
 

  زن در نگاه محمد!

   نادره افشاري

  

ي علي ابن ابيطالب و البالغه) است كه كتابي است در رديف نهج ١الفصاحه (از ديگر اسناد مستند و معتبر اسالمي، نهج 
ي اين كتاب را گيرد. جمع آوري و ترجمهها و تمثيالت حضرت رسول اكرم» را در برمي ي كلمات قصار، خطبه«مجموعه 
آباد اصفهان است. مقدمات عربي و ) متولد نجف٣۶٣١ـ  ٨٧٢١ابوالقاسم پاينده به عهده داشته است. پاينده  (شادروان 

علوم مذهبي و فلسفه را در اصفهان فراگرفت و در همين دوران با زبان فرانسه نيز آشنا شد. پاينده در سال 
ي گستان ايران به كار پرداخت. چندي هم نمايندههاي مختلف از جمله فرهنخورشيدي به تهران آمد و در سازمان٢١٣١

ي هفتگي صبا را بنياد گذاشت كه نامه ١٢٣١ي راديو و تبليغات بود. در سال مجلس شوراي ملي و مدتي هم رئيس اداره
ي به نمايندگي ايران در كنفرانس اسالمي مكه شركت كرد. ترجمه  ۴۴٣١يافت. پاينده در سال انتشار مي ٠٣٣١تا سال 

الذهب، الفصاحه، تاريخ سياسي اسالم، تاريخ عرب، تمدن اسالم، التنبيه و االشراف، مروج قرآن مجيد، زندگاني محمد، نهج
ي هاي اوست. براي اين بخش از كتاب، از ترجمهعلي ابر مرد تاريخ، تاريخ طبري و از جمله كارها و ترجمه

هاي محمد ام. ويژگي اين كتاب در اين است كه تمام گفته استفاده كرده ي پركار اسالميي اين مترجم و نويسندهالفصاحهنهج
توانند را در دو زبان عربي و فارسي در برابر هم چاپ كرده است، و آناني كه كمي هم به زبان عربي آشنا باشند، مي 

) ٢ها را خود به چشم ببينند.(درستي ترجمه  
 

ها به عنوان كلمات قصار نام برده است. در با كوتاه است كه پاينده از آني كوتاه يا تقريجمله ٧٢٢٣الفصاحه شامل نهج
ي كلمه  ٧٢٢٣هاي محمد و بخشي هم به تمثيالت او اختصاص داده شده است. در مجموع ي كتاب، بخشي به خطبهادامه 

ي مردان، ن در خانهبار از زنان صحبت شده است كه عموما بر روي اين محورها تنظيم شده است: اسارت زنا ١۵٧قصار 
عموم زنان، لزوم پرهيز از زنان بد و خوب، وجوب اطاعٍت زنان از مردان؛ حتا اگر اين مردان ستمگر   مكر و شيطنت

بود. گونه كه هست نمي بود، يا اينباشند، و در نهايت سجده در مقابل مردان، اگر خدايي نمي   
 

دهند. به اعتقاد پيامبر اگر جهاني بدون زنان ان جهنم را تشكيل مي زنان اساسا از اهالي دوزخ هستند و بيشترين ساكن
ها، استنتاج من از كالم خود محمد است.  اكنون توانستند به بهشت بروند. اين نمونه تر ميشد، مردان آسانساخته مي 

) ٣پردازم به بررسي كوتاهي در اين كتاب و نگاهي به ديدگاه محمد در مورد جماعت زنان! (مي   
 

ها اسير و زنداني كه زنان در اين خانهي «مردان» است و اين ها در رابطه با «نقش طبيعي» زنان در خانهقول اولين نقل
ها پيش شما ي زنان از خدا بترسيد كه آن هستند و بر مردان است كه كمي هم به اين اسرا «توجه» كنند: «در باره

) ٣۶١، ص ۵۴اسيرند.» (ش   
 

اي دارد: «از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد؛ زيرا شيطان، نگران و در كمين در ديدگاه محمد جايگاه ويژهپرهيز از زنان 
) ۴۶١ص  ٠۵هاي وي [شيطان] براي پرهيزگاران مانند زنان مورد اطمينان نيست» (شيك از داماست و هيچ   

 
ها دليل ديگر مبني بر مكر زنان، اي ل و هزار ) به همين دلي٠۵٣، ص ٠٧٩ترين سالح شيطان هم زنان هستند. (شمحكم

مردان مسلمان، بر شما واجب است كه: «از بي لباسي براي نگه داري زنان [در خانه] كمك جوئيد؛ زيرا زن وقتي لباس 
گو كرد؛ چرا كه و) با زنان هم اساسا نبايد گفت٩٠٢ص  ٢٨٢فراوان و زينت كامل دارد، مايل به بيرون رفتن است.» (ش 

) ۶۵٣، ص ۴٠٠١كند. (شهرگاه مردي با زني خلوت كند، حتما قصد او مي  
 

تاكيدهاي ديگري هم بر عريان نگه داشتن زنان شده است. «اعرو والنساء يلز من الحجال. زنان را بي لباس بگذاريد تا در 
) ٠٢٢، ص ٣۴٣ها بمانند.» (شخانه  

 
مورد خشم خداست تا به خانه برگردد، يا شوهرش را راضي كند.  ي شوهرش از خانه بيرون برود،هر زني كه بدون اجازه

هاي خود، دامن كشان براي شكايت از شوهرهاشان ) در همين رابطه، محمد، زناني را كه از خانه٩۵٣، ص  ١٠٢٠(ش
) ٨۴٣، ص ٠۶٩دارد. (شروند، دشمن مي بيرون مي  

 



هايي فاخر، پا به و آرايش كنند، عطر بزنند، و با لباس ي اساسي براي مردان مسلمان اين است كه زنانشان زينتفتنه
تر بر شما بيم دارم كه از طرف زنان [اي] سختي سخت را ديديد و صبر كرديد و من از فتنه معابر عمومي بگذارند! «فتنه

) ۵١٢، ص ۴١٣]كنند … » (شهاي فاخر به بر [ميآيد؛ هنگامي كه النگوي طال به دست و پارچهمي   
 

) ۴٩۶، ص١١۶٢تر از زن و شراب باشد، بر امت خويش بيم ندارم.» (شاي كه خطرناكهيچ فتنه «از   
 

گذارند، حكم زناكاران را دارند. زنند و به معابر عمومي پاي مي كنند، عطر مي زناني كه آرايش مي   
 

، ٩١٠١) و (ش ٨٨١، ص٧٧١ «اگر زني خود را معطر كند و بر مردمي بگذرد كه بوي او را دريابند، زناكار است.» (ش
، ٨٨١ي آتش و ننگ و عار است. (ش برد، مايه) زني هم كه براي كساني جز شوهرش، بوي خوش بكار مي٣۵٩ص 
) ٠٩١ص  

 
) ١١۶، ص٧۵١٢بو شود و بر انجمني بگذرد، زناكار است.» (ش  «هر چشمي زناكار است و زن وقتي خوش  

 
گش نهان باشد. و بهترين عطر زنان آن است كه رنگش عيان و بويش «بهترين عطر مردان آنست كه بويش عيان و رن

) ١٧۴ص  ۶١۵١پنهان باشد.» (ش   
 

تر و اطاعت بيشتر انجام گرفته است:  ي سبكقيمت گذاري روي زنان هم براساس زيبايي بيشتر، خرج كمتر، مهريه 
) ٢٢٢، ص۶۵٣تر و مهرش كمتر است.» (ش «بهتريِن زنان، آن است كه رويش خوب  

 
) ٣٢٢تا  ٢٢٢صص  ٧۵٣تر آنست كه خرجش كمتر باشد.» (ش ي زنان پر بركت«از همه   

 
) ٢۴٣، ص ٩٢٩«نشان ميمنت زن اين است كه خواستگاريش آسان و مهرش سبك باشد.» (ش   

 
كند. (ش برد و برخالف رضايت او كاري نميبهتريِن زنان هم زني است كه با تن و مال خود از شوهرش فرمان مي 

) ۴۶٩، ص ۴٠۵١  
 

باز هم «بهترين زنان شما زِن عفيٍف راغب است كه در ناموس خود عفت، و به شوهر خود رغبت داشته باشد.» (ش  
) ٩٧۵، ص ٨٠٠٢) عفت هم زينت زنان است. (ش ۵٧۴، ص۴٣۵١  

 
نيست، ولي اگر   در رابطه با لزوم تحمل مردان، در هر شرايطي آمده است كه اگر مردي هيچ خيري به زنش نرساند، مهم

) ٨٩١ص  ۶٢٢شود. (ش اثر مي خيري شوهرش اعتراضي بكند، تمام اعمال نيكش بيزني در رابطه با بي  
 

وقتي امراي مسلمانان، اشرار باشند و كار مسلمانان به دست زنان بيفتد، شكم زمين [قبر] براي مسلمانان بهتر از پشت 
تر: اگر كار مسلمانان به دست زنان بيفتد، بهتر است كه مردان  وزي) به بيان امر٩٩١تا  ٨٩١صص ٢٣٢زمين است. (ش 

 بميرند و نسلشان از روي زمين كنده شود، تا به اين ننگ تن دردهند و كارهاشان را به زنان بسپارند. 
 

) ٨٧۶، ص ٢٧۵٢انگيزتر از زنان نخواهد بود.» (شاي زيان«پس از من براي مردان، فتنه  
 

) ٩٣۶، ص ۴٩٢٢خويش [را] به زني سپارند، هرگز رستگار نشوند.» (ش  «گروهي كه زمام كار  
 

) ٣٨۶ص  ١۵۵٢«گروهي كه زمامدارشان زن است، رستگاري نبينند.» (ش  
 

ي شوهر و اربابش، شبي را به روز آورد، چرا كه فرشتگان در تمام مدتي كه زن بيرون هيچ زني اجازه ندارد جز در خانه
به لعن و نفرين زن مشغولند:        برد، از خانه به سر مي   

 
«وقتي زني دور از بستر شوهر خود شب را به روز آورد، فرشتگان تا صبح [يا تا وقتي كه زن به خانه برگردد] او را 

) ٠٩١، ص٧٨١لعنت كنند.» (ش   
 

ين تهديدات پيامبر به اين  اي از ارود. نمونهكند، از سر و گردنش باالتر نميي زني كه از شوهرش اطاعت نمينماز و روزه
اي] كه از آقايان [اربابان] اي [بردهرود، بندهصورت تئوريزه شده است: «دو كسند كه نمازشان از سرهاشان باالتر نمي



) ۵۶١، ص ۴۵خود گريخته باشد، و زني كه شوهر خود را نافرماني كرده باشد. (ش   
 

ي فراري تا بازگردد، و زني كه شب بخوابد و شوهرش بر او : بندهرودهاشان باالتر نمي«سه كسند كه نمازشان از گوش
) ٣٠۴تا  ٢٠۴، صص ٢٢٢١خشمگين باشد و … » (ش  

 
اي كه از آقاي خود گريخته و در حال گريز مرده باشد. و زني كه ها سخن مگوي … كنيز يا بنده«سه كسند كه از آن 

، ۴٢٢١ها سخن مگوي!» (شر غيبت شوهرش آرايش كند. از آن شوهرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و او د
كند هاي خوشبختي مرد، زن پارسايي است كه ديدارش مرد را مسرور مي ) يكي از مايه۵٠۴، ص ٣٣٢١) و (ش ٣٠۴ص 

ني هاي بدبختي مردان اين است كه زنان زباو چون مرد غيبت كند، او را بر حفظ عفت خويش امين بداند و … يكي از مايه 
) ٨٠۴، ص ٢۴٢١دراز داشته باشند و بر حفظ عفتشان امين نباشند، و زناني كه مرد را به رنج دراندازند. (ش   

 
دهد شود: يكي از اين سه تن، مردي است كه زني بداخالق دارد و طالقش نميسه نفر هم هستند كه دعاهاشان مستجاب نمي 

) ۵٢۴ص  ٩٨٢١است: زن پارسا و … (ش هاي اساسي دنيا ) سه چيز از نعمت٣١۴ص ٣۵٢١… (ش   
 

) ۴٣۵ص ٢٩٧١محمد در نهايت معتقد است كه: زنان، دام شيطانند. (ش   
 

خوابه است و مملوك تو»  ترين دشمن تو همسر توست كه با تو همترين دشمن مردان، همسران ايشانند: «خطرناكدشمن
) ٠٢٢، ص ٣٣٩(ش   

 
) ٩١٢، ص ١٣٣نگريستم و ديدم كه بيشتر مردمان آن زنانند.» (ش بيشترين اهالي جهنم هم زنانند: «در جهنم  

 
  ٣٠۶«ان اقل ساكني الجنه النساء. كمترين ساكنان بهشت زنانند.» (ش 

 
رانشان را  روند، زناني هستند كه بر اساس فرامين اسالمي، شوه) همان تعداد اندكي از زنان هم كه به بهشت مي ۴٧٢ص 

) ٩۵٣، ص ٢٢٠١سپارند! (ش كنند، بعد جان ميكامال از خود خشنود مي  
 

ي كالغي كه خط سفيد برگردن دارد، به ها جز به اندازه«بدترين زنان شما آرايش كنان و متكبرانند و آنان منافقانند و از آن
) ۵٧۴، ص ۵٣۵١روند.» (شبهشت نمي   

 
) ٣۵۶، ص ٨۵٣٢.» (ش رفت«اگر زن نبود، مرد به بهشت مي  

 
) ٣۵۶، ص ١۶٣٢شد.» (شي پرستش اوست، پرستيده مي«اگر زنان نبودند، خدا چنان كه شايسته  

 
) ٩٨٧، ص ٣۵١٣هاي شيطانند.» (ش «النساء حباله الشيطان، زنان، دام  

 
) ۶٩٧، ص ٠٩١٣ي زيبا!» (ش«واي بر زنان از دو چيز، طال و جامه  

 
)  الزم به تاكيد ٩۵٣، ص ١٢٠١خواهند، بوي بهشت بر ايشان حرام است. (ش طالق مي زناني كه بدون دليل موجهي 

 است كه خشونت، كتك زدن، هوو آوردن، خرجي ندادن و … داليل موجهي براي طالق نيستند! 
 

بود] كردند [ن«زنان بارداِر فرزند دار و شيرده، كه با فرزندان خود مهربانند؛ اگر رفتاري كه با شوهران خود مي 
) ٧٣۴، ص ٠۴٣١رفتند.» (ش نمازگزارانشان به بهشت مي   

 
ي ي او، جز روزهمردان بر زنان حقوقي دارند و زنان در برابر مردان تكاليفي: «حق شوهر بر زن آن است كه بدون اجازه

را به كسان ندهد. اگر  ي او [مرد] چيزي از مال اوواجب نگيرد و اگر گرفت گناهكار است [و از او] نپذيرند. و بدون اجازه
ي او [مرد] بي اجازه بيرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان داد ثوابش از شوهر و گناه [آن] از زن است. و از خانه 

) ۶۴۴تا  ۵۴۴، صص ٨٨٣١غضب، او را لعنت كنند، تا توبه كند يا بازگردد؛ اگر چه شوهرش ستمگر باشد!» (ش   
 

ي او بيرون نرود و اجازهستر او [مرد] دوري نگيرد و … فرمانش را اطاعت كند و بي«حق شوهر بر زن آنست كه از ب
) ۶۴۴، ص ٩٨٣١ي او [مرد] نياورد.» (ش كسي را كه [مرد] دوست ندارد، به خانه  

 



ه هاي مسلماني ك) خانم۴۴۶، ص٨١٣٢«اگر زن، حق شوهر [را] بداند، هنگام ناهار و شام او ننشيند تا فراغ يابد.» (ش 
خورند، به اين فرمان پيامبر توجه نشينند، يا با ايشان در رستوراني غذا ميبا همسرانشان سر يك ميز يا سر يك سفره مي

 داشته باشند! 
 

، ٧٣٢٢گر را لعنت كند؛ يعني زني كه شوهرش به بسترش خواند و گويد: “كمي بعد” تا خوابش ببرد.» (ش «خدا مماطله 
) ۶٢٨ص   

 
ار به زندگي با يك مرد، حتا اگر ستمگر باشد، چند بار تاكيد شده است كه خداوند زناني را كه چند بار در رابطه با اجب

) و ٩٩٢ص ۴١٧دارد. (شكنند، دوست نمي كنند، و به همان اولي ـ اگر چه خيري هم نداشته باشد ـ بسنده نميشوهر مي 
) متاسفانه در اين ۶٧٣، ص ٢١١١اكارند. (ش كنند، زن) زناني كه بدون حضور شاهد شوهر مي٣٨٣، ص ۶۴١١(ش 

گيرند، مشخص نشده است!! حضور شاهد زن ميبحث، تكليف مرداني كه بي   
 

هاي خود جاي مناسبي انتخاب كنيد و از خورد. مثال: «براي نطفهگاه نوعي تبعيض نژادي در كلمات محمد به چشم مي 
ي اصالح خانه است و زن  ) «زن آزاد مايه١٨٣، ص ٣٣١١ش سياهان بپرهيزيد [چرا] كه سياهي رنگ زشتي است.» (

) ٩۴۴، ص ۴٠۴١بنده [كنيز] موجب فساد خانه است.» (ش   
 

ي تاريخي[!] جالبي در رابطه با يهوديان نقل شده است: « از  در رابطه با پتانسيل گمراه شدن مردان توسط زنان، نمونه
) ٢۶٢، ص٨٣۵صوص زنان بود.» (ش زنان بپرهيزيد، زيرا نخستين گمراهي يهودان در خ  

 
ترينش داشتن زن يا زناني است كه به ناموس و مال مردان خيانت هاي خوشبختي مردان هم چهار چيز است كه مهمنشانه
ي خوشبختي تاكيد شده است: ي قصار، بر چهار نشانه) دو رديف باالتر از اين كلمه۴٠٢ص ٩۵٢كنند. (ش نمي 

) از زنان بد بايد به ۴٠٢، ص ٧۵٢ي صالحه] داشته باشد. (ش ي است كه زني پارسا [زوجهتريِن مردان، مردخوشبخت
آيند و به ) زنان هم اغلب به صورت شيطان مي٩٠٢، ص ٩٧٢خدا پناه برد و از زنان خوب هم بايد پرهيز كرد. (ش 

، ٣٢٨پذير نيست. (ش راستي وجهاند كه به هيچاي خلق شده) زنان از دنده٠٢٣، ص ١٢٨روند. (شصورت شيطان مي
) <١٢٣، ص ۵٢٨تواند كجي زنان را كه ناشي از خلقت ايشان است، راست كند. (ش ) هيچ مردي نمي١٢٣ص   

 
 فرمان بردن زنان از مردان هم، بهترين گنجينه براي مردان است: 

 
كه بدو فرمان سرور شود، و همين ي مرد خبر دهم؟ زني پارسا كه وقتي بدو نگرد مخواهي تو را از بهترين گنجينه«مي 

) ١۴٢، ص ٠۶۴دهد، اطاعت كند و هنگام غيبت [مرد] امانت او را [عفتش] محفوظ دارد.» (ش   
 

هاي باال، مردان بايد از سه بال به خدا پناه ببرندكه يكي از اين باليا همسر بد است كه: «اگر پيش وي  بجز خوشبختي
) ٧٨٣، ص ٣۶١١اشي، به تو خيانت كند.» (ش باشي، بد زباني كند، و اگر پيش وي نب  

 
هايي كه براي زنان در نظر گرفته شده، خشنودي مردان از ايشان و شير دادن به كودكان و در خانه به در مورد ثواب

 عبادت مشغول شدن است.  
 

است، ثواب كسي را  اي زنان «آيا خشنود نيستيد كه وقتي يكي از شما از شوهر خود آبستن است و شوهرش از او خشنود 
اي كه از شير او درآيد و گذارد، هر جرعهدارد كه روز روزه گيرد و شب براي عبادت خداي بپا خيزد و هنگامي كه بار مي 

هر دفعه كه پستان او مكيده شود، براي هر جرعه شير و هر مكيده شدن پستان ثوابي دارد و اگر براي مراقبت طفل خود 
) ٠۶٢ص  ۴٣۵و چنانست كه هفتاد بنده را در راه خدا آزاد كرده باشد؟» (ش شبي بيدار ماند، پاداش ا  

 
هايي كه خدا براي زنان در نظر گرفته است، و آن را با رنجِ شركت در جهاد برابر دانسته، صبر بر رنج از ديگر ثواب

زني كه از روي ايمان و در  هووداري است: «خداوند رنج هوو داري را نصيب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد. هر
هايي كه  ) يكي ديگر از ثواب٨٩٢، ص ٠١٧انتظار پاداش خدا، بر رنج هوو داري صبر كند، ثواب شهيد را دارد.» (ش

شود، زني است كه شوهرش بميرد و «وي گويد [كه] من با وجود يتيمان خود شوهر براي زنان مومنه نوشته مي 
كنم.»نمي   
) ٢٠۴، ص ٠٢٢١(ش  

 
) ۴٣۶، ص ٠٧٢٢هم دو پرده دارند: قبر و زناشويي. (شزنان   

 



) ٩۴۴، ص ٣٠۴١جهاد زنان، شوهرداري خوب است. (ش   
 

) ۴٧۴، ص ٢٣۵١ي آنهاست.» (ش «بهترين مسجد زنان، كنج خانه  
 

تر است.»  هاي  او نزد خدا محبوبي نمازي خود كند، از همهي خانهترين گوشه«نمازي كه زن، در تاريك  
) ٠٩۶، ص ٨٨۵٢(ش   

 
كه در ايوان خويش نماز كند، «اينكه زن در اتاق خويش نماز كند براي او بهتر است تا در ايوان خويش نماز كند، و اين

بهتر است تا در صحن خانه نماز كند، و اين كه در صحن خانه نماز كند، براي وي بهتر است تا در مسجد نماز كند!» (ش 
) ٢٢۶، ص ٧٠٢٢  

 
اي ) احتماال زنان اسالمي۶۴۵تا  ۵۴۵، صص ٨۴٨١تنها، بيست و پنج بار از نماز جماعت بهتر است.» (ش«نماز زنان، 

مانند هاشان ميبرابر اطالعي ندارند؛ وگرنه در خانه ۵٢كنند، از اين ثواب عظيم كه در نمازهاي جمعه و جماعت شركت مي 
گزارند! و «تنها» نماز مي   

 
دادم شوهرش را سجده كند.»كسي را سجده كنند، به زن دستور مي دادم «اگر به كسي دستور مي   

) ١۵۶تا  ٠۵۶، صص ٨۴٣٢(ش   
 

دادم شوهران خويش را سجده كنند، از بس كه خدا دادم كسي را سجده كند، به زنان دستور مي «اگر به كسي دستور مي 
) (بدون شرح) ١۵۶، ص ٩۴٣٢براي شوهران حق به گردن زنان نهاده است.» (ش   

 
ها زنداني مشاغلي كه محمد براي زنان در نظر گرفته است، كارهايي است كه ايشان را هرچه بيشتر در خانه

) فرزندانتان را [پسرانتان] را شنا و ٧٣۴، ص ٧٢۵١ريسي است.» (ش  كند:«بهترين سرگرمي زن، دستگاه نخمي 
اش سرگرمي  ي هم براي زن مومن در خانه) چرخ ريس٧۶۵، ص ۴۵٩١تيراندازي بياموزيد و زنان را نخ رشتن!» (ش 

 خوبي است. 
) ٨۶۵، ص ۵۵٩١(ش   

 
ي خويش، اگر خدا بخواهد، ثواب مجاهدان [را] خواهد [خواهيد] يافت.»«[اي زنان] هريك از شما با اشتغال در خانه  

) ۶۴٧، ص ٢٩٨٢(ش   
 

پاي آن سفيد باشد.» كه يك  بندي نهايي: «حكايت زن پارسا در ميان زنان، چون كالغ نشاندار استدر جمع  
) من متاسفانه از اين جمله چيز زيادي دستگيرم نشد. احتماال حضرت به تك نمود بودن زن پارسا ـ ٩١٧، ص ١٣٧٢(ش

 حتا در ميان زنان مسلمان ـ نظر داشته است!  
 
 
 

ادمي، زنان را برتري ها حضرت محمد باز هم معتقد است كه: «من اگر كسي را برتري ددر نهايٍت تمامي اين تبعيض
) ٠٢۵، ص ٨٢٧١دادمي!» (ش  

 
      

 
ها پانوشت  

 
، تهران، ٧٧٣١هللا اكرم (ص) انتشارات جاويدان، چاپ سوم، ي كلمات قصار حضرت رسولالفصاحه، مجموعه ـ نهج ١

ي ابوالقاسم پاينده ترجمه  
 

معادن الجواهر ابوالحسن علي بن حسين مسعودي الذهب و كوتاه از شرح داخل جلد كتاب مروج نامهـ براي اين زندگي ٢
 استفاده شده است. 

 
ي كتاب است ي قصار و عدد سمت چپ، صفحهي جملهـ اعداد سمت راست داخل پرانتز، شماره ٣  
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