بطضؼی اـؼاض ـباب ـىـحطی ( 1251 -1324هـ.ق) و جاذیطات ـاػطاو هحمسم بط او
هؽؼىز ولی ػطب

1

چکیسه
ؾق ٬كو ویمؾهن هصكی ؾوقه بالگٍث اؾبی ٌکى٨ا هیٌىؾٌ .باب ٌىٌحكی هن پیكو همیى وبک و ویا ٪بىؾه اوث .ؾق
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ؾیىاو اٌ١اق ٌباب ٌىٌحكی ايىا٬ ٞالب های ٌ١كی همچىو ٤ملیاتّ٬ ،ایؿ ،قبا٠ی ،هرًىی١٬ ،ات ،جكشی ٟبًؿ و ...
وشىؾ ؾاقؾ .وبک ٌ١كی او ،هحأذك ال بمقگاو وبک ؼكاوايی و هٍاهیك هکحب ٠كا٬ی اوث .پیٍك٨ث ٌباب ٌىٌحكی ال
گمًاهی ؾق ٌهك ٌىٌحك به ه١كو٨یث ؾق ؾقباق ياِكالؿیى ٌاه ٬اشاقايصاهیؿ .اگك چه هًىل که هًىل اوث ایى ٌؽّیث
جاقیؽی و اؾبی ياًٌاؼحه و گمًام اوث .ؾق ایى پژوهً به ؾيبال پاوػ به ایى پكوً هىحین که ٌباب ٌىٌحكی بیٍحك ال
کؿام ٌا٠كاو ایكاو لهیى جأذیك پفیك٨حه اوث؟ ٨كْ ایى پژوهً بك ایى اوحىاق اوث که ٌباب ٌىٌحكی به ؼا٘ك ؾايً و
ه١لىهاجی که ؾق لهاو ؼىؾ ؾاٌحه و به ؼا٘ك هٍا٤لی ٕهمچىو ٙ٠اقی ،کیمیاگكی٬ ،ؿک والی ،و ٔ...که ؾاٌحه اوث ال
اوحاؾاو پیً ال ؼىؾ اوح٭بال کكؾه اوث و ؾق ً٨ىو ٌ١ك و ٜكا٨ثهای اؾبی ههاقت ٨كاوايی ؾاٌحه اوث .او ال بمقگاو
وبک ؼكاوايی همچ ىو ٨كؼی ویىحايی و هًىچهكی و ايىقی و ؼیام جأذیك پفیك٨حه اوث و ال هٍاهیك وبک ٠كا٬ی
همچىو و يٝاهی و و١ؿی و ظا ٛ٨الهام گك٨حه اوث.
واژههای کلیسیٌ :باب ٌىٌحكی ،ؾوقه ٬اشاقیه ،اوح٭بال ال ٌا٠كاو هح٭ؿم ،ؾیىاو اٌ١اق ،وبک بالگٍث.

 .8ؾايٍصىی ؾکحكی جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم ال ؾايٍگاه ؼلیس ٨اقن بىٌهك
جاقیػ ؾقیا٨ث 57=</47/56 :جاقیػ پفیكي57=</4:/68 :
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همسهه
هال٠بان ٌباب ٌىٌحكی ؾق وال  8834هـ ٪.ؾق ؾاقالمىهًیى ٌىٌحك هكکم اوحاو ؼىلوحاو ؾق ؾوقه ٬اشاقیه ؾیؿه به
شهاو گٍىؾ .ؾو وال ال ٘ا٠ىو بمقگ ٌىٌحك گفٌحه بىؾ@ ٘ا٠ىيی که بیً ال يّ ٧هكؾم ایى ٌهك قا ال بیى بكؾه بىؾ.
قوض بلًؿي ،او به ومث ٙ٠اقی کٍايؿٙ٠ .اقی ؾق گفٌحه ؼىؾ يى٠ی ٘بابث هعىىب هیٌؿًٌ .اؼث گیاهاو ؾاقویی
و اوح٩اؾه ؾقوث ال آو ها ؾق هىا ٟ٬هؽحل ،٧ؼىؾ يى٠ی هًك بمقگ هعىىب هیٌؿ.
ؾق ؾوقه ای که ٌیػ ش٩١ك ٌىٌحكی ؾق ٌىٌحك ظٕىق ؾاٌحه اوث ؾق بٕ١ی ال هعا٨ل هفهبی ٌكکث يمىؾه اوث ؾق
یکی ال همیى هعا٨ل اٌ١اقي ؾق هؿض هىال ٠لی ٕ ٔٞؼىايؿه اوث و هىقؾ پىًؿ ٌیػ ٬كاق هیگیكؾ و ال آو په شایگاه
ٌباب ٌىٌحكی ؾق ٌىٌحك اقج٭اء هی یابؿٌ .باب ٌىٌحكی ٌا٠ك ٤ؿیك اوث و گىٌه گىٌه ؾیىاو ٌ١ك او ؾق هؿض هىال
٠لی ٕ ٔٞاوث.
پیفیًه پژوهؿ
ؾق هىقؾ پژوهً ظأك جع٭ی٭اجی ايصام گك٨حه اوث که ههنجكیى آوها ه٭اله ای جعث ً٠ىاو ?کلیات ٌباب ٌىٌحكی>
جىوٗ ویؿ ش٩١ك ظمیؿی ؾق پژوهًٍاهه ٠لىم ايىايی ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی چاپ ٌؿه اوث .ایى ه٭اله بیٍحك ؾقباقه
ؾیىاو اٌ١اق ٌباب ٌىٌحكی هیباٌؿ و به چاپ ؾیىاو ٌباب ٌىٌحكی ؾق هًؿووحاو ٕبًؿق بمبئیٔ اوحًاؾ ؾاقؾ .ه٭اله ای
ؾیگك جعث ً٠ىاو ٌباب ٌىٌحكی به ٬لن ٠لی اکبك هٍیك ولیمی هن چاپ ٌؿه اوث ایى ه٭اله ؾق هصله اقه٥او ؾوقه 83
ُِٕ  ٔ 513 -532چاپ ٌؿه اوث .ایى ه٭اله بیٍحك به ليؿگی ٌباب ٌىٌحكی پكؾاؼحه اوث و ال ؾیىاو ٌباب
ٌىٌحكی چاپ بمبئی هًؿووحاو اوح٩اؾه کكؾه اوث .جع٭ی٭اجی که ايصام گك٨حه اوث بیٍحك به کلیات پكؾاؼحهايؿ و ال
بكقوی اٌ١اق ٌباب ٌىٌحكی با ٌا٠كاو ؾیگك ؾوقی شىحهايؿ.
هکحب هًسی (الفهايی) و ططظ بیاو ـاػطاو ایى هکحب
ؾق ٬كو ؾهن ٌا٠كايی چىو وظٍی با٨٭ی ،اٌ١اق اظىاوی و ٠ا٘٩ی و ٠ك٨ی ٌیكالیّ٬ ،ایؿ هعکن و هًىصن وكوؾيؿ
ایى هکحب اؾبی ؾق ٬كو یالؾهن ؾق ایكاو و هًؿ به وبکی هًصك ٌؿ که اهكوله ال وبک ٠كا٬ی شؿاوث و ؾاقای ه١یاقهای
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ٌباب ٌىٌحكی ابحؿا به ٌ٥ل آباء و اشؿاؾی ؼىیً ٬ؿک والی ٕؾوؼحى يى٠ی ک ً٩هعلی ؾق ٌىٌحكٔ پكؾاؼث اها

لیبایی ًٌاؼحی هح٩اوجی اوثٌ .ا٠كايی هايًؿ ذًایی٠ ،ك٨ی٨ ،یٕیٜ ،هىقی ،يٝیكیِ ،ائب ،کلین٘ ،الب آهلی ،ال
اوحاؾاو بمقگ وبک هًؿی به ٌماق هیآیًؿ.
آًٌایی با ا ٫٨ايؿیٍه و ـو ٪اؾبی هك ّ٠ك ٌكٖ اول و اواوی ؾق ًٌاؼث اؾبیات آو ّ٠ك اوث هك ّ٠كی لعى ویژه
ای ؾاقؾ ایى لعى پژواک ايؿیٍه و ـو ٪و يى ٞآگاهی ظاکن بك آو ّ٠ك اوث هیجىايین ال ٘كی ٫جبییى لعى ّ٠ك و ـو ٪و
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ايؿیٍه و يى ٞآگاهی ٨اقوی لباياو و ٨اقوی گىیای وؿههای ؾهن جا ؾوالؾهن به ًٌاؼحی بهحك و قوٌى جك ال اؾبیات و
٨كهًگ ّ٠ك ِ٩ىی و به ویژه وبک هًؿی ؾوث یابین ؾق هیاو ٌا٠كاو ٨اقوی ّ٠ك ِ٩ىیه و به ویژه ؾق هًؿووحاو
گكایًهای گىياگىيی به جأویل ؾیؿه هیٌىؾ اؾیباو ٨اقوی لباو هًؿ گكایً بیٍحكی يىبث به اؾیباو ایكاو به جأویل
ؾاٌحه ايؿ١ٌ .ك ؼىب ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه ٌ١كی اوث که بی هً١ی اوث ؾق هحىو ایى ّ٠ك به ِكاظث به ایى يکحه اٌاقه
ٌؿه اوث که ٌ١ك ؼىب آو اوث که هً١ای واظؿی يؿاٌحه باٌؿ٨ٕ .حىظی 81 :8573 ،و  ٔ8گاه ٌا٠كی قا هیبیًین که
ؾق هً١اؾاق بىؾو ابیات ٌ١ك ؼىیً جكؾیؿ ؾاقؾ و به ١ٙ٬یث هً١ی بیث ؼىؾ قا يمیؾايؿ هرل ایى بیث که:
یک وك قٌحه وشىؾ و وك ؾیگك ٠ؿم اوث  /يیىث ٨ك٬ی به هیاو ،ایى چه ظؿوخ و ٬ؿم اوث ٕ٨حىظیٔ82 :8573،
گىحكي و قٌؿ چٍمگیك اؾب ٨اقوی ؾق بالؾ ؼاقشی و ٌیى٘ ٞكل جالهای که به وبک هًؿی هٍهىق ٌؿ .به ايٕمام جكک
بىؾو ولىله ِ٩ىیه و جىشه بیً ال ظؿ آو ها به لباو جكکی هىشب ٌؿه اوث که اقلیابی اؾبیات ٨اقوی ؾق ٠هؿ ِ٩ىیه
با هٍکالجی هىاشه ٌىؾ .همه ي٭اؾاو و وؽى وًصاو ياگمیك ال پفیكي ایى وا١٬یثايؿ که با هالکهای ٬البی و واظؿ با
الگىهای ال پیً ج١ییى ٌؿه يمیجىاو اؾواق هؽح ل٨ ٧كهًگ شاه١ه ای قا به ویژه ؾق لهیًه ٌ١ك و اؾب هىقؾ اقلیابی و ي٭ؿ
ً
و بكقوی ٬كاق ؾاؾٕ .ؼاجمی ٔ3 -8578:1،اِىال يبایؿ ایى جّىق ؾق اـهاو بىشىؾ آیؿ که ّ٠ك ِ٩ىیّ٠ ،ك هعكوهیث
هٙل ٫ال ٌ١ك و ٌا٠كی و اؾب و اؾیب پكوقی بىؾه اوث .لیكا که ؾق هیاو ٌ١كای ایى ؾوقه که ٠ؿه آو ها يیم بىیاق بىؾه
اوث اٌؽاِی هايًؿ ِائب جبكیمی ،وظٍی با٨٭ی ،کلین کاٌايی و ٠ك٨ی ٌیكالی ،اٌ١اق بىیاق ي٥م و ؼىي آیًؿ
وكوؾهايؿٕ .ؼاجمیٔ7 :8578،
گؽحطؾ ؼبک هًسی :هًگاهی که بیاو هىح٭ین ايؿیٍههای واؾه و ٌا٠كايه ،ؾیگك ٌا٠ك قا اقٔاء يکكؾ ،واؼث و
پكؾاؼث هً١ی همچىو واؼث و پكؾاؼث ً٠اِك ِىقی ال هٍ٥لههای ـهًی او هیٌىؾ .ؼال٬یث و بؿا٠ث ،ؾق ه٩اهین
ٌ١كی ایى ؾوقه به ٌکلهای هؽحل ٧ؼىؾ قا شلىه گك هیوالؾٕ .یاقٌا٘كٌ ٔ374-378 :8524،باب ٌىٌحكی ال
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ً
ٌا٠كاو بمقگ ایى هکحب هن جأذیك پفیك٨حه اوث ؼّىِا ال هعحٍن کاٌايی و کلین کاٌايی و ...که ؾق اٌ١اق آییًی
يمىيهای ال اوح٭بال ٌباب ٌىٌحكی ال ایى ٌا٠كاو قا آوقؾهاین.
ـباب ـىـحطی ،ـاػطی زض ؼبک باظگفث ازبی
بهبىؾ يیا٨ث .يبىؾ قوابٗ ٕ٨كهًگیٔ با هًؿووحاو و ٨كا قوؾ ٕویعىو و شیعىؤ يیم بكای چٍن پىٌیؿو ال وكهٍ٫های
پیٍیى ٠اهلی هىا٠ؿ بىؾ جا ٬ؿقت شاـبه وبک هًؿی قو به کاهً بگفاقؾ .ایى باوق يیكو گك٨ث که بالگٍث به وًثهای
والن اوحاؾاو کهى پاوی بایىحه اوث و يیمه ؾوم ٬كو  88ه 82 /٪.م ٌاهؿ شؿایی ال هکحب هًؿی و بالگٍث به ٌیىه
ٌا٠كاو پیً ال ِ٩ىیه بىؾٕ .قیپکأ338 :8528 ،
هٍهىقجكیى ا٨كاؾی که ال پیٍگاهاو يهٕث بالگٍث اؾبی بىؾيؿ@ ویؿ هعمؿ ٌ١له اِ٩هايی ،هیكلا يّیك اِ٩هايی و
ههن جك ال همه هیك ویؿ ٠لی هٍحا ٪بىؾيؿ .ؾق لهاو ولًٙث آ٤ا هعمؿؼاو ٬اشاق ،هیكلا ٠بؿالىهاب يٍاٖ که کاليحك
اِ٩هاو بىؾ به ظکىهث اِ٩هاو قویؿ و ايصمًی ال وؽًىقاو ؾق پیكاهىو او گكؾ آهؿيؿ .هؿ ٦ایى گكوه قهایی بؽٍیؿو
ٌ١ك ٨اقوی ال جباهی و ٨٭ك اؾبی ؾوقه ِ٩ىی و لهاو آٌىب په ال ِ٩ىیه بىؾٕ .آقیى پىق ٔ85 :8534 ،اها بكای قویؿو
به هًٝىق ؼىؾ ،قاه ؾیگكی شم بالگٍث به وبک و ٌیىه وؽى ٬ؿین و پیكوی ال ٘كل بیاو اوحاؾاو بمقگ هايًؿ ًّ٠كی،
٨كؾووی ،ايىقی ،و ...يمیؾايىحًؿٕ .آقیى پىقٔ80-83 :8534 ،
اؼحمبال ـباب ـىـحطی اظ ـاػطاو ؼبک ذطاؼايی
 )1فطذی ؼیؽحايی
ابىالعىى ٠لی بى شىلى٨ ٢كؼی ویىحايی ؾق لاؾگاه ؼىؾ به شىايی ؾق ؼؿهث ؾه٭ايی بىؾه اوث و وپه به ؾقباق
چ٥ايیاو پیىوحه و ال آيصا به ؾقگاه هعمىؾ ٤ميىی قاه یا٨حه و ؾق شىايی به وال  083هـ ٪.ؾقگفٌحه اوثٕ .ؾبیك ویا٬ی،
ٔ84 :8570
٨كؼی ویىحايی ٌا٠كی اوث ٜكی٘ ٧ب ٟو ؼىي بیاو با لهصه يكم و وبک و واؾه ،ؾق وؽى پكؾالی هىلٗ و ؾق ج١بیك
ه٭حؿق .ابیاجً به ايؿاله ای واؾه و ٘بی١ی و ال هك گىيه ظٍى بك کًاق اوثٕ .ؾبیك ویا٬یٔ80 :8570 ،
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بكا٨حاؾو ؼايؿاو ِ٩ىی بًیاو های ٕ٨کكی و هًكیٔ ایكاو قا جکاو ؾاؾ .ؤ ٟهاؾی کٍىق با لٍکكکٍی ياؾق به هًؿووحاو

٨كؼی ویىحايی وكوؾه اوث:
٨ىايه گٍث و کهى ٌؿ ظؿید اوکًؿق  /وؽى يى آق که يى قا ظالوجی اوث ؾگك
اگك ظؿید ؼىي و ؾلپفیك ؼىاهی کكؾ  /ظؿید ٌاه شهاو پیً گیك و لیى هگفق ٕاهاهیٔ803 :8523 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
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به وعك يهاؾ به وك جكک لق چى جكک وعك  /وًاو گك٨ث و وپك بىث و گٍث قاه وپك
لهايه بك ؾلن ال ؼاق ؼاق ٤ن هیؾاٌث  /گهی وًاو و گهی ياوک و گهی ؼًصك ٌٕباب ٌىٌحكیٔ531-537 :8523 ،
 )2هًىچهطی زاهغايی
ابىالًصن اظمؿ بى ٬ىَ اظمؿ هًىچهكی ؾاه٥ايی ال بمقگاو ٌ١كای ؼىي ٬كیعه و ٌیكیى وؽى لباو ٨اقوی اوث.
جىلؿ ٌا٠ك ه١لىم يیىث و و٨اجً ؾق شىايی به وال  055هـ ٪.اج٩ا ٪ا٨حاؾه اوثٕ .هًىچهكی ؾاه٥ايی :8507 ،پیٍگ٩حاق
 ٔ 85هًىچهكی ٌا٠كی اوث لٙی٘ ٧ب ٟو ٌیكیى وؽى ،با ـو٬ی وكٌاق و ظاٝ٨ه ای ٬ىی و ٬كیعحی ؼؿاؾاؾ .ؾق
جىِی ٧و جٍبیه به ویژه هًاٜك ٘بی١ث ،ي٭اٌی اوث که با کلک هىییى ؼىیً هًٝكه ای قا پیً ؾیؿه ها هصىن هیوالؾ
و به ال٩ا ٚو ٠باقات ؼٍک و بی قوضَ ،ؾم هىیعایی هیؾهؿٕ .هًىچهكی ؾاه٥ايی :8507 ،پیٍگ٩حاق ٔ82
هًىچهكی ؾاه٥ايی وكوؾه اوث:

ؾگك باقه بك ؾهیؿ گل ال الله لاقها /پك ال هك ٢لاق ٌؿ ل يى َهك٤ماقها
به ا٥٨او جفقوها ،به لاقی هماقها /به هك گىٌه ؾق چمى چماو گل ٠فاقها ٕهًىچهكی ؾاه٥ايیٔ83-54 :8507 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث.
همی قیمؾ هیاو با ٢لىلىها به ليبكها /همی وىلؾ هیاو قاً٠ ٢بكها به هصمكها
ٌک٩حه الله ي١ماو بىاو ؼىب قؼىاقاو  /به ُهٍک ايؿق لؾه ؾل ها به ؼىو ايؿق لؾه وكها ٌٕباب ٌىٌحكی:8523 ،
ٔ828
هًىچهكی ؾاه٥ايی وكوؾه اوث:

ُ
ؼیمیؿ و ؼم آقیؿ که هًگام ؼماو اوث  /باؾ ؼًک ال شايب ؼىاقلم ولاو اوث
َ ُ
َ ُ
ؾه٭او به ج١صب وك ايگٍث گماو اوث /کايؿق چمى و با ،٢يه گل هايؿ و يه گلًاق ٕهًىچهكی ؾاه٥ايیٔ807 :8507 ،

۸٦

ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
بال آهؿ ال بهاق يىین ولاو ولاو  /ول ٌكم گل به ؼاقبًی ٌؿ ؼماو ؼماو
ُ
هن چمى ل الله به ؼلؿ بكیى ٬كیى /هن ٌؿ ل ابك ژاله چى گًس قواو قواو ٌٕباب ٌىٌحكیٔ354 :8523 ،
ؾق ؾوقه ای که قووای ٠اهه بك هك چ ه به ٨کك و ٨لى٩ه هكبىٖ اوث ؼٗ بٙالو کٍیؿه بىؾيؿ هكؾی پؿیؿ آهؿ و ؾق همه
٠٭ایؿ و آقای آو ها ٌک يمىؾ و چىو و چكا پیً گك٨ث .ایى کاق گىحاؼی بىؾ و البحه کىی که چًیى به قؾ و ٬بىل ٠اهه بی
ا٠حًا بىؾ ياچاق ؾق يٝك ؼل ٫هىشىؾی اوكاق آهیم و ٌگ٩ث ايگیم هیيمىؾ .ال وىی ؾیگك ً٘١ه بك ٠اهه و قووای آوها يیم
هکكق ؾق ٌ١كي هىث و بىا که ایى ٘ای٩ه قا بی ّؼكؾ و ياهل ؼىايؿه اوثٕ .لقیى کىبٔ883-858 :8575 ،
ؼیام يیٍابىقی وكوؾه اوث:
آو ّ٬ك که شمٍیؿ ؾق او شام گك٨ث  /آهى بچه کكؾ و قوبه آقام گك٨ث
بهكام که گىق هیگك٨حی همه ٠مك /ؾیؿی که چگىيه گىق بهكام گك٨ث
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:

ََ
بهكام که ٌؿ به گىق گیكی هٍهىق /ؾق ِیؿگه ال ک ً٩يمیقوحی گىق
با آو همه وو١ث ال شهاو قاه يیا٨ث  /چًؿاو که يهؿ یک ٬ؿم ال شايب گىق ٌٕباب ٌىٌحكیٔ242 :8523 ،
ؼیام يیٍابىقی وكوؾه اوث:
هیؼىقؾو و ٌاؾ بىؾو آییى هى اوث ٨ /اق ٢بىؾو ال ک٩ك و ؾیى ،ؾیى هى اوث
گ٩حن به ٠كون ؾهك کابیى جى چیىث /گ٩حا ؾل ُ
ؼكم جى کابیى هى اوث
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
هى َهىحن و ؾق هیکؿه هاوای هى اوث /ول ٤یك جى َجكک وىؾ و وىؾای هى اوث
بك گى به ٘بیب ؾقؾهًؿاو هصال /ؾیىايه جىیی و بًؿ بك پای هى اوث ٌٕباب ٌىٌحكیٔ284 :8523 ،
 )4ايىضی ابیىضزی
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 )3ذیام يیفابىضی

اوظؿالؿیى ٠لی ٨كليؿ اوعا ٪ؾق ابیىقؾٌ ،هكی که اهكول ؾق ٌمال ٌك٬ی ایكاو وك قاه هكات به هكو ٬كاق ؾاقؾ هحىلؿ ٌؿ.
وال والؾجً قوٌى يیىث .بكؼی ال پژوهٍگكاو گ٩حهايؿ ?ايىقی ؾق وال  388هـ ٪.که وال اهیكه١می اوث و یا ؾق
همیى وال ها ٌا٠كی قا آ٤ال کكؾه اوث> .ؾق ِىقجی که هكگ ايىقی قا چًايکه گ٩حهايؿ وال  323بؿايین و ه١لىم يیىث
ً
که ؾ٬ی٭ا ؾقوث باٌؿ@ هیجىاو گ٩ث قولگاق شىايی ايىقی با والهای آؼك ٠مكاهیك ه١می هٙاب ٫بىؾه اوثٌٕ .هیؿی،
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 :8528پیٍگ٩حاق ٔ0
ايىقی ابیىقؾی وكوؾه اوث:
َ
آيکه جأذیك ِبای ًُِ ٟاو قا آهؿه اوث  /گل ٍ٨او اؼحكاو بك گًبؿ يیلى٨كی
ـوال٩٭اق هً ٫ٙجاز الؿیى ٌكی١ث قا به ؾوث  /آو به هً١ی جىاهاو با ـوال٩٭اق ظیؿقی ٌٕ٩ی١ی کؿکًی-872 :8520 ،
ٔ877
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
ؾايی که ایى ؾو ٠یؿ و١اؾت يٝام قا  /باٌؿ چه يام ول چه بؿیى يیکى اؼحكی
ُ
ُ
یک ٠یؿ قا شاللی ؼىايًؿ اهل ٨كن  /یک ٠یؿ ـوالصاللی و قون پی٥مبكی ایى ٠یؿ ؾق ٤ؿیك ؼن ال ؾاوق ٬ؿین٨ /كهاو به
يّب وكوق ؾیى ٌؿ به وكوقی ٌٕباب ٌىٌحكیٔ377-372 :8523 ،
اؼحمبال ـباب ـىـحطی اظ ـاػطاو ؼبک ػطالی
 )1يظاهی گًصىی
ٌهك گًصه که و٘ى ٌا٠ك بىؾ و ؾق آو وىی قوؾ اقن ؾق والیث اقاو بىؾ و به وبب هصاوقت با جكوایاو والیث،
هىلماياو آو ،ؾق کاق ؾیى ؼٍک و هحّ١ب بىؾيؿ ؾق چًیى هعیٙی اٌح٥ال ٌا٠ك به ّ٬ههای کهىّ٬ ،ههای گبكاو و
آجً پكوحاو ،يمؾ ٠اهه و ظحی ؾووحايً پىًؿیؿه يبىؾ .او قا هالهث هیکكؾيؿ که ٠مك قا ؾق ٨ىايههای ليؿ و و لقجٍث به
وك هیبكؾ و قون ُه٥او قا جاله هیکًؿٕ .لقیى کىبٔ883 :8575 ،
لباو يٝاهی ،لبايی اوث پك هایه ،ؼىي آهًگ و وكٌاق ال جّىیكهای ؼیال ايگیم و جٍبیه و اوح١اقه و هصال.

۸۸

کؿام لبايی بهحك ال ایى بكای ي٭ل و يٝن ّ٬ههای ٌىق ايگیم و ؼیال آهیم ٠الیجكیى هًك ٌا٠ك گًصه اوث هًاوب
هی جىايىث بىؾ .ؾاوحاو  ٫ٍ٠ؼىكو و ٌیكیى ؾق يىاظی گًصه ال ؾیكبال ٌهكت و آواله یی ؾاٌثٕ .لقیى کىب:8578 ،
 888و ٔ70
و ايؿقل ها و ظحی ولو لٙی ٧و يكم هٙبىٕ ٞهمز هىؿن هعفو ٔ٦يٝك ؾاٌحه اوثٌٕ .باب ٌىٌحكیٔ282 :8523 ،
يٝاهی گًصىی وكوؾه اوث:
ُ
ٌمىه يه هىًؿ ه٩ث اؼحكاو  /ؼحن قول ؼاجن پی٥مبكاو ٕايمابی يژاؾٔ8523:08 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:

ُ
هعمؿ کم شال چٍن بیًً  /هًىق ٌؿ به ظىى آ٨كیًً ٌٕباب ٌىٌحكیٔ5-0 :8523 ،
 )2ؼؼسی ـیطاظی
وكجاوك آذاق و١ؿی ال ٨كو ٢ايىايیث و ایراق و شىايمكؾی يىقايی اوث و ؾل گٍا .ؾق ایى آذاق با اٌؽاِی قو به قو
هیٌىین که جىايىحه ايؿ بك ؼىؾ ؼىاهی ؼىیً ٨ائ ٫آیًؿ و به هٙالبی بكجك ال ؼىؾ و وىؾ ؼىؾ بیًؿیًٍؿٕ .ه١بىؾی،
ٔ84 :8523
و١ؿی جعّیالت ه٭ؿهاجی قا ؾق ٌ یكال ايصام ؾاؾ و هًگاهی که ٨اقن ؾچاق آٌىب و هكز و هكز گكؾیؿ و ه٭اقو هصىم
ه٥ىل ،ظؿوؾ وال  184هٌ ٪.یكال قا به ه٭ّؿ ب٥ؿاؾ جكک کكؾٕ .لقیى کىبٔ83 :8573 ،
و١ؿی با و١ی و جالي بىیاق لباو ٠كبی قا که لباو ٠لن و لباو هؿقوه و وویله شلب يٝك اوحاؾاو بىؾ قا آهىؼحه بىؾ .او
ؾق پًصاه والگی به ٌیكال بكگٍث .بالگٍث به ٌیكال بكای وی ،ؾق پایاو وال ها ؾوقی و آوقاگی ،بالگٍث به بهٍث
گمٍؿه بىؾٕ .لقیى کىب 81 :8573 ،و ٔ81
و١ؿی ٌیكالی وكوؾه اوث:
هاه ٨كو هايؿ ال شمال هعمؿ وكو يباٌؿ به ا٠حؿال هعمؿ
و١ؿی اگك ٠اٌ٭ی کًی و شىايی  ٫ٍ٠هعمؿ به اوث و آل هعمؿ ٕو١ؿی ٌیكالیٔ733 :8527 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
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ٌباب ٌىٌحكی ؾاوحاو جع٩ه االظباب قا ال ؼىكو و ٌیكیى يٝاهی اوح٭بال کكؾه اوث .جىِی ٧هٍ١ى ،٪هًاٜكات ،پًؿ

ِبط الل ٨كو ٢ل٭ای هعمؿ اوث ٌ /ام ابؿ وىاؾ ب٭ای هعمؿ اوث
گك واشب اوث ظمؿ ؼؿا همکى اوث /ظمؿی که ؼحن آو به ذًای هعمؿ اوث ٕوباب ٌىٌحكیٔ888-888 :8523 ،
کكین الىصایا شمیل الٍین /يبی البكایا ُ
ٌ٩ی ٟاالهن
ٌبی بكيٍىث ال ٨لک بكگفٌث  /به جمکیى و شاه ال هلک بكگفٌث
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چًاو گكم ؾق جیه ٬كبث بكايؿ  /که ؾق وؿقه شبكیل ال او بال هايؿ ٕو١ؿی ٌیكالیٔ83 :8527 ،
َ
ٌبی ؼكم جك ال ِبط ُبؿ شىايی /آو ٌه ؾق وكای ام هايی
بكا ٪آوقؾ شبكیل اهیًً /والم ال پی ل قبال١المیًً
٠لن بكکً چى ِبط ال ؾاهى ؼاک /بكآوق وك چى ههك ال شیب ا٨الک
ِ ٧ايؿق ِ ٧هالئک ل ايحٝاقی /گٍىؾه ؾیؿهی اهیؿواقی ٌٕباب ٌىٌحكیٔ8523:1 ،
و١ؿی ٌیكال وكوؾه اوث:
ولىله هىی ؾووث ظل٭ه ؾام بالوث  /هك که ؾق ایى ظل٭ه يیىث ٨اق ٢ال ایى هاشكاوث
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
آو که يهال بالوث ٬اهث ؾل شىی او  /ؾایكهی ابحالوث ظل٭ه گیىىی او
٬یمث يى يى ٌکىث گىهك ؾيؿاو وی /قوي ٫یا٬ىت ُبكؾ ،ل١ل وؽى گىی او ٌٕباب ٌىٌحكیٔ711 :8523،
و١ؿی ٌیكال وكوؾه اوث:
بكگ ؾقؼحاو وبم پیً ؼؿاويؿ هىي /هك وق٬ی ؾ٨حكی اوث ه١ك٨ث کكؾگاق
قول بهاق اوث جا به جماٌا قوین  /جکیه ایام يیىث جا ؾگك آیؿ بهاق
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
چٍن ؼكؾ بال کى ای هىٌیاق  /جا به جى گكؾؾ قغ ظ ٫آٌکاق
هً١ی ایماو به ظ ٫اوث ایى شمال /شلىهی آو ظب قوىل اوث و آل ٌٕباب ٌىٌحكیٔ888-888 :8523،
 )3حافظ ـیطاظی

۹۰

ؾق قولهایی که ٌیكال هرل یک ؼاجن ٨یكوله بىاوعا٬ی ؾقؼٍاو و بی ٤باق بىؾ و ؾق ايگٍث ٬ؿقت ٌاه ٌیػ جاللى ؾاٌث،
ظا ٛ٨قولهای شىايی قا هی گفقايیؿ و ٌایؿ با پاؾٌاه آل ایًصى چًؿاو ج٩اوت وًی يؿاٌث .ب١ؿها ،وایه ؾولث اهیك
هباقل ،هرل یک کابىن گكاو بك ٌهك ٌیكال ٌىم بىؾ و ياهمىاقٌ .یكال که آؼكیى قولهای ظکىهث بىاوعا٬ی بیً ال پیً
هباقل ٌاهؿ وقوؾ يٝن ٌؿ و وؽحگیكیٕ .لقیى کىب 00 :8577 ،و ٔ8
ؾق ٘ی ایى ليؿگی آگًؿه ال شًب و شىي که ٠مؿه آو يیم ؾق ايؿیٍه و هٙال١ه گفٌث ظا ٛ٨واقخ ٨كهًگ گىحكؾه ای
ٌؿ که ٬كو ها پیً ال او ؾق ؾيیای اوالم جىو١ه و جکاهل یا٨حه بىؾ و ؾق ؼىؾ ٠الوه بك شهاو بیًی ویژه اوالهی به ياچاق
ً٠اِكی ال هیكاخ ٨لى٩ه های هًؿی و ایكايی و ج٩کك یىيايی و هىیعی قا يیم ظل و شفب کكؾه بىؾٕ .لقیى کىب:8577 ،
ٔ34
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
وا٬یا بكؼیم و ؾق ؾه شام قا /ؼاک بك وك کى ٤ن ایام قا
گكچه بؿياهی اوث يمؾ ٠ا٬الو /ها يمیؼىاهین يًگ و يام قا ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ2 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
بكؼیم و يال آ٤ال کى ،واهاو ٍ٠كت وال کى /جاقاز ل ٧ٙو يال کى هن ِبك و هن آقام قا
بىحاو ٨كا ٢ايگیم ٌؿ گلماق ٍ٠كت ؼیم ٌؿ  /شام ٘كب لبكیم ٌؿ قيؿاو ؾقؾآٌام قا
ٌٕباب ٌىٌحكیٔ881 :8523 ،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
هكا به کاق شهاو هكگم الح٩ات يبىؾ  /قغ جى ؾق يٝك هى چًیى ؼىًٌ آقاوث
ؾق ايؿقوو هى ؼىحه ؾل يؿاين کیىث  /که هى ؼىٌن و او ؾق ٥٨او و ؾق ٤ى٤اوث ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ88 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
ُ
ٌکىه ال شىق جى ای جكک ؾالقام ؼٙاوث  /که هكا ؾقؾ جى ؾقهاو و ؼٙای جى ؾواوث
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ؾق ؾوث قيؿاو و اوباي ا٨حاؾه بىؾ و هیچکه ال جكن آوها يمیجىايىث ِبط و ٌام ال ؼايه وك بیكوو آوقؾ با ٤لبه اهیك

قوی لیبای جى یک هاه ولی ِؿ وال اوث  /که ل هك ظل٭هی لل٩ث ٌب و قولی پیؿاوث ٌٕباب ٌىٌحكی:8523،
ٔ888
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
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يكگىً ٠كبؿه شىی و لبً ا٨ىىن کًاو  /يین ٌب ؾوي به بالیى آهؿ بًٍىث
بكو ای لاهؿ و بك ُؾقؾ کٍاو ؼكؾه هگیك  /که يؿاؾيؿ شم یى جع٩ه به ها قول الىث ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ803 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
وا٬ی ؾوق ؼماو وا٤ك ِهبا ٌکىث  /بكگ ٌ٭ای ٫ل ل٬ ٧ٙیمث ؾیبا ٌکىث
بال گل ال يى ي٭اب ال قغ لیبا ٌک٩ث /يكگه ٌهال به ٨ك ٪لل ٧چلیپا ٌکىث ٌٕباب ٌىٌحكیٔ805 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
آو یاق کمو ؼايه ها شای پكی بىؾ  /وك جا ٬ؿهً چىو پكی ال ٠یب بكی بىؾ
هًٝىق ؼكؾهًؿ هى آو هاه که او قا  /با ظىى اؾب ٌیىه ِاظب يٝكی بىؾ ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ882 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
آو یاق که ؾل بی قؼً ال ؾیؿه بكی بىؾ  /ا٨ىايهاي ال پكؾه ؾق ال پكؾه ؾقی بىؾ
چىو ٬اهث او بىؾ به ق٨حاق و ا٬اهث گك /وكو قواو قا قوي کبک ؾقی بىؾ ٌٕباب ٌىٌحكیٔ757 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
ًِما با ٤ن  ٫ٍ٠جى چه جؿبیك کًن  /جا به کی ؾق ٤ن جى ياله ٌبگیك کًن
ؾوق ٌى ال بكم ای وا ٛ٠و بیهىؾه هگىی  /هى يه آين که ؾگك گىي به جمویك کًن ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ534 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
ؾق شىايی به ؼن لل ٧جى ليصیك ٌؿم  /يٍؿم ٨اق ٢ال آو ولىله جا پیك ٌؿم
ٌؿم ال  ٫ٍ٠جى بؿيام و پكیٍاو و ٨٭یك  /ؾق ؼىق ایى همه ؼىاقی به چه ج٭ّیك ٌؿم ٌٕباب ٌىٌحكیٔ703 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
همق ٞوبم ٨لک ؾیؿم و ؾان هه يى  /یاؾم ال کٍحهی ؼىیً آهؿ و هًگام ؾقو

۹۲

گك قوی پاک و هصكؾ چى هىیعا به ٨لک  /ال چكا ٢جى به ؼىقٌیؿ قوؿ ِؿ پكجى ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ088 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
هك که قا ؼايه ٌؿ ال يىق و١اؾت قوٌى /بىؾ ال ؼاک ؾقي ههك ٨لک قا پكجى
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:

ٌاه جكکاو چى پىًؿیؿ و به چاهن ايؿاؼث  /ؾوحگیك اق يٍىؾ ل ٧ٙجهمحى چه کًن ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ502 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
بیژو ي٩ه جًؿ ؼى ؾق چه شكم ٌؿ ٨كو  /شم به کمًؿ ل ٧ٙاو ؾقيکٍؿ جهمحًن ٌٕباب ٌىٌحكیٔ733 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
ها ؾقن وعك ؾق قه هیؽايه يهاؾین  /هعّىل ؾ٠ا ؾق قه شايايه يهاؾین
المًۀالله که چى ها بی ؾل و ؾیى بىؾ /آيكا که ل٭ب ٠ا٬ل و ٨كلايه يهاؾین ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ573 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
ها وك ل و٨ا ؾق ٬ؿم پیك يهاؾین  /با همث او پًصه به ج٭ؿیك يهاؾین
ؾیىايهی آ٨اٌ ٪ؿین ال پی ٍ٠٭ً /ؾق گكؾو ال آو ولىله ليصیك يهاؾین ٌٕباب ٌىٌحكیٔ738 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
ایى هٙكب ال کصاوث که وال ٠كا ٪واؼث  /و آهًگ بالگٍث به قاه ظصال واؼث
ظا ٛ٨هکى هالهث قيؿاو که ؾق الل  /ها قا ؼؿا ل لهؿ قیا بی يیال واؼث ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ855 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
چى بك بهٍث شمال جى ؾیؿه بال کًن  /به ظىق ً٘١ه لين ،بك ٨كٌحه يال کًن
به يیث ؼن ابكوی ٬بلهی قغ ؾووث  /چى قو به ک١بهی ٘ا٠ث وىی ظصال کًن ٌٕباب ٌىٌحكیٔ738 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
ؼیم جا ؼا٘ك بؿاو جكک ومكً٬ؿی ؾهین /کم يىیمً بىی شىی هىلیاو آیؿ همی

۹۳
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چىو ٌباب اق ٘لبی گًس هكاؾ ال ؾق ؾووث٬ /ؿم ِّؿّ ٪بًه ول پی ه٭ّىؾ بكو ٌٕباب ٌىٌحكیٔ711 :8523،

گكیه ظا ٛ٨چه وًصؿ پیً اوحً٥ای  / ٫ٍ٠کايؿقیى ؾقیا يمايؿ ه٩ث ؾقیا ٌبًمی ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ072 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
بىی گل بايگ هماق ال الله لاق آیؿ همی  /هك هماقی قا هماق آهًگ لاق آیؿ همی
الله وك بك کكؾ گل بٍک٩ث وًبل بكؾهیؿ٤ /مگىاق آهًگ وال ال ٌاؼىاق آیؿ همی ٌٕباب ٌىٌحكیٔ373 :8523،
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ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
وا٬ی به هژؾگايی ٠یً ال ؾقم ؾقآی  /جا یکؿم ال ؾلن ٤ن ؾيیا به ؾق بكی
یک ظكِ ٦ى٨یايه بگىین اشالت اوث  /ای يىق ؾیؿه ِلط به ال شًگ و ؾاوقی ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ031 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
ؾیى ال ؾوق جهًیث ل ٨لک یا٨ث بكجكی ٠ /هؿ ال ؾو ٠یؿ شىث به ش٩ث بكابكی
ایى ٠یؿ ؾق ٤ؿیك ؼن ال ؾاوق ٤ؿیك ٨ /كهاو به يّب وكوق ؾیى ٌؿ به وكوقی ٌٕباب ٌىٌحكیٔ377 :8523،
ظاٌ ٛ٨یكالی وكوؾه اوث:
يراق ؼاک قهث ي٭ؿ شاو هى هكچًؿ  /که يیىث ي٭ؿ قواو قا بك جى ه٭ؿاقی
ل ک٩ك لل ٧جى هك ظل٭ه ای و آٌىبی  /ل وعك چٍن جى هك گىٌه ای و بیماقی ٕظاٌ ٛ٨یكالیٔ003 :8538 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
بیا که با ٢به جٍكی ٧ابك آلاقی  /به وك ل وبمه بكا٨كاؼث چحك ليگاقی
ل چیى گیىىی يىكیى به ٌايههای يىین ٍ٨ /ايؿه باؾ وعك يا٨ههای جاجاقی ٌٕباب ٌىٌحكیٔ325 :8523،
هححفن کاـايی و اؼحمبال ـباب اظ اـؼاض آییًی او
اهیى اظمؿ قالی ِاظب جفکكه ه٩ث ا٬لین که ؾق وال  8448ه ٪.جألی ٧آو به پایاو بكؾه اوث ،يىٌحه? :هىاليا...هعحٍن
ال ٌ١كای ه١كوّ٠ ٦ك و لهاو بىؾه و بك هًبك ٌ١ك ؼٙیبی شاقی لىاو و بك گلبى ٌا٠كی ً٠ؿلی بی ؼىي العاو
اوثٕ >.هعحٍن کاٌايیٔ1 :8575 ،
هعحٍن کاٌايی وكوؾه اوث:

۹٤

با ؼٗ آو ولٙاو ؼىباو قا شمالی ؾیگك اوث  /بىحه هك هىی او ِاظب کمالی ؾیگك اوث
يیىث ؾق بحؽايه ها قا ٤یك ٨کك ؾووث  /ها ؾقیى ٨کكین و هكؾم قا ؼیالی ؾیگك اوث ٕهعحٍن کاٌايیٔ53 :8575 ،
ؾووث با هى ؾٌمى و با ؾٌمى هى گٍحه ؾووث  /هك که با هى ؾووث باٌؿ ؾٌمى شاو هى اوث
ٔ533
آه ال آو لعٝه که هصله به ٕ٤ب ؾقٌکًؿ  /ؾاهى اٍ٨ايؿ و هیقیمؾ و وا٤ك ٌکًؿ
هی قوؾ وكؼىي و هى بك وك آجً که چه و٬ث  /هىث بال آیؿ و ٤ى٤ا کًؿ و ؾق ٌکًؿ ٕهعحٍن کاٌايیٔ511 :8575 ،
گفقی به يال و گىئی جى چه بال ؾلگكايی  /ل چه ؾلگكاو يباٌن که جى یاق ؾیگكايی
ؾل و ؾیؿه يیىث همکى که ٌىيؿ ویك ال جى  /که ٌكاب بی ؼماقی و بهاق بی ؼمايی ٕهعحٍن کاٌايیٔ037 :8575 ،
گكؾوو که به اهك کى ٨کاو چاکكجىوث٨ /كهايؿه ال آو اوث که ٨كهايبك جىوث
ؾق وایه هعال يیىث ؼىقٌیؿ که جى  /ؼىقٌیؿ و وایه ؼؿا بك وك جىوث ٕهعحٍن کاٌايیٔ358 :8575 ،
هعحٍن کاٌايی وكوؾه اوث:
بال ایى چه ٌىقي اوث که ؾق ؼل٠ ٫الن اوث  /بال ایى چه يىظه و چه ٠ما و چه هاجن اوث
ؾق باقگاه ٬ؿن که شای هالل يیىث  /وكهای ٬ؿویاو همه بك لايىی ٤ن اوثٕ .هعحٍن کاٌايیٔ824- 823 :8575 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
بال ایى چه ابك ٨حًه و باقاو هاجن اوث /بال ایى ل وىل ویًه چه بك ٪ؾهاؾم اوث
بال ایى ل بعك ؾیؿه به جى٨ايی ٤ن اوث /بال ایى چه ٌىقي اوث که ؾق ؼل٠ ٫الن اوث ٕولی ٠كبٔ887 :8535 ،
وفایی ـىـحطی ـاػط هؼالط ـباب ـىـحطی و جفابهات ايسیفه و اـؼاض آوها
ظاز هأل ٨حط الله هحؽلُ به و٨ایی ٨كليؿ هكظىم آؼىيؿ هأل ظىى بى ٠لی بى ظاز قظین ؾق ٌىٌحك بىؾه و جعّیالت
ؼىؾ قا لیك يٝك ٌیػ هكجٕی ايّاقی و ظاز ویؿ ٠لی ِی و هیكلا ٨حط الله هكٍ٠ی به پایاو قوايیؿه بىؾ.

۹٥
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گك ل ؾوث جىبهام پیمايه ٍ٠كت ٌکىث /جىبه گىیاو ؾوث ٠هؿم بال ؾق ؾوث وبىوث ٕهعحٍن کاٌايی:8575 ،

وی ؾق ٘ىل ٠مك ؼىؾ و٩كهایی به ؼكاواو و آـقبایصاو و يص ٧اٌك ٦و هکه هٝ١مه و هؿیًه هًىقه ؾاٌحه و بًا بك ي٭ل
٬ىلی چًؿی ؾق ولىله ٨٭كا هٍ٥ىل قیأث و ٠باؾت بىؾه اوث و ب١ؿها ٠الم هًؿووحاو ٌؿه اوثٕ .و٨ایی ٌىٌحكی،
ٔ3-84 :8573
و٨ایی ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
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بىحهام بال به پیمايه هی پیماو قا /جا ل پیمايه هگك جاله کًن ایماو قا ٕو٨ایی ٌىٌحكیٔ23 :8573 ،
ٌباب ٌىٌحكی وكوؾه اوث:
ؾال به جیك ج١ل ٫ویك هکى شاو قا /و گكيه وك به ک ٧آهاؾه باي هیؿاو قا ٌٕباب ٌىٌحكیٔ858 :8523 ،
يحیصه گیطی
ٌباب ٌىٌحكی ؾق وال  8834هـ ٪.هحىلؿ و ؾق وال  8580هـ ٪.ؾق ٌىٌحك و٨ات يمىؾ و ؾق آقهىحاو اهاهماؾه
ویؿهعمؿ گالبی ٕگلىیٔ به ؼاک وپكؾه ٌؿٌ .باب ٌىٌحكی هن ال ٌا٠كاو وبک ؼكاوايی هحأذك اوث و هن ال
هٍاهیك هکحب ٠كا٬ی الهام گك٨حه اوثٌ .باب ٌىٌحكی ال هعحٍن کاٌايی و کلین کاٌايی هن جأذیك پفیك٨حه اوث.
ٌباب ٌىٌحكی اگك چه ؾق وبک بالگٍث اؾبی ٬كاق هیگیكؾ اها به قاوحی ال بمقگاو ٌ١ك ٨اقوی پیكوی و اوح٭بال يمىؾه
اوث و ٘كل وؽًً لٙی ٧و ؾلًٍیى اوثٌ .باب ٌىٌحكی ؾق ؾوحگاه ياِكالؿیى ٌاه هن ظٕىق ؾاٌحه اوث و هؿجی
با ٬اآيی ٌا٠ك ؾقباق ٬اشاقیه هأيىن بىؾه اوث .بىیاقی ال اٌ١اق ٌباب ٌىٌحكی ؾق هؿض اهل بیث ٕ ٔٞهىحًؿ و ؾق
هًاوبثهای هفهبی ؼىايؿه هیٌىيؿ ٌ .باب ال بمقگاو ٌ١ك آییًی ؾق ٌىٌحك و ؼىلوحاو هعىىب هیٌىؾ اگك چه ؾق
گمًاهی بىؾه اوث .ؾق ؾیىاو ٌباب ٌىٌحكی اِٙالظات هفهبی و هعلی و ل٥ات و هٍا٤ل کهى ٌىٌحك ؾیؿه هیٌىؾ.
هًابغ
آقیى پىق ،یعیی ٕ .ٔ8534اظ لبا جا يیما ،جهكاو :شاهی.
اهاهی ،يّكالله ٕ .ٔ8523پطيیاو هفث ضيگ ،جهكاو :شاهی.
ايمابی يژاؾ ،قٔا ٕ .ٔ8523گعیسه هرعو االؼطاض ،جبكیم :آیؿیى.
ؼاجمی ،اظمؿ ٕ .ٔ8578ؼبک هًسی و زوضه باظگفث ،جهكاو :بهاقوحاو.

۹٦

ظاٌ ٛ٨یكالیٌ ،مه الؿیى ٕ .ٔ8538زیىاو اـؼاض ،جهكاو :گًصیًه.
ظمیؿی ،ویؿ ش٩١ك ٕبی جأ .کلیات ٌباب ٌىٌحكی ،جهكاو :پژوهًٍاهه ٠لىم ايىايی.
قیپکا ،یاو ٕ .ٔ8528جاضید ازبیات ایطاو ،جكشمه ابىال٭اون وكی ،جهكاو :وؽى.

__________ ٕ .ٔ8577اظ کىچه ضيساو ،جهكاو :اهیكکبیك.
__________ ٕ .ٔ8573حسید ذىؾ ؼؼسی ،جهكاو :وؽى.
ؾبیك ویا٬ی ،هعمؿ ٕ .ٔ8570ؼرى گؽحط ؼیؽحاو ،جهكاو :وؽى.
و١ؿی ٌیكالی ،هّلط الؿیى ٕ .ٔ8527زیىاو اـؼاض ،جّعیط هعمؿ ٠لی ٨كو٤ی ،جهكاو :اقه٥او.
ٌباب ٌىٌحكی ،هأل ٠بان ٕ .ٔ8523زیىاو اـؼاض ـباب ـىـحطی ،جّعیط هكجٕی ؾقؼٍاو ،بی شا :ؾاقالمىهًیى.
ٌهیؿی ،ش٩١ك ٕ .ٔ8528ـطض لغات و هفکالت زیىاو ايىضی ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.
ٌ٩ی١ی کؿکًی ،هعمؿ قٔا ٕ .ٔ8520هفلػ کیمیا فطوؾ ،جهكاو :وؽى.
٨حىظی ،هعمىؾ ٕ .ٔ8573يمس ذیال يمس ازبی زض ؼبک هًسی ،جهكاو :يٍك قولگاق.
هًىچهكی ؾاه٥ايی ،ابىالًصن اظمؿ ٕ .ٔ8507زیىاو اـؼاض ،به کىًٌ هعمؿ ؾبیك ویا٬ی ،جهكاو :لواق.
ه١بىؾی ،لهكا ٕ .ٔ8523شاهؼه ـًاؼی زض آذاض ؼؼسی ،جهكاو :جیكگاو.
هٍیك ولیمی٠ ،لی اکبك ٕبی جأ .ـباب ـىـحطی ،جهكاو :اقه٥او.
هعحٍن کاٌايی ٕ .ٔ8575زیىاو اـؼاض ،جّعیط هعمؿ ٠لی گكگايی ،جهكاو :و١ؿی.
و٨ایی ٌىٌحكی ،هأل ٨حط الله ٕ .ٔ8573زیىاو اـؼاض ،اهىال :به يگاق.
ولی ٠كب ،هى١ىؾ ٕ .ٔ8535هصمىػه هماالت  ،1اهىال :جكآوا.
یاقٌا٘ك ،اظىاو ٕ .ٔ8524جاضید ایطاو زض زوضه لفىیاو ،ؾايٍگاه کمبكیس ،جهكاو :شاهی.

۹۷
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لقیى کىب٠ ،بؿالعىیى ٕ .ٔ8578پیط گًصه زض شؽحصىی ياکصاآباز ،جهكاو :وؽى.
_________ ٕ .ٔ8575با کاضواو ُحله ،جهكاو٠ :لمی.

