىسسى ٔت: ۳۱۱۱يٓ  هصیسسؿ ٔت: ۳۱۱۱اللسسه ٔت:  يٓ  قوض۳۱۱۱يٓ  هكجٕسسی ٔت: ۳۱۱۱يسسىه: هعمسسؿ ٔت: 
 يٓ  هكین۳۱۱۱

 سیذ عباص فاطمی
 ي۳۸۱۸ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 ي۳۱۳۳ٓى ٔت: يٓ  ظى۳۱۳۱يىه: شىاؾ ٔت: 
 سیذ عباص فاطمی
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: ظىى ٔت: 

 سیذ عباص فاطمی
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: ظىیى ٔت: 

 ي۳۱۱۸ٓيٓ  هعمؿ ٔت: ۳۱۱۱يىه: ٠بان  ظىیى ٔت: 

 سیذ حسى فاطمی
 ي۳۱۱۸ٓفكليؿ: ظىیى ٔت: 

 ي۳۱۸۱ٓيٓ  ظىى ٔت: ۳۱۱۳يٓ  هعمؿ ٔت: ۳۱۱۱يٓ  اظمؿ ٔت: ۳۱۱۱يىه: هعمىؾ ٔت: 

 سیذ حسى فاطمی
 ي۳۱۱۱ٓكليؿ: قٔا ٔت: ف

 ي۳۱۱۱ٓيٓ  ٠لی ٔت: ۳۱۱۸يٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۱۱يىه: ظىى ٔت: 

 سیذ حسى فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: هیكلا ٔت: 

 ي۳۱۸۸ٓيٓ  قٔا ٔت: ۳۱۱۱يٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۸۸يىه: ظىى ٔت: 

 سیذ حسى فاطمی
 ي۳۱۱۳ٓفكليؿ: هّٙفی ٔت: 

 يٓ  فا٘مه۳۱۱۸يٓ  اظمؿ ٔت: ۳۱۱۱يىه: هعمىؾ ٔت: 

 فاطمی سیذ حسى
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: یؿالله ٔت: 
 ي۳۱۱۱ٓيٓ  هى١ىؾ ٔت: ۳۱۱۸يىه: هعمىؾ ٔت: 

 سیذ هیزسا فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ظىى ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيٓ  قٔا ٔت: ۳۱۱۸يٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۱۱يىه: هعمؿ ٔت: 
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 سیذ هیزسا فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ٠بان ٔت: 

 ي۳۱۱۳ٓيىه: قٔا ٔت: 

 سیذ هیزسا طباطبائی
 ي۳۸۱۱ٓ ٔت: اهّٰلل فكليؿ: ظبیب

 بیگن  ِغكابیگن يىه: ٠لی  وکیًه

 حسیى طباطبائی سیذ هیزسا
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۱۳يٓ  ههؿی ٔت: ۳۱۱۱يٓ  ٠لی ٔت: ۳۱۱۱يٓ  هصحبی ٔت: ۳۱۸۱يىه: ظىى ٔت: 

 سیذ حسیى فاطمی
 ي۳۸۱۸ٓفكليؿ: ٠لی ٔت: 

يٓ  ابىالماوسسن ٔت: ۳۱۱۱يٓ  ظىسسیى ٔت: ۳۱۱۱يٓ  ظىسسى ٔت: ۳۱۱۱اللسسه ٔت:  يٓ  قوض۳۱۱۱يسسىه: هعمسسؿ ٔت: 
 ي۳۱۱۱ٓ

 سیذ حسیى فاطمی
 ي۳۱۱۳ٓفكليؿ: ویؿ اوما٠یل ٔت: 

يٓ  ٠بسسسان ٔت: ۳۱۱۱يٓ  هّسسسٙفی ٔت: ۳۱۱۱يٓ  اکبسسسك ٔت: ۳۱۱۱يٓ  اظمسسسؿ ٔت: ۳۱۱۸يسسسىه: هعمسسسؿ ٔت: 
 ي۳۱۱۱ٓيٓ  ههؿی ٔت: ۳۱۱۸يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۱۳يٓ  ظىى ٔت: ۳۱۱۳يٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۱۳

 سیذ حسیى فاطمی
 ي۳۸۳۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 بیگن يىه: آغابیگن  ٌىکث

 سیذ حسیى فاطمی
 ي۳۸۳۸ٓفكليؿ: ظىى ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيٓ  یؿالله ٔت: ۳۱۱۳يٓ  هّٙفی ٔت: ۳۸۱۱يىه: هیكلا ٔت: 

 سیذ حسیى فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 يىه: اوما٠یل

 سیذ هیزسا حسیى فاطمی
 ٓي۳۸۱۱فكليؿ: شلیل ٔت: 

 ي۳۱۱۸ٓيٓ  ش ل ٔت: ۳۱۸۱يٓ  هعمؿ ٔت: ۳۱۸۱يىه: ظىیى ٔت: 
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 هیزسا سیذ حسیى
 ي۳۸۳۱ٓفكليؿ: هیكلا ؾاووؾ ٔت: 

 سیذ اسماعیل طباطبائی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: قٔا ٔت: 
 ي۳۱۳۱ٓيىه: ظىیى ٔت: 

 سیذ اسماعیل
 ي۳۸۱۱ٓبیگن ٔت:  فكليؿ: قلیه

 سیذ علی فاطمی
 ي۳۱۱۳ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 یسیذ باقز فاطم
 ي۳۸۱۳ٓفكليؿ: ٠لی ٔت: 
 يٓ ۳۱۱۱يٓ  ٔسیا ٔت: ۳۱۳۱يٓ  ظىسیى ٔت: ۳۱۳۱يٓ  هعمسؿ ٔت: ۳۱۸۱يٓ  اوما٠یل ٔت: ۳۱۸۳يىه: هّٙفی ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓقٔا ٔت: 

 سیذ هاشن فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ٠بان ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۱۱يٓ  ظىى ٔت: ۳۸۱۸يىه: هعمؿ ٔت: 

 سیذ هاشن فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ظىى ٔت: 

 يٓ  فا٘مه  وکیًه  ِغكا  لهكا۳۱۳۱يىه: هاٌن ٔت: 

 سیذ ابزاهین فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيىه: شىاؾ ٔت: 
 سیذ هیزسا داود طباطبائی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: هیكلا ظىیى ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓيىه: ویؿ هعمؿ ٔت: 

 1سیذ هیزسا داود فاطمی
 ي۳۸۱۸ٓ ٔت: اهّٰلل فكليؿ: هیكلا ي١مث

 ي۳۱۱۱ٓيٓ  هكجٕی ٔت: ۳۸۱۳هعمؿ ٔت:  یكلا ٠لیيىه: ه
_______________________________________________ 

قا ايحؽاب « فا٘می»الله يام ؼايىاؾگی  فكيؿ. او ًٌاوًاهه يؿاٌحه اوث. ال آيصا که هیكلا ي١مث. هیكلا ؾاوؾ فا٘می و هیكلا ؾاوؾ ٘با٘بائی ٔوه وٙك لبلٓ یک ي1
قا بكگمیسؿه  همابسل يسام « ٘با٘بائی»ايؿ اها چىو فكليؿ ؾیگكي ویؿ ظىیى  يام ؼايىاؾگی  يىٌحه« فا٘می»کكؾه  ؾق ذبث اظىال يام ؼايىاؾگی هیكلا ؾاوؾ قا 

 ايؿ. يىٌحه« ٘با٘بائی»هیكلا ؾاوؾ  
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  فاطمیاهّٰلل سیذ هیزسا يعمت
 ي۳۸۱۳ٓهعمؿ ٔت:  فكليؿ: هیكلا ٠لی
 يٓ  فا٘مه۳۱۸۱يىه: ظىیى ٔت: 
  فاطمیاهّٰلل سیذ هیزسا يعمت

 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: هكجٕی ٔت: 
 ي۳۱۱۱ٓيٓ  ٠لی ٔت: ۳۱۱۱يىه: هعمؿ ٔت: 

  فاطمیاهّٰلل سیذ حبیب
 ي۳۸۱۱ٓ: فكليؿ: ٠لی ٔت

 بیگن  ِغكابیگن بیگن  قلیه يٓ  فا٘مه۳۱۳۱يىه: هعمؿ ٔت: 
 سیذ هحمذ طباطبائی

 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ظىیى ٔت: 
 بیگن بیگن  ٘اهكه بیگن  ِغكی بیگن  فا٘مه يٓ  ظبیبه۳۱۳۱يٓ  هیكلا ٔت: ۳۱۸۳يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۸۱يىه: هعىى ٔت: 

 سیذ علی طباطبائی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 ي۳۸۱۱ٓٔت: يىه: ظىیى 

 سیذ باقز طباطبائی
 ي۳۸۳۱ٓفكليؿ: ٠بان ٔت: 

 بیگن يٓ  فا٘مه۳۱۳۱يٓ  اظمؿ ٔت: ۳۱۳۱يٓ  هعمىؾ ٔت: ۳۱۳۱يٓ  شىاؾ ٔت: ۳۱۸۱يىه: ؼلیل ٔت: 

 سیذ هحمذ فاطمی
 ي۳۸۳۱ٓفكليؿ: اوما٠یل ٔت: 

 ي۳۱۸۱ٓيىه: ظىیى ٔت: 

 سیذ حاجی سیذ هحمذ فاطمی
 ي۳۸۱۳ٓفكليؿ: ظىى ٔت: 

 ي۳۱۳۱ٓل ٔت: يىه: اوما٠ی

 سیذ هحمذخاو فاطمی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: ظىى ؼاو ٔت: 

 يٓ  ٌهكبايى  فا٘مه  ِؿیمه۳۱۱۳ش ل ٔت:  ]ٌهیؿ[يٓ  ۳۱۱۱يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۸۱يىه: هعمؿ ٔت: 

 سیذ حسیى حسیًی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: یعیی ٔت: 

 ي۳۱۱۳ٓيٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۱۱يٓ  هعمؿ ٔت: ۳۱۱۱يىه: شىاؾ ٔت: 
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 سیذ یحیی حسیًی
 ي۳۱۱۱ٓشىاؾ ٔت: فكليؿ: 

 يٓ ۳۱۱۱ يٓ  ظىسى ٔت:۳۱۱۱يٓ  ٠بسؿالغفاق ٔت: ۳۱۸۱يٓ  ٔسیا ٔت: ۳۱۱۳يٓ  یعیسی ٔت: ۳۱۱۱يىه: هعمؿ ٔت: 
 ي۳۱۱۱ٓکمال ٔت: 

 سیذ یحیی حسیًی
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 
يٓ  ابى٘السسب ٔت: ۳۱۱۱يٓ  قٔسسا ٔت: ۳۱۱۳يٓ  هّسسٙفی ٔت: ۳۱۱۱يٓ  اِسسغك ٔت: ۳۱۱۳يسسىه: ٌسسصاٞ ٔت: 

 ي۳۱۱۸ٓ

 یذ یحیی حسیًیس
 ي۳۱۱۳ٓفكليؿ: ظىیى ٔت: 

 ي۳۱۱۳ٓيٓ  ٌصاٞ ٔت: ۳۱۱۱يىه: کمال ٔت: 

 سیذ هاشن سجادی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: قٔا ٔت: 

 ي۳۸۱۱ٓيىه: شىاؾ  هعمؿ ٔت: 

 سیذ رضا سجادی
 ي۳۸۱۱ٓفكليؿ: هعمؿ ٔت: 

 ي۳۱۱۱ٓ: يٓ  هكجٕی ٔت۳۱۱۱يٓ  ٠لی ٔت: ۳۱۱۳يٓ  قٔا ٔت: ۳۱۸۳يٓ  ظىیى ٔت: ۳۱۸۱يىه: هعمىؾ ٔت: 

 سیذ رضا سجادی
 ي۳۱۱۱ٓفكليؿ: ظىیى ٔت: 

 آباد سادات هذفىو در قبزستاو حسى
 لبكوسحاویسک وسًگ لبكهسا ؾق  یک ي۳۱۱۱ٓ ؾقگفٌسث:همكاه هكظىم کكب یی ویؿ قٔا فسا٘می ٔ به ۸۱/۳/۳۱۱۳ؾق جاقیػ 
 ؾاٌث کكؾم:یاؾبه ٌكض لیك آباؾ قا ؼىايؿین و يام واؾات قا  ظىى

 دسگزؽث ها حىمهش   دسگزؽث ها هشحىم

كاهّٰلل  ي۳۱۱۱ قٔافكليؿ  ظاز ویؿ ظىیى غكفكليؿ   فا٘میظاز ویؿ ّي  ي۳۱۱۱ ٠لی ِا

ظساز فكليسؿ  ویؿ هعمؿقٔسافكليؿ  ظاز هیكلا ٠بؿالغًی
 ویؿ بالك

  ق۳۱۱۱
ویؿ هیسكلٓا ظصث غكٔ  ظىسى فكليسؿ  االو م ویؿ ٠لی ِا

 ؾوحصكؾوکی
 ي۳۸۱۸

 ق۳۱۱۱ هیكلا هعمؿؼاوفكليؿ  ویؿ هعمؿ٠لی ؼاو فا٘می  ي۳۱۸۱ ظىىفكليؿ  ای ویؿ ٠بان ِاؾلی قاهٍه

افكليؿ  ظاز ویؿ اوما٠یل   آلاهعمؿفكليؿ  ویؿ اِغك ٘با٘بایی  ي۳۱۱۸ ویؿ هیكلافكليؿ  ٔق

 ي۳۱۱۸ هیكلا ٠لیفكليؿ  ظىىفكليؿ  ویؿ هعمؿ فا٘می  ي۳۱۱۳ ویؿ بالكفكليؿ  ظاز ویؿ ٠بان ٘با٘بایی
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 ي۳۱۳۱ ویؿ ظىىفكليؿ  ویؿ ٠بان فا٘می  ي۳۱۳۳ بالكفكليؿ  ویؿ هكجٕی ٘با٘بایی

 ي۳۱۱۳ هعمؿفكليؿ  ویؿ ابكاهین فا٘می  ي۳۱۱۱ بالكفكليؿ  ویؿ ٠لی فا٘می

 ي۳۱۱۱ هیكلا ظاز ابكاهینفكليؿ  ویؿ اوؿالله فا٘می  ي۳۱۱۸ ویؿ ظىیى هیكفكليؿ  ویؿ ظىى فا٘می

ی فا٘می  ي۳۱۱۳ بالكفكليؿ  ظاز ظىیى آلا ٘با٘بایی  ي۳۱۱۱ الله هیكلا ي١مثفكليؿ  ویؿ هكٕج

 ي۳۱۱۱ هیكلا ؾاوؾفكليؿ  هیكلا ظىىفكليؿ  آلا هّٙفی فا٘می  ي۳۱۱۱ ظىیىفكليؿ  ویؿ هعمؿ٠لی فا٘می

 ي۳۱۳۱ ش لفكليؿ  ظاز ویؿ هعمؿ فا٘می  ي۳۱۸۱ ههؿیفكليؿ  ویؿ ٠بان ِاؾلی

 ي۳۱۱۳ ىىهیكلا ظفكليؿ  ویؿ اکبك فا٘می  ي۳۱۸۱ هیكظىیىفكليؿ  ویؿ ظىیى فا٘می

 ي۳۱۱۳ ش لفكليؿ  ظاز آلا ظىیى  ي۳۱۳۱ هیكلا ؾاوؾفكليؿ  اهّٰلل هیكلا ي١مثفكليؿ  هعمؿ فا٘می ظاز ویؿ ٠لی

 ي۳۱۱۸ هیكلا هعمؿؼاوفكليؿ  ویؿ ظىى ؼاو فا٘می  ق۳۱۱۳ االو م ظاز ویؿ هعمؿقٔا ظىیًی هىحكظمی ظصث

 ي۳۱۳۱ ویؿ اوما٠یلليؿ فك بیگن فا٘می قلیه  ي۳۱۱۱ ٠لیفكليؿ  ویؿ هعمؿ فا٘می

 ي۳۱۳۳ ظاز هیكلا هعمؿ ٠لیفكليؿ  همؿم الىاؾات ياٜكی  ي۳۱۱۱ هعمؿفكليؿ   فا٘میاهّٰلل ٌهیؿ ویؿ قوض

 ي۳۱۱۱ ویؿ ٠بان ظاز ویؿ ٠لی ظاز بالكفكليؿ  بیگن فا٘می فا٘مه  ي۳۱۱۳ بالكفكليؿ  ٌهیؿ ویؿ ش ل ٘با٘بایی

 ي۳۱۱۸ کكم الىاؾات فا٘میا  ي۳۱۱۱ قٔافكليؿ  ٌهیؿ ویؿ ٠لی فا٘می

 ي۳۱۳۳ فا٘مه واؾات فا٘می همىك ویؿ قٔا ظاز ویؿ بالك  ي۳۱۱۳ هاٌنفكليؿ  ٌهیؿ ویؿ ظىى فا٘می

 ي۳۱۳۱ ویؿ ظىیى هیكفكليؿ  بیگن فا٘می فا٘مه  ي۳۱۱۳ ظىىفكليؿ  ٌهیؿ ویؿ ش ل فا٘می

 ي۳۱۱۸ هیكلا ظاز هعمؿفكليؿ  فا٘مه فا٘می  ي۳۱۱۳ ویؿ قٔا وصاؾی هیبؿی

 ي۳۱۱۱ ویؿ قٔا هیبؿیفكليؿ  بیگن وصاؾی ظاشیه فا٘مه  ق۳۱۱۳ ظاز ویؿ هعمؿفكليؿ  ظاز هعمؿ ابكاهین ٘با٘بائی

 ي۳۱۱۱ ویؿ ظىیىفكليؿ  وکیًه فا٘می ه١كوف به يگاق  ي۳۱۱۱ هیكلاظىىفكليؿ  ظاز ویؿ هعمؿقٔا ٘با٘بایی

  ي۳۱۱۸ قٔافكليؿ  هعمؿ ٘با٘بایی ظاز ویؿ ٠لی
وسیؿ هعمسؿ وسیؿ فكليسؿ  یگن فا٘میب ظاشیه ٌىکث

 ظىیى ظاز ویؿ هعمؿ
 ي۳۱۱۸

 ي۳۱۳۳ ویؿ ابكاهینفكليؿ  بیگن فا٘می فا٘مه  ي۳۱۳۸ هیكلا ٠لیفكليؿ  ظىىفكليؿ  ویؿ ظىیى فا٘می

 ي۳۱۳۱ ویؿ اوما٠یلفكليؿ  بیگن فا٘می قلیه  ي۳۱۱۱ هعمؿفكليؿ  ظاز ویؿ ٠لی ظىیًی

 ي۳۱۱۱ ویؿ ظىى هاٌنفكليؿ  بیگن فا٘می وکیًه  ي۳۱۱۱ قٔا هیبؿیفكليؿ  ویؿ شىاؾ وصاؾی

  ي۳۱۱۸ یعییفكليؿ  ویؿ شىاؾ ظىیًی
ظسساز هیسسكلا فكليسسؿ  بیگن ٘با٘بسسایی ظاشیسسه ٌسسالؾه

 هعمؿ٠لی
 ي۳۱۱۱

 ي۳۱۳۱ هیكلا ش لفكليؿ  يگاق ولٙاو فا٘می  ي۳۱۱۱ هعمؿ٠لیفكليؿ  ویؿ ظىیى فا٘می

  ي۳۱۳۱ هعمؿفكليؿ  ظاز ویؿ ظىیى فا٘می
ظساز وسیؿ فكليسؿ  بیگن ٘با٘بایی اشیه فا٘مهویؿه ظ

 هعمؿ قٔا
 ي۳۱۳۱

 ي۳۱۱۱ ویؿ هعمؿفكليؿ  بیگن فا٘می فا٘مه  ي۳۱۱۱ ٠بانفكليؿ  ویؿ ٠لی اکبك فا٘می ه١كوف به ویؿ آلا
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  ویؿ قٔافكليؿ  بیگن ٘با٘بایی فا٘مه  ي۳۱۳۱ ٠بانفكليؿ  ویؿ ٠لی قشائی قاهٍه

 ي۳۱۱۳ هعمؿلاونفكليؿ  بیگن فا٘می فا٘مه  ي۳۱۳۱ يمیفكليؿ  ظاز ویؿ هعمؿ فا٘می

 ي۳۱۱۱ هعمؿلاونفكليؿ  ِغكابیگن فا٘می  ي۳۱۱۱ يمیفكليؿ  ویؿ ٠لی اِغك فا٘می

 ي۳۱۱۳ هكجٕی اهل قاهٍىفكليؿ  ویؿه شىاهكبیگن قوحگاق  ي۳۱۳۱ ای هعمؿ قاهٍهفكليؿ  ویؿ ٠لی اکبك قشائی

 ي۳۱۱۸ ویؿ هعمؿفكليؿ  بیگن فا٘می ٘مهفا  ي۳۱۱۱ ای هعمؿ قاهٍهفكليؿ  ویؿ هّٙفی قشایی

 ي۳۱۸۱ هیكلا ظىىفكليؿ  گىهكبیگن  ي۳۱۱۱ ابكاهینفكليؿ  ای ویؿ هعمؿ قشایی قاهٍه

 ي۳۱۱۱ بیگن ِاؾلی هالىاشكؾی ظاشیه ویؿه فا٘مه  ي۳۱۱۱ ظىى ؾوحصكؾوکیفكليؿ  ظاز آلا ویؿ ٠لی

 ي۳۱۳۱ ویؿ ظىىفكليؿ  ظىابیگن فا٘می   ویؿ اوما٠یل فا٘می
االوس م وسیؿ  ظصثفكليسؿ  1ظاز ویؿ اوما٠یل فسا٘می

 ي۳۱۳۳ ویؿ ظىىفكليؿ  بیگن فا٘می شهاو  ي۳۱۳۱ آلابمقگ

 ي۳۱۱۱ بیگن فا٘می قیعايه  ي۳۱۳۱ هیكلا ؾاوؾفكليؿ  هیكلا ظىى فا٘می

  ي۳۱۸۱ قٔافكليؿ  ویؿ ابكاهین فا٘می
ظساز آلاهعمسؿ ظساز هیسكلا فكليسؿ  لهكابیگن فا٘می

 ش ل
 ي۳۱۳۱

 ق۳۸۱۱ ویؿ ش١فكفكليؿ  آؼىيؿ ویؿ ابىالمعىى فا٘می  ي۳۱۸۱ هیكلا ؾاووؾفكليؿ  هیكلا ظىیى ٘با٘بایی ظاز
وسیؿ هعمسؿ ظساز ظىسیى فكليؿ  بیگن فا٘می فا٘مه

 2ي۳۱۱۱ قٔافكليؿ  ویؿ قٔا فا٘می  ي۳۱۱۱ ؾوحصكؾوکی

    ي۳۱۱۱ ٠لی اِغكفكليؿ  ویؿ ظىیى فا٘می

_______________________________________________ 
 قٓ و ویؿ ابى٘الب ِاؾلی و ویؿ ٠لی اکبك فا٘می اوث.۳۱۱۳االو م ویؿ هعمؿقٔا هىحكظمی ٔؾقگفٌث:  . وی بكاؾق ظصث1

 أافه کكؾم. ۳۱۱۱ؾی  ۸۳. ؾو هىقؾ آؼك قا ؾق جاقیػ 1



 

 

 بؽً ؾوم: يىاؾگاو هیك٠ماؾ
 
 
 
 
 

 خش دوم:ب

 زعمادیه يىادگاو

ى یسا ؾق قا آيهسا ی. اوساهنیك٠ماؾ قوسايؿیهؽحل  قا به ه یال واؾات ؾق ٌهكها و قووحاها یا يام اشؿاؾ ٠ؿه  گىحكؾه كیبا جعم
 ن:یٌى یاؾآوق هیقا  یاجکي  یك اواهکً ال ـیپ .نیوقآ یبؽً ه

 ٍساواوم هکس باًٌؿ ال يىل او میي یگكیؾ . چه بىا واؾاتنیا قا گكؾ آوقؾهك٠ماؾ یيىاؾگاو ه ۀيام هم هکن یًک یيماؾ٠ا  ٔالف
 به ا٘میًاو قویؿین.ك٠ماؾيؿ یه ۀياهبكؾگاو ؾق بؽً ؾوم  يىاؾ ۀه همکًیه ؾق ا. البحّ اوثاهؿه یيحاب کى یاؾق 

ن. یكؾکسحفسا کپسؿق ا یك يام ؼايىاؾگکث اؼحّاق  جًها به ـیق٠ا یبكا. پؿق و فكليؿاو همايًؿ اوث یه١مىال  يام ؼايىاؾگ ٔب
 .افثیا شؿٌاو یؿ آو قا ؾق همابل يام پؿق یك يٍؿه  باکـ افكاؾ ى اگك ؾق همابل اونیبًابك ا

او یسكايیا یه بسكاکسق ۳۱۱۱ي/۳۱۳۱اوث. ظؿوؾ وال « یفا٘م» و« یی٘با٘با»ك٠ماؾ یٍحك يىاؾگاو هیب یيام ؼايىاؾگ ٔج
قا ايحؽساب « یی٘با٘بسا»قفث و آهسؿ ؾاٌسحًؿ  ییا٘باؿ هعمؿقٔا ٘بیبا ظاز وآباؾ  ؾق ظىىه ک یًٌاوًاهه ِاؾق ٌؿ  واؾاج

 ؿيؿ.یقا بكگم« یفا٘م»  ؾق قفث و آهؿ بىؾيؿ یؿ ش ل فا٘میه با بكاؾق او ظاز وکكؾيؿ و آياو ک
 فكليؿ هیكلاآلأ یًیظىى یؿ ظىیو یه آلاکط اوث ین ياٜك به باال اللم به جىٔیؿ هعمؿابكاهیال ظاز و یؾق هىقؾ اواه ٔد

اؾ ؾق هسىقؾ یسگفٌحگاو  ا٘ ٠ات يىسبحا  ل ییؼاَ به ًٌاوا ۀل ؾاٌحى ـوق و ٠ لیبه ؾل ٓك٠ماؾیه ۀيىاؾ و اهینفكليؿ ویؿ ابك
اؾ بسا یسل ۀى قووسحا فاِسلیسو ا شكلىیسه بسىؾ ى اظمؿآباؾکوا ؾق لهاو جعمیك ؾق هىقؾ واؾات  ٍاویواؾات گفٌحه ؾاقؾ. هر   ا

جك  بسه ٍاو ؾق هىقؾ اشسؿاؾ بساالی. اٌثؾا ییآباؾ آًٌا اؾات هكظىم ؾق ظىىال و یاقیبى یى ظال با اواهیآباؾ ؾاقؾ  ؾق ٠ ظىى
 يگاقيؿه چًیى گفث:

ل پؿقم آهؿ  ؾق آو ًمٓ ؾق اظمؿآباؾ به هییؿ هعمؿقٔا ٘با٘بایٔبكاؾق ظاز و یؿ ش ل فا٘میه ظاز وک یلهاي
ؿ هعمؿ ياٜك فكليؿ یوكؾ: ظاز کك کى ولىله يىب قا ـیٍاو ایً آهؿ. ایك٠ماؾ پیه ِعبث ال هکهصله بىؾم 

 .ك٠ماؾیؿ لاون فكليؿ هیؿ ظىى فكليؿ ویو

لسٟ و بكشىسحکس یهس یگفٌحه ليسؿگ های قٓ ؾق لهاو۳۱۳۱ي/۳۱۱۱  ٔؾقگفٌث: ؿ ش لیظاز و ّٙ  ۀكؾه و ال اٌسؽاَ ه
همىسكي ل ا یكیسؼاين ظساز ٠سمت اه ن.یًکاو ا٠حماؾ  ۀن به گفحیجىاي یى هیآيصا بىؾه اوث. بًابك ا یؿؼؿاک یآباؾ و هؿج ظىى

سؿا: كؾکسيمسل  آباؾٓ ٔکؿؼسؿای ظىسى ؿ هعمؿقٔایفكليؿ ظاز و ییؿ هعمؿ ٘با٘بایظاز و ه  ؿ یپسؿقبمقگ ظساز وس لاوسن ا 
 ٓ.ٔيه پؿق او ن ياٜك بىؾه اوثیهعمؿابكاه

ن يساٜك و پسؿق او  يسام یؿ هعمؿابكاهیى گىيه ال ظاز ویؼاو ِؿق ا ىیا جىوٗ هعمؿظىی٠ل ۀیهىلىفات شكلى ياهۀ ؾق ول 
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 :ه اوثبكؾه ٌؿ

ملث  ًه یگكاه ظٕكت  یلهؿاؼل و هًافٟ و يماء هىلىفات همبىقه  هفْى و هكشٞى اوث به ٠ا یآوق و شمٟ یٔابٙ
ِهى هعاّل  س یآباؾ ن ظىىیهعمؿابكاه ین ه١كوف به ظاشیكابكاهیه یى ظاشیفیى الٍكیهًمبث  ظاز العكه اؾتیو

 ؿ هعمؿ... .یو یولؿ هكظىم ظاشس  هىلىفه

لهساو ه١سكوف ٌسؿ و جسا  «ؿ هعمؿیظاز و»به  یپه ال هؿج یه وکؾهًؿ  یات ياٜك هىلىفات يٍاو هیؿه ال لهاو ظیالبّحه اوًاؾ قو
ال او بسه ِسىقت  یین جسا اگسك ؾق شسایًک یك هکاهل او قا ـکحاب يام کى ی. اها ها ؾق اٌثى يام ٌهكت ؾایبه ا ج لی  ایى کحاب 

ظساز »به هك ظال ياٜك هىلىفات و پؿق او هك ؾو ه١سكوف بسه  1فحؿ.یاٌحباه ي به یىکيام بكؾه ٌؿه « نیهعمؿابكاه»ا ی« نیابكاه»
يام بكؾه ٌؿه و « هعمؿ»ياهه ال او به ٠ًىاو  اوث. ؾق ول « ؿ هعمؿظىىیظاز و»اهل پؿق  کؿ. ٜاهكا  يام يبىؾ« ؿ هعمؿیو

 .اوث كؾهکك کقا ـ« ظىى»ؿ ش ل  جًها یظاز و

س ن لاوال فكليؿاو  یکی  يام آباؾٓ يىاؾۀ بايی هىصؿ ظاز ویؿ ظىى ؾق ظىىو  ي۳۱۱۳  ٔؾقگفٌث: یفا٘م یؿ ٠لیهكظىم و ه  قا  ؿاا 
 .كیكلا ؾاوؾ اوث؟ شىاب ؾاؾ: ؼیى ٌؽُ پؿق هیا این: آیؿیكؾ. ال او پكوکك کـ ؿ هعمؿیظاز و

ي ۳۱۳۱وؾ وسال ظسؿ ؿ ٠بؿاللسهیم ون ياٜك اوث. بكاؾقیؿ هعمؿابكاهیپؿق ظاز و ؿااه ن لاوه کكؾيؿ ک یىق هجّ یبكؼ ٔ  ه
ّٙ  ةالٍصك ۀىًؿیؿ و آو قا به يىیى هٙلب قا ًٌی  ؾو يفك ایکیآباؾ ال  ؾق ظىى ى یكؾ. اکحابً چاپ کاو یگفث و او هن ؾق پا ةبیال

 :ك ياؾقوث اوثیل لیگفحه به ؾال

ن یؿابكاهؿ هعمسیك٠ماؾ جا فىت ظساز وسیكيؿ. ال لهاو فىت هیگ یب ؾق هك ِؿ وال  وه پٍث قا ؾق يٝك هايىاؾق ٠لن  .۴
 ق/۳۸۳۱ياهسه هكبسىٖ بسه وسال  ات ياٜك هىلىفات  ؾو اشساقهیال لهاو ظ کى هؿقیكا آؼكیبا  ِؿ وال فاِله اوث؛ لیياٜك جمك

اؾ ٌسؿه اوسث. یس« هكظىم هغفىق»ن با یؿ هعمؿابكاهیي  ال ظاز و۳۸۱۱ق/۳۸۱۱هكبىٖ به وال  یکهؿق اهاي اوث ۳۸۱۱
كؾ. اگسك فسكْ کسآباؾ ههساشكت  ي به ظىى۳۳۱۱ق/۳۳۱۱م ؾق وال یك٠ماؾ يیاوث. ها قفحه یى ؾه وال ال ؾيیؾق ا یى ویبًابك ا

 ى لؾ.یؽمجؾقگفٌث آو ؾو قا ظؿوؾ ِؿ وال  ۀجىاو فاِل یكؾه باٌؿ  هک ین ظؿوؾ پًصاه وال ؾق آيصا ليؿگیًک
ه ال يٝك ٠لسن ک یايؿ ؾق ظال كؾهک یلكو جًها ؾو پٍث ليؿگ کیه ؾق کى ه١ًاوث یؿ هعمؿظىى بؿیؾق يٝك يگكفحى ظاز و

 ًًؿ.ک یه یى هؿت  وه پٍث ليؿگیؾق ا یًٌاو يىب
ه همىال کك٠ماؾ یاو آو ٠ؿه ال يىاؾگاو هیكشهاو  ًٌ يفك اوث؛ اها واوٙه هیجا ه یكشهايیه اهّٰلل آیثها ال  ج١ؿاؾ واوٙه. ۲
چهاق يفك ؼىاهؿ ٌؿ. اهسا اگسك او قا جًها  سن یكیؿ هعمؿظىى قا ؾق يٝك يگیاگك ظاز و سك٠ماؾ یهىحًؿ  جا ه یكشهايیه اهّٰلل آیث

 .اوث ی١یيفك اؼح ف ؾق ٘ىل ؾو لكو ٘ب کین  ج١ؿاؾٌاو پًس يفك ؼىاهؿ ٌؿ و یهن ؾق ولىله اشؿاؾ به ظىاب آوق

 .ؿ هعمؿ اوث يه لاونین  ظاز ویؿ هعمؿابكاهیيام پؿق ظاز و هیشكلى ياهۀ ؾق ول  .۸

ؿ یظساز وس»ه هك ؾو آيها ه١كوف به کى باٌؿ یا  افحاؾهها  هكوق ال لباو ن بهیؿ هعمؿابكاهیه يام پؿق ظاز وکًی٠لث ا ؿیٌا 
 .ايؿ قا ايؿاؼحهها  ال اون یکیيام باًٌؿ. و لفا  کی یًًؿ پؿق و پىك ؾاقاکه لبىل کل بىؾه کٍاو هٍیايؿ و بكا بىؾه« هعمؿ

ن ٔپسؿق یؿ ابسكاهی  يام پؿق ظاز ویمیلؿ یکبه اوحًاؾ هؿق فكليؿ ویؿ ابكاهینٓ فكليؿ هیكلاآلأ یًیى ظىیؿ ظىیو یآلا ٔو
جىايسؿ يساٜك هىلىفسات ِسؿق  یؿ هعمؿٓ يمسیٔظاز و ى ٌؽُیكؾ. اکك کؿ هعمؿ ـیٓ قا ظاز وی٠كب چٍمه یؿ ٠لیظاز و

_______________________________________________ 
ا ٘با٘بایی  يام ياٜك هىلىفات به ِىقت بهر   . 1  ظاز وسیؿ  و لة الىاؾات هكظىم آقاهگاه ٌاؾقواو» :ه اوثيىٌحه ٌؿ« ویؿ ابكاهین»ك وًگ لبك ظاز ویؿ هعمؿٔق

ا ٘با٘بائی ظىى  «.ايؿ ؼاو ِؿق اِفهايی قا ؾاٌحه یىهكظىم هغفىق آلا ویؿ ابكاهین که هباٌكت هىلىفات ظاز هعمؿظى ۀيىاؾ ... آباؾی هعمؿٔق
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پىسك٠مى و  آباؾٓ ٔکؿؼسؿای ظىسى ییؿ هعمؿقٔسا ٘با٘بسایبا ظاز و ی٠كب چٍمه یؿ ٠لیى ِىقت ظاز ویكا ؾق ایباٌؿ؛ ل
ؿ هعمؿقٔسا ال یبه ِؿ وال لوؾجك ال ظاز و کی  يمؾیؿ ٠لیهىشىؾ  ظاز و که ٘بك هؿاقک یل٠ّك ؼىاهًؿ بىؾ؛ ؾق ظا هن

 .اوث یك ٠اؾی  غی١یؾق هىقؾ پىك٠مىها با ٠مك ٘ب یمیى چیا قفحه اوث و چًیؾي

قا فكوؼحه اوسث. ؾق  یکي هل۳۸۱۱ق/۳۸۱۳ؾق وال  ٠كبیٓ ٔپؿق ظاز ویؿ ٠لی چٍمه نیؿ ابكاهیظاز و گكیؾ یوىال 
ات یسى وسال  ظیى پؿق او ؾق ایبًابك ا «.یآباؾ ؿ هعمؿ ظىىیو ین ولؿ هكظىم ظاشیؿ ابكاهیو یظاش»آهؿه اوث:  آو کهؿق

 .ي ليؿه بىؾه اوث۳۸۱۱ ق/۳۸۳۱ه ياٜك هىلىفات جا وال ک یيؿاٌحه اوث؛ ؾق ظال

ايؿ يه پؿق و پىسك  و  كاؾق بىؾهن  بیؿ ابكاهین ياٜك با ظاز ویؿ هعمؿابكاهیه ظاز وکقوؿ  یىق به يٝك هکبا جىشه به لكائى هف
 .ايؿ ؿ هعمؿ بىؾهیهك ؾو  فكليؿاو ظاز و

ولسث ؼسىؾ قا ِسكف ها  تبىؾ  هؿ و لابل ا٠حماؾى یؿه ال افكاؾ هحکؿ ظىى یفكليؿ و یفا٘م یؿ هّٙفیهكظىم ظاز و ٔص
ٍاو يام آيهسا قا یك ایبه اوحًاؾ جعمك٠ماؾ بكوايؿ. یقا به ه ياؾ  يام اشؿاؾیه جىايىث با ج ي لکًیكؾ  جا اکاشؿاؾ ؼىؾ  ییًٌاوا

ؿ یى ابى وسیؿ ظىیؿ ظىى ابى ویابى و یؿ هّٙفیو» :يىٌحه اوث ىیچًولىله يىبً قا به ؼٗ ؼىؾ  ین. ویبه ؾوث آوقؾ
 «.ك٠ماؾیؿ لاون ابى هیاِغك ابى و یؿ ٠لیبك ابى وکا یؿ ٠لیؿ ظىى ابى ویهعمؿ ابى و

ؾو وًگ یاؾبىؾ بسك ؾیسىاق  .اوث ٍحكیك٠ماؾ بیاو او جا هیها ه ايؿ و ج١ؿاؾ واوٙه حها قفیيىبحا  شىاو ال ؾي یؿ هّٙفیؾو شؿ ظاز و
 که بك هكکؿام يام ؾو جى ال اشؿاؾ او يمً بىحه اوث.هىصؿ شاهٟ ؾوحصكؾوک يّب اوث 

ه کسًیا یکسیباٌؿ:  اٌحهل ؾیجىايؿ چًؿ ؾل یى اهك هیمايًؿ اوث. اهه يام پؿق و پىك کٌىؾ  یؿه هیها ؾ ياهه ؾق يىب یگاه حٔ
ايحؽساب او  یاكبؿ پىك باٌؿ ه١مىال  يام پؿق قا یآ یا هیه به ؾيک یقوؾ و اگك فكليؿ یا هیهًگام باقؾاق بىؾو لو  ٌىهك ال ؾي یگاه

 ه ًٌاوسًاهه وشسىؾ يؿاٌسثکسى اهسك ؾق گفٌسحه یٌىؾ و ا یيام افكاؾ ٠ىْ ه یه گاهکى باٌؿ یجىايؿ ا یگك هیًؿ. ٠لث ؾًک یه
ياهسه  بسا يىٌسحى يسام  اها ؾق يىب ؛فكليؿي بگفاقيؿ یقا قو یيام لبل بىؾى ک  همپؿقبا ٠ىْ ٌؿو يام . ؾاٌث یٍحكیب اوکاه

 يام ٌهكت يؿاقيؿ. کیاها به  ؛اوث یکیيام هك ؾو  یگاه ٌىؾ. یه یکیپؿق  يام پؿق و فكليؿ  یلبل
 :٠باقجًؿ ال ياهه يىبهای اؼحّاقی ؾق ایى  يٍايه ٔط

 ت: جىلذ،
 او بخؼ دومٔ،ی: یادداؽث ٕدس پای

 ج: جلذ،
 ؿ: َفحه،

 د: دفى،
 ،حذود: ح

 ؽمغی، ػ:
 ق: لمشی.
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 يیغاكضم             يیغکاظى جلٕهاَی             يیغكاضم             
 انضیٍ  )صع جٕاع جضف يیغجالل 

 ايیغ صع جلٕهاٌ يضكٌٕ ٔ     
 هثغف يؼهٕو اؿت(       

                                     انضیٍ                يیغاؿًاػیم               ػثاص                 اتٕانًكاعو                ػثاص                             انضیٍ                يیغهٕاو يیغيجض        
                                          

 ػثضانًطهة         اتٕطانة                اهیرالوؤهنین علی              اهام حسن هجتبیدـٍ يثُی                        

 ؿال هثم اػ ۲۲م, ص:يضیُّ،             )ت:ساَةکؼثّ ح۲)ص:يضیُّ هثغؿتاٌ تویغ(        )ت:يضیُّ 
 ف(۹۳م/ ۰۵(               ْجغت,ص: َجقم۰۵هثغؿتاٌ تویغ                                      

 انؼاتضیٍ اتغاْیى طثاطثا           اتٕػثضاهلل ادًض عئیؾ  اتغاْیى اؿًاػیم صیثاج           اتٕاؿذام ػیٍاتٕاؿًاػیم اتغاْیى ؿًغ          اتٕ 
 ف(             )ص: ْاكًیّ صع ػغام(  ۲۰۲م/ ۲۰۰)ص:کٕكّ

 انضیٍ ادًض                  اتٕجؼلغ يذًض اػغ                    اتٕػثضاهلل كتٕحانضیٍ ػهی                اتٕانذـٍ يذًض ك اتٕانذـیٍ كٓاب    
 طثاطثا                     )ص:ؿاػیاٌ اػ تٕاتغ جٕیثاعِ یا )ت:اصلٓاٌ ص:ساعؿتاٌ اصلٓاٌ(             يؼغٔف تّ اتٍ 

 اصلٓاٌ( ف(                جٓاَثاعۀ۹۲۹م/ ۹۲۲)ت:اصلٓاٌ,ص:اصلٓاٌ                                       

 انضیٍ ػهی                  دًؼِ                  اتْٕاكى ػهی                 اتٕانلضم ػثاص                اتٕانًجض كٓاب ْاكى طاْغ                  اتٕ    
 ف(۰۰۳م/ ۰۶۹)ص:ساعؿتاٌ اصلٓاٌ(                                      )و:

 انضیٍ يذًض هاؿى  انضیٍ ايیغ           يیغهاؿى جلٕهاَی           يیغيذًض جلٕهاَی          ؿغاج يیغ ؿیض دـٍ اصلٓاَی         يیغجالل     
 ػاليّ کْٕپایی                           )يؼاع أ صع هثغؿتاٌ جلٕهاٌ          )ص:جلٕهاٌ(                                                             

 (۲۲صع تم تايیغ يؼهٕو اؿت(                                                                             )ت:کْٕپایّ،هغٌ                                      

               هیرعواد                    
 آتاص )ت:جلٕهاٌ،يٓاجغت تّ دـٍ  
 آتاص( ف،ص:دـ۲۲۵۹ٍم/ ۲۲۹۶جغهٕیّ 
 

 يیغجٓاٌ                       
 )ت:جلٕهاٌ،ص:يذًضآتاص جغهٕیّ(     

 کالب             هصی             ػثضيُاف              ْاكى                         ؿانة            نٕی           کؼة            يغِ       

 كٓغ             يانک             َضغ             کُاَّ             سؼیًّ             يضعکّ          انیاؽ            يضغ  

 یـغ            اصص           اص           ػضَاٌ           يؼض           َؼاع                     َثت          ؿالياٌ           ًْیـغ            

 تاعر           َادٕع            كغٔؽ            كانؾ           ابراهین            اسواعیلدًم           هیظاع            

 ؿاو            اعكشلض            كانز           ػاتغ                نوحشض           يتٕكهز            نًک            يل

 آدماسُٕر              یاعط              يٓالئیم              هیُاٌ              إَف              كیث               
 ۲ی                                                                                                                              
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 ػیُة           ؿیض دـیٍ         يؼصٕيّ           ؿیض اتغاْیى                
 ۰۵م                            ف(      ۲۲۳۲م/۲۹۹۲)ص:ادًضآتاص، ػَضِ صع

 ۰ی                  

 طهؼت دـٍ                                   جالل          كاطًّ       ؿکیُّعضا                     
 ف( ۲۹۲۰)ت:ادًضآتاص     ٖ٘م                              ف(۲۹۲۹)ت:ادًضآتاص  

 يذـٍ  اػظى           َیغِؿؼیض             
 ف( ۲۹۰۰)ت:تٓغاٌ          ف(۲۹۰۵)ت:تٓغاٌ

 

 يذًضػهی آػاصی         كغر     تضعِ      
 ف،۲۲۳۵)ت:ادًضآتاص 

 ف(۲۹۳۶ص:تٓغاٌ، تٓلت ػْغا 
 ۶ی

 يیغػاآها     يذًض          كٓغتإَ       يیغػا           یُّکؿ   يذًضعضا      يغتضی       تیگى   كاطًّ      تاهغ        كاطًّ       
 ۰4 م                                        ۰۹م                                      ۹۳ م                                                   

            ػثاؽ                 يذًض         ػْغا   دـیٍ         صـغیاهلل      عٔح      
 ف(  ۲۹۰۳)ت:تٓغاٌ     ف(۲۹۰۵ف(   )ت:۲۹۰۲)ت:ادًضآتاص  ف(۲۹۶۲)ت:تٓغاٌ 

 يیالص
 ف(۲۹۳۶غاٌ)ت:تٓ

 

 صادة ػظعاتیگى        تیگى
 

 دضیثّ   يغیى   تٓاع        آعيیٍ     کیًیا        عیا  پٕ     
 ف(۲۹۳۲)ت:                                           ف(۲۹4۰)ت:

 ْـتی         دـاو
 ف(۲۹4۲)ت:            

 يیغػًاص
 
 
 اَيَضا هاؿىْ
 ۲ی

 ىداج ؿیض اتغاْی                     داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ      
 ف(۲۲۵۲م/۲۲۹4آتاص، ح )ص:دـٍ           م(              ۲۲۳۹)ػَضِ صع     

 ۹ی                                         ۰4 م           

 ؿهًّ      ػغتی            ؿیضػثاؽ      داج ؿیضيذًض        او آهايیغ                   داج ؿیض ػهی چلًّ            ؿیضدـٍ      ؿیضدـیٍداج 
 م(۲۲۶۳ع)ػَضِ ص        ۰۹ف،      م۲۲۰۰م/ ۲۲4۹آتاص,ػَضِ صع م( )پـغی اػ أ ًَاَض(    )ت:دـ۲۲۰۰ٍ)ػَضِ صع      ۰۰م    

 ص:ادًضآتاص جغهٕیّ(                                                                            
 ۰ی                                                                                    

 اصـغ ؿیض ػهی                           داج ؿیض يذًض دـٍ 
 4۰ م                                                        

 آؿاتیگى
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 ؿیض دـیٍ      ؿیض اتغاْیى                    
 ۰۵م              آتاص(           )ص: ادًض   

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض اتغاْیى

 
 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 دـٍ                     طهؼت              جالل           كاطًّ       ؿکیُّعضا          
 ٖٗف(                                م ۲۹۲۲)ت:ادًضآتاص                             ٖٗم 

 كغر          يذًضػهی آػاصی                  تضعِ    
 ف،۲۲۳۵)ت:ادًضآتاص                   

 ف(۲۹۳۶تٓغاٌ، تٓلت ػْغا  ص:             
 ۶ی                              

 عؿٕل                 يٓضی                 يذًض              كاطًّادًض                اکغو   يجتثی                 
 ف(۲۹۰۲)ت:ادًضآتاص  ف(۲۹۶۹)ت:تٓغاٌ    ف(۲۹۰۰ف(    )ت:ادًضآتاص۲۹۰۲ف(   )ت:ادًضآتاص۲۹۹۳)ت:ادًضآتاص  

                                                
                 

 تاهغ            كٓغتإَ          يذًض        يیغػا               يذًضعضا     یُّکؿ    يغتضی  تیگى     كاطًّ    يیغػاآها       كاطًّ   
 ۹۳م                          ٖٗ م          ۰۹ م                                      ٖٙم                          ۰4 م               

 عايیٍَیایق    َیهٕكغ            ػهی       يهکا                   تُیايیٍ                
 ف(۲۹۳۰)ت:تٓغاٌف(     ۲۹۳۲ف(                     )ت: ۲۹۳۲)ت:                        
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 تاهغ          اتغاْیى           طٕتی          ًال   ک                 يصطلی           ثغیا         يذًض        كاطًّ   
 ۰۲ م           1ٓ م                          1ٓ م      ف،  ۲۹۵۹ )ت:ادًضآتاص                  1ٔ م             

 (      ف۲۹۳۹ :ادًضآتاصص                                           
 ۶ی                                                

 ؿیض دـیٍ       ؿیض اتغاْیى                 
 ۰۵ م               )ص: ادًضآتاص(          

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 غاْیىداج ؿیض ات
 

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 ادًض        ػهی      يذًض     َاصغ           ػثضاهلل         تیگى        انّٓ    غا   ػْ          ثغ کا          غو   کا 
 ( ف۲۹۰۲)ت:ادًضآتاص   (                             ف۲۹۰۳)ت:ادًضآتاص        ف(                    ۲۹۶۵)ت:ادًضآتاص         

 اَـیّ

 

 تاهغ        كٓغتإَ       يذًضعضا          يیغػا         يذًض        یُّکؿ     دـیُی  يغتضی  تیگى      كاطًّ      كاطًّ      يیغػاآها    
 ۹۳ م         ٖٗ م                       ۹۳ م      1ٖ م                 ف(۲۹۰۰ ادًضآتاص :ص                           ۰4 م             

 تیگى كاطًّ        ػْغِ             عضا                   ػْغا            يغتضی        يؼصٕيّ       دـٍ              
 ف,۲۹۹۲)ت:ادًضآتاص            )ت:ادًضآتاص(                  ف(۲۹۲۳)ت:ادًضآتاص

 (ف۲۹۶4 تٓلت ػْغا ،ص:تٓغاٌ                                                                  

 غو       کا       دـیٍ                اػظى         يذًض     ػْغا         ؿًاَّ     
 (ف۲۹۰۲ت:تٓغاٌ(                )ت:تٓغاٌ)                          

 

 يذًض   آؿیّ       
 ف(۲۹۳۳)ت:تٓغاٌ       

 ْاَیّ
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 ػْغا               عضا         يذًض           دـیٍ   

 تاهغ       يذًضعضا       كٓغتإَ             يذًض   يیغػا       ؿکیُّ         دـیُی تیگى   يغتضی كاطًّ    يیغػاآها       كاطًّ     
 ۹۳ م        ٖٗ م                          ٖٗ م                   1ٖ م                                              1٘ م               

 ػغتی  داج ؿیض ػهی چلًّ 
                                                                 

                                                                                                                                              

 ؿیض اتغاْیى                       ؿیض دـیٍ    
       0ٓ م       )ص: ادًضآتاص(                     

 تاهغ           ثغیا        اتغاْیى                   طٕتی            يصطلی      کًال                          كاطًّ        يذًض 
 1ًٕضآتاص(                        م )ت:اد                                  ۹۳ م          ()ت:ادًضآتاص       1ٔ م               

 اػظى            اکغو             یىيغ         تیگى  
 

      

 ادًض             دـیٍ           اكغف          كاطًّ   
 ػثاؽ                    ػهی                       

 )ت: ادًضآتاص(    

 اػظى      يذًض        هاؿى           اکغو           دـٍ

 ؿًیغا
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 يذًضعضا         تاهغ      كٓغتإَ            يذًض       ؿکیُّ   يیغػا         دـیُیيغتضی  تیگى   كاطًّ      يیغػاآها    كاطًّ      
 ۹۳ م        ۹۳ م                           ٖٗ م                    ۰۹ م                                             1٘ م               

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ 

 ؿیض اتغاْیى                       ؿیض دـیٍ
 ۰۵ )ص: ادًضآتاص(                         م

 ثغیا            تاهغ          اتغاْیى               طٕتی                       کًال                  يذًض      يصطلی    كاطًّ   
 1ٕم           1ٓم                                 (ف۲۹۲۰)ت:ادًضآتاص       1ٓم        ٖٙم               

 دـیٍ   عضا          يٓضی          يغتضی           اکغو          اتٕانلضم   كاطًّ              ؿکیُّ  
 ف(۲۹۰۶)ت:ادًضآتاص   ف(      ۲۹۰۵)ت:ادًضآتاص                          

 ؿجاص         َغگؾ      يذًض  عیذاَّ           
 ف(۲۹4۲)ت:تٓغاٌ        ف،۲۹۳۳)ت: تٓغاٌ          

 ف(۲۹4۵ص: تٓغاٌ            

 يثیٍ            ايیٍ    
 ف(۲۹4۲)ت:تٓغاٌ)ت: تٓغاٌ( 

 ْـتی
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

     ؿؼیض                       يذـٍ                    يٓضی  اکغو            
 ف(۲۹۰۳اٌ)ت: تٓغ         ف(۲۹۶۶)ت:تٓغاٌف(      ۲۹۶۲)ت: تٓغاٌ        

 يذًضعضا         تاهغ     كٓغتإَ            يذًض      يیغػا     ؿکیُّ        دـیُی يغتضی  تیگى     كاطًّ     يیغػاآها    كاطًّ     
 ۹۳ م        ٖٗ م                          ٖٗ م                 1ٖ م                                                  1٘ م              

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ 

 ؿیض اتغاْیى                       ؿیض دـیٍ    
       ۰۵ م           )ص: ادًضآتاص(                 

 ثغیا         اتغاْیى            طٕتی        کًال                           تاهغ                   يذًض         يصطلی    كاطًّ   
 1ٓم                             1ٓف،       م ۲۹۵۳ادًضآتاص)ت:          1ٔم         ٖٙم                

 (ف ۲۹4۹ص: ادًضآتاص                                                  

 يذًض                          كاطًّ                                 دـیٍ         
 ف(۲۹۰۳آتاصف(                                            )ت: ادًض۲۹۹۰)ت: ادًضآتاص

 

 يٓیا       انٓاو       يذًضيٓضی      )انُاػ(كاطًّ  
 ف(۲۹4۵)ت:تٓغاٌ                 

 يذًضطاْا      دُاَّ       ؿثذاٌ       عٔيیُا        صٔعؿا
 ف(۲۹۳۰ف(    )ت: تٓغاٌ ۲۹۳۹)ت: تٓغاٌ
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 ؿیض دـیٍ                        ؿیض اتغاْیى             
 ۰۵ م                    )ص:ادًضآتاص(                   

 تاهغ       يذًض          يذًضعضا     ؿکیُّ       كٓغتإَ        تیگى      يغتضی        يیغػا      كاطًّ     كاطًّ        يیغػاآها    
 ۹۳ م         ٖٗ م                                        ۹۳ م                      ٖٙ م                            1٘ م               

 اهلل عٔح          ػْغا             تاهغ            اتٕانلضم                 اػظى   
 ف(۲۹۰4)ت:تٓغاٌ             )ت:تٓغاٌ(            تٓغاٌ(  : )ت                    

 کیاٌ              دـٍ
 ف(۲۹۳۶)ت: تٓغاٌ           

 اػظى               يغیى      اكغف       يذـٍ      
 ف(۲۹۶۳)ت:تٓغاٌ                    

 

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 هیػ          تیگى       يغیى        كاطًّ             تاهغ کغیًی              اتغاْیى   
 ۰۰ م              ف(            ۲۹۰۳)ت:ادًضآتاص، ص: ادًضآتاص                  1ٗ م

 ۶ی                                           

 يٓضی                         اتغاْیى )دـٍ(                           آؿاتیگى      يذًضػهی           اؿًاػیم)جالل(
 ف(۲۹۲۳ف,                          )ت:ادًضآتاص۲۹۲۰(          )ت:ادًضآتاصف۲۹۳۹، تٓلت ػْغا)ص: تٓغاٌ      11م    

 كٓیض صع جُگ ایغاٌ ٔ ػغام،                                                                                 
 ف(۲۹۶۲ص:تٓغاٌ،تٓلت ػْغا          َجًّ                                              
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 ؿیض اتغاْیى                          ؿیض دـیٍ    
        0ٓتاص(                            م ادًضآ )ص:    

 غ              اصـغ             اکغو             هاؿى                     کاظى           اكغفْاكى              يُی              
 )ص:تٓغاٌ,تٓلت ػْغا(  (  ف۲۹۰۹ف(              )ت:تٓغا۲۹۰۰ٌف,               )ت:تٓغا۲۹۰۲ٌ)ت:تٓغاٌ      

 كٓیض صع جُگ ایغاٌ ٔ ػغام,  
 ف(        ۲۹۶۰ص:تٓغاٌ،تٓلت ػْغا 

 َغگؾ      ٔدیض                
 ف(۲۹۳۲)ت:تٓغاٌ

 تاهغ       يذًض             تیگى       يغتضی        يیغػا      يذًضعضا     ؿکیُّ        كٓغتإَ    كاطًّ        يیغػاآها         كاطًّ
 ۹۳ م         ٖٗ م                                         ٖٗ م                     ٖٙ م                             1٘ م               

                                                                                                                                                          

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 
 

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 )جالل(              آؿاتیگى                  يٓضی  يذًضػهی              اتغاْیى)دـٍ(               اؿًاػیم
 1ٖ م                              ف(      ۲۹۲۲ادًضآتاص)ت:                  1ٖم                    1ٖ م 

 دًیض
 ف(۲۹۶۰)ت:تٓغاٌ

 ػهی                  تیگى  تاهغ کغیًی           يغیى          كاطًّ       اتغاْیى       
 ۰۰ م                 ف(           ۲۹۰۳)ت:ادًضآتاص، ص: ادًضآتاص                1ٗ م

 ۶ی                                          
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 ؿیض دـیٍ                   ؿیض اتغاْیى                 
 ۰۵ م                )ص:ادًضآتاص(                     

 تاهغ          كٓغتإَ          يذًض             ؿکیُّ     تیگى        يغتضی       يیغػا      يذًضعضا  كاطًّ        يیغػاآها         كاطًّ
 ۹۳ م           ٖٗ م                                          ٖٗم                     ٖٙ م                              1٘ م               

                                                                                                                                                          
 

 ػهی        ْاكى         يذًض    عضا        اهلل عٔح ٔجیّٓ     
 ف(۲۹۰۳)ت: ادًضآتاص    

 دـیٍ

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 ْاصی                                  ػْغا          
 ف(۲۹۳۶)ت: تٓغاٌ 

 دـٍ دـیُی       آؿاتیگى        ؿهطاٌ     كاطًّ اؿًاػیم                      ؿکیُّ             دـیٍ    صأص             ػؼت  
 )ت:ادًضآتاص(                                  )ت:ادًضآتاص(              14 م             )ت:ادًضآتاص(                    

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 اتغاْیى             تیگى        يغیى             تاهغ         كاطًّ             ػهی دـیُی           
 ۰۳ م                     ف(                   ۲۹۶۹)ت:ادًضآتاص، ص: ادًضآتاص              1ٖ م

 اصـغ       اکثغ      يؼصٕيّ 
 )ت:ادًضآتاص(          

 يجیض       يذًض         اػظى        اکغو

 يذًضدـیٍ      كاطًّ       ايیغدـیٍ
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 ؿیض دـیٍ                        ؿیض اتغاْیى             
 ۰۵ م                        )ص:ادًضآتاص(               

 تاهغ        يذًض             كٓغتإَ             تیگى        يغتضی       يیغػا      يذًضعضا     ؿکیُّ يیغػاآها         كاطًّ     كاطًّ    
 ۹۳ م           ٖٗ م                                        ٖٗ م                     ٖٙ م                              1٘ م                

                                                                                                                                                          

 يذًض   َجًّ          يجتثی           
 ف(۲۹4۲)ت:تٓغاٌ     ف( ۲۹۳۲)ت:تٓغاٌ

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 ػغتی ج ؿیض ػهی چلًّدا

 اتغاْیى                تیگى      ػهی دـیُی                    يغیى          تاهغ         كاطًّ        
 ۰۳ ف(                                       م ۲۹۶۹)ت:ادًضآتاص، ص: ادًضآتاص               1ٖ م

 اؿًاػیم      آؿاتیگى      دـٍ        ؿهطاٌ     كاطًّ       ػاصِ  دـیٍ دـیٍ       ػؼت        ؿکیُّصأص         
 10م                       10م                              )ت:ادًضآتاص(                                           10م 

 اکغو                               اكغف           اػظى                        تیگى   كاطًّ             تیگى     ياِ
 يذًض                               عضا                                 ػثاؽ                        

 )ت:ادًضآتاص(                                (      )ت:ادًضآتاص                  ()ت:ادًضآتاص          

 يجیض        ْاكى           ػْغا   

 صعؿا           يؼیٍ

 صاَیال         ايیغػهی
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 ؿیض دـیٍ                      ؿیض اتغاْیى             
 ۰۵ م               )ص:ادًضآتاص(                      

 تاهغ        يذًض           كٓغتإَ               يغتضی       يیغػا      يذًضعضا     ؿکیُّ  تیگى        كاطًّ        يیغػاآها         كاطًّ
 ۹۳ م           ٖٗ م                                          ۹۳ م                    ٖٙ م                               1٘ م               

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 تاهغ            تیگى    يغیى           اتغاْیى آػاصی              كاطًّ           ػهی        
 ۰۹ م                           م،     ۲۹۹4ف/ ۲۲۳4)ت:ادًضآتاص                  10 م

 ف(۲۹4۲ص: ادًضآتاص                                  
 ۶ی                                           

 يؼصٕيّ              جًال             صضیوّ        كاطًّ               َگاعِ       يذًض           جًیهّ         
 )ت:ادًضآتاص(                    ف(                                    ۲۹۲۳)ت:ادًضآتاص          

 ػاطلّ      يٓضی              يغضیّ         ادًض      َجًّ        
 ف(۲۹۶۳)ت:ادًضآتاص    ف(     ۲۹۳۲)ت:كٓغضا      

 دـٍ         يیثى        ػهی         
 )ت:تٓغاٌ(   )ت:تٓغاٌ(     )ت:تٓغاٌ( 

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ
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 يذًضػهی      سهیم                   يغتضی              يصطلی                 يذًٕص             اػظى               ی      ْاص     اکغو  
 ۰۳ م               ۰۳ م       ف(۲۹۶۲)ت:ادًضآتاص   ۰۳ م           (ف۲۹۰۳)ت:ادًضآتاص        ف(        ۲۹۶۰)ت:ادًضآتاص  

 ادـاٌ   كائؼِ        ػثاؽ           
 ف(۲۹۳۹)ت:تٓغاٌف(  ۲۹4۰)ت:تٓغاٌ

  ؿیض دـیٍ         ؿیض اتغاْیى                
 ۰۵ م        )ص:ادًضآتاص(                   

 اؿًاػیم                                                 يٓضی                                    ػهی                           
 ف(۲۹۰۰)ت:ادًضآتاص                                       ف(۲۹۰۶ف(                )ت:ادًضآتاص۲۹۰۳تاص)ت:ادًضآ    

 تاهغ        كٓغتإَ         يیغػا  يذًضعضا      ؿکیُّ          يیغػاآها دـیُی           تیگى  يذًض     كاطًّ      كاطًّ      يغتضی  
 ۹۳ م                     ۰۹ م       ۹۳ م           م,   ۲۹۵۲ف/ ۲۲۶۹ص)ت:ادًضآتا                ٖٗ م       ٖٙ م              

 ف( ۲۹۹۶ص:ادًضآتاص                                                             
 ۶ی                                                                      

 يذًض        
 ف(۲۹4۰)ت:تٓغاٌ 

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى
 
 

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 صضعا        
 ف(۲۹۳۰)ت: تٓغاٌ

 تیگى        ؿاصات      يغیى                     دـیٍ             نیال               ؿاعا         
 م(۲۹۰۹ف/ ۲۹۲۹)ت:ادًضآتاص                            

 دًیض    يذًض      يذضثّ             
 ف(۲۹۶۳)ت:تٓغاٌ   ف(   ۲۹4۰)ت:تٓغاٌ

 يٓا        يذًضدـیٍ
 ف(۲۹۳۰)ت: تٓغاٌ       
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  ؿیض اتغاْیى                     ؿیض دـیٍ 
 ۰۵ م               )ص:ادًضآتاص(         

 سهیم                              يذًضػهی                   يصطلی                            
 ف(۲۹۹۰)ت:ادًضآتاص          ف(         ۲۹۹4)ت:ادًضآتاص      ف(           ۲۹۰۲ادًضآتاص )ت:

 تاهغ         كٓغتإَ          يیغػا    يذًضعضا      ؿکیُّ       تیگى       يیغػاآها دـیُی    كاطًّ    يذًض      يغتضی        كاطًّ   
 ٖٗم                        1ٖ م       ٖٗ م                                                                  ۹۳ م       ٖٙ م              

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى
 
 

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 
 

 تیگى  ؿاصات           يغیى                دـیٍ              نیال                ؿاعا     

 يغتضی           اؿًاػیم                يٓضی             يذًٕص             اػظى           ْاصی            اکغو      ػهی  
 1٘م                    1٘ م            1٘ م               1٘ م                             1٘م     1٘ م         

 كاطًّ     عضا      ػْغا            يغیى      يجتثی     يذـٍ   عضا         انّٓ    كاطًّ

 عضا         اهلل    عٔح        ػْغا     يٓضی        
    

    يُا         يهیُا                      پغیا              ْهُا
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 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 يیغػًاص
 
 
 ْ اَيَضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 ػیُة       ؿیض دـیٍ          يؼصٕيّ       ؿیض اتغاْیى         
 )ص: ادًضآتاص(                                ٖٗ م    

 يذًضػهی       تیگى                  ػهی)دـٍ( آػاصی ػیُة           دـیٍ 
 ۰۲ م       ف،                          ۲۲۳۳ادًضآتاص )ت:                   

 تٓغاٌ( ص:                          

 يؼصٕيّ     ػثضاهلل               عضا              تیگى    صـغی           يذًض              اکغو            دـیٍ      كاطًّ      
 ف(۲۹۰۳(  )ت:ادًضآتاصف۲۹۹4)ت:ادًضآتاص               (ف۲۹۰۹)ت:ادًضآتاص               (ف۲۹۹۰)ت:ادًضآتاص      

 كاطًّ      عیذاَّ      ؿًاَّ
 دايض                                                ادـاٌ                  

 ف(۲۹۳۰)ت:تٓغاٌ                         ف(                ۲۹۶۳)ت:تٓغاٌ

 يٓضی                يجتثی            
 ف(۲۹۶۵)ت:تٓغاٌ   ف(  ۲۹۶۲)ت:تٓغاٌ
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 يجتثی       يٓضی                           َوی             اػظى      ػهی             ػْغا              يذًض            
 ف(۲۹۰۳ف( )ت:تٓغا۲۹۶۶ٌف( )ت:تٓغا۲۹۶۵ٌ)ت:تٓغاٌ       (ف۲۹۰۲)ت:تٓغاٌ             (ف۲۹۰۵)ت:تٓغاٌ

 

 َیًا      عضا            
 ف(۲۹۳۰)ت:تٓغاٌ

 

 عیذاَّ     كاطًّ

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 يیغػًاص
 
 
 ْ اَيَضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 کیاٌ        عؿتا

 يٓتا        يٓـاو

 دـیٍ ؿیض            ؿیض اتغاْیى                  
 )ص: ادًضآتاص(                                ٖٗ م   

 تیگى      ػهی)دـٍ(               يذًضػهی آػاصی           دـیٍ           ػیُة     
 م،۲۹۲۰ف/ ۲۲4۰)ت:ادًضآتاص                0ٓ م                          

 ف(  ۲۹۹۳ص:ادًضآتاص                                                       

 دـیٍ          اکثغ       كاطًّ                 ساتٌٕ          یذیی            صضیوّ          يجتثی                   صضیوّ  
 0ٕم     (ف۲۹۹۲)ت:ادًضآتاص                         ف،    ۲۹۲۹)ت:ادًضآتاص                            0ٕ م                 

 ف،۲۹۰۰يٓاجغت تّ تٓغاٌ:ح                                                 
 ف(۲۹4۳ص: تٓغاٌ، تٓلت ػْغا،                                                

 دًیضِ        ػْغا          جٕاص           ؿًاَّ
 (ف۲۹۰۰ٓغاٌ)ت:ت                    
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 تیگى       ػؼت                           ػهی                                             دـٍ                                 عضا                
 ف(۲۹۰۹ف(               )ت:ادًضآتاص۲۹۶۲)ت:ادًضآتاص         ف(۲۹۰۳)ت:ادًضآتاص

 )َٕعانضیٍ( يذًض                        يجیض                             يجتثی                                        
 ف(۲۹۰۹)ت:ادًضآتاص                 ف(       ۲۹۰۵)ت:ادًضآتاص      ف(      ۲۹۰۰)ت:ادًضآتاص                

 

 يذًضپاعؿا           كٓیًّ              كاطًّ    اَیـّ           

 تیگى             يذًضػهی آػاصی                  ػهی)دـٍ(      دـیٍ    ػیُة            
 م،۲۹۲۰ف/ ۲۲4۰)ت:ادًضآتاص                  0ٓ م                            

 ف( ۲۹۹۳ص:ادًضآتاص                                                             

 ػغتی داج ؿیض ػهی چلًّ

 يیغػًاص
 
 
 ْ اَيَضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 تُیايیٍ      ايیٍ

 اکثغ      كاطًّ            دـیٍيجتثی               صضیوّ              یذیی           ساتٌٕ                    صضیوّ           
 0ٔم               (ف۲۹۲4)ت:ادًضآتاص                      0ٔم ف،                           ۲۹۹۳)ت:ادًضآتاص                 

 َؼیًّ               كاطًّ     ػکیّ   

 ؿًیغا    يذًضعضا              
 ف(۲۹۳۰تٓغاٌ )ت: 

 ؿیض دـیٍ                         ؿیض اتغاْیى    
 )ص: ادًضآتاص(                                ٖٗ م  
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 يیغػًاص
 
 
 اَيَضا هاؿىْ
 ۲ی

 تیگى صـغی

 يذًضدـیٍ       كاطًّ
 ف(۲۹44)ت: اصلٓاٌ         

 داج ؿیض اتغاْیى       داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ            
 ف(۲۲۵۲م/۲۲۹4آتاص، ح دـٍ )ص:                         ۰4 م         

 ۹ی                                                          

 ػغتی       آهايیغ           ؿیض ػثاؽ            ؿیض دـیٍ      داج ؿیض دـٍ       داج ؿیض يذًض  ؿیض ػهی چلًّاو ؿهًّ       داج  
 ۹۳م                  ۰۰ م              ٖٗم    آتاص,ص:ادًضآتاص(   )ت:دـٍ   ٖٗم                    ٖٗ م                           

 اصـغ ؿیض ػهی                   داج ؿیض يذًض دـٍ 
 0٘ م                                                  

 تیگى تیگى             آهايیغ يٕؿٕی                      كاطًّ يیغػاآها           ؿکیُّ   
 )ص:هى ايايؼاصِ اتغاْیى(       ،م۲۹۲۵)ص:ادًضآتاص(                         )ت:ادًضآتاص, ػَضِ صع 

 ۳ ٔ  ۶یص:جُضاٌ(                                              

 تیگى تی تی                       تیگى      تضعِ         اهلل َؼًت         تیگى    كاطًّ
 ف(۲۹4۳ص:تٓغاٌ )ت:ادًضآتاص,                      (ف۲۹۶۳ص:جُضاٌ )ت:ادًضآتاص,            

 ۳ی               يذًض                                                               
 (أالص ، تیص:جُضاٌ )ت:ادًضآتاص,                                               

 آهايیغ         
 (ف۲۹۲۶جُضاٌ:)ت:

 سهیم             كاطًّ                عضا                  يذًٕص              صـغی      ػْغا        
 ف(۲۹۰۹ف(                      )ت: جُضاٌ ۲۹۰۹ف(                        )ت: جُضا۲۹۰۳ٌ)ت:            

 يغیى       عضا هیػكاطًّ     
 ف(۲۹۶۳)ت: اصلٓاٌ     

 ؿٓیم           ؿٓا     
 ف(۲۹4۲)ت: 
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 يیغػًاص
 
 اَيَضا هاؿىْ
 ۲ی

 ؿیض دـیٍ               ؿیض ػهی  
 ۰۳م                               

 ؿیض دـیٍ 

 ػهی                     جالل            
 ف(۲۹۳۲آتاص ف( )ت:دـ۲۹۳۵ٍآتاص )ت:دـٍ

 داج ؿیض اتغاْیى                 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ          
 ف(۲۲۵۲م/۲۲۹4 آتاص، ح )ص:دـٍ                                 ۰۳م         

 ۹ی                                                                   

 ؿیض ػثاؽ  ؿیض دـیٍ         داج ؿیض يذًض             اج ؿیض دـٍ        د   ػغتی        آهايیغ         ؿهًّ    داج ؿیض ػهی چلًّ او     
 ۰۹ م(         م۲۲۶۳)ػَضِ صع   م( ۲۲۰۰)ػَضِ صع    ،ف۲۲۰۳م/ ۲۲4۰)ػَضِ صع    ٖٗم                     ۹۳ م                           

 آتاص( تاَی يـجض داج ؿیض دـٍ صع دـٍ                                                             
 4ی                                                                                 

 اصـغ ؿیض ػهی                        داج ؿیض يذًض دـٍ 
 4۰ م                                                      

 ػهی كاطًی                      اؿًاػیمكٓغتإَ              َگاع                        
 ۰۰ م،           م۲۲۹۲ف/۲۲۳۲آتاص دـٍ )ت:                                       

 ف(۲۹4۲آتاص ص:دـٍ                                              

 )اتٕانلضم( اتٕانواؿى              صضیوّ         دـٍ               تیگى       دـیٍ       كاطًّ      يذًض       يَٕؾ         
 (ف۲۹۰۳آتاصٍ )ت:دـ                         (ف۲۹۰۰آتاص )ت:دـٍ         (ف۲۹۰۵آتاص )ت:دـٍ      (ف۲۹۰۶آتاص )ت:دـٍ

 (يٓضیيجتثی )   ْاصی    ػهی            
 ف(۲۹۳۶آتاص )ت:دـٍ

 ػیُة       يغیى       ػهی                كاطًّ     كٓغتإَ)ػْغا(      انٓاو   
 ف(۲۹۳۹آتاص )ت:دـٍ                                         

                  يٓضی      ٔجیّٓ          ػهی             
 دـیٍ  ف(۲۹۳۳آتاص )ت:دـٍ     ف(۲۹۳۲آتاص )ت:دـٍ

 ف(۲۹4۳آتاص )ت:دـٍ                                                  
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 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 ػهی           ی          اؿًاػیم كاطً            كٓغتإَ              َگاع        
 ۰۰م                 ف(۲۹۵۲آتاص دـٍ )ت:                                           

 ؿیض دـیٍ 

 ؿیض دـیٍ    ؿیض ػهی                                 
 ۰۳ م                                                     

 َگاعِ              يجتثی       
 (۲۹4۲آتاص )ت: دـٍ

 

 ؿاصات    كٓغتإَ         دـٍ           ّ كاطً    يؼصٕيّ         ادًض        عهیّ   كاطًّ    يٓضی               صضیوّ    يذًض       ػْغا    
 ۰۶ م                                           04م                                 ۰۶م                              ۰۶م   

 يصطلی                  دـیٍ            ضا                   ع                             اکثغ                        ػثاؽ                             
 ،ف۲۹۰4)ت:دـٍ آتاص   ف(۲۹۰۲ف(  )ت:دـٍ آتاص۲۹۰۲)ت:دـٍ آتاص           ف(  ۲۹۰۹)ت:دـٍ آتاص          ف(   ۲۹۰۳)ت:دـٍ آتاص

 ف(۲۹4۶آتاص  ص: دـٍ                                                                                                                                              

 انٓاو        ايیغدـیٍ 
 ف(۲۹۳۰آتاص دـٍ )ت:       

 اتٕانلضم    اصـغ                  عؿٕل                يغتضی     
 ف(۲۹۳۵ف(  )ت: ۲۹۶۶ف(   )ت: ۲۹۶۰ف(    )ت: ۲۹۳۹)ت: 

 داج ؿیض دـٍ   

 َغگؾ       کًال )اتٕانلضم(
 ف(۲۹۳۹)ت: اصلٓاٌ            

 یـُا    عادیم           يذًضجٕاص
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 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 ؿیض اتغاْیىداج 

 اؿًاػیم كاطًی                  ػهی         كٓغتإَ              َگاع         
 ۰۰ م             ف(۲۹۵۲آتاص )ت:دـٍ                                          

 ؿیض دـیٍ 

 ؿیض دـیٍ    ؿیض ػهی                                 
 ۰۳ م                                                   

 كٓغتإَ    دـیٍ        يصطلی   صضیوّ     عضا           كاطًّ    يؼصٕيّ ػْغا    كاطًّ         ؿاصات       ػثاؽ         اکثغ       عهیّ 
 ۰۰ م        ۰۰م                                   ۰۰ م                                                     ۰۰ م       ۰۰ م         

 ادًض                                   دـٍ                          ذًض         ي       يٓضی                                        
 ف(۲۹۰۲ف(             )ت:دـٍ آتاص ۲۹۶۹)ت:دـٍ آتاص            ف( ۲۹۹۲ف(        )ت:دـٍ آتاص ۲۹۰۰)ت:دـٍ آتاص        

 ؿجاص                    عؿٕل                 يذـٍ 
 اػظى                   ػْغا             

 غوکٕكّ          اکك ػهی           كغػاَّ     
 ف(۲۹۳4)ت: اصلٓاٌ     

 داج ؿیض دـٍ   

 ػهی                       يصطلی           
 ف(۲۹44آتاص ف(   )ت: دـ۲۹۳۰ٍآتاص )ت: دـٍ

 يذًضعضا
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 ؿیض دـیٍ                                             ؿیض ػهی  
 ۰۰م   

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض اتغاْیى

 داج ؿیض دـٍ  

 ػثاؽ            اؿًاػیم                             كاطًّ                       يٓغتإَ                         
 (أالص تی)                                               م(       ۲۹۲۵)ػَضِ صع  م،   ۲۹۲۵آتاص,ػَضِ صع )ت:دـٍ
 دـیٍ كاطًی                   ص:جُضاٌ(                                              

 يذًض                         
 ف,۲۹۲۲ف, يٓاجغت تّ تٓغا۲۲۳۵ٌآتاص )ت:دـٍ
 ف(۲۹۳۵ص:تٓغاٌ, تٓلت ػْغا           

 عضا               
 ف,۲۹۲۹آتاص )ت:دـٍ     

 ف(۲۹4۵ص:تٓغاٌ, تٓلت ػْغا

 يصطلی          يغیى      غو  کا        يجتثی         اكغف           يذًضدـیٍ      
 ف(۲۹۰۲)ت:تٓغاٌ                         ف( ۲۹۰4اٌ)ت:تٓغ          ف(   ۲۹۶۳)ت:تٓغاٌ

 ايیغعضا           ػْغا       
 ف(۲۹44)ت: تٓغاٌ

 یاؿیٍ        
 ف(۲۹۳۰)ت: تٓغاٌ
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 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ                داج ؿیض اتغاْیى         
 ف(۲۲۹۰م/ ۲۲۳۹)ػَضِ صع                             ۹۳ م      

 ۳ی                                                          

 يیغػًاص
 
 اَيَضا هاؿىْ
 ۲ی

 داج يذًضاتغاْیى      داج ؿیض ػهی   يیغػا صأص              تاهغ ضیداج ؿ       يیغػا دـٍ     داج يیغػا ػثاؽ   داج يیغػا يذًضػهی  
 ٘ٗم                ٙٗم                ٕٗم         م( ٕٔ٘ٔ)ػَضِ صع         4ٗ م              ٔ٘ م              ٓ٘ م          

 ؿیض يذًضعضا                     يیغػا دـٍ          ؿیض دـیٍ       آهايیغػا ْاكى    
 م(۲۹۰۶م تا ۲۹۰۹ْای  )ص: تیٍ ؿال            0ٙم               4ٖم        م(ٖٔٔٔ)ػَضِ صع: 

 تیگى عیذاَّ        كٓغتإَ          ػثضانـُی كاطًی                 اصـغ 
 م(۲۹۳۹آتاص دـٍ آتاص, ص: )ت:دـٍ          

 اػظى               يٓضی                      آؿا         اكغف       تیگى     كاطًّ       يذًض                
 (ف۲۹۰۵آتاص )ت:دـٍ                                                   آتاص(      دـٍ :)ت      

                                                                                      

 عضا      ؿًیغا      ادًض                
 ف(۲۹۳۲آتاص )ت:دـٍ  ( ف۲۹۶۰آتاص )ت:دـٍ

 انضیٍ          ػْغا ؿًاَّ          عضا                       كٓاب  
 ف(۲۹۶۰آتاص ف(      )ت:دـ۲۹۶۹ٍآتاص )ت:دـٍ       

 اصـغ ؿیض ػهی                        داج ؿیض يذًض دـٍ 
 4۰ م                                                      

 يغتضی
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج ؿیض تاهغ

 ضكکٕكّ    عضا       يذً
 ف(۲۹۶۵ت: )                   

 ؿیض يذًضعضا       ؿیض دـیٍ            كاطًی آهايیغػا ْاكى يیغػا دـٍ                
 ۰4م                  ۶۹م(             م ۲۹۲۲)ػَضِ صع:                      0٘م   

 دـیٍ )ػهی(                                        يذًض                                    دـٍ )دـیٍ(      
 ۶۵م                         ف، يٓاجغت ت۲۲۳۲ّآتاص  )ت: دـٍ  ف،            ۲۹۵۰آتاص )ت: دـٍ

 ف(۲۹۶۳اصلٓاٌص:   ف،۲۹۲۲اصلٓاٌ             أالص(      ص: اژیّ، تی   

 ػهی           دـٍ                     دـیٍ                           تیگى      جٕاص               كشغانـاصات       ؿکیُّ
 ف(۲۹۹۵ف(         )ت: ۲۹۲۳آتاص ف(   )ت: دـ۲۹۲۰ٍاصلٓاٌ)ت:             ف،              ۲۹۲۰آتاص )ت: دـٍ       

 ف(۲۹۳۵ص: اصلٓاٌ        

 صضیوّ              جًال            كاطًّ         يٓغی  
 اصلٓاٌ، كُاؿُايّ اػ )ت:                    
 ف(۲۹۰۲ كغٔصاٌ اطغاف كالٔعجاٌ              

 ؿیض تاهغ              ؿیض دـٍ                        ؿیض ػثاؽ          تیگى           ؿیض يذًض        يغیى
 ۶۲م                  ۶۲م،         م ۲۲۳۶ف / ۲۲۰4آتاص  )ت: دـٍ                             ۶۲م   

 آتاص( ص: دـٍ                                                   

 ادًضعضا             ايیغدـیٍ          
 ف(۲۹۳۵ف( )ت: اصلٓا۲۹۶4ٌ)ت: اصلٓاٌ 

 يُصٕع        يٓضی        
 ف(۲۹۶۲)ت:   ف(۲۹۰۰)ت: 

 يذًضيثیٍ  
 ػثاؽ         اكغف            ػهیغضا      ف(۲۹44)ت: 

 ف(۲۹۰۶ف(                   )ت: ۲۹۰۲)ت: 

 ػهی       يُیغِ     يذًضعؿٕل      
 ف(۲۹۳۳ف(        )ت: ۲۹4۲)ت: 

 ػْغا
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج ؿیض تاهغ

 ػهی        يٓضیّ        يٓضی       
 ف(۲۹۳۰ف(   )ت: ْغَض۲۹۳۰)ت: ْغَض

 تیگى يذًض       ػصًت          دـیٍ          صضیوّ         دـٍ                  ػثاؽ            كاطًّػْغاتیگى      
 ف(۲۹۰۰ف(   )ت: اژی۲۹۰۰ّف(             )ت: اژی۲۹۰4ّف(            )ت: اژی۲۹۰۲ّ)ت: اژیّ        

 ػهی        يذضثّ      يذًض         
 ف(۲۹۳۹ف(   )ت: تٓغا۲۹۳۵ٌ)ت: تٓغاٌ

 ػهی  ايیغيذًض         يغیى               
 ف(۲۹۶4ف(         )ت: اژی۲۹۳۹ّ)ت: اصلٓاٌ

 ؿیض تاهغ              ؿیض دـٍ                        ؿیض ػثاؽ          تیگى           ؿیض يذًض        يغیى
 ۶۲م                 ۶۲آتاص(        م  ف، ص: دـ۲۲۰4ٍآتاص  )ت: دـٍ                           ۶۲م   

 ؿیض يذًضعضا       ؿیض دـیٍ           كاطًی يیغػا دـٍ             آهايیغػا ْاكى
 0٘م                4ٖم(               م ۲۲۳۶)ػَضِ صع:                 0٘م   

 يذًضدـیٍ )ػهی(                                                                   دـٍ )دـیٍ(     
 ۰۳ف،                             م ۲۹۵۶آتاص  ف،                   )ت: دـ۲۹۵۰ٍآتاص )ت: دـٍ

 ف(۲۹۳۳أالص(                            ص: اژیّ ص: اژیّ، تی   

 يجتثی         
 ف(۲۹۳۶)ت: ْغَض 
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج ؿیض تاهغ

 ؿیض يذًضعضا       ؿیض دـیٍ           كاطًی يیغػا دـٍ             آهايیغػا ْاكى
 0٘م                  4ٖم(            م ۲ٖٕٔ)ػَضِ صع:                  0٘م   

 يهٕک )ؿکیُّ(            ػْغا               ْاكى                      صـغا
 ف،۲۹۲۰آتاص )ت: دـٍ                                        

 ف(۲۹44تاص ص: دـٍ                                         

 ؿیض ػثاؽتیگى          ؿیض دـٍ                   ؿیض تاهغ               ؿیض يذًض       يغیى
 ۰۳م                 ۶۲ف(            م ۲۲۶۹آتاص )ت: دـٍ                       ۶۲م   

 كاطًّ                دـٍ             اكغف                ػهی                 اکغو                 يذًض             يغضیّ
 ف(۲۹۰۹آتاص ف(                 )ت: دـ۲۹۰4ٍآتاص  آتاص،                 )ت: دـٍ دـٍ)ت:                    

 كٓیض صع جُگ ایغاٌ ٔ ػغام،          
 ف( ۲۹۶۲آتاص ص: دـٍ              

 كاطًّ       داَیّ َغگؾ     ػْغا        ػْغا

 يغیى           اتٕانلضم
 ف(۲۹۶۲آتاص )ت: دـٍ         

 َیًا                    ايیغيذًض           
 ف(۲۹۳۹ف(  )ت: اصلٓا۲۹۳۵ٌ)ت: اصلٓاٌ
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج ؿیض تاهغ

 اػظى                            عضا                          كاطًّ    دـٍ            اكغف                    ػْغا               
 ػهی                 دـیٍ             ْاكى                       يذًض                                               

 دـُی   ايیغدـیٍ   ؿجاص

 ضاؿیض يذًضع       ؿیض دـیٍ             كاطًی يیغػا دـٍ            آهايیغػا ْاكى
 0٘م                 4ٖم(               م ۲۲۳۶)ػَضِ صع:                 0٘ م  

 تیگى صـغا      دـٍ              ْاكى      كاطًّ

 تیگى يغیى       ؿیض ػثاؽؿیض يذًض                 ؿیض دـٍ                   ؿیض تاهغ                 
 ۰۳م(             م ۲۹۲۲)ػَضِ صع:                 ۶۲م                                

 تیگى كاطًّ

 تیگى ُا     صضیوّ    ؿکیُّعػ

 جٕاص           
 ف(۲۹۵4آتاص )ت: دـٍ

 صـغاتیگى    يٓضی   صضیوّ   ؿؼیض

 دضیثّ    يجتثی      كاطًّ

 صأص              يذًض          يذـٍ        ادًض          يذًٕص
 ف(۲۹۶۰)ت: اصلٓاٌ        

 کیًیا

 کـغی         
 ف(۲۹۳۰)ت: اصلٓاٌ

 ػهی

 ؿًاَّ     اصـغ    كاطًّ    ْاصی   

 يٓضی

 يٓضی    يُیغِ
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 االؿالو ؿیض يذًضتاهغ طثاطثایی ؿیض يذًض        دجتداج ؿیض اتغاْیى              
 44 م                                

 يصطلی

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 اظغداج ؿیض يذًضاتغاْیى َ

 
 داج ؿیض تاهغ

 ؿیض يذًضعضا        ؿیض دـیٍ          ؿیض دـٍ           آهايیغػا ْاكى         
 0٘ م                     0٘م                                          0ٙم     

 
 

 ؿهطاٌ ساَى      ػهی                   دـیٍ            تهویؾ      
    أالص( )تی   ف( ۲۹۶۲آتاص )ص: دـٍ             

 عضا     عتاب       تاهغ      ؿکیُّ     كٓغتإَ          ادًض )دـٍ(         عهیّ    ػْغا        يذًضػهی      صضیوّ       ػهی         
 ۶۰ م        ۶۰ م                      ۶۰ ف(                          م۲۹۹۲آتاص )ت:دـٍ                              ۶۰ م            

 يجتثی                         اهلل )دـیٍ(             اکغو            يذـٍ   اهلل(           اػظى            عٔح دـیٍ )عٔح   
 ف(۲۹۳۲آتاص ف(      )ت:دـ۲۹۶۰ٍآتاص ف(                )ت:دـ۲۹۶۵ٍآتاص ف(                     )ت:دـ۲۹۰۶ٍآتاص )ت:دـٍ

 ؿثذاٌ            ؿاجضِ        ػْغا           ًْضو              
 ف(۲۹۳۹آتاص  )ت: دـٍ                                  

 تیگى       گْٕغ كاطًّ

االؿالو ؿیض يذًضتاهغ طثاطثایی ٔ َیؼ داج ؿیض يذًض ٔ ؿیض  جتاهلل( طثاطثایی، د ْای ایُجاَة ٔ آهای ؿیض دـیٍ )عٔح طثن تغعؿی
عؿُض. تاکٌُٕ اؿايی عا تّ  اتغاْیى کّ تّ ػُٕاٌ تغاصعاٌ أ آٔعصیى، اػ طغف پضع تا يیغػا ْاكى ٔ ؿیض دـٍ ٔ ؿیض يذًضعضا تّ ْى يی

 صاعص. ايیض کّ اؿُاص جضیض، يا عا یاعی صُْض.ْا صع ایٍ صلذّ ٔ ؿّ صلذۀ تؼض ٔجٕص  صٕعت تاال یاكتیى ٔ ادتًال سطا صع تؼضی َاو
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 کًال       صضیوّ         جًال         تتٕل         يذـٍ           نیال           عضا          كشغی        اصـغ         اکغو      
 (ف۲۹۰۳)ت:اصلٓاٌ    (  ف۲۹۰۶اصلٓاٌ )ت:    (    ف۲۹۰۲)ت:اصلٓاٌ      اصلٓاٌ(      )ت:         ف،۲۹۰۵)ت: اصلٓاٌ       

 كٓغ( صع كُاؿُايّ: سًیُی تٕنض   

 يٓغاَّ      يٓغانـاصات                                      يذًض          صاَیال            اكـاَّ                                         
 ف( ۲۹۳۰ف()ت: ۲۹4۳)یگاَّ(                                  )ت:  عضٕاٌ 

 االؿالو ؿیض يذًضتاهغ طثاطثایی دجت

 ؿهطاٌ ساَى                      دـیٍ                ػهی     تهویؾ      
 ف(     ۲۹۶۲آتاص )ص:دـٍ        أالص( )تی             

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 
 

 داج ؿیض تاهغ

 ػْغا            ػهی        جٕاص         
 ( ف۲۹4۹ف(        )ت: يیثض ۲۹۳۳)ت: يیثض

 ؿیض دـیٍ

     عضا              يذًضػهی    صضیوّ     ػْغا       عهیّ   ػهی                  )دـٍ(  ادًض   كٓغتإَ         ؿکیُّ       تاهغ       عتاب    
 ۶۰ م                      ۶۰ م                            (آتاص )ت:دـٍ        ۶۹ م                                      ۶۰ م             
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 ذًضؿثذاٌي              يذًضعضا        
 ف(۲۹۳۰ف( )ت: اصلٓا۲۹4۰ٌ)ت: اصلٓاٌ

 ؿهطاٌ ساَى                     دـیٍ                  ػهی    تهویؾ     
 ف(     ۲۹۶۲آتاص )ص:دـٍ       أالص( )تی             

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 ض يذًضاتغاْیى َاظغداج ؿی
 
 

 داج ؿیض تاهغ

 تیتا

 االؿالو ؿیض يذًضتاهغ طثاطثایی دجت

 ؿیض دـیٍ

 ػهی        عضا          صضیوّ    )دـٍ( ادًض عهیّ        يذًضػهی              ػْغا       كٓغتإَ       تاهغ           ؿکیُّ         عتاب 
 ۶۰ م    آتاص( )ت: دـٍ                ۶۹ م           آتاص(       دـٍ :)ت                                     ،آتاص )ت:دـٍ                       

 (ف۲۹4۳آتاص  ص: دـٍ                  

 يُیژِ     يهیذّ  تتٕل    يُیغِ      كشغی   اکغو     اػظى    كاطًّ   عهیّ  

 انٓاو         دـیٍ       اػظى    عؿٕل   
 ف(۲۹۰4آتاص  )ت: دـٍ              

 اكغف           كاطًّ                 اػظى         ػْغا            
 يذًض                   جالل               اتغاْیى                  دـیٍ        

 (اصآت )ت:دـٍ              آتاص, دـٍ )ت:          آتاص(  دـٍ )ت:  آتاص( )ت:دـٍ  
           كٓیض صع جُگ ایغاٌ ٔ ػغام,                                        

                                 ف(۲۹۶۳آتاص دـٍ ص:                                            
                                                                                                      

 يٓضی        يٓغی

 ػْغِ    كاطًّ         جالل      
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 ؿیض يذًضتاهغ االؿالو  دجت    داج ؿیض يذًض                           ؿیض اتغاْیى
 4ٖم                                                                  4ٖم   

 ؿیض يذًضعضا                يیغػا دـٍ     آهايیغػا ْاكى            ؿیض دـیٍ      
 0٘م                        0٘م                                            0ٙ م  

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 
 

 داج ؿیض تاهغ

 ؿیض يذًض صاصهی    صضیوّ          عتاب
 دـٍ آتاص( )ت:     

 ۲۵ی          

 )دـیٍ( دـٍ           اكغف          غو  کا             كٓغتإَ            دـیٍ)دـٍ(      تیگى         یُّکؿ 
 ف(۲۹۹4عی )ت:                                                                        )ت: عی(                             

 يغتضی     عضا ػهی    يصطلی       يجتثی       يٓضی    ػْغا      يُیغِ      يغیى       اػظى     يذثٕتّ     
 عی( )ت:    عی( )ت:    عی( )ت:    عی( )ت:      عی( ت:)

 داجی كاطًی ؿیض دـٍ                  داجی كاطًی   ؿیض دـیٍ    تیگى َاظغی                كاطًّ        
 آتاص( )ص:دـٍ                           آتاص(      )ت ٔ ص:دـٍ          ف(      ۲۹۰۰ٔاصی انـالو )ص:هى،  
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 داج ؿیض ػهی        يیغػا دـٍ       يیغػا صأص         داج يذًضاتغاْیى          داج ؿیض تاهغ     داج يیغػا ػثاؽ      داج يیغػا يذًضػهی    
 ۳4 م                   ٙٗ م                 ٕٗ م                                  ۰4 م                   ٓ٘ م                  4۲ م      

 

 يیغػًاص
 
 
 اَيَضا هاؿىْ
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 ظغداج ؿیض يذًضاتغاْیى َا
 ف(۲۲۹۰م/ ۲۲۳۹)ػَضِ صع

 ۳ی
 
 

       ساٌيذًضيیغػا داج ؿیض      ؿهطاٌ    ياِ         داج ؿیض جالل كاطًی                     داج ؿیض يذًضعضا           تیگى       عتاب    
 ۶4 م            :يکّ هثغؿتاٌ                       ص آتاص, دـٍ )ت:                        ٓٗ م              

 م(۲۹۳۰ف/ ۲۹۹۹اتٕطانة                                                                         
          ۲۲ی                                 

 

 دـیٍ             َگاع                                 يذًض                                    
 ف(۲۹۶۳آتاص )ص:دـٍ                                      م,       ۲۹۰۵ف/۲۹۲۲آتاص دـٍ )ت:  

 ف(۲۹۳۰آتاص, دـٍ ص:        

 عضا                      جالل             كشغانـاصات            يٓضی               
 ف(۲۹۰۹آتاص دـٍ )ت:     ف(۲۹۰۰آتاص دـٍ )ت:               ف(   ۲۹۰۲آتاص دـٍ )ت:

 كاطًّ                        صضیوّ        ػْغا                              
 ػهی            دـیٍ                        دـٍ          عضا                   

 آتاص( )ت:دـٍ           آتاص(   )ت:دـٍ         آتاص(  )ت:دـٍ     آتاص(    )ت:دـٍ

 اتٕانلضم                     كغیضِ              دـیٍ       
  ف(۲۹۳۶ف(         )ت: اصلٓاٌ ۲۹4۶)ت: اصلٓاٌ            
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 يیغػا دـٍ   
 

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 

 داج ؿیض جالل          ؿهطاٌ  ياِ             كاطًی ساٌيذًضيیغػا داج ؿیض    داج ؿیض يذًضعضا       تیگى            عتاب      
 ۶۳ م                                                                                                                            ٓٗ م        

 
                                                                     

 ساٌ يذًضػهی               ساٌ                            دـٍ            
 4ٙم                        ف,            ۲۲4۰آتاص )ت:دـٍ    

 م( ۲۹4۹ف/ ۲۹۰۲آتاص ص:دـٍ

 عضا           طًّ       كا          يذًض           )عتاب(        كٓغتإَ        جالل      صضیوّ            
 ف,۲۹۹۹آتاص دـٍ )ت:               (ف۲۹۲۶آتاص )ت:دـٍ                      ف,۲۹۹۳آتاص )ت:دـٍ               
 ف(۲۹4۳آتاص دـٍ ص:                                                        كٓیض صع جُگ ایغاٌ ٔ ػغام,                

 ف(۲۹۶۲آتاص دـٍ ص:               
 ۲۲ی                          

 كاطًّ                   ؿؼیض             آيُّ           يغیى      اكغف           اهلل      عٔح      اػظى    
 ف(۲۹۶۵آتاص دـٍ )ت:                                ف(      ۲۹۰4 آتاص دـٍ )ت:       

 كاطًّ      عاضیّ   يغضیّ     

 كاطًّ             يٓضی        
 (۲۹4۶آتاص  )ت: دـٍ

 طاْا                              ػًاص           
 ف(۲۹۳۲ف(       )ت: اصلٓاٌ ۲۹4۳آتاص  )ت: دـٍ
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 داج ؿیض جالل       ؿهطاٌ     ياِ      كاطًی    ساٌيذًضيیغػا  داج ؿیض    داج ؿیض يذًضعضا       تیگى            عتاب       
 ۶۳ م                                                                                                                           ۳۵ م        

                                                                     
 

 يیغػا دـٍ   
 

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 

 ساٌ يذًضػهی         ساٌ                                 دـٍ           
 آتاص، )ت:دـٍ                                           4٘ م            

 ف(۲۹۰۲م/ ۲۹4۹ آتاص ص:دـٍ                                                      

 اکغو         دـیٍ                ؿکیُّ              دـٍ           كُٓاػ          كجاع                ایغاٌ    
 ف(۲۹۲۲آتاص (                     )ت:دـٍآتاص )ت:دـٍ                    (ف۲۹۹۹آتاص دـٍ )ت:        

 يجیض                  انضیٍ     جالل   ػْغاتیگى           يذًض          يُیغِ          ػهی                
 ف(۲۹۶۶آتاص )ت:دـٍف(    ۲۹۶۲آتاص )ت:دـٍ        ف(    ۲۹۶۹آتاص )ت:دـٍ    ف(  ۲۹۰4آتاص )ت:دـٍ 

 ٕانلضم       طاْغِ      كاطًّ       يٓضی       انّٓ       كغكتّ     يٓغی آعػٔ         ات 

 ؿاصات    ػهی        يذًض             
 ف(۲۹۰4كٓغضا )ت:

 یاؿیٍ                   ايیغدـیٍ          
 ف(۲۹۳۵ف(  )ت: اصلٓا۲۹۳۶ٌ)ت: اصلٓاٌ
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 ساٌ         داج ؿیض جالليذًضيیغػا داج ؿیض    ؿهطاٌ    ِ يا       تیگى            عتاب         داج ؿیض يذًضعضا طثاطثایی  
 ۶۳ م                       ۶4 م                            ،م۲۹4۶ف/ ۲۹۰۰آتاص دـٍ ص: آتاص, دـٍ )ت:                       

 آتاص( دـٍ کضسضای                                        
 ۲۹ی                                               

 
                                                                     

 

 صضیوّ        اهلل(    يذـٍ )عٔح          (ًْضويٓیٍ)          يجتثی             )كاطًّ( كاػصِ 
 ف،               ۲۹۶۵آتاص ت: دـٍ) ف(                     ۲۹۰۲آتاص )ت: دـٍ                    

 ف(۲۹4۶آتاص  ص: دـٍ                                                                       

 اػظى           كاطًّ         يغیى         يذًضعضا        
 ف(۲۹۶۰)ت: اصلٓاٌ 

 یغػا دـٍ ي

 يیغػًاص
 
 
 اَيَضا هاؿىْ
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 

 يذًضطاْا       
 ف(۲۹۳۲)ت: اصلٓاٌ 

 يذًض                                      يذًض    ػهی               كاطًّ                      دـیٍ       
 م,۲۹۹4ف/ ۲۲۳4آتاص دـٍ )ت:                           ٔٗ م             ( ف۲۹۰۰ )ت: اصلٓاٌ                  

 ف( ۲۹4۲آتاص دـٍ ص:                                                                                                      

 يذًضعضا            يغیى                  يذًض            
 ف(۲۹۳۳آتاص ف(                    )ت: دـ۲۹4۲ٍآتاص )ت: دـٍ
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 دـیٍ       اكغف        جالل              يٓیٍ        کًال                      دـٍ                         جًال            
 (۲۹۲۳آتاص ف(      )ت: دـ۲۹۰۲ٍ: اصلٓاٌ)ت           (آتاص دـٍ )ت:         (ف۲۹۲۰آتاص دـٍ )ت:   (ف۲۹۹۹آتاص دـٍ )ت:

 اػظى   يغیى     كشغانـاصات             اكغف   
 يذًض يذًض               ػهی                جالل                  

 ف(۲۹۰۳آتاص ف( )ت:دـ۲۹۶۲ٍآتاص )ت:دـٍ ف(۲۹۶4آتاص )ت:دـٍ 

 ساٌ        داج ؿیض جالليذًضيیغػا داج ؿیض ؿهطاٌ        تیگى            عتاب         داج ؿیض يذًضعضا طثاطثایی     ياِ
 ۶۳ م                       ۶4 م                       م(  ۲۹4۶ف/ ۲۹۰۰آتاص دـٍ ص: آتاص, دـٍ )ت:                       

 ۲۹ی                                               
                                                                     

 

 یغػا دـٍي

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 يذًض          دـیٍ               يذًض                ػهی               كاطًّ           
 ٓٗ م             ٓٗم(            م ۲۹۳۹ف/ ۲۹۰۲آتاصٍ دـ )ص:                    

 يغیى    ػهی          كشغانـاصات        عضا    كاطًّ     
 ف(۲۹۰۶آتاص )ت:دـٍ     ف(  ۲۹۰۲آتاص )ت:دـٍ  
 

 يغیى         يذًض  ػهی   تیگى       كاطًّ          يغضیّ      عؿٕل

 ػهی              عضا                       
 ف،۲۹۶۶ت: )   ف(۲۹۶۳آتاص )ت: دـٍ     

 ف(۲۹4۰آتاص ص:دـٍ                                 
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 داج يیغػا ػثاؽ     داج يیغػا يذًضػهی      داج يذًضاتغاْیى         يیغػا صأص            داج ؿیض تاهغ      يیغػا دـٍ      داج ؿیض ػهی  
 4۲ م                   ٓ٘ م                    ۳۳ م   ف(۲۲۶۰م / ۲۹۵۹)ػَضِ صع:      ۰4 م             ۶۳ م           ۳4 م    

 ۲۰ی                                                                        

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 ـٍداج ؿیض يذًض د
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 ف(۲۲۹۰م/ ۲۲۳۹)ػَضِ صع

 ۳ی
 
 

 
 

 كاطًّ    تیگى                    سٕعكیضتیگى             تیگى                     ؿهطاٌ                  صـغی  
 يیغػا دـٍ          اهلل كاطًی       داج يیغػا يذًض   يیغػا َؼًت      داج يیغػا دـیٍ       يیغػا يذًضػهی                

 ۳۰م                  ۳۶ آتاص(      م ص:دـٍ ف،۲۲۶۲آتاص )ت:دـٍ       ٗٗ م                      ۳۶ م              

 يذًض  يغتضی                               ػهی    
 ف،۲۲۳۳آتاص دـٍ )ت:                        ٖٗ م    

 ف(۲۹۳۰آتاص دـٍ ص:                                      

 طاْغِ                 كاػصِ             دـیٍ                 كاطًّ     
 ف( ۲۹۲4 آتاص دـٍ )ت:                                 

 ادًض       دـٍ         كاطًّ            ػْغاتیگى       عضا                      يصطلی          
 ف(۲۹۰۳آتاص ف(       )ت:دـ۲۹۶۶ٍآتاص ـٍ)ت:د   ف( ۲۹۶۰آتاص )ت:دـٍ   ف(  ۲۹۶۲آتاص )ت:دـٍ

 ؿاجضِ             ػاعكّ  
 كاطًّ ايیغدـیٍ
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 يیغػا صأص

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 ذًض دـٍداج ؿیض ي
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 
 

 

 يذًض  يغتضی                                           ػهی       
 ٕٗم          ف،                        ۲۹۵۵آتاص )ت:دـٍ

 ف(  ۲۹۶۰آتاص ص:دـٍ

 ػهی        ػطیّ            عتاب              صضیوّ            )كٓغتإَ( صضیوّ     يذًض            
 ف,۲۹۹۶آتاص دـٍ )ت:                                                                            ف،۲۹۹۳)ت:     
 ف(۲۹۳۹آتاص  ص: دـٍ                                                                           ف(۲۹۳۲ص: هى     

 يغضیّ  يغیى        يٓضی        يغتضی       كاطًّ         اػظى        يصطلی   
 ف(۲۹4۲آتاص )ت:دـٍ   ف( ۲۹۶۰آتاص )ت:دـٍ      ف( ۲۹۳۵آتاص )ت:دـٍ      

 اکغو       کًال      يٓضی 

 انضیٍ يذًضصضعا        دـاو

 كاطًّ             تیگى                     تیگى                    سٕعكیضتیگى          صـغی          ؿهطاٌ          
 يیغػا دـٍ             داج يیغػا يذًض    اهلل كاطًی     يیغػا َؼًت       داج يیغػا دـیٍ       يیغػا يذًضػهی                

 ۳۰ م                     ۳۶ آتاص(    م ص:دـٍ ف،۲۲۶۲آتاص )ت:دـٍ         ۳۳ م                    ۳۶ م                
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 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 

 تیگى ؿهطاٌ                 گْٕغ               ػصًت            دیات دٕاتیگى                                   جٓاٌ       
 ف،                            ۲۹۳۲آتاص )ص:دـٍ                                               

 (ساٌ كغػَض دـٍ ياصع كٓیض ؿیض جالل كاطًی                                 
 يغتضی                                  يصطلی                                                           ػیـی                                      

 ۳۰ م                              ف,      ۲۹۵۰ آتاص دـٍ )ت:                           م,      ۲۹۲۰ف/ ۲۲4۰آتاص دـٍ )ت:           
 ف,۲۹۲۲ (                              يٓاجغت تّ تٓغاٌ حأالص تیف، ۲۹۶۰آتاص دـٍ ص:             

 ف(       ۲۹۰۶تاتٕیّ  ص: عی، اتٍ                                                 ۲۰ی                         

 يُیژِ     يغضیّ

 

 يیغػا صأص

 تیگى                  سٕعكیضتیگى                     تیگى                       كاطًّ   ؿهطاٌ                صـغی 
 داج يیغػا يذًض      دـیٍ     اهلل           يیغػا دـٍ كاطًی         داج يیغػا  يیغػا يذًضػهی             يیغػا َؼًت         

 ۳۶ م                       ۳۳ آتاص           م آتاص، ص:دـٍ دـٍ )ت:            ۳۲ م                     ۳۶ م              
 م(۲۹۰4ف/ ۲۹۲4                                                                     

 َاْیض                             اكغف                                     يُیغِ      
 )يٓغصاص(                         ػثضانذًیض ػثضانـؼیض                            اتٕانواؿى                    

 (ف۲۹۰۵(                   )ت: تٓغاٌف۲۹۰۰)ت: تٓغاٌ                    (ف۲۹۹۰)ت: تٓغاٌ             

 عايَٕا
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 تیگى          ػیـی گْٕغ                    ػصًت            دیات    ؿهطاٌ         دٕاتیگى           يصطلی              جٓاٌ       
 1ٗ م                                          يغتضی                                                           1ٗ م                            

 م, يٓاجغت ت۲۹۲۳ّف/۲۲44آتاص دـٍ )ت:                                                                      
 ف(         ۲۹۶۳ ػاصِ ؿیضػهی اياو ،هى ف, ص:۲۹۲4 هى                                                                   

 دـٍ              اصـغ                              ػثضاهلل                     اکثغ                       جٕاص             اكغف   
 ف(۲۹۰۰ف(           )ت: هى۲۹۹۳)ت: هى        (ف۲۹۰۲هى )ت:       (ف۲۹۹۶هى )ت:        (ف۲۹۰۶هى )ت:          

 كاطًّ         دًیض         
 ف(۲۹۳۶هى )ت:

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 ج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغدا

 
 

 

 سٕعكیضتیگى                     تیگى                       كاطًّ               تیگى      ؿهطاٌ                صـغی 
 داج يیغػا يذًض        اهلل           يیغػا دـٍ كاطًی         داج يیغػا دـیٍ      يیغػا يذًضػهی             يیغػا َؼًت          

 ۳۶ م                       ٗٗ م                                                    ٕٗ م                        ۳۶ م              

 يذًٕص                                                                    ػهی         
 ف(۲۹۹۰)ت:هى                         (                          ف۲۹۲۰آتاص )ت:دـٍ 

 دـیٍ       يؼصٕيّ            يذًض        
 ف(۲۹۳۶هى )ت:            ف(    ۲۹۳۲هى )ت:

 يذًضصاصم        دايض            اػظى             يٓضی            يذًض                يصطلی            
 ف(۲۹۳۰هى )ت:    ف(۲۹۶۶هى )ت:           ف(    ۲۹۶4هى )ت: ف( ۲۹۶۶هى ف(    )ت:۲۹۶۹هى )ت:

 
 
 

 يذـٍ         َـغیٍ     
 ف(۲۹۳۵هى )ت:

 کیاَا       ايیغػهی      
 ف(۲۹4۰هى )ت:

 يیغػا صأص

 ػاعف                  ْاَیا      
 ف(۲۹۳۲)ت: هى
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 تیگى طٕتی         آؿاتیگى                ؿهطاٌ    ياِ     كاطًّ    

 يصطلی                                     ًْضو               
 ف،۲۹۲۰)ت: هى                                              

 ف(۲۹۳4 ػاصِ اتغاْیى اياو هى, ص:                                     

 اػظى       اکغو           كشغی             يجتثی                ادتغاو          اكتشاع    
 (ف۲۹۰۹ت:هى)                                  

 َٕكیٍ           ػهی                  

 ف(۲۹۳۳)ت:كٓغیاع

 يیغػا صأص

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 ْیى َاظغداج ؿیض يذًضاتغا
 
 

 كاطًّ        تیگى                     ػا دـیٍداج يیغ       تیگى              سٕعكیضتیگى    ؿهطاٌ             صـغی     
 يیغػا دـٍ        داج يیغػا يذًض                     ٗٗم              يیغػا يذًضػهی َاظغی               اهلل َؼًتيیغػا             

 1ٗ آتاص(           م دـٍ ص:م، ۲۹۲۲ػَضِ صع)                  ف(۲۹۹۹هى هثغؿتاٌ َٕ ص: آتاص، دـٍ )ت:     ٕٗ م               
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 ػْغِ   يذًضعؿٕل            انـاصاتكشغ
 ف(۲۹۳۶)ت: اصلٓاٌ              

 يیغػا صأص

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 

 كاطًّ       يذًضايیٍ
 ف(۲۹۳۶)ت:             

 عكیضتیگى                        تیگى                           كاطًّ  تیگى              سٕ ؿهطاٌ               صـغی     
 يیغػا دـٍ                اهلل     داج يیغػا دـیٍ طثاطثایی          داج يیغػا يذًض  يیغػا َؼًت         يیغػا يذًضػهی             

 ۳۰ م                        4ٗ م          ف،       ۲۲۰۹دـٍ آتاص ت:)           ۳۲ م                     4ٗم                
 ف( ۲۹۲۹آتاص دـٍ ص:                                                                  

 يذًض            
 ف(۲۹۵۶ آتاص دـٍ )ت:

 (         ًْضودـیٍيذـٍ)               ػهی                      يٓضی                       يذًٕص                         (ؿهطاٌؿکیُّ )
 ف(۲۹۹4آتاص )ت:دـٍ    ف(     ۲۹۰۳آتاص (    )ت:دـٍف۲۹۰۰آتاص )ت:دـٍ                                                        

 دـٍ                                                                                     عضا                         
 آتاص( دـٍ :)ت                                         ف(                            ۲۹۹۰آتاص )ت:دـٍ               

 ْاصی               ادًض                 دًیض          يجیض كاطًّ     
 ف(۲۹۶۰)ت: (ف۲۹۰۳آتاص )ت:دـٍ ف(۲۹۳۶)ت:   ف(۲۹۳۲)ت:      

 اػظى   جالل          َاػَیٍ 
 ف(۲۹۶۳)ت: اصلٓاٌ     

 يغیى         يذًضصاصمػهی       

 ایًاٌ     
 ف(۲۹4۰ )ت:

 ػْغا
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 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 ذًضاتغاْیى َاظغداج ؿیض ي
 ف(۲۲۹۰م/۲۲۳۹)ػَضِ صع

 ۳ی
 
 داج يیغػا يذًضػهی داج يیغػا ػثاؽ             یض ػهی    داج يذًضاتغاْیى داج ؿ        داج ؿیض تاهغ      يیغػا صأص       يیغػا دـٍ    

 4۵ م                  4۲ م                  ٙٗ م              ۲۶ی                    ۰4 م             ۶۳ م          ٕٗ م  

 كاطًّ                       داج يیغػا دـیٍ         يذًض                 يیغػا دـٍ          
 آتاص(                          )ت ٔ ص: دـٍ                                     (       أالص تی)         م(04ٖٔ)ػَضِ صع: 

 ؿهطاٌ             )يؼغٔف تّ اکثغگُگی( اکثغ
 ف،۲۹۶۳ آتاص )ص:دـٍ  

 (أالص تی         

 تؿهطُ                         (يیغػا کتَ)ػهی يذًض            
 ف،۲۹۲۲يٓاجغت تّ ؿًیغو ح آتاص، دـٍ )ت:

 ف(۲۹۰۳ص: ؿًیغو              

 دـیٍ)ْغيؼ(پژياٌ     
 ف، يٓاجغت۲۹۲۲)ت:ؿًیغو

 ف(۲۹۰۳تّ تٓغاٌ     

 تیگى                        يذًض يذًٕص                           ػؼت         
 ف(۲۹۹4غو)ت:ؿًی                                              (ف۲۹۰۰)ت:ؿًیغو  

 ؿؼیض                  ؿجاص            كاطًّ                       
 ف(۲۹4۲)ت:تٓغاٌ          ف(           ۲۹۳۹)ت:تٓغاٌ  

 اکغو         كاطًّ     يغیى           انٓاو    
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 صضیوّ    تیگى        يذًض         عتاب
 ف،۲۹۲۲آتاص )ت:دـٍ                 

 ف(۲۹4۳آتاص  ص:دـٍ                  
 ۲4ی                           

 دـیٍ      
 ف(۲۹۰۹آتاص )ت:دـٍ

 ػهی               ًْضو    يذًض             دـیٍ كاطًی            اتٕانلضم           يیغػا     
 آتاص( :دـٍآتاص(        )ت (    )ت:دـٍآتاص )ت:دـٍ    (ف۲۹۹۲آتاص )ت:دـٍ    آتاص( )ت:دـٍ       

 يهیذّ     يُیغِ      ؿًیغا
 دـٍ    دـیٍ       ؿجاص       

 طیثّ      اکغو       اػظى 
 ؿاصات      ػْغِ   ػْغا             

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 ف(۲۲۹۰م/ ۲۲۳۹)ػَضِ صع
 ۳ی

 
 

 يیغػا               كٓغتإَ   
 ص:هاعَّ( آتاص, دـٍ )ت:               

 ۲۳ی                       

 كاطًی                  ػهی              كاطًّ           اتغاْیى               دـیٍ                  تیگى              اؿضاهلل     
 ف(   ۲۹۰4آتاص آتاص,ص:دـٍ )ت:دـٍ       (                                                                               أالص تی) 

 يٓضی        كاطًّ           دـٍ            
 ف(۲۹۳۲ف(       )ت:اصلٓا۲۹۳۳ٌآتاص )ت:دـٍ  

 كاطًّ                       ػْغا                     كاطًّ                      دـٍ                       
 ف(۲۹۰۶آتاص عضا                        ادًض                      اصـغ                   يٓضی )ت:دـٍ          

 ف(۲۹۶۰آتاص ف( )ت:دـ۲۹۰۳ٍآتاص ف( )ت:دـ۲۹۶۲ٍآتاص ف( )ت:دـ۲۹۰۳ٍآتاص ـٍ)ت:د

 داج يذًضاتغاْیى        داج يیغػا يذًضػهی      داج ؿیض ػهی      داج يیغػا ػثاؽ          داج ؿیض تاهغ      يیغػا دـٍ      يیغػا صأص   
 4۲ م               ۳4 م                 4۵ م, يؼاع أ يؼهٕو اؿت(     م۲۹۵۳آتاص )ص:دـٍ     ۰4م         ۶۳م           ٕٗ م  

 تیگى كاطًّ 

 ػثاؽ        ػْغا         اكغف      
 صأص           يٓضی      ْاصی       
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 داج ؿیض ػهی   داج يیغػا يذًضػهی     داج يیغػا ػثاؽ    داج يذًضاتغاْیى    داج ؿیض تاهغ            يیغػا دـٍ   يیغػا صأص    
 ۳4 م                ۳۳م                   ٔ٘ م                                           ۰4 م               ۶۳ م       ٕٗ م   
 

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 ف(۲۲۹۰م/ ۲۲۳۹)ػَضِ صع

 ۳ی
 

 داج يیغػا ػثضانذـیٍ كاطًی    

 تیگى              يذًضػهی صضیوّ        ضیاءانضیٍ           ؿکیُّ                 كاطًّ
 آتاص, )ت:دـٍ                     ف،                                  ۲۹۲۹آتاص )ت:دـٍ        

 ف(۲۹4۲آتاص  ف(                                                     ص:دـ۹۳۲ٍآتاص ص:دـٍ          

 ػهی        غ      ايی       كٓیٍ            يـؼٕص        دـیٍ           يٓضی    
 آتاص( )ت:دـٍ  آتاص(  آتاص( )ت:دـٍ )ت:دـٍ  آتاص( آتاص( )ت:دـٍ )ت:دـٍ                

 يٓیٍ          دـٍ              عضا            كغكتّ        تٓؼاص
 ف(     ۲۹۰4تاصآ )ت:دـٍ            (آتاص )ت:دـٍ    (آتاص )ت:دـٍ            

 
 

 يتیٍ                 

 ػْغا
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 ػهی داج ؿیض      داج يیغػا يذًضػهی      داج يذًضاتغاْیى  داج يیغػا ػثاؽ           داج ؿیض تاهغ  يیغػا دـٍ        يیغػا صأص    
 ۳4 م                ۳۳ م                    ٓ٘ م     ف(۲۲۳۲م /۲۹۲۲)ػَضِ صع        ۰4 م           ۶۳ م         ۳۲ م  

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 

 داج ؿیض يذًض دـٍ
 
 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ
 ف(۲۲۹۰م/ ۲۲۳۹)ػَضِ صع

 ۳ی
 
 

 يٓضی      يیُا            عضا            يٓضیّ     يغجاٌ       
 ف(۲۹۶۰ف(                       )ت:كًیغا۲۹۰۲ٌ)ت:كًیغاٌ        

 يٓیاع       يیالص
 

 ؿاعا 

 یغػا ؿهیًاٌ كاطًیيیغػا دـیٍ                                                     ي
 1٘ آتاص(                                                          م )ص:دـٍ

 صأص          يذًض                                                      يیغػاآها                        جهیم كاطًی          
 )ص:دیضعآتاص(                                   4۲ ف،                           م۲۲۳۰صآتا (                 )ت:دـٍأالص تی)

 ف(۲۹4۶ص:تٓغاٌ تٓلت ػْغا                          
 ػؼت                                                                                                                                 

 ف(۲۹۶۹دیضعآتاص )ص:                                                                                                                        
 يذًض                        طاْغِ            جالل                                                 دـیٍ    

 ف(۲۹۲4)ت:         ف،     ۲۹۲۰)ت:كًیغاٌ                             (ف۲۹۹۲)ت:كًیغاٌ           
 ف(۲۹۳۶ص:تٓغاٌ, تٓلت ػْغا                                                             

 َاصغ                    يُصٕع             يذًضدـیٍ       يُا 
 ف(۲۹۳۰ف( )ت:كًیغا۲۹۰۳ٌف( )ت:تجغیق۲۹۰۶)ت:كًیغاٌ

 ايیغ       يذـٍ       دايض
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 یض يذًض دـٍداج ؿ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج يیغػا ػثاؽ  

 يیغػا دـیٍ                                     يیغػا ؿهیًاٌ 
 4۰ م                                                       

 صأص            جهیم                  يذًض             يیغػاآها     
 أالص( )تی   آتاص،ص:صـاص( )ت:دـٍ       4۲ م         4۲ م   

 دـٍ               كغ        صضیوّ               َاصعههی)ثاَی( كاطًی        
 ف(۲۹۳۳ص:ؿضِ ف،۲۹۵۰)ت:        ،ف۲۹۵4آتاص دـٍ )ت:     ف(  ۲۹۰۳)ص:كٓغضا

     ف(۲۹۳۵ص: ؿضِ                                   
 تیگى طاْغِ                              ۲۳ی                                         

 عؿٕل                            اهلل  عدًت     يیُا          تٕعاٌ         ػهی دـیٍ                 يضیُّ         يذـٍ            
 ٖ٘م                              ٖ٘م                                        ٖ٘م                         ٖ٘ م                      

 اهلل َؼًت                                                                         اهلل ٔنی                                      
 ف،۲۹۹۳)ت:ؿضِ                                                       ف(       ۲۹۰4)ت:ؿضِ                              

 ف(۲۹۳4ص:آتاصِ                                                                                                                   

 ػْغِ                 انّٓ   
 ػیُة         يجتثی                 
 ف(۲۹۳۵)ت:آتاصِ     

 دـٍ                    ادـاٌ             ػهی                      
 (۲۹4۰)ت:ؿضِ            ف(۲۹۳۰)ت:ؿضِ     ف(    ۲۹۶۰)ت:ؿضِ

 ایًاٌ                جهیم                                
  ف(۲۹۶۳)ت:ؿضِ           ( ۲۹۶۰)ت:ؿضِ                 

 یاؿیٍ                      دـیٍ       ػْغا   
 ف(۲۹۳۰ف(        )ت: ؿض۲۹۳۲ِ)ت: ؿضِ       
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج يیغػا ػثاؽ 

 لیًب            فائمه

 طاْا              ػهی      
 ايیض           انیُا         ف(۲۹۳۶ف(  )ت: ۲۹۳۲)ت: 

 ف(۲۹4۰)ت: اصلٓاٌ

 يیُا          ياْاٌ

 يیغػا دـیٍ                                     يیغػا ؿهیًاٌ 
 4۰ م                                                       

 يیغػاآها      يذًض                    صأص            جهیم             
 أالص( )تی      آتاص،ص:صـاص( )ت:دـٍ        ٔ٘ م         ٔ٘ م   

 كغ                   دـٍ صضیوّ               َاصعههی)ثاَی( كاطًی        
 ٕ٘م                              ۲۳ی                                         

 اهلل َؼًت            عؿٕل                            يیُا          تٕعاٌ               يذـٍ      اهلل           ٔنی          يضیُّ                
 ٕ٘م      (ف۲۹۶۰)ت:ؿضِ                                         ف(              ۲۹۰۲)ت:ؿضِ     ٕ٘م                                 

             اصِ             ػ اهلل كاطًی عدًت                                                              ػهی         دـیٍ             
 ف( ۲۹۹۳)ت:ؿضِ                                                          ف(         ۲۹۰۶)ت:ؿضِ         

 ػهیغضا    يذًض      يؼصٕيّ    
 ف(۲۹44)ت: ؿضِ  ف(۲۹۳۹)ت:ؿضِ

 يغیى       يذًضعضا )يٓضی( ٍ       يذًضايی   ؿٕؿٍ         
 ف(۲۹۰۳)ت:ؿضِ                 ،ف۲۹۶۰)ت:آتاصِ               

 ف(۲۹۳۰ص: آتاصِ                
 آعیٍ     ْاصی                          يذًضيٓضی         

 ف(۲۹۰۰)ت:ؿضِ             (  ف۲۹۰4)ت:ؿضِ 

 )ؿٕصاتّ(دضیثّ         يذًضجٕاص         كغكتّ)ؿًیغا(       کثغی
 ف(۲۹4۲)ت:آتاصِ            

 يذًضدـٍ         اتغاْیى    يـؼٕص                     
 ف(  ۲۹۳۳ف( )ت:صـاص۲۹۶۰)ت:آتاصِ  ف(  ۲۹۶۶)ت:آتاصِ
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 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 داج ؿیض يذًض دـٍ

 
 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ

 
 داج يیغػا ػثاؽ 

 يغیى        دًیضعضا          يهیذّ
 ف(۲۹۰۵)ت:كًیغاٌ        

 يیغػا ؿهیًاٌ كاطًی              يیغػا دـیٍ                         
 آتاص( )ص:دـٍ                                               ٔ٘م   

 ؿهطاٌ كاطًّجالل                عضا                          ياِ تیگى                   يذًضػهی                                  
 ف،        )ص: تٓغاٌ, تٓلت ػْغا۲۹۲۲آتاص )ت:دـٍ                                ف،     ۲۹۵۰آتاص )ت:دـٍ    
 ف(۲۹۳۳           ف،۲۹۲4يٓاجغت تّ تٓغاٌ:                   ف،            ۲۹۲۲يٓاجغت تّ تٓغاٌ 

 ف(۲۹۳۰ص: تٓغاٌ تٓلت ػْغا                          ف(۲۹۶4ص: تٓغاٌ, تٓلت ػْغا

 ؿهیًاٌ               كٕکت
 ف،۲۹۲۹)ت:دـٍ آتاص             

 ف(۲۹4۲ص: تٓغاٌ, تٓلت ػْغا        

 ؿؼیض          ؿؼیضِ       َیغِ                جٕاصكاطًّ     دـٍ         يُیغِ         
 ف(۲۹۰۰)ت:تٓغاٌ ف(     ۲۹۰۳)ت:كًیغاٌ      (ف۲۹۹۳)ت:تٓغاٌ     

 كاطًّ         ادـاٌ          يٓضیّ          يذًضايیٍ
 ف(۲۹۶۳ف(               )ت:تٓغا۲۹۶۲ٌ)ت:تٓغاٌ         

 ْاَیّ

 اػظى      يغیى)اكـغ(      دـیٍ     اكغف     يُیغِ)اکغو( 
 ف،۲۹۹۳)ت:                           

 ف،۲۹۰۲ص: تٓغاٌ تٓلت ػْغا                 
 أالص( تی                             
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 اصـغ ؿیض ػهی                         داج ؿیض يذًض دـٍ             

 ؿیضآها                                  داج ؿیض دـیٍ                       ؿیض ػثاؽ  
 44 م             ف(    ۲۲۳۹م/۲۹۹۹)ص:کغتال(                          )ص:ؿٕعیّ 

 ۲۲ی                                                 

 صـغی         كاطًّ

 

 داج ؿیض يذًضاتغاْیى َاظغ              داج ؿیض اتغاْیى
 ۹۳م                                  ۰4م          

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى
 ۲ی

 
 
 

 صؿتجغصٔکی اکثغ ؿیض ػهی
 

 ؿیض دـٍ
 م(۲۲۳۳)و:

 ۲۵ی 
 

 ؿیض يذًض
 
 
 
 
 
 

 ْاجغ          ؿیض دـٍ كاطًی                 ؿیض يذًض 
 آتاص( ف،ص:دـ۲۲۳۲ٍآتاص )ت:دـٍ        

 تیگى          يیغػا                      يصطلی                              یضاهلل كاطًّ 
 4۶ ف،               م۲۹۵۲م/۲۹۰۵آتاص )ت:دـٍ       4۳ م                       

 ف(۲۹4۵ص:تٓغاٌ،تٓلت ػْغا                                       

 ػصًت                        ادًض                 كاطًّ             يذًض             تٓجت             اتٕانواؿى                    
 (ف۲۹۹۳)ت:تٓغاٌ                             ف(      ۲۹۰۲)ت:تٓغاٌ              (   ف۲۹۹۹)ت:كًیغاٌ     

 اکثغ عؿٕل        ػْغا            جٕاص                    ػهی       َغگؾ    ػْغا        ػیُة   عهیّ   ػْغا    ػیُة     كاطًّ 
 ف(۲۹۶۳ف(   )ت:تٓغا۲۹۳۲ٌف(    )ت:كالٔعجا۲۹۶۶ٌ)ت:عی

 آؿا           يؼصٕيّ تیگى    
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 ؿیض ػثاؽ                    داج ؿیض دـیٍ                          ؿیضآها  
 4۰ ف(                  م۲۲۳۹م/۲۹۹۹)ص:ؿٕعیّ                44 م    

 

 عضا           َـتغٌ ػهی        
 ف(۲۹۳۰)ت:كًیغاٌ

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 اصـغ ؿیض ػهی
 

 صؿتجغصٔکی کثغا ؿیض ػهی
 

 ؿیض دـٍ 
 م(۲۲۳۳)و: 

 
 ؿیض يذًض

 
 
 
 
 

 ْاجغ              ؿیض دـٍ كاطًی                 يذًض        
 4۰ آتاص(                   م )ص:دـٍ                               

 يیغػایضاهلل                                                                           يصطلی       تیگى      كاطًّ
 ٗ٘م            ف،۲۹۲۳ف،يٓاجغت تّ تٓغا۲۹۵۰ٌ)ت:دـٍ آتاص            4۰م                       

 ف(۲۹4۲تٓغاٌ، تٓلت ػْغا  ص:                                                   

 ػْغا       صأص      يیغدـیٍ ا     )عؤیا(كاطًّ    يـؼٕص          يیُٕ        يذًٕص           يُیغِ     ادًض              
 (ف۲۹۰۹)ت:تٓغاٌ  ف( ۲۹۰۶)ت:كًیغاٌ         ف(۲۹۰۲)ت:كًیغاٌ       ف( ۲۹۹۵)ت:كًیغاٌف،    ۲۹۹۲)ت: تٓغاٌ

 ص: تٓغاٌ، تی أالص(
 ص    َٔضا                            كاصی                                                                       

  ف(۲۹4۰)ت: تٓغاٌ                                         ْضیّ           انٓاو                                 
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 كاطًّ          عضا        
 ف(۲۹۶4 )ت:

 ؿیض ػثاؽ                    داج ؿیض دـیٍ                         ؿیضآها  
 4۰ ف(                 م۲۲۳۹م/۲۹۹۹)ص:ؿٕعیّ                44 م    

 

 يصطلی                                      یضاهلل             تیگى                      يیغػا               كاطًّ
 4۶م                                       4۰ م              ف،    ۲۲۳۰آتاص )ت:دـٍ                       

                  ف(                      ۲۹۳۰ص:تٓغاٌ،تٓلت ػْغا                  

 عضا                                  دـیٍ                            دـٍ                        كشغی     
 ف،۲۹۲۲،                    )ت:كًیغاٌ ف۲۹۹۵)ت:كًیغاٌ     ،           ف۲۹۲۲آتاص )ت:دـٍ              

 ف(۲۹4۶ف،         ص: تٓغاٌ، تٓلت ػْغا۲۹4۳ف(     ص: تٓغاٌ، تٓلت ػْغا۲۹۳۵ص: تٓغاٌ، تٓلت ػْغا        
 أالص( تی                                                              

 ؿؼیض              يٓضی     اکغو         

 ف(۲۹۰۳عی )ت:          
 دـیٍ           يذًض  

 ػْغا 

 يیغػًاص
 
 ايضا هاؿى

 
 اصـغ ؿیض ػهی
 
 اکثغ ؿیض ػهی
 

 ؿیض دـٍ 
 م(۲۲۳۳)و:  

 
 ؿیض يذًض

 
 
 
 
 

 ْاجغ              ؿیض دـٍ كاطًی                 يذًض        
 4۰ آتاص(                   م )ص:دـٍ                               
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 تیگى كاطًّ          يذًض                           تیگى            عاضیّ
 ف، كٕت: يـجضانذغاو,۲۹۲۳آتاص )ت:دـٍ             

 ف(۲۹4۰ص: هثغؿتاٌ اتٕطانة                    

 ػْغا         عادهّ       كاطًّ 

 دـیٍ            طاْغِ              ػهی            سضیجّ            كاطًّ              دـٍ          
 ف(۲۹۰۰آتاص )ت:دـٍ             ف(                     ۲۹۰4آتاص ف(           )ت:دـ۲۹۶۲ٍآتاص )ت:دـٍ 

 عضا               َغگؾ          
 ف(۲۹۳۰آتاص )ت:دـٍ

 يیغػًاص 
 
 
 ايضا هاؿى

 
 
 اصـغ ؿیض ػهی
 
 
 اکثغ ؿیض ػهی
 
 

 ؿیض دـٍ 
 م(۲۲۳۳)و: 

 
 

 ؿیض يذًض
 
 
 
 

 داج ؿیض دـیٍ                ؿیض ػثاؽ كاطًی                              ؿیض آها
 4۰ آتاص(                                   م )ص:دـٍ                         4۰ م    

 اکثغ                                                   داج ؿیض يذًض ؿیض ػهی      
 ٙ٘ مف(                                                  ۲۹۶۶آتاص )ص:دـٍ  
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 طاْغِ             كشغیّ             صضیوّ                  عتاب            
 تیگى            يذًض ػْغا               يصطلی       يؼصٕيّ  

 ف(۲۹۰۲آتاص )ت:دـٍ           (     ف۲۹۹۲آتاص )ت:دـٍ            

 اػظى             صضعیّ      جٕاص                   صـغی 
 ف(    يذًض۲۹۶۰آتاص )ت:دـٍ                 

 ف(۲۹۰۲آتاص )ت:دـٍ                                       
 ػهی            

 ف(۲۹۰۳آتاص )ت:دـٍ  
 
 

 كاطًّ         دـیٍ 

 انّٓ         دـٍ      دـیٍ
 ف(۲۹۳4)ت:اصلٓاٌ    

 اکثغ                                                   داج ؿیض يذًض ؿیض ػهی
 آتاص( )ص:دـٍ                                                          44 م  

 دـیٍ                    صضیوّ                             تیگى      داج                 عتاب                         ػثاؽ                 

 ف(۲۹۳۳آتاص ف،ص:دـ۲۹۲4ٍآتاص )ت:دـٍ                (         ف۲۹۳۶آتاص ف، ص: دـ۲۹۵۳ٍآتاص )ت:دـٍ                 
 

 

 

 اتغاْیى   ػهی                              عضا                    سضیجّ
 ف(۲۹۳۰آتاص ف( )ت:دـ۲۹۶۳ٍآتاص )ت:دـٍف،   ۲۹۶۹آتاص )ت:دـٍ    

 ف(۲۹4۰آتاص ص: دـٍ     

 يیغػًاص
 
 
 ايضا هاؿى

 
 
 اصـغ ؿیض ػهی
 
 
 اکثغ ؿیض ػهی
 
 

 ؿیض دـٍ 
 م(۲۲۳۳)و: 

 
 

 ؿیض يذًض
 
 
 
 
 

 داج ؿیض دـیٍ                ؿیض ػثاؽ كاطًی                              ؿیض آها
 4۰ آتاص(                                  م )ص:دـٍ                          4۰ م    
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 ها ادداشتی
 ؛وشسىؾ ؾاقؾ ًٌاواو او يىبیاؾ هیاؼح ف لجا ٠ؿياو  ۷ه١لىم اوث؛ اها ال آؾم ۷یجا اهام ٠لل ٠ؿياو ا یاواه :۴ ادداؽثی

هسا ال  ايسؿ. ج١سؿاؾ واوسٙه گكفحسه ی٠بسك هسای حابکقا ال  یى اوساهیها ا كا يىابهیها؛ ل ها و هن ؾق ؼىؾ اون هن ؾق ج١ؿاؾ واوٙه
وه لىل اوث و ال  ۷نیظٕكت ابكاهجا  ۷ى ال ظٕكت يىضیؿ. همچًاي ه جا چهل يفك گفحهال ي جا ٠ؿياو قا ۷نیظٕكت ابكاه

 1ن.یا هٍهىقجك قا آوقؾیال آؾم جا ٠ؿياو لىل هٍهىق  یك اواهکها ؾق ـ ايؿ. به پًس ِىقت گفحه ۷يىضظٕكت جا  ۷آؾمظٕكت 
ؿا»يام و لمب ویؿ لاون قا به ؾو ِىقت  :۲ادداؽث ی ه  ؿا»و « لاون ا  م  ه کاوث  آوایى لمب لث ٠کًًؿ.  جلفٛ هی 2«لاون ظ 

 یٌسا٠ك کسه ه اوسثیلٕس ىیسا ؿ يبه اظمؿآباؾ اٌاقه ؾاق «ظمؿا»و  «ؿااه »ه کًیىيث ؾاٌث. ٌاهؿ اکؾق اظمؿآباؾ و یاو هؿج
 ی. ٌسا٠كً٘سم وسكوؾ یٌس١ك آباؾ ظىى یال اهال یکی ۀؾق باق ي۳۱۱۱ٓس  ۳۸۱۱ض ٔ آلاؾی ىیظىکكب یی به يام  یاظمؿآباؾ

  ؾ:ووك با ایى هٙلٟ ؾق شىاب او یا ؿهیلّلیّكی به يام ه ٠لی  یآباؾ ظىى
 مسؿاظ ؿقايملث ًه بىؾ هک یا ىیظى یا

 

 يؿا جى که ؾهن بك ايما ج گىي بال چٍن و 
 

 3ام. يیم ًٌیؿه« ايؿق اهؿا»ایى ١ٌك قا يیم به ِىقت 
ٍاو ؾق اذسك یٓ اآباؾ ظىىو يىاؾۀ بايی هىصؿ ظاز ویؿ ظىى ؾق  ي۳۱۱۳  ٔؾقگفٌث: یفا٘م یؿ ٠لیهًگام ه لات با هكظىم و

 .آيصا اوث« ؿااه ن لاو»ه هًٝىق ال کكؾ و فهمايؿ کبه ٘كف اظمؿآباؾ اٌاقه  یكؾو يؿاٌث. وکِعبث  یىالث  چًؿاو ياک
ال   ًیوسال پس ۱۱: ظؿوؾ ي بكاین گفث۳۱۱۸و  ۳۱۱۳ های يٓ ظؿوؾ وال۳۱۱۱ٔؾقگفٌث:  یآلاؾ ییعیؿ یو هكظىم

 كؾيؿ.ک یجلفٛ ه« اهؿا»قا « اظمؿآباؾ»ه کم ؿیًٌ یهها  یآباؾ ظىى های لباو هن

 یكلا هعمؿههسؿیساؾ قا ؾق اظمسؿآباؾ بسا هیسي اهسىال ل۳۸۱۱ ق/۳۸۱۱ؾق وسال  ی٠كب چٍمه یؿ ٠لیظاز و :۸ادداؽث ی
همبىق ولسؿ  یؿ ٠لیو یظاش»آباؾ بىؾه اوث:  ى ظىىکوا یؿ ٠لیؾهؿ پؿق ظاز و یؾق آو يٍاو ه یه ٠باقجکًؿ ک یه لعههّا

 4«.هیآباؾ شكلى ظىى ۀیى لكکن وایؿ ابكاهیو یهكظىم ظاش
ى یفكوٌؿ. بًابك ا یؿ ظىى هیؿ هعمؿ و ظاز ویقا به ؾو فكليؿي ظاز و یکن  هلیؿابكاهیي ظاز و۳۸۱۱ق/۳۸۱۳وال 

اؾ ٌسؿه اوسث و ؾق ی« هكظىم هغفىق»ي ال او با ۳۸۱۳ق/۳۸۱۱هكبىٖ به وال  یکى وال ليؿه بىؾه اوث. اها ؾق هؿقیؾق ا یو
ا یسق ۳۸۱۳ن ؾق اواؼك یؿ ابكاهیى ظاز ویي ال اقخ او وؽى گفحه ٌؿه اوث. بًابك ا۳۸۱۸ق/۳۸۱۱كبىٖ به وال ه کؾو هؿق

 .ا قفحه اوثیق ال ؾي۳۸۱۱وال 

آبساؾ بسه  بىؾ ال ظىى ا٘كاف آوو  هیشكلى ه ياٜك هىلىفات ؾق اظمؿآباؾکًیل ایبه ؾل ی٠كب چٍمه ی٠ل ؿیظاز و :۱ادداؽث ی
 .ٓبه هىلىفات به آيصا فكوحاؾه اوث یؿگیقو ین ياٜك او قا بكایؿ هعمؿابكاهیا ظاز ویگىكؾ. ٔکههاشكت  ى قووحایا

ٔوسال  ػیى جساقیسا جسا اآيهسو پسه ال  ًسؿه بسه آو قووسحا قفحک ًؿىحه یاجؾاى ویؽىحك يیؿ ٠بان و آلاهیو ؾو بكاؾقي و یو
 یه پؿقايٍساو ؾق آيصسا ليسؿگکس یا وساؾاجیسى قووسحا یسوساؾات ا ۀهمس پسهكؾه اوسث. کبه آيصا ههاشكت ي یؿیو ي۳۱۱۳ٓ

 .يؿك٠ماؾیايؿ  ال يىل ه كؾهک یه
_______________________________________________ 

 .۱۱س  ۸۱  ق. ک: ٠مؿة الٙالب  َ. 1
  کًًؿ. جلفٛ هی« ض»قا با « ظمؿا»و  اوثهايًؿ ٠كبی  «ه»و « ض»های  ظكفجلفٛ  یآباؾ ظىىلباو ؾق . 1
 .۱۱۱س  ۱۳۳ ق.ک: گكکىیه وكلهیًی ياًٌاؼحه بكکكاو کىیك  َ بكای ه ظٝۀ هكؾو ١ٌك .2

آبساؾ بسا  ظىسیى بىؾه اوث؛ اها ؾق کًاق آو  قووسحای شهجى کىچک وکن یآباؾ يىٌحه ٌؿه. گىیا ؾق آو لهاو اظمؿآباؾ ؾه ؾق ایى وًؿ به شای اظمؿآباؾ  ظىیى. 3
 ٌىؾ. كیب هیجؽآباؾ  ويؿ و ظىیىق یقويك بیٍحك بىؾه؛ اها هكؾم به هكوق به اظمؿآباؾ ه
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ك ؾق اوسحاو ی٠ٍسا هسای ه لب   هح١لك بسه ٠كبک ؿو قایکبه ؼٍ کیا يمؾیؿه یکؼٍ یپه ال ههاشكت  چاه یؿ ٠لیظاز و
ن کسه بسه ٌسؿت هًٙمس هسای و چاهها  تها  لًا ه آب چٍمهکًؿ ک یفىقاو ه یه آب به لؿقکًیًؿ جا اک یٍحك ظفك هیب  فاقن بىؾ

ن کسيسؿ جسا آب آو كؾکشهال ٌحك ؾقوو چاه فسكو  بااب یياچاق وًگ آوبه ٌىيؿ آب  واقؾ ؾه ٌىؾ. لفا  یيگكاو ه یٌىؾ و ظح یه
 ه١كوف ٌؿ.« ٠كب چٍمه»آو  به  یٌىؾ. با جىشه به شىًٌ آب و فكاواي

ى لل١ه و چٍمه  یبكؾ. ب یآباؾ به آيصا ه ل ظىىاي قا ا ًؿ و ؼايىاؾهک یبلًؿ بًا ه یىاقهایبا ؾ یا لل١ه یؿ ٠لیظاز وى یهمچً
ؿ یبسكاؾقي وسو  یؿ ٠لسیظساز وس یها فكليؿاو و يىهه جًها کؿ یآ یؾق ه یکىچکبا  به ِىقت ؾه یوالؾ و جمك یه یابیظمام و آو

 یؿ هّسٙفیوس یآلسا و بسه اظمسؿآباؾ قفحًسؿ. کبسه ٠لسث آلاق ؾلؾاو  وساؾات آيصسا قا جسك ؛ اهساكؾيؿک یه یؾق آو ليؿگ ٠بان
ى وقوؾ آيها بسه اظمسؿآباؾ یكؾيؿ. بًابك اک کواؾات لل١ه قا جك  او یا آهؿ و ؾق هفث والگیؾق لل١ه به ؾي ي۳۱۱۱ٓت: ٔ یًیظى
   ه١كوفًؿ.« ٠كب واؾات چٍمه»ا٠ماب آيها جا اهكول به  ًاو لل١ه وکي ِىقت گكفحه اوث. وا۳۱۳۱وال ؾق 

ؾق هسای هیك٠مساؾٓ  ؼاو و يىاؾه ٔفكليسؿاو ظىسىؿ قٔسا یو ییكب کٍاو یو بكاؾق ا یؿ هعمؿ فا٘میو ییكب ک باًصايب یا
اظمسؿآباؾ لسكاق ؾاقؾ و  یشًىب غكبس یلىهحكیکبا  ؾق وه ی٠كب جمك ن. چٍمهیكؾکلل١ه و چٍمه قا هٍاهؿه  ۱/۳۱۱۳ /۸۱ػ یجاق

لسىهحك فاِسله ؾاقؾ. یک اظمسؿآباؾ ظسؿوؾ ؾو یمیلسؿ یغكب اظمؿآباؾ اوث اهسا يىسبث بسه بًسا یلىهحكیک کیظؿوؾ  ۀلل١ه ؾق فاِل
 .بىؾ یآو بال یها ىاق آو با چهاق بكز ؾق گىٌهیلل١ه ؼكاب ٌؿه و جًها ؾ های اجاق

ي ليسؿه بسىؾه و هسحى ۳۸۱۱ق/۳۸۱۱ؾق وسال  یؿ ٠لسیه ظاز وسکؾهؿ  یلبل به آو اٌاقه ٌؿ يٍاو ه ۀه ؾق ٌماقک یکهؿق
ؿ یي  ال ظساز وس۳۸۱۳ق/۳۱۱۳گك هكبىٖ بسه وسال یؾ ياهۀ عهلى باال بىؾه اوث. ؾق هّایه او ؾق وًکؾهؿ  یه يٍاو هلعهّا

 .ات يؿاٌحه اوثیى وال ظیؾق ا یؾهؿ و یه يٍاو هکاؾ ٌؿه ی« پًاه هكظمث و غفكاو»با ٠باقت  ی٠كب چٍمه ی٠ل

ى یسؾق ا یًیكلاآلسا ظىسیفكليؿ او ه ًاهۀكا ًٌاویات يؿاٌحه اوث؛ لیق ظ۳۱۱۱ي/۳۱۱۱ن ؾق وال یؿ ابكاهیو :۵ادداؽث ی
ا یسي ال ؾي۳۱۱۱جسا  ۳۸۱۳ های ى وسالیى او بیاوث. بًابك ا« نیؿ ابكاهیهكظىم و»فكليؿ  یه وکو ؾق آو آهؿه  وال ِاؾق ٌؿه

 قفحه اوث.
ًًسؿ کق ىجّ یاوث. چه بىا ب١ٕ «یهىوى» یو بكؼ «یًیظى»٠كب   ال واؾات چٍمه یبكؼ یيام ؼايىاؾگ :۶ادداؽث ی

ل ها يٍاو هیجعم هکًیهىحًؿ. گفٌحه ال ا یا هىوىی یًیه آيها واؾات ظىک ّّ و گابالهايسؿو ال  یؿ ظىسًیؾهسؿ آيهسا وس یك هف
 .اوث« ین الٙبا٘بائیابكاه»  ی٠كب چٍمه یؿ ٠لین فكليؿ ظاز ویؿ ابكاهیك٠ماؾيؿ  يمً ههك ویه

بسه وساؾات  یا قبٙسیسآيهسا  یؼايىاؾگ های   قاهًما يؿاٌحًؿ و لفا يامًؿاوو ش هًگام ِؿوق ًٌاوًاهه  واؾات ؾق اظمؿآباؾ
. اللم به «یهىوى»و « لاؾه ىیظى»  «یًیظى»يؿاقؾ  هايًؿ  یا اؼحّاَ به واؾات ظىًیو « یمیكک»و « یآلاؾ»ؾ  هايًؿ يؿاق

ا بس ۷ىفكليسؿ اهسام ظىس یكا ظىسى هرًسی؛ ل1گفحًؿ یهن ه یًیؿ ظىی  وییبه واؾات ٘با٘با یه ؾق گفٌحه  گاهکك اوث کـ
ى یسا یشسؿ هساؾق ۷ىیى اهام ظىیى الؾواشًؿ. بًابك ایا ۀذمك یی٘باواؾات ٘با ۀكؾ و همکالؾواز  ۷ىیفا٘مه ؾؼحك اهام ظى

 .باٌؿ یال واؾات ه ٠ؿه
ؾق هىقؾ ههاشكجٍساو بسه  های هیك٠ماؾٓ ٔال يىاؾه كیفكليؿ آلاه ي۳۱۱۳ٓ ٔؾقگفٌث: یگن هىوىیب یب یؼاين ب :۷ادداؽث ی

 :چًیى گفث گاقيؿهبكای ي شًؿاو
_______________________________________________ 

. ۳۱۱و  ۳۱    ۳۳َ  و ز ۸۱۱    ۳۱َ  ؛ الفقی١سة  ز۳۳۱و  ۸۳    ۸َ  ؛ شساهٟ السكواة  ز۳۱۱    ۳۱۳َ  و ز ۱۱و  ۳۳    ۳۱۸َ  االيىاق  ز ق. ک: بعاق. 1
  «ی.ئالماون بى هعمؿ الٙبا٘بائی العىًی العىیًی المواقی المهبا»ؼىايین:  ؾق هىقؾ شؿ وىم هیك٠ماؾ هی ۸۳    ۸َ  هر   ؾق شاهٟ الكواة  ز
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ه کن. چهاقواله بىؾم یكؾک یه ین و ؾق آيصا ليؿگیا آهؿی٠كب به ؾي هچٍم ۀگك ؼىاهكاو و بكاؾقاين ؾق لل١یهى و ؾ
ا یاق به شًؿاو قفحًؿ؛ اها بكاؾقم ؾق آيصا ال ؾيک یً ال الؾواز س بكایو پ یى شىايیؿ هعمؿ س ؾق وًیپؿقم با بكاؾقم و

ال هماق  یجعمل ؾوق  ٌىؾ یى هیى وال١ه به ٌؿت غمگیه ال اکًًؿ. هاؾقم ک یقوؾ و شًاله قا ؾق همايصا ؾفى ه یه
ا قفث اها ها ین. البّحه پؿقم په ال ؾو هاه ؾق شًؿاو ال ؾيیكؾکبكاؾقم قا يؿاٌث و لفا با اِكاق او به شًؿاو ههاشكت 

 ن.یهمايصا هايؿ
ى هىسصؿ یسقا ولس  ا یکي هل۳۸۸۱ق/۳۸۱۸كؾ. وال کآباؾ قا بًا  ؿ ظىى ؾق ظىىیؿ ظىى  هىصؿ ظاز ویظاز و :۸ادداؽث ی

 .بًا ٌؿه بىؾ یى وال  هىصؿ به جالگیى ؾق ایبًابك ا« البًاء ؼىؾ وال  ؿیهىصؿ شاهٟ شؿ» آو آهؿه اوث: ياهۀ ول  ًؿ. ؾقک یه

ن يسام بسكؾه ٌسؿه یؿ ابكاهیظاز و« بك اوالؾکا»ؿ ظىى به ٠ًىاو یؿ هعمؿ و ظاز ویق ال ظاز و۳۸۱۱هكبىٖ به وال  یکؾق هؿق
ؿ ظىى با هسن یو ظاز و ؿ هعمؿیهح١ؿؾ يام ظاز و کايؿ. ؾق هؿاق بىؾه ی٠كب چٍمه یؿ ٠لیجك ال ظاز و ى ؾو يفك بمقگیاوث. په ا

 جك بىؾه اوث. ال همه بمقگ یه وکؾهؿ  یى يٍاو هیه ٜاهكا  اکاوث  یگكیؿ هعمؿ لبل ال ؾیآهؿه اوث  اها يام ظاز و
جصؿیؿ بًا ٌؿ  ي۳۱۱۱ٓ: ٔؾقگفٌث ظاز ٌیػ هعمؿ٠لی و١اؾت اهّٰلل آیثهای اؼیك ایى هىصؿ با همث و ج ي  ؾق ؾهه

 و ایٍاو جا پایاو ظیات  اهاهث شما٠ث آو قا بك ٠هؿه ؾاٌث.
ؾق  یو 1ا بسىؾه اوسث.یس٠ل ۀیسؼاو ِؿق ا٠ٝسن ؾق شكلى ىین  ياٜك هىلىفات ظاز هعمؿظىیؿ هعمؿابكاهیظاز و :۹ادداؽث ی
ياهسه  ن ياٜك  ؾو اشساقهیؿ هعمؿابكاهیوات ظاز یهح١ؿؾ  ال لهاو ظ کاو هؿاقیى ومث گماقؾه ٌؿ. ال هیي به ا۳۳۱۱ق/۳۸۱۱وال 

 :نیؼىاي یال آيها ه یکیات ؾاٌحه اوث. ؾق یى وال ظیؾق ا یؾهًؿ و یه يٍاو هکي اوث ۳۸۱۱ ق/۳۸۳۱هكبىٖ به وال 

ؿ هعمؿ  یو یك العاز  ظاشیكام  ؼکاو  و لة الىاؾات ال١ٝام الیاو  ٠مؿة االٌكاف و اال٠کٟ هیٌاو  قف یال... 
ك قظمِث یاِق ؾقشات بهٍث شاوؾاو  غكیى قٔىات قٔىاو  وکپًاه  وا هكظمث و غفكاو ۀفهىلى کياٜك اه 

او  ِؿق ا٠ٝن ولٙاو ا ًّ  . ...كاویظٕكت ه
ه يٍساو کساؾ ٌسؿه یس« هكظىم هغفسىق»ن ياٜك با یؿ هعمؿابكاهیي ال ظاز و۳۸۱۱ ق/۳۸۱۱گك هكبىٖ به وال یؾق وًؿ ؾ

 .ى وال ليؿه يبىؾه اوثیؾق ا یؾهؿ و یه

ؿ هعمسؿ بسا هساؾق او یوس یبىؾ. په ال فسىت پسؿق  ٠مسى« یفا٘م»  یؿ هعمؿ ِاؾلیو یابحؿا يام ؼايىاؾگ :۴۱ؽث اددای
كؾه اوسث و چسىو يسام کسبسا هساؾقي الؾواز  یظساش ؿ ظىسىیه وکٌىؾ  یياقاظث ه یى شىايیؿ هعمؿ ؾق وًیكؾ. وکالؾواز 
كؾ جسا يسام کسب١سؿ جس ي  هسای ؾاؾ. ؾق لهاوك ییسجغ« یاؾلِ»ؼىؾ قا به  یبىؾ  يام ؼايىاؾگ« یفا٘م»م یٌىهك هاؾق ي یؼايىاؾگ
 بكگكؾايؿ  اها هىّفك يٍؿ.« یفا٘م»ؼىؾ قا ؾوباقه به  یؼايىاؾگ

حساب کال ظساالت او ؾق  یا ه ؾفسى ٌسؿ. پساقهکسپه ال هكاون ظس ؾقگفٌث و ؾق ه یؿ ش ل فا٘میظاز و :۴۴ادداؽث ی
 .ه او آهؿه اوثکبا ٠ ۱۱۱جا  ۱۱۱ ۀك  ال ِفعیىکكاو کياًٌاؼحه بك  یًیه وكلهیىکگك

ى قول ٌسهاؾت او بسه یا هفحمسیسًصايسب اوسث. بسه هًاوسبث وسىم یپؿق ا ۀپىك٠م یؿ ش ل فا٘میؿ ویٌه :۴۲ادداؽث ی
 یهعمسؿ ِساؾل یكلا ٠لیٍاو هكظىم ظاز هیهى همكاه ٌىهك ؼىاهك ا  ن. هًگام بالگٍثیآباؾ قفحه بك هماق او ظأك ٌؿ ظىى

ٍساو ياهسه قا ؼىايسؿ. ین ایؿیبه ؼايه قوس یكلا ؾاؾ و ولحیؿ قا به ظاز هیٌه ياهۀلث کیبا هىجىقو یچ پىث  ى قاهیآهؿم. ؾق ب یه
ات یسه او ؾق ٠ملکسج١صب اوسث  یشا «.قون یآباؾ ه هى لوؾجك ال ياهه به ظىى»ى هٕمىو بىؾ: یال شم ت ؾق ياهه به ا یکی

_______________________________________________ 
 آهؿه اوث. ۱۸۱س  ۱۱۱ جاقیؽچۀ هىلىفات اِفهاو  َو يیم کحاب  ۱۳۳س  ۱۱۱   ۱َ اوًاؾ هىلىفات اِفهاو  ز ياهه ؾق کحاب . هحى کاهل ایى ول 1
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ؿ. یایب یؼىاوحه به هكؼّ یه هکى بىؾه یهًٝىقي ا نیقفث جا اظحمال ؾه یيم یبه هكؼّ یىک  اتیهصكوض ٌؿ و هًگام ٠مل
جىايىسث ياهسه  یهسىي بسىؾ و يمیى هسؿت بیسؿ ٌسؿ و او ؾق ایه ٌسهکسؿ یٍکهٍث قول ٘ىل   ه په ال شكاظثکًیگك ایؾ ۀحکي

هسى  ۀه: شًسالکسى بسىؾه اوسث یؿ ایكلا اظحمال ؾاؾ هًٝىق ٌهیؿ ش ل وىاؾ ؼىايؿو و يىٌحى يؿاٌث و لفا ظاز هیبفكوحؿ. و
 يحىايىحه هكاؾ او قا بكوايؿ.  ىًؿهیقوؿ؛ اها يى یؾجك ال ياهه هلو

 .كؾه اوثکك که لاجً قا با او ـ ۀیلٕ البیٕاء الىبیکةحاب کؾق  یكشهايیه اهّٰلل آیث :۴۸ادداؽث ی

ظساز  ال ؾو لو هىسحًؿ. هیسكلا ؾاوؾفكليسؿاو  وسپكؾيؿ. کكب  بسكؾه ؾق آيصسا بسه ؼساکقا به  هیكلا ؾاوؾ ۀشًال :۴۱ادداؽث ی
ظساز   هیسؿ فكليسؿاو وسلٙاو هىسحًؿ و هساؾق بمیفا٘مسه و ؼىقٌس  یِسغك  كلاي١مثیه  یكلا هعمؿ٠لیظاز ه  ىیكلاظىیه

 ه١ّىهه اوث.
ٌهؿ »آهؿه:  ظاٌیۀ وًؿای ؾاؾه و ههك لؾه اوث. ؾق  گىاهی به ايصام ٌؿو هّالعه ي۳۸۱۱/  ق۳۱۱۱هیكلا ؾاوؾ ؾق وال 

ظساشی هیسكلا »ي چًیى آهؿه: ۳۸۳۸/ ق ۳۱۳۳ؾق وًؿ هكبىٖ به وال  .«یؿ هعمؿبفلک آلاهیكلا ؾاوؾ ؼل  هكظىم ظاشی و
 «.آباؾی هعمؿ ؼل  هكظىم آلا هیكلا ؾاوؾ ظىى

ؿ یظاز وس هىصؿ س اهام شما٠ث ي۳۱۱۱ٓٔؾقگفٌث:  و١اؾت یػ هعمؿ٠لیظاز ٌ اهّٰلل آیثىو يمؾ یش ءال١ یحاب ؼٙک
ق ۳۸۱۱ؿ بسالك ؾق وسال یؿ ظىى فكليؿ هكظىم ظساز وسیجىوٗ ظاز و حابکى یا  هی. ٘بك ٠باقت ظاٌبىؾس  آباؾ ؾق ظىى ظىى

 لكاق گكفحه اوث. یآباؾ فكليؿ آؼىيؿ ه هعمؿ ظىى یاق ه ٠لیحاب ؾق اؼحکػ ی. ؾق آو جاقٌؿه یؼىاي ول  هصاله قؤه
 ؾتوس١ا یػ هعمسؿ٠لیظساز ٌسهكظىم  یم هاؾقبمقگ پؿقیؿ يیاوث. ؼىقٌ هیكلا ؾاوؾپؿق ولٙاو و پؿق همىك  یه ٠ل

 اوث. بىؾه آباؾٓ ٔهصؿؾ بًای هىصؿ ظاز ویؿ ظىى ؾق ظىى
 :ى الؿاهات قا ايصام ؾاؾیؼىؾ  ا یٌؽّ ۀًیبا هم یفا٘م یظاز آلا هّٙف :۴۵ادداؽث ی

ى یسكؾ. اکسكؾ و وساؼحماو قا ال يسى بًسا کى شًب آو قا به هىصؿ أافه یب و لهیكجؽآباؾ قا  ؾق ظىى یکىچکهىصؿ  الفٔ
ؿ  يام آو قا به هىصؿ یاو قویي به پا۳۱۱۱آو ؾق وال  یؿ بًایه جصؿکه هىصؿ لل١ه بىؾ؛ اها په ال آيهىصؿ ؾق ابحؿا ه١كوف ب

 .ك ؾاؾيؿییجغ ۻیًیاهام ؼم

 كؾ.کؿ ی  جصؿیا آو قا به ِىقت ؼمايه یب و بًایؽكجآباؾ قا  ؽچال ؾق ظىىی قووحای ظماِم  بٔ

 .قا واؼث« بال ايباِق قوؾؼايه»ه وف بايباق ه١ك آباؾ آب ظىى س ي ؾق قاه يىؾٌى۳۱۱۱ظؿوؾ وال  جٔ
 .ب ٌؿیؽكج یجىوٗ ٌهكؾاق ًیپاها چًؿ وال  ؛كؾکؿ بًا یآباؾ قا جصؿ ظىى یمیلؿ ۀغىالؽاي دٔ

ؾق آو ايصسام ؾاؾ و بسه يسام او  یك اواوسیسا ج١میكؾ کآباؾ قا بًا  ؾق ظىى یؿ ٠لیهىصؿ ظاز و یؿ ٠لیظاز و :۴۶ادداؽث ی
 یاؾ ٌؿه اوث.« هكظىم»ي ال او با کلمۀ ۳۱۸۱ق / ۳۱۱۱ال ؾق وًؿی هكبىٖ به و .افثیٌهكت 

به لاقيسه  یبكؾيؿ اها ولح یصه به اِفهاو هله١ا یقا بكا یه وکى اوث یؾق لاقيه ا 1نیكلا ظاز ابكاهیهل ؾفى یؾل :۴۷ادداؽث ی
 .ًًؿک یا ؾفى هش وقوؾ و شًاله قا هما یا هیوًؿ ال ؾيق یه

 به يگاقيؿه چًیى گفث: ی. وبىؾاه یل به ویهحما یفا٘م آلاهعمؿ هكظىم قيگ پىوث :۴۸ادداؽث ی

 پىك و یکیپىوث يىشىاو   اهیو ۀؾق وفك ظس  ؾو بكؾ سؿ ش ل یؿ هعمؿقٔا و ظاز ویپؿق ظاز و سكلاظىى یه
ؾهًؿ ؼىاهك و بكاؾق  یٌىيؿ  چىو اظحمال ه یآيها بمقگ ه یآوقؾ. ولح یآباؾ ه و به ظىى یؿاقیؾؼحك  ؼك یگكیؾ

_______________________________________________ 
 .ٌؿ« هیكلا ظاز ابكاهین»بىؾ, او هن هٍهىق به « ظاز ابكاهین»ز هعمؿابكاهین اوث؛ اها چىو پؿق ه١كوف به ؾق والٟ او فكليؿ ظا. 1



 ای اص عادات طباطبایی ؽاخه 94

 

ظاز  ی١ًیپىك  یآوقيؿ و بكا یؿ هعمؿقٔا ؾق هیٍاوقلاو ظاز وکال  یکیافٍاو قا به الؾواز  ك به يام گلباًٌؿ  ؾؼح
اه یو یه همگکو پًس ؾؼحك   ی٠ل پىك به يام لٙ  کیكيؿ. ؼؿاويؿ به ظاز المان یگ یاهل يىؾٌى ه یالمان ؾؼحك

ه هاؾق هى اوث یکیؾهؿ.  یبىؾيؿ  ه ّٕ   .ال آو ؾؼحكها ف

ؿ و یاه   وسفکسىق کهسف ۀؾو بسكؾ یهسا ال يىاؾه یكؾيؿ و لفا بكؼکالؾواز ها  ؿ پىوثیافٍاو با وف المان وگل فكليؿاو ظاز
 يؿ.ٌؿاه یو یوبمه و ب١ٕ یبكؼ
 یه يسام ؼسايىاؾگکسى بسىؾ یسلً ایبىؾ. ؾلس« کقهاُ »فك و فكليؿاو او  یفا٘م یؿ ذايیو یآلا یلب   يام ؼايىاؾگ :۴۹ادداؽث ی

يكوؾ   یه به وكبالکًیا یٌىؾ  بكا یه ییًٌاوا یقفحى به ؼؿهث وكبال یبىؾ و چىو بكا« یفا٘م»ؿا ؿ هعمؿ ؾق ابحیپؿقي و
 .ؾهؿ یك هییجغ« کاقه»ؼىؾ قا به  یلیفاه

اهسا اوث. « لاؾه یفا٘م»ه کالله  ثقظمؿ یيؿ  به شم واؾؾ ك ییجغ« فك یفا٘م»ؼىؾ قا به  یو فكليؿايً يام ؼايىاؾگ یؿ ذايیو
 بالی هايؿيؿ.« اقهک»ام ؼايىاؾگی بكؼی همچًاو با ي

. ٠بساقت وسًگ ايسؿ کكؾهيّب  1بكای هكظىم ویؿ ظىى  وًگ یاؾبىؾی بك ؾیىاق هىصؿ شاهٟ ؾوحصكؾوک :۲۱یادداؽث 
 .«۳۸۳۱وفات هكظىم هغفىق ویؿ ظىى ابى هكظىم ویؿ ٠لی اکبك ؾوحصكؾوکی فی ٌهك ِفكالمٝفك وًه » چًیى اوث:

ا قفسث و همايصسا یال ؾي یماقیه بكگٍث؛ اها ؾق آيصا ؾق اذك بیهكاون ظس ال قاه وىق ى په الیؿ ظىیظاز و :۲۴ادداؽث ی
. ٠باقت وًگ ايؿ ايؿ و بك ؾیىاق هىصؿ شاهٟ ؾوحصكؾوک يّب کكؾه ق جكاٌیؿه۳۱۱۱ؿ. بكای یاؾبىؾ او  وًگی ؾق وال ؾفى ٌ

 :چًیى اوث
ْحم   ِه ٱلرَّ ِحیِم ِبْسِم ٱللَّ  ِن ٱلرَّ

 هى البالی
 المىتکل يفظ رائمة 

ظاشی ویؿ ظىیى   و لة الىاؾات  ظاز العكهیى الٍكیفیى  شًث و قٔىاو آقاهگاه  پًاه وفات هكظمث و غفكاو
ؾق ٌهك ٌام بصىاق قظمث ایمؾی پیىوث. ه١ٝمه که ؾق هكاش١ث ال هکه هكظىم آویؿ هعمؿ ؾوحصكؾوکی ابى 

 .۳۱۱۱بحاقیػ هفحن ٌهك ِفك المٝفك هى ٌهىق وًة 
 

_______________________________________________ 
 ٌىؾ. آباؾ هعىىب هی های ظىى آباؾ بىؾ اها اکًىو شمء ایى ٌهك ٌؿه و یکی ال هعله . ؾوحصكؾوک ؾق گفٌحه قووحایی کاه   شؿا ال ظىى1



 

 

 و به هیك٠ماؾبؽً وىم: هًىىبا
 
 
 
 
 

 بخش سىم:

 زعمادیهًسىباو به ه
 بكؼی ال آيها اظحمال يىبحا  بیٍحكی اوث کسهؾق هىقؾ ی قا يحىايىحین به هیك٠ماؾ بكوايین. آباؾ ال واؾات ظىى یا ٠ؿهيام اشؿاؾ 

سا   ن لاواو آيها جًها یك٠ماؾ پىكاو هح١ؿؾ ؾاٌحه  اها ال هی  هالبیٕاء الىبیکة ۀ. ٘بك يىٌحًؿاو باٌ ۀيىاؾ ن. یكؾکس ییؿا قا ًٌاوساه 
ك٠ماؾ به يسام یه ۀال يى یكشهايیه اهّٰلل آیث ن.یؾوث آوقؾ بهه جًها يام ؾو پىك او قا کى پىك ؾاٌحه یچًؿ يیمؿا اه نه لاوکؿه ٌؿ یًٌ

 فكليؿايً قا يیافحین.اها يام پؿق و   1آباؾ بىؾه ى ظىىکه واکبكؾ  یبالك يام ه ییكب ک
يام اشسؿاؾ بساالجك   یکافحى به هؿاقیًؿه با ؾوث یه ؾق آکؿ یى اهیبا ا  نیآوق یه« ك٠ماؾیهًىىباو به ه» ى ؾوحه قا ؾق بؽًیا

ال  یکسی یه ظحسکسًیه بسه ِسكف اکسن بلیايصسام يسؿاؾ یا ك شؿاگايهیى گكوه  جعمی. ها ؾق هىقؾ اشؿاؾ باالجك ابحىاو یافثآيها قا 
 وشىؾ ؾاقؾ. اشؿاؾ باالجك یى  اظحمال اٌحباه ؾق اواهیا ن. بًابكیا واؾات  يام اشؿاؾ ؼىؾ قا گفحه  يىٌحه

به ویؿ بسىؾو اوسث.  ؼىؾ و پؿق و چًؿ جى ال اشؿاؾ ٌهكتها  لهاوبهحكیى قاه بكای اذبات ویاؾت ؾق  اللم به ـکك اوث که
 .  ؾق ظال ظأك به ویاؾت ٌهكت ؾاقيؿهؿههای ؾوم و وىم آ کىايی که ياهٍاو ؾق بؽً مۀه

ايسؿ. ایًساو يسه ال  های اؼیك ال شاهای ؾیگسك بسه ایسى ٌسهك ههساشكت کكؾه ؾق وال ی آباؾ ظىى واؾاتال ؾوحه  پؿقاو چًؿ
 آیًؿ و يه ؾق لهكۀ هًىىباو به او هىحًؿ: يىاؾگاو هیك٠ماؾ به ٌماق هی

 آباؾ آهؿه اوث. به ظىى یا ال يؿوٌى ال ُبًؿقآباؾ یمؾ  اوث «هىحكظمی»کىايی که يام ؼايىاؾگی آيها شؿ ال ٓ 
 ايؿ. آباؾ ههاشكت کكؾه ال قاهٍه به ظىى  اوث« قشایی»کىايی که يام ؼايىاؾگی آيها بٓ 

 .بىؾه اوثال هیبؿ یمؾ به ایى ٌهك  ؿ  هصكجٍاوؾاقي« وصاؾی»زٓ آيهایی که يام ؼايىاؾگی 
ز وسیؿ وسلٙاو ٔؼسىاهك ظسا آباؾ ههساشكت و بسا ؼساين هاه يٓ ال هیبؿ یمؾ بسه ظىسى۳۸۱۱ؾٓ ویؿ یعیی ظىیًی ٔهحىلؿ 

 ویؿ شىاؾ و ویؿ هعمؿ و ویؿ ظىیى.آباؾٓ الؾواز کكؾ. پىكاو او ٠باقجًؿ ال:  هعمؿقٔا ٘با٘بایی کؿؼؿای ظىى

 تىضیحی در هىرد سادات هستزحمی
 : ؿیگى یه یهىحكظم اهّٰلل آیثهؿ ؿی٠ هه و

ال ُبًؿقآباؾ  «آلاشاو ؿیو»هعمؿ ه١كوف به  ؿیو ی١ًیآباؾ هحىلؿ ٌؿيؿ اها پؿق پؿقبمقگ ها  پؿق و پؿقبمقگن ؾق ظىى
 2.ؾقن ؼىايؿه بىؾ یکم «ظاز آلابمقگ»ه١كوف به  ىیظى ؿیيبىؾ اها فكليؿي و یآباؾ آهؿ. او قوظاي به ظىى مؾی

_______________________________________________ 
 .۱۱ البیٕاء, َ ق.ک: الىبیکة .1
 .۱۱َ  ه یلىآباؾ شك ىىظ. 2
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 بكوايؿ: ۷ؼىؾ قا يىٌحه اها يحىايىحه اشؿاؾ ؼىؾ قا به اهام ه١ّىم ۀياه اي بك بعاقااليىاق  يىب ؾق همؿهه ٍاویا ىیهمچً
بـى الؼلـن الحجـة  یًیالحغـ یاللـه المغـحشحم ةیهذا ذیالحاج الغ ۺىیة الطاهش ػلىم نئم ذمیخى  مىلی

 شیهحمـذ الؾـه ذیبـى الغـ گبحاج آلـابضس  شیالؾه ىیحغ ذیسضا بى الؼلن الحجة الحاج الغ ذیالحاج الغ
  یف هیفحىح ٕالمذفىو بجىاس نبش یطالب بى الم ینبش یبى الم ماویعل ذیطالب بى الغ ینب ذیآلاجاو بى الغ ذیبغ

 یآباد ٔ الحغـىضدیــ  ًـذسآبادبمؼـة عـلطاو ـ ب یفحـاح ٕالمـذفىو فـش یٔ بى المضدیـ  ًذسآبادبمؼة علطاو ـ ب
 1.یاألَبهاي یلىئالجش 

 ىیبسى قٔسا بسى ظىس یًیظىس یهىسحكظم اهّٰلل یثاـکك ٌؿه اوث: هؿ ًگىيهیس با ظفف الماب س ا ٍاویا ۀياه يىب ۀؼ ِ
ٔهؿفىو ؾق شىاق  كفحىضیابى٘الب بى ه كیبى ه ماویآلاشاو بى ابى٘الب بى ول ؿیهٍهىق به ظاز آلابمقگ بى هعمؿ هٍهىق به و

 ٓ.مؾیولٙاو ؾق بًؿقآباؾ  ۀٔهؿفىو ؾق بم١ كفحاضیٓ بى همؾیولٙاو ؾق بًؿقآباؾ  ۀپؿقي ؾق بم١
 هىحكظمی چًؿ يکحه لابل ج هل اوث: اهّٰلل یثاؾق هىقؾ گفحۀ شًاب ویؿ هؿ

بسه  «كفحساضیه بسى كابى٘السبیه»به يام  یآو  ٌؽّ یۀآباؾ ِىقت گكفحه که ؾق ظاٌ ؾق ظىى یا ق ه١اهله۳۸۱۱ والیکٓ 
 جىايسؿ یٌؽُ ه ىیا كيؿ یگ یهك لكو وه پٍث قا ؾق يٝك ه یؾق ٠لن ايىاب  بكا ًکهی٠ًىاو ٌاهؿ  ههك لؾه اوث. با جىشه به ا

 . كفحىضیاوث يه ه كفحاضیوًؿ ه ىیاؾق  كابى٘البیجفاوت که پؿق ه ىیباٌؿ با ا یىحكظمه آلای ۀياه هماو ٌؽُ ؾق يىب
که ؾق وًؿ ـکك ٌؿه   كابى٘البیآباؾ آهؿه  پؿقبمقگ پؿقي ـکك کكؾه اها ه شؿي قا که به ظىى ىیاول یشًاب هىحكظمؾوٓ 

 آباؾ بىؾه اوث. ؾوقجك ؾق ظىى یلیؼ
بسه   آباؾ ؾاقؾ حۀ ظىىيٓ فكليؿ ظاز هیكلا ظىیى که ا٘ ٠اجی ؼىب ال گف۳۱۱۱ٌٓ ظاز آلا هعمؿ ٘با٘بایی ٔهحىلؿ وه

 ايؿ ٔيه ال بًؿقآباؾٓ. آباؾ آهؿه ها ال يؿوٌى به ظىى ایًصايب گفث که اشؿاؾ هىحكظمی
الٍاهؿ ٠لی ـلسک »ق هیكابى٘الب ٌهاؾت به ه١اهله ؾاؾه اوث. ؾق ظاٌیه آهؿه: ۳۸۱۱ؾق وًؿ ؾیگك هكبىٖ به هماو وال 

 لبلی لؾه ٌؿه اوث. و لیك آو  هماو ههك ؾق وًؿ «ؼل  هكظىم هیكفحاض يؿوًٌی

_______________________________________________ 
 .۱  َ ۳۱۱بعاقااليىاق  ز . 1
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 كاطًّ            دـیٍ         طاْغِ           عضا ػظعا )َجًّ(           سهیم تیگى          ؿاصات
 ف(۲۹۶۹آتاص )ت: دـٍ ف(    ۲۹۰۶آتاص ف،      )ت: دـ۲۹۰۲ٍآتاص )ت: دـٍ          

 ف(۲۹۳۶آتاص ص: دـٍ           

  تیگى    صضیوّ دـیٍ          عهیّ             عضا              دثیة         
 ف(۲۹۰۹ف،     )ت:۲۹۹4ف(    )ت: ۲۹۰۳)ت:

 أالص( تی                        

 ؿیض تاهغ            ؿیض ػثاؽ كاطًی                 
 آتاص( )ص:دـٍ                                1ٓٔ م       

 يذـٍ      ْاصی       يٓضی

 يذًضدـاو             ادـاٌ      
 ف(۲۹۳۰ف()ت:اصلٓا۲۹۳۲ٌ)ت:اصلٓاٌ

 يذًضپاعؿا    ْاَیّ     عیذاَّ  
 ف(۲۹۳۰)ت: 

 ظاهؿ   ههؿی       ظىى  

 

 ؿیض ػثاؽ طثاطثایی                               ؿیضػهی 
 4۳م       ف،                       ۲۲۳۰آتاص )ت: دـٍ

 (ف۲۹۶۲آتاص ص:دـٍ 

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
 
 
 
 
 

 ادًض              يذًض             سهیم              تاهغ            يذًٕص              جٕاص                                تیگى كاطًّ
 ٙٙف(   م ۲۹۵۲آتاص )ت: دـٍ         ٘ٙف(      م ۲۹۲۵)ت:   ٙٙ م            ف( ۲۹۲۵ آتاص )ت: دـٍ               

 يذًض           يغیى    
 ف(۲۹۶۰)ت:

 ثُا        ايیغػهی
 ف(۲۹۳۰)ت:        

 ػْغا

 ػهیغضا
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 ؿیض ػثاؽ كاطًی                           ؿیض تاهغ 
 آتاص( )ص:دـٍ                                1ٓٔ م      

 ؿؼیض     يغضیّ      عاضیّ     عؿٕل   

 يذًض        يغیى        يذثٕتّ اػظى      اصـغ        يٓضی       اکغو   

 ثاطثایی                                ؿیضػهیؿیض ػثاؽ ط                 
 ۲۵۵ م       ف،                       ۲۲۳۰آتاص )ت: دـٍ                

 (ف۲۹۶۲آتاص ص:دـٍ                 

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
 
 
 
 
 

 ادًض            يذًض               يذًٕص   تاهغ                                           سهیمجٕاص                         تیگى كاطًّ
 ٙٙم            ٗٙم               ٙٙف،          م ۲۹۵4آتاص )ت: دـٍ  ف(  ٕٖٓٔ)ت:     ٗٙ م                         

 ف(۲۹4۳آتاص ص: دـٍ                                                            

 يجتثی           يغتضی             يغیى         يذًض               يذـٍ   يجیض                        اهلل عٔح      
 ف،    ۲۹۰۵ف(                   )ت: ۲۹۹۶ف(      )ت: ۲۹۰۶ف(  )ت: ۲۹۰4ف(  )ت: ۲۹۰۵)ت:  

 ف(۲۹۳۳آتاص  ص: دـٍ                                                                                                

 يغتضی         یاؿیٍ يٓضی          يیثى
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 ؿیض ػثاؽ كاطًی                           ؿیض تاهغ 
 آتاص( )ص:دـٍ                                 1ٓٔ م    

 عضا كغیضِ      كٓیًّ

 ؿیض ػثاؽ طثاطثایی                              ؿیضػهی  
 ٓٓٔ م                           ف، ۲۲۳۰آتاص )ت: دـٍ 

 (ف۲۹۶۲آتاص ص:دـٍ  

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
 
 
 
 
 

 تاهغ              ادًض                      سهیم                يذًض          يذًٕص                      تیگى     جٕاص      كاطًّ 
 ٘ٙم            ف(۲۹۲4آتاص  )ت: دـٍف(    ٕٖٓٔ)ت:     ٗٙ م      ف(  ۲۹۲۰آتاص  )ت: دـٍ                  ٗٙ م

 يؼصٕيّ     كاطًّ    دـیٍ          اػظى     َگاع       ػظعی      اتٕطانة  

 دـیٍ      دـٍ     يذـٍ     کًال     اكغف     يذًض    اصـغ يؼصٕيّ    ػهی
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 ؽ كاطًی                                         ؿیض تاهغؿیض ػثا 
 1ٓٔ م      

 يغیى         يذـٍ               دـیٍ               يٓضی     يذثٕتّ
 ف(۲۹۰4ف(  )ت: عی۲۹۰۲ف(  )ت: عی۲۹۰۲)ت: عی        

 يغیى     ؿًیّ      يذثٕتّ      يذًض 

 عضا        يصطلی         دـٍ          يذًض          دـیٍ              تیگى          صضیوّ        كاطًّ
 ٖٓٔم         ٕٓٔ م    ٕٓٔم                 ٔٓٔم           ٕٓٔم                                      

 ضیاء                                                       اؿًاػیم               
 ف(۲۹۲۶آتاص  ف،                                         )ت: دـ۲۹۹۰ٍ)ت:          

 ف(۲۹۳۶آتاص ص: دـٍ      

 يذًضطاْا       يذًضػطا  
 ف(۲۹۳۶ف(   )ت:۲۹4۳)ت:

 ايیغ    يائضِ

 كائؼِ             كغػاص
 ف(۲۹4۳)ت: تٓغاٌ         

 ؿیض ػثاؽ طثاطثایی                   كاطًی ػهی ؿیض    
 ۳۳ م                   ف،   ۲۲4۲آتاص )ت: دـٍ

 ف(۲۹۶۵آتاص ص: دـٍ 
 

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
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 ؿیض تاهغ        یض ػثاؽ كاطًی                                  ؿ 
 1ٓٔ م      

 ىاكغف         دـٍ                      یضاهلل                      اؿضاهلل                  دـیٍ)عضا(         يٓضی         يغی
 ف،۲۹۰۲ف(    )ت: ۲۹۰۰ف(    )ت: ۲۹۹4آتاص ف،       )ت: دـ۲۹۰۰ٍف(         )ت: ۲۹۰۳)ت: عی         

 ف(۲۹۳۲ص: تٓغاٌ تٓلت ػْغا                                                       ص: عی                                    
 أالص( ف، تی۲۹۶۹                                    

 ادـاٌ              اؿًاػیم       
 ف(۲۹۳۲ف(  )ت: عی۲۹۳4)ت: عی

 انّٓ           یضاهلل          تٓاعِ
 ف(۲۹۶۰)ت: عی         

 ػهی            ػغكاٌ      
 ف(۲۹4۰ف(  )ت: ۲۹4۲)ت: 

 اؿًاػیم عضا           دـٍ       يصطلی               يذًض         دـیٍ              تیگى       ضیاء      صضیوّ       ًّكاط
 ٓٓٔم        ٕٓٔم       ٖٓٔم       ٕٓٔم     ف،   ۲۹۲۹)ت:        ٕٓٔم                    ٓٓٔم                  

 ف(۲۹۳۲آتاص ص:دـٍ                                                             

 ؿیض ػثاؽ طثاطثایی                    كاطًی ػهی ؿیض    
 ۳۳ م                    ف،   ۲۲4۲آتاص )ت: دـٍ

 ف(۲۹۶۵آتاص ص: دـٍ 
 

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
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 ؿیض ػثاؽ كاطًی                                         ؿیض تاهغ 
 ۲۵۰ م      

 ادـاٌ        صعؿا  
 ف(۲۹۳۰)ت: اصلٓاٌ      

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
 
 
 
 
 

 اؿًاػیم    ضیاء         يذًض           تیگى             صضیوّ             عضا كاطًی               دـٍ كاطًّ
 ٓٓٔم      ٓٓٔم     ٔٓٔم      ٖٓٔف(      م ۲۹۹۰آتاص )ت: دـٍ                                        

 دـیٍ                                                                                                            يصطلی               
 ف،۲۹۲۲)ت:  ف،                                                                                                   ۲۹۲۰)ت:           

 ف(۲۹۳4ف(                                                                              ص: تٓغاٌ، تٓلت ػْغا ۲۹۳4ص:تٓغاٌ، تٓلت ػْغا 

 يغضیّ            ػهی                 صأص                        دًیض       عاضیّ      دـیٍ    
 ف(۲۹۶۳ أالص(       )ت: تی۲۹۶۰ف(   )ت: ۲۹۶۲آتاص ف(  )ت: دـ۲۹۶۲ٍ)ت:              

 اػظى      کًال    جًال      جالل     اکغو اػظى      يذًض     اصـغ     يٓضی     اکثغ       دـٍ

 ؿیض ػثاؽ طثاطثایی                  كاطًی ػهی ؿیض    
 ۳۳ م                  ف،   ۲۲4۲آتاص )ت: دـٍ

 ف(۲۹۶۵آتاص ص: دـٍ 
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 ؿیض ػثاؽ كاطًی                                         ؿیض تاهغ 
 1ٓٔ م      

 ػهی         
 ف,۲۹۰4آتاص )ت:دـٍ

 ف(۲۹۳۶آتاص  ص: دـٍ 

 يغیى

 
 

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
 
 
 
 
 

 اؿًاػیم             يصطلی     صضیوّ              تیگى       دـٍ كاطًی   كاطًّ            دـیٍ     
 ٓٓٔيذًض     م    ٕٓٔ م    ضیاء            ،ف۲۹۵۳آتاص )ت:دـٍ      عضا                  ٕٓٔ م

 ٔٓٔم               ٓٓٔف(         م ۲۹۳۵آتاص ص: دـٍ                ٕٓٔم              

 يذًٕص       ػْغا        عضا            يغیى        يذـٍ                        ادًض           اكغف          يذًض             
 (ف۲۹۰۳آتاص ف(      )ت:دـ۲۹۰۵ٍآتاص ف(     )ت:دـ۲۹۰۰ٍآتاص )ت:دـٍ   (ف۲۹۹۰آتاص )ت:دـٍ  (ف۲۹۰۹آتاص )ت:دـٍ 

 ؿجاص                         ْاصی                        يٓضی                      دـٍ          
 ف(۲۹۳4ف(    )ت:اصلٓا۲۹۳۰ٌآتاص ـٍف(     )ت:د۲۹۳۶ف(     )ت:اصلٓا۲۹۳۲ٌآتاص )ت:دـٍ

 ػهی      يغیى            َضا           يٓضی  
 ف(۲۹۳4آتاص )ت:دـٍ  ف( ۲۹۳۰آتاص )ت:دـٍ      

 كاطًّ                   اػظى      اکغو            
 يٓضی                  اتٕانلضم          

 ف(۲۹۶۶آتاص ف( )ت:دـ۲۹۰4ٍآتاص )ت:دـٍ

 يغیى

 ؿیض ػثاؽ طثاطثایی                  كاطًی ػهی ؿیض    
 ۳۳ م                    ف(۲۹۶۵آتاص )ص: دـٍ
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 يغضیّ     اكغف        يُیغِ      صأص        عؿٕل             

 ؿیض تاهغ                     ؿیض ػثاؽ كاطًی           
 ٖٓٔم                                                        

 يذًض         ػطیّ

 كاطًّ

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 داج ؿیض ػهی
 
 
 
 
 

 يذًض                   دـیٍ                   دـٍ                    كاطًّ

 عضا                ػثاؽ               كاطًّ     
 ف(   ۲۲۳۶آتاص )ت:دـٍ               

 كاطًّ 

 كاطًّ                 يذًض         عتاب       دـٍ             عیذاَّ              دـیٍ     

 دـیٍ      كاطًّ  يٓغصاص      

 عهیّ       ػطیّ       اػظى  ػهی     ػثضانؼظیى       ؿاصات        
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 داج ؿیض ػهی
 
 

 داج ؿیض تاهغ
 
 

 ؿیض دـٍ
 
 

 ؿیض عضا

 تیگى ؿیض دـیٍ كاطًی            ؿکیُّ 

 يذًض                                                              عضا         
 ف(۲۹۲۳آتاص )ت:دـٍ                                         ف(۲۹۲۵آتاص )ت:دـٍ

 اصـغ       دـیٍ       جالل دـٍ        ػهی
 ف(۲۹۰۵آتاص دـٍ)ت:       

 ػیـی      يُیغِ        ایًاٌ     يهیذّ

 اتغاْیى      ػثاؽ       دـٍ    دـیٍ      كاطًّ

 كاطًّ
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 َغگؾ     يذـٍ        يغیى
 ف(۲۹۳۵)ت: صژکغص      

 ٔدیض        يغضیّ          ايیٍ          اكغف         دًیض         
 (۲۹۶۹ف(          )ت:صژکغص۲۹۶۵ف(       )ت:صژکغص۲۹۶4 )ت:صژکغص

 يجتثی            ػْغا       دـیٍ             ايیغػهی     
 ف(۲۹۳۲ف( )ت: اههیض۲۹۳۶)ت: كیغاػف(         ۲۹۳۶)آتاصِ: 

 ؿاعِ

 ؿیض يذًض 
 

 آها کٕچک
 

 داج ؿیض يذًض
 

 ؿیض هاؿى

 
 ؿیض هاؿى

 ؿیض يذًض كاطًی                                                         ؿیض اتغاْیى 
 ص:ٔعػَّ( آتاص, )ت:دـٍ                                                                         

 ػهی                       هاؿى      تیگى     كاطًّ         دـیٍ         صـغی   
 آتاص( آتاص(              )ص:دـٍ ف(       )ص:دـ۲۹۶۲ٍص: صژکغصيؼغٔف تّ ؿیضيـیخ،)

 ٍ          يذًض ػهی        دـ 
 صضیوّ          ػْغا      

 تیگى        جٕاص               
 (۲۹۲۲آتاص )ت:دـٍ

 دـیٍ               
 ف,۲۹۲۲آتاص )ت:دـٍ     

 ف,۲۹۲۰ص:حصژکغ يٓاجغت تّ 
 ف(۲۹4۲صژکغصص:        

 صضیوّ      دـیٍ      دـٍ       كاطًّ        عضا         یضاهلل
 ف(۲۹۰۰آتاص )ت: دـٍ                 

 كاطًّ           ػثاؽ  
 آتاص( )ص:صژکغص(      )ص:دـٍ

 
 

 تیگى                     

 يذًض          كاطًّ

 كاطًّ

 اصـغ                     عضا       گْٕغتیگى)كٓغتإَ(           عیذاٌ          يیغػا              ػْغا        ػْغِ         جؼلغ         
 ف(۲۹۹۶غص)ت:صژک                                        (ف۲۹۰۳ف(  )ت:صژکغص۲۹۰4)ت:اؿاليیّ ف( ۲۹۰۲صژکغص )ت:

 كاطًّ

 يُصٕعِ    دـیٍ
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 كاطًی دثیة ؿیض
 )ص: صژکغص(

 
 
 ػهی
 آتاص( )ص: دـٍ

 يذًض        ؿیضِ تیگى  
 )ص: صژکغص(

 

 ؿیض عضا
 
 

 دـیٍ كاطًی
 ف(۲۹۲۲)ت:دـٍ آتاص

 عضا ػهی         ػْغا       
 ف(۲۹۰۲)ت:كیغاػ               

 َضا                 ايیغدـیٍ  
 ف(۲۹۳۳)ت:كیغاػ                 

 داج دـیٍ
 
 
 يیغدـٍ  

 يیغ كاطًی       ؿیض ػهی كاطًّ                  ؿهطاٌ          ؿیض دـیٍ          
 آتاص( صؿتجغص( )ت ٔ ص:دـٍ آتاص,ص: )ت:دـٍ

 يذًضػهی           تیگى     تیگى        كاطًّ تیگى            دـٍ              َگاع عهیّ  
 آتاص( )ت ٔ ص:دـٍ                                ف(               ۲۹۶۲آتاص )ص:دـٍ               

 تیگى كاطًّ      اكغف           دـیٍ      
 ف(۲۹۰۹آتاص )ت:دـٍ          

 جًال                    کًال                 يهٕک  اکغو               
 يٓضی                   ْاصی                  يذـٍ           

 عضا ػهی   دـٍ         

 تتٕل

 كاطًّ             طاْغِ  
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 ؿیض اتغاْیى 
 آتاص( )ص:دـٍ

 ؿیضدـٍ طثاطثایی                                              ؿیض يذًض طثاطثایی                       
 ف(۲۹۹۲آتاص،ص:صـاص،ح )ت:دـٍ                           ص:صـاص(                              آتاص، )ت:دـٍ

 

 جًال          اؿًاػیم                           دثیة                       کًال         كاطًّ         
 )ت:صـاص(        )ت:صـاص(                     ف(  ۲۹۶۰)ص:صـاص                                          

 اهلل        ياكاء    يذًض   

 ػْغا    تی تی   عدًاٌ         سضیجّ      عدیى

   ؿًیّ       دـیٍ    ػهی         ػْغا       يذًض      نیال         كاطًّ

 ػْغا  يذًض       جٕاص      

 جالل      جهیم           اکثغتی     صًض            ؿکیُّ تی  سهیم                      اتغاْیى        يٓضی          تی      گْٕغ تی
 ٙٓٔم    ٙٓٔم   ـاص(  ص )ت:     ٙٓٔم                   ف(۲۹۶۶)ص:صـاص       ٙٓٔف(       م ۲۹4۲)ص:صـاص                

 ػْغِيذًٕص      يُصٕع       اکغو    اؿضاهلل      اػظى      سضیجّ       دـیٍ دـٍ       ػْغا   ػطیّ    
 ف(01ٖٔ)ت: صـاص                  ف(۲۹۰۹)ت: صـاص   

 كاطًّ       انضیٍ     ػهی يغیى     َٕعانضیٍ      َاػَیٍ        كًؾ    اكغف    ادًض

 كاطًّ           يجتثی
 ف(۲۹۳۹)ت: آتاصِ           

 يهیکا      يثیُا

 ٔدیض     ػهی

 ػهیغضا     کیًیا
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 ؿیض اتغاْیى
 آتاص( )ص:دـٍ

 ؿیضدـٍ طثاطثایی                            ؿیض يذًض طثاطثایی                       
 ف(۲۹۹۲ص:صـاص،ح آتاص، دـٍ )ت:                                                    ٘ٓٔ م      

 

 تی   جهیم             جالل تی تی     اکثغ            صًض        ؿکیُّ سهیم     گْٕغ تی          اتغاْیى     يٓضی     
 ف،۲۹۶۰)ص:صـاص                                :صـاص(  ص )ت ٔ    ٘ٓٔم                    ٘ٓٔم       )ت: صـاص(     ٘ٓٔ م

 (أالص تی                                                                                                                                    

 کاظى      ػظیى        اكغف      ؿؼیض
 ايیغ        كاطًّ       يجیض            

 يجتثی   دـٍيغتضی            دـیٍ    يصطلی   ؿاعِ    
 ف(۲۹۰۲)ت: صـاص                 

 تی           يذًض             هضؿیّ تی         تإَ تی يذـٍ             گْٕغ تی     
 ف(۲۹۲۰)ت:صـاص                                       (ف۲۹۲۳)ت:صـاص،

 نیال           ػْغا             يغیى            ْاجغ يذًضجٕاص     ػاطلّ       ػانیّ آيُّ        

 عضا           گهُٕف        
 ف(  ۲۹۳۹)ت: آتاصِ
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 یض َویؿ  
 آتاص( دـٍ )ص:

 غکػـ یض ػهیؿ                      
 )يلٕٓع اؿت کّ تاَی يـجض جايغ صؿتجغصٔک اؿت(

 غػا(          یاصـغ)ي یض ػهیؿ                   ض يذًض          یداج ؿ        
 (ف۲۹۰۹صآتا )ص:دـٍ             (      أالص ف, تی۲۹۳۶آتاص )ص:دـٍ

 گىیت وّیٍ                 صض)َصغاهلل(                 دـ یٍ كاطًیدـ       ٍ             یدـ 
 ٔٔٔف,               م ۲۹۲۲آتاص, )ت:دـٍ                   ٔٔٔم 

 ف(۲۹4۵آتاص ص:دـٍ                               

 گى                    ػْغا  یت ُّکیادتغاو                 ؿ                       
 اهلل                        عضا                          اصـغ                 يذـٍ عٔح                     یػه           
 ف(۲۹۰۹ف( )ت:اصلٓا۲۹۰۶ٌآتاص کًالف(    )ت:۲۹۰۳)ت:اصلٓاٌ    (ف۲۹۰۳آتاص )ت:دـٍ (ف۲۹۰۹آتاص )ت:دـٍ

 ٕثغکدـٍ             كاطًّ
 ف(۲۹۳۶)ت:اصلٓاٌ    

 دـیٍ        ػْغا          عضا           
 ف(۲۹4۳)ت: اصلٓاٌ    ف(۲۹۳۰)ت:اصلٓاٌ

 ٍیدـ        يٓال   يٓغصاص             
 گىیت ٍ     كاطًّیغِ       دـیيُ ف(۲۹۳۳ف(  )ت:اصلٓا۲۹۳۵ٌآتاص )ت:دـٍ

 ف(۲۹۳۲آتاص ـٍ)ت:د    

 اصـغ یض ػهیاالؿالو ؿ دجت
 غػایض يیيؼغٔف تّ ؿ

 (ف۲۲۰۲آتاص  دـٍ)ص: 

 داج آها دـٍ                
 ف،۲۲۹۵م / ۲۲۶4)ػَضِ صع       

 ػـکغ انطثاطثائی( َوق يٓغ: دـٍ تٍ ػهی

 ػْغا        كاطًّ
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 یض َویؿ  
 آتاص( دـٍ )ص:

 غکػـ یض ػهیؿ                    
 )يلٕٓع اؿت کّ تاَی يـجض جايغ صؿتجغصٔک اؿت(

        غػا(   یاصـغ)ي یض ػهیؿ               ض يذًض          یداج ؿ        
 (ف۲۹۰۹آتاص )ص:دـٍ        (      أالص ف, تی۲۹۳۶آتاص )ص:دـٍ

 گىیت وّیدـٍ                 صض        )َصغاهلل(         یٍ كاطًیدـ       ٍ             یدـ       
 ٓٔٔم             (      ف۲۹4۵آتاص )ص:دـٍ

 اصـغ یض ػهیاالؿالو ؿ دجت
 غػایض يیيؼغٔف تّ ؿ

 (ف۲۲۰۲آتاص  دـٍ)ص: 

 داج آها دـٍ

 اهلل ػْغا         ػهی        اصـغ )ادًض(        عٔح
 يغیى   يذًٕص    يذًض     جٕاص     ػْغا     َغگؾ   طاْغِ  

 دـیٍ       یگاَّ
 كائؼِ        صاصم         دـیٍ

 يغیى        عضا      كاطًّ      کٕثغ
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 یض يذًض تاكٕعؿ  
 آتاص( دـٍ )ص:   

 ؿیض عضا              تیگى        ؿیض اؿًاػیم تاكٕع              كاطًّ  
 ف،                       ۲۲۳4آتاص )ت: دـٍ

 آتاص( ص: دـٍ     

 عتاتّ      ياْغر        دـیٍ         عهیّ
 ف(۲۹۲۵آتاص )ت: دـٍ                 

 دـیٍ

 ی کغتالییداج

 يذًض           ػهی

 ؿیض عضا                                        ؿیض اتغاْیى         
 ف،۲۹۲۵)پیق اػ تٕنضف پضع اػ صَیا عكت،             )ص: اطغاف تٕكٓغ

 آتاص( ف(                    ؿُگ یاصتٕص صع هثغؿتاٌ دـ۲۹۶۳ٍآتاص ص: دـٍ   

 تیگى    يذًض          

 آيُّ        ػهی        عضا                دـٍ        ػْغا

 يیثى         يتیٍ       اتٕانلضم

 دـٍ                         دـُیّّ        
 ف(۲۹۲۲صآتا )ت: دـٍ

 يذًض               صضیوّ              ػهی      دـیٍ                                     
 ف(۲۹۰۰آتاص ف(               )ت: دـ۲۹۰۰ٍآتاص ف(            )ت: دـ۲۹۹۳ٍآتاص )ت: دـٍ

 ْاَیّ       ايیغدـیٍ        ػْغا ػْغِ       ؿًیغا
 ف(۲۹4۳آتاص )ت: دـٍ    

 ْاجغ
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 تیگى                       يذًض                  اػظى كاػصِ       ػهی                           كاطًّ  
 ف(۲۹۲4)ت: اصلٓاٌ    ف(                                      ۲۹۹4)ت: صؿتجغص     

 يجتثی       ػْغا       ايیغدـیٍ     
 ف(۲۹۳۰ف(       )ت: اصلٓا۲۹۳۲ٌ)ت: 

 يٓـا        يجتثی          اكغف             يذـٍ                يیثى 
 ف(۲۹۶۲ف(  )ت: تٓغا۲۹۰۰ٌف(            )ت: تٓغا۲۹۰۹ٌ)ت: تٓغاٌ       

 يیثام          يٓال      يٓضی        
 ف(۲۹۳۵ف(     )ت: تٓغا۲۹4۳ٌتٓغاٌ)ت: 

 دـیٍ                   ػهی        
 ف(۲۹4۶ف(  )ت: تٓغا۲۹۳۲ٌ)ت: تٓغاٌ

 يٓضی          كاطًّ        
 ف(۲۹۳۰)ت: تٓغاٌ 

 داج ؿیض يذًض صؿتجغصٔکی

 تیگى تیگى       يیغػا دـیٍ        كاطًّ       ؿکیُّ صادة       ػْغاتیگى      ػیُة        يیغػا يذًضػهی طثاطثایی          يؼصٕيّ
 ۲۲۰م               )ص: َجق(                                                                                       

 ؿیض يذًض                           آهادـیٍ                                 ؿیض يغتضی
 ۲۲۰ف،                         م ۲۹۵۲)ت: صؿتجغص                      ۲۲۰م  

 ف(۲۹۳۲ص: صؿتجغص                                  
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 تیگى     يجتثی         يذًضػهی        دـیٍ               عضا                اصـغ   ػْغِ

 كاطًّ       ػهی    دـیٍ    جالل    کًال 

 يٓغی    يٓضی    كاطًّ     يٓلیض

 تیگى         جٕاص           اکغو          دـٍ                      دـیٍ            اكغف ػهی      كاطًّ           
 ف(۲۹۰۰ف(  )ت: صؿتجغص ۲۹۰۳ف(     )ت: صؿتجغص ۲۹۰۹ف(     )ت: صؿتجغص ۲۹۰4)ت: صؿتجغص 

 كٓیًّ    ايیغدـیٍ     ػْغا ػْغا        يذًض      َغگؾ عؤیا        ؿاعا

 ػْغا  يغتضی                   
 ف(۲۹4۲)ت: تٓغاٌ 

 كاطًّ       دـُا        ػْغا

 داج ؿیض يذًض صؿتجغصٔکی

 آهادـیٍ                                      ؿیض يغتضی                ؿیض يذًض                 
 ف،۲۹۵۵)ت: صؿتجغص                                ۲۲۹)ص: صؿتجغص(                                م 

 ف(۲۹۳۲ص: صؿتجغص                                                                                           

 صعؿا

 تیگى تیگى       يیغػا دـیٍ        كاطًّ       ؿکیُّ ػْغاتیگى      ػیُة        يیغػا يذًضػهی طثاطثایی          يؼصٕيّ   صادة    
 ۲۲۰ف،ص: َجق(                          م ۲۹۵۶م / ۲۹۰۶)ػَضِ صع:                                        

 ػیُة ْـتی
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 ؿهطاٌ تیگى       يذًض              كاطًّ ؿهطاٌ                يصطلی         طٕتی كٓغتإَتیگى         یضاهلل        ؿکیُّ
 ف،          ۲۲۳۰ف(                       )ت:۲۲4۲ف،                               )ت:۲۲۳۰)ت:                 

 ف، کضسضای صؿتجغص(۲۹۰۳ص:     ف(                                                        ۲۹۳۳ص:                  

 تإَ      دـیٍ       كشغانـاصات     يجتثی يهک
 ف، ۲۹۹۹ف(             )ت:۲۹۰۵)ت:             

 ف(۲۹4۹ص:                                            

 يیالص     كاطًّ

 صـغا      دـیٍ )ايیغدـیٍ(        كاطًّ
 ف(۲۹۰۶)ت:   

 ضیّػْغا       يذًض        يغ
 ف(۲۹۳۲)ت:        

 تیگى        صاصم         ػْغاتیگى          دـٍ )يجتثی(  دـیٍ            كاطًّ     
 ف(۲۹۹۳ف(                         )ت:۲۹۹۰ف(                        )ت:۲۹۰۲)ت:

 يٓضی     كائؼِ كیًا      ػهی        عؤیا 

 يذًضجٕاص    كاطًّ

 داج ؿیض يذًض صؿتجغصٔکی

 تیگى تیگى      كاطًّ     ؿکیُّ ػْغاتیگى      يیغػا يذًضػهی           يیغػا دـیٍ طثاطثایی        ػیُة       يؼصٕيّ  صادة     
 م، کضسضای صؿتجغص(۲۲۰۵)ت:           ۲۲۹م                                    
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 یض يذًضؿ

 يذـٍ                                 عضا                         آهايیغػا

 یض دـیٍؿ       
 )يؼغٔف تّ داج آهاتؼعگ(

 ؿیض عضا                   
 
 

 ؿیض يیغػا                   
 آتاص، )تاَی يـجض دضغت اتٕانلضم)ع( صع دـٍ

 هثال يؼغٔف تّ يـجض يیغػا تٕص(      

 يغیى        ػْغا          يذًض          كاطًّ         جٕاص     يصطلی)اکثغ(     دـیٍ        ػهی             دـٍ
 أالص( ف، تی۲۹4۳آتاص )ص: دـٍ                                                                                                                 

 عضا      يٓضی   اتٕانلضم

 اهلل         ػهی         دـیٍ ػیُة         عٔح

 يؼصٕيّ   يذًض      ػْغا

 يذًض

 ى      كاطًّاػظ

 تیگى ػهی      طاْغِ      يغضیّ        يذًض      كاطًّ

 يذًضيٓضی  ػهی   كاطًّ   دـٍ ادًض    كاطًّ     يٓضیّ
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 ؿیض دـٍ
 آتاص( )ص:دـٍ

 ؿیض اکثغ         ؿیضيیغػا              ؿهطاٌ       ؿیض ؿهیًاٌ اتغاْیًی              ؿیض عضا طثایی     
 أالص( )ت:دـٍ آتاص، ص:دُای ؿًیغو(         )تی               ٘ٔٔم                       

 عضا   يجتثی   يغتضی

 اکثغ ؿیض ػهی
 آتاص( )ص: دـٍ

 ػثاؽ                               كاطًّ                             يذًض   
 )ص:دُا(                                           ف(               ۲۹۳۲)ص: دُا

 یضاهلل     اكـغتیگى    صأص          ػهی        اتغاْیى        دـیٍ           کًال     

 دـٍ      يذضثّ        ػثضاهلل  
 ادًض        يٓضی       

 يغیى     يذـٍ     ػْغا     يٓضی    ؿًاَّ    يٕؿی     يؼصٕيّ

 َیغِ        يُیغِ 
 عدًت       ػثاؽ     

 يذًض           دًیض

 ؿهیًاٌ           آهايیغ               عيضاٌ             جالل              َاصغ                 دـاو

 نیال     ػْغا         يغیى
 کاظى      يٓضی     يجتثی    

 كاطًّ     ػْغا
 يذًٕص       اتغاْیى    

 يذًض           يیالص
 پغَیا
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 ؿیض دـٍ
 آتاص( )ص:دـٍ

 ؿیض اکثغ                  ؿیض ؿهیًاٌ اتغاْیًی               ؿیض عضا طثایی          ؿیضيیغػا       ؿهطاٌ      
 ٗٔٔ أالص(                     )ت:دـٍ آتاص،                        م )تی                     

 ف،۲۹۵۵دضٔص يٓاجغت تّ ؿضِ                                          
 ف(   ۲۹۲۲ص:ؿضِ                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکثغ ؿیض ػهی 
 آتاص( )ص: دـٍ 

 ػهی اکثغ              گْٕغ     ؿاصات       كاطًّ         ؿهطُت          داجیّ         ػثضانذـیٍ                
 أالص( ف، تی۲۹۲۲ؿضِ ف(     )ص:۲۹۲۲ؿضِ ف،    )ص:۲۹۲۵ف(                )ت: صـاص۲۹۰۳)ص:صژکغص

 ف(۲۹۳۳ص: ؿضِ                                       

 َغگؾ               ػثاؽ           يؼصٕيّ               سضیجّ                 ػهی
 ف(۲۹4۳ؿضِ  )ص:                                                                                    

 یٍ          يذًضدـٍيذًضعضا             يذًضدـ

 ػیُة      يذـٍ       ػْغا       يجیض      ػْغِ       يذًض      دـیٍ       يجتثی



 

 

 بؽً چهاقم: اوًاؾ و هؿاقک

 
 
 
 
 

 خش چهارم:ب

 کذار اسًاد و ه

  بكقوسی اوسًاؾ و کىايی که يحىايىحین ياهٍاو قا به هیك٠ماؾ بكوايین هايؿه بكای ؾوث یافحى به اواهی اشؿاؾ باالجك جًها قاه بالی
 لیاؾ ال واؾات قا با همیى هؿاقک به ؾوث آوقین. ٠ؿۀجاکًىو يىب  هؿاقک اوث.

آباؾٓ قا يؿاٌسحین  ظاز ویؿ ظىى ٔبايی هىصؿ ظاز ویؿ ظىى ؾق ظىسى کحاب  يام اشؿاؾ باالجكایى چاپ يؽىث  هًگام
بسكاؾق  ظاز ویؿ ظىسىيٍاو ؾاؾ که ال هیاو وًؿهای هح١ؿؾ که ؼاين ظاز ٠مت اهیكی ؾق اؼحیاقم لكاق ؾاؾ  ج١ؿاؾی ال آيها اها 

ً هًىىباو به يىاؾگاو هیك٠مساؾ ال بؽ های ب١ؿ  ؾق چاپ ً قايىاؾگاي او و و ایًگىيه يام ٠كبی بىؾه اوث ظاز ویؿ ٠لی چٍمه
 ايحمال ؾاؾین.

شًاب آلای ویؿ هعمؿ فا٘می فكليؿ ظاز هیكلا ٠بؿالغًی فكليؿ ویؿ هعمؿقٔا جّىیك بیً ال چهل وًؿ قا بكاین اقوسال 
گساو کكؾ. ؾق ج١ؿاؾی ال وًؿها يام بكاؾقاو پؿقبمقگ او ویؿ هعمؿقٔا  ـکك ٌؿه اوث. با ایى وًؿها  يىب ج١ؿاؾ لیساؾ ال يىاؾ

 ؾق چاپ پًصن آوقؾین.  های پیٍیى يیاهؿه بىؾ اها ؾق چاپ هیك٠ماؾ به ؾوث آهؿ که
ليسؿگی  شكلىیسه آباؾ یسا اظمسؿآباؾ هؿاقکی که ؾق آيها اون ویؿی يىٌحه ٌؿه که بیً ال ِؿ وال لبل ؾق ظىىؾاقيؿگاو ال 

ّ٘ ٠ات بیٍحكی اقائه کًنیای ب١ؿه پلكاق ؾهًؿ جا ؾق چا مآيها قا ؾق اؼحیاق جّىیكٌىؾ  کكؾه  ؾقؼىاوث هی هی  .  ا
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 فهكوث هًابٟ
 
 
 
 
 

  هًابعفهزست 

 .ق۳۱۱۱  چاپ اول ۷یاهام ههؿ ۀقٓ  لن  هؤوى۱۱۱ ض ٔؾقگفٌث: یقال یى ٠لیالؿ   هًحصبثا  یاالسبعىو حذ .1
 .ؿیث  ؾاقالمفیالب آل ۀهؤوىك یقٓ  جعم۱۳۱  ٔؾقگفٌث: ؿیػ هفی  ٌاالسشاد .1

  گكوه ٠لمی هصمٟ ـؼائك او هی  وكپكوث ٠لمی: ویؿ ِاؾق ظىیًی اٌکىقی  لیك يٝسك اؾاقه اسًاد هىقىفات اصفهاو .2
 ي.۳۱۱۱س  ۳۱۳۱کل اولاف و اهىق ؼیكیه اوحاو اِفهاو  لن  هصمٟ ـؼائك او هی  چاپ اول  

  یيصفس یال١ٝمس اهّٰلل آیسث ۀحابؽايسکقٓ  لسن  ۳۱۱ ٔؾقگفٌسث: یظىسً ی  هعمؿ بى ٘مٙمىییايساب الطالب فی یلیاالص .3
 .ق۳۱۳۱  چاپ اول  ییقشا یؿ ههؿیك ویجعم

 .ق۳۱۱۱كوت  ؾاقالح١اقف  یى  بیؿ هعىى اهی  وو الشیعةایاع .4

 .ق۳۱۳۱قٓ  لن  ؾاقالرمافه  چاپ اول  ۱۱۱  ٔؾقگفٌث: یػ ٘ىوی  ٌیاالهال .5
 .ق۳۱۱۳كوت  ؾاقالح١اقف  چاپ اول  ی  بیهعمؿبالك هعمىؾك ی  جعمیب ـق ییعی  اظمؿ بى ايساب االششاف .6

 .ق۳۱۱۱الىفاء  چاپ ؾوم   ۀكوت  هؤوىیقٓ  ب۳۳۳۱  ٔؾقگفٌث: یهصلى ۀه٠   بحاس االيىاس .7
 .ق۳۱۳۱چاپ اول   ،ی  ٠كبىحاو  ؾاقالمصحبیحبکك ايه یٓ  جعم۳۱و ۱ لكؤ یًی  هعمؿ ظىبحش االيساب .8

 .ي۳۱۱۱ل اولاف اِفهاو  ک ۀپًحا  اؾاقى ویعىل  ٠بؿااوقاف اصفهاو ۀچخیجاس .12

ؿ یك وسیسجعم  یبسى ظىسى لمس یظىسى بسى ٠لس ۀجكشمس  ق۱۳۱ٓٔليسؿه ؾق  یظىى بى هعمؿ بى ظىى لم  خ قنیجاس .11
 ي.۳۱۱۳  ايحٍاقات جىن  جهكاو  یى جهكايیالؿ ش ل

 .ق۳۱۳۱ك  چاپ ک  ؾاقالفیكیٌ یك ٠لیقٓ  جعم۱۳۳  ٔؾقگفٌث: كک٠ىا   ابىًة دهشقیخ هذیجاس .11
 ۀحابؽايسک  ییقشسا یؿ ههسؿیك وسی  جعمیهؿي یًی  ٔاهى بى ٌؿلن ظىش يسب السادة االيدابکر فی ة لب اللبابجحف .12

 .ق۳۱۳۱  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث
 ي.۳۱۳۱  یيصف اهّٰلل آیث ۀحابؽايک  ییقشا یؿ ههؿیك ویٓ  جعم۳ لكؤ یؿلی  اظمؿ ٠بشة فی ايساب المطهشةکالحز .13
 .  اِفهاوبیاؾ ی  ٠باو١لقیجطب .14
چساپ ه  یحب ال١لمکكوت  ؾاقالی٠بؿالماؾق  ب یك هّٙفیقٓ  جعم۱۱۸  ٔؾقگفٌث: یظصك ٠ىم ي   ابىبیب الحهزیجقش .15

 .ق۳۱۳۱ؾوم  
 ك ٠بؿاهّٰللیو ج١ل کقٓ با اوحؿقا۱۱۱  ٔؾقگفٌث: یؿلیش١فك ٠ب یعىى هعمؿ بى ابل  ابىاة االعقابیب االيساب و يهایجهز .16

  یيصفس اهّٰلل آیسث ۀحابؽايسک  لن  یاٜن هعمىؾکك هعمؿیقٓ  جعم۱۱۱  ٔؾقگفٌث: ٘باا٘ب ابىى ه١كوف به ی  ظىیٌك
 .ق۳۱۳۱چاپ اول  
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 .ق۳۱۱۱  یيصف یهك٠ٍ اهّٰلل آیث ۀحابؽايکقٓ  ۳۳۱۳  ٔؾقگفٌث: یاقبل ی  هعمؿ بى ٠لاهع الشواةخ .17

 ي.۳۱۱۱    به کىًٌ هعمىؾ ِاؾلی و ویؿ ظىى فا٘می هىظؿ  لن  بی يا  چاپ اولآباد خشقىیه حسى .18
 .ي۳۱۳۱چاپ ؾوم   ،یم ؾائكة الم١اقف او هکهكاو  هكج  یدائشة المعاسف بضسگ اساله .12
 .٘اهك یاؾ او هیهكاو  بًج  عیدائشة المعاسف جش .11
 .ق۳۱۱۳  یكجی  لن  بّیؼاو هؿي یؿ ٠لی  وذسخات الشفیعةال .11
 .  بیكوت  ؾاقاالٔىاءیهكايج  آلابمقگ زسیعة الی جصايیف الشیعةال .12
هسكاو  الّسؿوق  اول  جى بعكال١لسىم  یؿ ظىسیؿ هعمؿِساؾق و وسیوس :ؿ بعكال١لىم  همؿههی  وذ بحشالعلىمیسخال الس .13

 .ق۳۱۱۱
 .ق۳۱۳۱ى  چاپ اول  یهؿقو ۀ  لن  ايحٍاقات شاه١یاِفهاي یىهیك شىاؾ لی  جعمیسخال الطىس .14

 اهّٰلل آیسث ۀحابؽايسک  اویسىًٌ قوسىل ش١فكکبه   ق۳۳۳۱ٓ ٔؾقگفٌث: یكالیٌ یمیكیى هعمؿ يیالؿ لٙب  یاسیسسالة س .15
 ي.۳۱۳۳  یيصف

 .ق۳۱۱۱  یيصف اهّٰلل آیث ۀحابؽايکٓ  لن  ۳۳ لكؤ یعىى هعمؿ ظىًل  ابىاسوضة االلباب لمعشفة االيساب .16
 ي.۳۱۳۱ام  چاپ چهاقم  یهكاو  ايحٍاقات ؼج  یمیهؿقن جبك ی  هعمؿ٠لحاية االدبیس .17

م کسهك  لسن  یؿ ظىسى فسا٘میىًٌ وکبه   یكشهايیمؿظىى هؿ هعی  والطباء یيسب بعض آل بً فی البیضاء السبیکة .18
 .ي۳۱۱۸  ك٠ماؾیذبث يىاؾگاو ه

  كوتیب  ى اوؿیب اقيؤوٖ و ظىیك ١ٌیجعم  ق۳۱۱ٓ ٔؾقگفٌث: یى هعمؿ بى اظمؿ ـهبیالؿ ٌمه  ش اعالم الًبالءیس .22
 ق.۳۱۳۱  چاپ يهن  الكواله ۀهؤوى

 .یؿ فأل هىوىی  والّطیبةالشدشة  .21
 ٓ.ق۳۱۱۱  ٔؾقگفٌث: ٠ماؾ بى اظمؿ ه١كوف به ابى یعل  ٠بؿاباس هى قذ رهباخ فی شزسات الزهب .21

 .ي۳۱۳۱چاپ اول    حابکبىوحاو  ٓ  لن یبكوشكؾ یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀياهاؾیٔ ىه فقاهثکش .22
 .یيصف یهك٠ٍ اهّٰلل آیث ۀحابؽايک  یقٓ  ؼ۳۱۱۸ٙس ۳۸۳۱ٔ یًیظى یؿ ش١فك ا٠كشی  واالعشج بًیايساب  فی الصشاط االبلح .23
 ي.۳۱۳۱ه١اِك  چاپ اول   ۀٍیهكاو  ؾايً و ايؿجاو  ی  قوىل ش١فكه اص ظهىس جا صوالیصفى .24
 .ي۳۱۳۸هكاو  جهكاو  ايحٍاقات ؾايٍگاه ج  یهكايجػ آلابمقگ ی  ٌةعیطبقات اعالم الش .25
 .ق۳۱۳۸كوت  ؾاق ِاؾق  یى  بیك وحكوحیقٓ  جعم۱۱۱  ٔؾقگفٌث: ىو ی  ٠مك بى هعشفة االيساب فی طشفة االصحاب .26

 .ق۳۱۱۱قٓ  يص   چاپ ؾوم  ۱۸۱  ٔؾقگفٌث: ٠ًبه   ابىطالب یايساب آل اب فی عمذة الطالب .27

 .ق۳۱۱۸ه  چاپ اول  یحب ال١لمکكوت  ؾاقالی  هعمؿ بى اظمؿ بى ٘با٘با  باس الشعشیع .28
 .ق۳۱۳۱ه  لن  چاپ اول  یك للؿقاوات الى هیم الغؿکك و يٍك: هكی  جعمیًیى اهیعىل  ٠بؿاشیالغذ .32
 .م۳۱۱۱كوت  اله ل  چاپ اول  ی  بیًیاه ی  هعمؿهاؾىیًث الحسفاطمه ب .31
  لسن  ییقشسا یؿ ههسؿیك وسیس  جعم۱۳۱ٓب١سؿ  ٔؾقگفٌسث: یى هسكولیل بى ظىی  اوما٠ىییايساب الطالب ى فیالفخش .31

 .ق۳۱۱۱  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀحابؽايک
 .ي۳۱۱۳ یاو ه های اؾ پژوهًیٍهؿ  بً  هیى پاپلی  هعمؿظىشىسک یهزهب هاى اوکو هها  ىفشهًگ آباد .32
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 .ق۳۱۸۸ل ها  چاپ اول  ی  لن  ؾلیلش  یًیى ظىی  هعمؿظىفهشط الحشاخ .33
  یلسکاْ لقیساق و قکسل لیك وسهیسقٓ  جعم۸۳۱  ٔؾقگفٌسث: یب ـق ییعی  اظمؿ بى حاب خمل هى ايساب االششافک .34

 .ق۳۱۳۳ك  چاپ اول  کكوت  ؾاقالفیب
 ق.۳۱۱۱  چاپ ؾوم  یيصف اهّٰلل آیث ۀحابؽايکى  لن  یظى ؿ ا٠صالی  وشف الحدب و االسحاسک .35
 .ي۳۱۱۱  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀحابؽايک  لن  ییقشا یؿ ههؿی  والمششقةب کىاکال .36
 .ي۳۱۱۳  چاپ اول  یو فكهًگ یث ايحٍاقات ٠لمکهكاو  ٌكج  کكٌی  اظمؿ بیقیجطب ۀًاهگاه .37
 .ي۳۱۳۱  اِفهاو  ايحٍاقات غمل  چاپ ؾوم  یآباؾ کیي ی١یٌف ی٠ل  شیىکشاو کياشًاخحه بش  یًیه سشصهیىکگش .38
ؿ یك وی  جعمق۱۱۱ٓ ٔؾقگفٌث: فًؿق ه١كوف به ابى یهمیؿ بیبى ل یعىى ٠لل  ابىالباب االيساب و االلقاب و االعقاب .42

 ق.۳۱۳۱  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀحابؽايک  لن  ییقشا یههؿ
 .ق۳۱۳۳قٓ  چاپ اول   ۱۱۱  ٔؾقگفٌث: یبى ٘اون ظىًؿ ی  والطفىف یقحل فی اللهىف .41
 .ي۳۱۳۱  چاپ اول  یغات او هی  لن  ؾفحك جبلیؿ ابىفأل قٔىی  وذ فخیام شهیث قیهاه .41
   لسن یؾاهغساي یك اظمسؿ ههسؿویسٓ  جعم۱ لسكؤ یالغًسائن ٠مسك یبى ابس یى ٠لیالؿ   يصنىییايساب الطالب ى فیالمدذ .42

 .ق۳۱۱۱  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀحابؽايک

 .۱۱ ۀٌماق  ي۳۱۱۱جابىحاو   ذاویشاخ خاویوقف ه ۀهدل .43

 .ي۳۱۱۱  ىی  فكوقؾغمای ۀهدل .44

 ي.۳۱۸۱  جهكاو  ىًٌ ٠بان البالکبه   یِفى یل هك٠ٍیهعمؿ ؼل  خیهدمل الحىاس .45
 .ق۳۱۱۱كوت  ؾاقالح١اقف  یى  بیؿ ظىى اهی  وو الشیعةایات اعکهسحذس .46
 .ق۳۱۱۱ث  چاپ اول  یالب قٓ  هؤوىه آل۳۱۸۱  ٔؾقگفٌث: یيىقى یكلا ظىی  هالىسائل کهسحذس .47
 ق.۳۱۱۱ك  چاپ وىم  کقٓ  ؾاقالف ۱۸۱  ٔؾقگفٌث: یالىت ظمىی  هعدن االدباء .48
 .ق۳۱۳۱قٓ  چاپ پًصن  ۳۱۳۱  ٔؾقگفٌث: ییؿ ابىالماون ؼىی  ودیهعدن سخال الحذ .52
 .یالًىق هحبکاز  ؾهٍك  هك ٠بؿالىحاق اظمؿ فكی  جعمی  هعمؿ بى ٠مكاو هكلبايهعدن الشعشاء .51
 .یالمرً هحبکكوت  هیعاله  بک  ٠مك قٔا ىیهعدن المؤلّف .51
  .حابکاٜن هٝفك  لن  ؾاقالکك یقٓ  جعم ۱۱۱  ٔؾقگفٌث: ی  ابىالفكز اِفهايىییهقاجل الطالب .52
   لن ییقشا یؿ ههؿیك ویقٓ  جعم۳۱۱۸س  ۳۸۳۱ٔ یًیظى یيصف یؿ ش١فك ا٠كشی  وايساب العشب فی هًاهل الضشب .53

 .ي۳۱۳۳  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀحابؽايک

 ق.۳۱۱۱  چاپ اول  يص   ؼكواو یؿ هعمؿههؿیك ویجعم  ۱۳۱ٓض  ٔؾقگفٌث: ن بى ياِكیل ابكاهیابىاوما٠  هًحقلة الطالبیة .54

 ي.۳۱۳۱ل  اول  ی  لن  ايحٍاقات ؾلیؿهًؿیب یك ياِك بالكی  جعمیػ ٠بان لمی  ظاز ٌاآلهال یهًحه .55
  یاهسل وسلماو شبسىقکك یسقٓ  جعم۳۳۸۳  ٔؾقگفٌسث: یىو  ظىسًیى یاءالؿی  ٔعشع و ش  یش هى جشکش بزيسمة السح .56

 .ق۳۱۸۱  چاپ اول  یكوت  ؾاق المؤقغ ال١كبیب

 حب المكآو.که  جهكاو  یاِفهاي یهعمؿ بالك يصف  يفحات الشوضات .57
  لسن  ییقشا یؿ ههؿیك ویٓ  جعم۱ لكؤ یهىوى یمايیالفحىض  یاٜن بى ابک  هعمؿالبشیةش یايساب خ فی العًبشیةالًفحة  .58

 .ي۳۱۳۳  چاپ اول  یيصف یال١ٝم اهّٰلل آیث ۀحابؽايک


