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25هراشا

بتکم نیا  روهشم  ناسیونایفارغج  یقارع و  26بتکم 

بتکم نیا  روهشم  ناسیونایفارغج  نآ و  ياهیگژیو  یخلب و  29بتکم 
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ناهج ییایفارغج  32تامیسقت 

ناناملسم دزن  یضایر  يایفارغج  شیادیپ  موس  33لصف 

33هراشا

نایوما هرود  رد  یموجن  يایفارغج  هب  هجوت  34زاغآ 

نایسابع هرود  رد  یموجن  يایفارغج  هب  هجوت  36زاغآ 

يدعب نانادایفارغج  رد  نآ  ریثأت  راهنلافصن و  هجرد  کی  يریگهزادنا  هینومأملا و  ةروّصلا  نحتمم و  جیز  داجیا  رد  نومأم  39تامادقا 

اههمانرفس یمومع و  يایفارغج  بتک  شیادیپ  رفسوریس و  زاغآ  مراهچ  54لصف 

یناگرزاب تراجت و  هعسوت  ییایفارغج و  تافاشتکا  روظنم  هب  ناناملسم  يدرونایرد  زاغآ  مجنپ  61لصف 
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یسیردا فیرش  بتکم  یمالسا ، يراگنهشقن  بتکم  متفه  68لصف 

نآ لماوع  یسررب  ایفارغج و  طاطحنا  ییایفارغج و  ياههمانگنهرف  فیلأت  یلحم ، ياهیحان و  يایفارغج  ياهباتک  نیودت  یتخانشناهیک ، متشه  73لصف 

74هراشا

یلحم ياهیحان و  يایفارغج  ياهباتک  74نیودت 

ییایفارغج ياههمانگنهرف  75فیلأت 

نآ لماوع  یسررب  ایفارغج و  75طاطحنا 

اهرهش یخیرات  يایفارغج  مود ]: شخب  ]76

برعلا ةریزج  لوا  76لصف 

76هراشا

ناتسبرع هریزجهبش  ياوه  79بآ و 

برعلا ةریزج  یندعم  ياهتورث  يرادماد و  80يزرواشک و 

ناتسبرع تامیسقت  مود  80لصف 

80هراشا

81زاجح

98هماهت
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نآ تامیسقت  101نمی و 

108نامع

ضورع دجن و  همامی ، ءاسحا ، 110نیرحب ،

( هریزج قارع ،  ) نیرهنلا نیب  موس  118لصف 

118قارع

ایلع هیحان  یلفس و  118هیحان 

118هراشا

. 130هریح

. 131فجن
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. 132طساو

. 133هرصب

. 136هّلبا

( قارع لامش   ) 137هریزج

137هراشا

هعیبر 137راید 

. 137لصوم

. 140نیبیصن
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141تیرکت
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. 143راجنس

. نیعلا 144سأر 

. رمع نبا  144هریزج 
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رضم 145راید 

. 147اسدا

. 147هناع

. 148ایسیقرق

. 148هبحر

149طاسیمس

. 149جورس

. هملسم 149نصح 

رکب 150راید 

. 151نیقرافاّیم

. افیک 152نصح 

. نافاف 152ّلت 

ماش هریزج و  يزرم  ياهرهش  ریغص ، يایسآ  مراهچ  153لصف 

153هراشا

هریزج 153روغث 

. 153هیطلم

. 155هرطبز

(. روصنم ژد   ) روصنم 156نصح 

. 156انسهب

. 157ثدح

. 157شعرم

. 158هینوراه

. ءادوسلا 159ۀسینک 

. یبرز 159نیع 
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ماش 159روغث 

. 160هصیّصم

. 160هنذا

. 161سوسرط

. 163هینوق

. 164هیرصیق

(. سوسیبارآ  ) 165ناتسلبآ

(. سوسیکم سیلوپوناین  یتسوژ   ) رهش 165ریق 

(. هیصاما  ) 165هیساما

. 166قذال

(. نوسماس ای  نوصماص   ) نوسمس 166ردنب 

(. رازسوین راسیکن ،  ) 167راسکین

(. طاقود  ) 167تاقوت

. 167ساویس

(. دیفس رهش   ) رهش 168قآ 

(. هایس هعلق   ) راصح 168هرق 

. 169ناجنزرا

. مورلا 169نزرا 

170درگزالم

ریغص يایسآ  نامکرت  هناگهد  170ياهنیشنریما 

170هراشا

. 173هیلاطنا

صاخشا 178تسرهف 

ییایفارغج مالعا  203تسرهف 
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ذخآم 241عبانم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  246هرابرد 
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دلج 1 یمالسا  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

باتک تاصخشم 

 - 1319 نیسح ، ولناچهرق ، هسانشرس : 
. ولناچهرق نیسح  یمالسا / ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1380 (، - تمس  ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. هشقن ج :. يرهاظ :  تاصخشم 

.746 ، 38 ایفارغج ؛  . 508 تمس ؛)  ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  تسورف : 
5-529-459-964-978: مراهچ پاچ   ، :ج.1 لایر 54500 (ج.2 ؛ ) لایر  27500 964-459-529-7 ؛  ج.1 : لایر : 15000 کباش : 

.Hosein Gharachanlu. Historical geography of the Islamic Countries: یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای : 
(. 1389: مراهچ پاچ  ج.1( تشاددای : 
(. 1382 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
یخیرات يایفارغج  یمالسا --  ياهروشک  عوضوم : 

( تمس  ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
DS35/56/ق4ج7 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

911/17671 ییوید :  يدنب  هدر 
م23322-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ باتک همدقم  ]

زاغآرس

هراشا

اهنآ يارب  ار  مالسا  ردص  خیرات  دینک و  رادیب  ار  ناتدوخ  ياهتلم  دینک ، یمالسا  ار  ناتدوخ  ياهتلم  هک  دیشوکب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. دیناوخب

ص 195 ج 17 ، رون ؛ هفیحص 
4 ص : ، 1 جهمدقم یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

« تمس  » نخس

مزلتـسم رما ، نیا  تسا و  هدوـب  اههاگـشناد  یناـسنا  موـلع  سورد  رد  یـساسا  ینوـگرگد  داـجیا  یگنهرف ، بـالقنا  مهم  فادـها  زا  یکی 
نیا لئاسم  ینابم و  رد  یمالـسا  هاگدـید  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنتـسم  ربتعم و  یملع  ییانبم و  عبانم  نیودـت  دوجوم و  یـسرد  عبانم  يرگنزاب 

. تسا مولع 
سیـسأت راک  نیا  صوصخم  ینامزاس  هک  درکیم  اضتقا  عوضوم  ّتیمها  اما  دوب ، هتـشادرب  ییاهماگ  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  بـالقنا  داـتس 
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هب هک  ار  اههاگشناد » یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس   » سیـسأت  63 / 12 خـیرات 7 / رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  دوش و 
. درک بیوصت  دوشیم ، هدیمان  تمس »  » راصتخا

هب زوسلد ، دـهعتم و  ناداتـسا  نادنمـشناد و  يراکمه  تّمه و  دـنوادخ و  تیانع  زا  دادمتـسا  اـب  هک  تسا  نیا  ناـمزاس  فدـه  نیارباـنب ،
مادقا یبنج  یعرف و  یلصا ، یـسرد  عبانم  همجرت  فیلأت و  هب  یناسنا  مولع  ياههتـشر  زا  مادکره  رد  دزادرپب و  مزال  تاقیقحت  تاعلاطم و 

. دنک
زا سپ  جـیردتب و  دـیاب  نآ ، بولطم  لامک  هلحرم  تهج  نیمه  هب  تسین و  هدیـشوپ  نارظنبحاص  نادنمـشناد و  رب  يراـک  نینچ  يراوشد 

. دنزرون غیرد  يراکمه  نیا  زا  ناراوگرزب  نیا  هک  دراد  راظتنا  دیآ و  تسد  هب  رظن  بابرا  یپایپ  ياهیروآدای  اهداقتنا و 
یـسانشراک یـسانشراک و  عطاقم  رد  ندمت ) خـیرات و  شیارگ   ) تایهلا هتـشر  نایوجـشناد  يارب  نآ  تادـلجم  رگید  هارمه  هب  باتک  نیا 

. دنوش دنمهرهب  نآ  زا  زین  نادنمهقالع  ریاس  یهاگشناد ، هعماج  رب  هوالع  هک  دوریم  دیما  تسا . هدش  نیودت  دشرا 
حالصا تهج  رد  ار  نامزاس  نیا  دوخ ، یحالصا  ياهداهنشیپ  ییامنهار و  يراکمه ، اب  دوشیم  اضاقت  دنمجرا  نارظنبحاص  ناداتـسا و  زا 

. دنهد يرای  ناریا  یمالسا  يروهمج  یهاگشناد  هعماج  زاین  دروم  راثآ  رگید  نیودت  رضاح و  باتک 
5 ص : ، 1 جهمدقم یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

بلاطم تسرهف 

هحفص ناونع 
راتفگشیپ 1

ایفارغج 5 فیرعت  لوا : لصف  تایلک  لوا : شخب 
یمالسا 8 ناسیونایفارغج  هاگدید  زا  ایفارغج 

ایفارغج 9 شناد  دشر  شیادیپ و  رد  رثؤم  لماوع  اههنیمز و 
یمالسا 15 يایفارغج  يریگلکش  رد  نانوی  ناریا و  دنه ، ییایفارغج  ياهشور  ریثأت 

یمالسا 17 يایفارغج  رب  يدنه  يایفارغج  ریثأت 
یمالسا 18 يایفارغج  رب  ناریا  يایفارغج  ریثأت 
یمالسا 21 يایفارغج  رب  نانوی  يایفارغج  ریثأت 

مالسا 25 رد  ییایفارغج  بتاکم  شیادیپ  مود : لصف 
بتکم 27 نیا  روهشم  ناسیونایفارغج  یقارع و  بتکم 

بتکم 34 نیا  روهشم  ناسیونایفارغج  نآ و  ياهیگژیو  یخلب و  بتکم 
ناهج 39 ییایفارغج  تامیسقت 

ناناملسم 41 دزن  یضایر  يایفارغج  شیادیپ  موس : لصف 
نایوما 44 هرود  رد  یموجن  يایفارغج  هب  هجوت  زاغآ 

نایسابع 47 هرود  رد  یموجن  يایفارغج  هب  هجوت  زاغآ 
55 نحتمم و ...  جیز  داجیا  رد  نومأم  تامادقا 

اههمانرفس 86 یمومع و  يایفارغج  بتک  شیادیپ  رفسوریس و  زاغآ  مراهچ : لصف 
یناگرزاب 101 تراجت و  هعسوت  ییایفارغج و  تافاشتکا  روظنم  هب  ناناملسم  يدرونایرد  زاغآ  مجنپ : لصف 
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اهنیمزرس 112 بیاجع  اهیتفگش و  هب  هجوت  مشش : لصف 
یسیردا 117 فیرش  بتکم  یمالسا ، يراگنهشقن  بتکم  متفه : لصف 

6 ص : ، 1 جهمدقم یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هحفص ناونع 

یسررب ایفارغج و  طاطحنا  و  ییایفارغج ، ياههمانگنهرف  فیلأت  یلحم ، ياهیحان و  يایفارغج  ياهباتک  نیودت  یتخانـشنایک ، متـشه : لصف 
نآ 133 لماوع 

یلحم 134 ياهیحان و  يایفارغج  ياهباتک  نیودت 
ییایفارغج 136 ياههمانگنهرف  فیلأت 

نآ 137 لماوع  یسررب  ایفارغج و  طاطحنا 
برعلا 139 ةریزج  لوا : لصف  اهرهش  یخیرات  يایفارغج  مود : شخب 

ناتسبرع 148 هریزج  هبش  ياوه  بآ و 
برعلا 149 ةریزج  یندعم  ياهتورث  يرادماد و  يزرواشک و 

ناتسبرع 155 تامیسقت  مود : لصف 
زاجح 156
هماهت 206

نآ 212 تامیسقت  نمی و 
نامع 226

ضورع 230 دجن و  همامی ، ءاسحا ، نیرحب ،
247 هریزج ) قارع ،  ) نیرهنلا نیب  موس : لصف 

قارع 247
ایلع 247 هیحان  یلفس و  هیحان 

285 قارع ) لامش   ) هریزج
ماش 320 هریزج و  يزرم  ياهرهش  ریغص ، يایسآ  مراهچ : لصف 

هریزج 321 روغث 
ماش 333 روغث 

ریغص 354 يایسآ  نامکرت  هناگهد  ياهنیشنریما 
صاخشا 373 تسرهف 

ییایفارغج 389 مالعا  تسرهف 
ذخآم 412 عبانم و 

1 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

راتفگشیپ

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
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زا هک  يدنوادخ  داد . هولج  دوجو  هصرع  هب  مدع  زا  ار  تادوجوم  دیرفآ . ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـمح و 
هک یعناص  دومرف . روراب  ًۀَـفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  هویم  هب  يرایبآ و  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقل  هب  ار  مدآ  ینب  دوجو  لاـهن  ناـسحا ، لاـمک 
غاب نابیلدـنع  دـناهدومیپ . وا  سایقیب  ساپـس  یناوتان  زجع و  مدـق  هب  هدومن و  وا  ياهتنمیب  يانث  يادا  ینابزیب  ناـبز  هب  تادوجوم  عیمج 

. دنناد یباب  ار  ناکما  راجشا  زا  یقرو  ره  دنناوخ و  یباتک  هچنغ  ره  زا  شنیرفآ 
راگدرک  تفرعم  تسیرتفد  شقرو  رهرایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

نآ كانلسرا و  ام  تخرد و  هویم  نآ  كالول و  غاب  هفوکش  نآ  ص ،)  ) یفطصم دمحم  رب  وا  دورد  ناهج ، راگدیرفآ  يانث  دمح و  زا  دعب 
نیبیطلا دالوا  تیب و  لها  ترتع و  رب  دنوادخ  تاّیحت  دورد و  نینچمه  داب ؛ دوجو  ملاع  هدبز  دوعوم و  زور  عیفش  نآ  دوهشم و  موی  دهاش 

داب . وا  نیرهاطلا  و 
یـسرک تسین . ههد  هس  ود  زا  رتشیب  ام  روشک  رد  تسایفارغج ، زا  ياهخاش  هک  یمولوپوت ، »  » رگید ریبعت  هب  ای  یخیرات  يایفارغج  شیادیپ 

ههد مود  همین  رد  دش . سیسأت  یمالسا  ندمت  گنهرف و  هتشر  رد  هدوتـس  رهچونم  رتکد  ياقآ  داهنـشیپ  اب  تایهلا  هدکـشناد  رد  سرد  نیا 
داهنـشیپ هب  اهدعب  دـش . سرد  نیا  يارب  ییوگلا  شیبومک  همجرت و  جـنرتسل ، ياگ  هتـشون  یقرـش  تفالخ  ياهنیمزرـس  باتک  1340 ش ،

ندمت گنهرف و  هورگ 
2 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هب شترا  ییایفارغج  گنهرف  اب  يرذالب  نادـلبلا  حوتف  ییاـیفارغج  مـالعا  قیبطت  قیقحت و  یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هدکـشناد  یمالـسا 
گنهرف و یـشزومآ  هورگ  داهنـشیپ  هب  انب  مالـسا  یخیرات  يایفارغج  سرد  دحاو  ود  سیردـت  لاـس 1350 ش  زا  يرتکد و  هلاـسر  ناونع 

تاوزج هیهت  يارب  ار  دوخ  شالت  یعـس و  مدربیپ و  سرد  نیا  تالکـشم  صقاون و  هب  نامز  ناـمه  زا  دـش . راذـگاو  بناـجنیا  هب  ندـمت 
ار یخیرات  يایفارغج  سرد  تقو ، هورگ  ریدـم  يداهتجا ، مساقلا  وبا  رتکد  شـشوک  تمه و  اب  متـسب و  راک  هب  موزل  دروم  عبانم  ددـعتم و 

. میداد رارق  يرتکد  دشرا و  یسانشراک  یسانشراک ، عطقم  هس  ره  همانرب  رد 
بیوصت یسررب و  یگنهرف  بالقنا  داتس  ياههبوصم  قبط  اههاگشناد  یشزومآ  ياههورگ  یسرد  ياههمانرب  هک  یمالسا  بالقنا  زا  سپ 

حرش عطقم  هس  ره  يارب  مناراکمه  هدنب و  دیـسر و  بیوصت  هب  هدش  دای  عطقم  هس  رد  تایهلا  هتیمک  رد  زین  یخیرات  يایفارغج  سرد  دش ،
رد ار  سرد  هک  تسا  هدوب  نیا  نونک  ات  بـالقنا  زاـغآ  زا  هدـنب  شـشوک  شـالت و  دوشیم . لـمع  نآ  قباـطم  زورما  اـت  هک  میتشون  سرد 

. مهد رارق  يرتهناققحم  یملع و  يارجم 
یخیرات يایفارغج   » هعومجم هیهت  تفرگ ، هدهع  هب  روشک  رـسارس  ياههاگـشناد  يارب  ار  یـسرد  بتک  نیودت  تمـس  نامزاس  هک  اهدـعب 

زیزع ناگدنناوخ  نایوجـشناد و  میدقت  نآ  تادلجم  زا  یکی  گرزب  يادخ  لضف  هب  نونکا  هک  دـش  راذـگاو  بناجنیا  هب  1 و 2 ) « ) مالسا
. دوشیم

لماش مود  شخب  تسا و  یخیرات  يایفارغج  اب  طبترم  میهافم  هرابرد  یتاـیلک  لـماش  لّوا  شخب  تسا : شخب  ود  نمـضتم  رـضاح  باـتک 
. تساهرهش یخیرات  يایفارغج 

دیاب یخیرات  يایفارغج  يریگدای  هک  دوشیم  هیصوت  هتبلا  تسا ؛ مالسا  ناهج  یخیرات  يایفارغج  اب  نایوجشناد  ندرک  انشآ  باتک ، فده 
. دشاب نامزمه  مالسا  خیرات  هعلاطم  اب 

يارب لّوا  شخب  رد  دوش . هدافتسا  ذخآم  عبانم و  نیرتمیدق  زا  هدش  یعس  فیلأت  نیا  رد  تسا . هدش  هراشا  طابترا  نیا  هب  زین  باتک  نیا  رد 
، تسا ییایفارغج  افرـص  هک  باتک ، مّود  شخب  رد  میاهدرک . هراشا  دنچ  ییاههنومن  هب  سپـس  هدش ، هئارا  فیرعت  همدقم و  ادـتبا  لصف  ره 
رد میاهتخادرپ . نآ  ياهرهـش  ییایفارغج و  هقطنم  نآ  زکرم  ای  یـسرک  فیرعت  هب  سپـس  میاهدروآ ؛ ییایفارغج  ياهمدـقم  لـصف  ره  يارب 

، ایفارغج تمسق  اصوصخ  باتک ، لوصف  میظنت 
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3 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
، ییایفارغج لصف  ره  زاغآ  رد  انمض  دوش . هدافتسا  یخیرات  یلاوت  بسح  رب  اهنآ  زا  ربتعم ، عبانم  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  هک  تسا  هدش  یعس 

رظن رد  دـیاب  تسا . هدـش  هداد  ییایفارغج  ياهـسلطا  اهفراعملا و  ةریاد  اهباتک ، هب  هجوت  اب  ییایفارغج  هقطنم  نآ  دوجوم  عضو  زا  یتاعالطا 
ملع نیا  هب  یهجوتیب  دـعب  هب  مهن  نرق  رخاوا  زا  نوچ  دریگیم ؛ رب  رد  ار  يرمق  يرجه  مهن  نرق  ناـیاپ  اـت  باـتک  نیا  بلاـطم  هک  تشاد 
لّوا تسد  عبانم  زا  تسا  هدش  یعس  باتک  نیا  رد  هکنآ  رگید  بلطم  تسا . هدش  مولع  زا  هتشر  نیا  نتفر  نیب  زا  ایفارغج و  طاطحنا  ثعاب 

، هدش هدافتسا  هریغ  یسیلگنا و  ای  یبرع  عبانم  همجرت  زا  هک  زین  دراوم  یضعب  رد  دوش و  هدافتسا  هریغ ) یـسیلگنا و  یبرع ،  ) یلـصا نابز  هب 
رودقم هک  ییاج  ات  نابز  نیا  تیوقت  رد  دیاب  ام  تسا و  یسراف  ام  يردام  نابز  نوچ  یفرط  زا  تسا ، هدش  هلباقم  نآ  یبرع  لصا  اب  املسم 

اهدرواتـسد نیا  هب  یهجوتیب  میاهدرک  هنیزه  یـسراف  نابز  هب  هناگیب  ياـهباتک  ندـنادرگرب  يارب  یناوارف  جراـخم  نوچ  میـشوکب و  تسا 
ره يارب  یـسابع  نومأم  لاثم  يارب  دـناهدرکیم ؛ هجوت  همجرت  رما  هب  زین  ناینیـشیپ  دـنکیم . دراو  مولع  لقن  زا  هتـشر  نیا  هب  یناوارف  همطل 

بتک همجرت  هب  نارگید  کیرحت  قیوشت و  ثعاب  مادقا  نیا  دیاش  ات  دیـشخبیم  الط  نآ  نزو  مه  قاحـسا  نب  نینح  هب  هدش  همجرت  باتک 
. ددرگ یملع  بایان 

کی زا  طابترا  هلیـسو  اهنت  هک  همجرت ، رما  هب  ناگتـشذگ ، فراعم  مولع و  دربشیپ  يارب  ناینیـشیپ  تامادـقا  رد  لّمأت  اب  دـیاب  زین  اـم  نونکا 
نیمجرتـم ياـههمجرت  زا  باـتک ، زا  ییاـهاج  رد  فـلؤم  رگا  نیارباـنب  میوـش . لـئاق  ناوارف  راـبتعا  شزرا و  تـسا  رگید  ناـبز  هـب  ناــبز 

تـسا نآ  ظاحل  هب  هدرب  هدافتـسا  نارگید  يوزنم و  یقنیلع  یتیآ و  دمحملا  دبع  یتیآ ، میهاربا  دمحم  اضر ، هللا  تیانع  دننام  يردـقنارگ 
یبرع نابز  هب  هک  یمالسا ، مهم  ياهباتک  ندنادرگرب  همجرت و  مهم  رما  هب  مه  یفرط  زا  دنک و  ریدقت  یعون  هب  ار  نازیزع  نیا  تامحز  هک 

. دشاب هداد  هجوت  دنمورحم ، اهنآ  هدافتسا  زا  ناگمه  دراد و  رارق  یصاخ  رشق  کی  راصحنا  رد  و 
ولناچرق نیسح 

5 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

تایلک لوا ]: شخب  ]

ایفارغج فیرعت  لوا  لصف 

هراشا

، اهایرد اهدور ، اههوک ، يّوج ، طیارـش  اوه ، بآ و  یعیبط ، طیحم  فلتخم ، ياهناکم  ییایفارغج  تاـصتخم  زا  هک  تسا  یـشناد  اـیفارغج 
، رگید ریبعت  هب  دنکیم . وگتفگ  ثحب و  یهایگ  يروناج و  تایح  نینچمه  اهنیمزرس و  اهرهش و  یعیبط  تیعقوم  اهلگنج ، اهنابایب ، ریازج ،

یگدنکارپ اهناسنا و  اههدروآرف ، كاخ ، سنج  اهیندـییور ، اوه ، بآ و  یعیبط ، ضراوع  نیمز و  حطـس  هرابرد  هک  تسا  یـشناد  ایفارغج 
. دیوگیم نخس  نیمز  حطس  رد  اهنآ 

يایفارغج یـضایر ، يایفارغج  هلمج : زا  درک ؛ بوسحم  ياهناگادـج  ملع  ناوتیم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  هخاش  نیدـنچ  ایفارغج  ملع 
يایفارغج یناویح ، يایفارغج  یهایگ ، يایفارغج  یـسایس ، يایفارغج  يداصتقا ، يایفارغج  یناـسنا ، ياـیفارغج  یتسیز ، ياـیفارغج  یعیبط ،

هخاش هک  یخیرات  يایفارغج  هرخالاب  و  ءاونا ) ملع   ) یسانشاوه یـسانشمیلقا ، یـسانشسونایقا ، یماظن ، يایفارغج  یـسانشهنیرید ،)  ) هنیرید
: دنوشیم هعلاطم  هناگادج  هدش  دای  دراوم  زا  کی  ره  تسایفارغج . ملع  زا  يدیدج 

ثحب ییایفارغج  ياـههشقن  هلیـسوهب  نآ  شیاـمن  نیمز و  داـعبا  يریگهزادـنا  لوصف ، نیمز ، تاـکرح  لکـش و  زا  یـضایر  ياـیفارغج  . 1
. دنکیم
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بآ و اـهنآ ، ینوـگرگد  اهـسونایقا و  اـهایرد و  اهیکـشخ و  عـیزوت  نـیمز ، حطــس  یجراـخ  یعیبـط و  ضراوـع  زا  یعیبـط  ياـیفارغج  . 2
. دنکیم وگتفگ  يروناج  یگدنز  یعیبط و  ياهینتسر  یگدنکارپ  یسانشاوه ،

6 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
طیحم اب  هدنز  تادوجوم  هطبار  رگید  ریبعت  هب  دـنکیم و  وگتفگ  نیمز  يور  ناروناج  ناهایگ و  یگدـنکارپ  هرابرد  یتسیز  يایفارغج  . 3

. دوشیم میسقت  يروناج  یناسنا و  يایفارغج  یهایگ و  يایفارغج  یلصا ، هخاش  ود  هب  ملع  نیا  دهدیم . ناشن  ار  اهنآ  یعیبط 
. دنکیم یسررب  اهنآ  تسیز  طیحم  ییایفارغج  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  یناسنا  عماوج  یگدنکارپ  یناسنا  يایفارغج  . 4

ناوتیمن رگید  یخرب  رظن  هب  اـما  دـنربیم ، راـک  هب  ار  یعاـمتجا  ياـیفارغج  ناونع  یناـسنا ، ياـیفارغج  ياـج  هب  ناـنادایفارغج ، زا  یـضعب 
عامتجا زا  هک  تسا  یناسنا  يایفارغج  زا  تمـسق  نآ  یعامتجا  يایفارغج  نوچ  تسناد ؛ یناسنا  يایفارغج  لداـعم  ار  یعاـمتجا  ياـیفارغج 

دنکیم . ثحب  یسایس ، يداصتقا و  ياهتیلاعف  زا  ادج  نانآ ، یعامتجا  ياهتیلاعف  ییاتسور و  يرهش و  نانکاس 
نامه رگید  ریبعت  هب  دـنکیم و  ثحب  یماد  يزرواشک و  نوگانوگ  ياههدروآرف  فرـصم  شخپ و  دـیلوت ، هرابرد  يداصتقا  يایفارغج  . 5

. تسا یناگرزاب  يایفارغج 
وگتفگ اهنآ  یعامتجا  يرادا و  تالیکـشت  یللملا و  نیب  یلخاد و  طباور  نینچمه  اهروشک و  ییایفارغج  دودـح  زا  یـسایس  يایفارغج  . 6

رد کیتلوپوئژ  هتشر  دوشیم . ثحب  يرشب  عماوج  عیزوت  و  نآ ، رب  ناسنا  تموکح  ظاحل  زا  نیمز  هرابرد  یـسایس  يایفارغج  رد  دنکیم .
. تسا هدش  بعشنم  نآ  زا  متسیب  نرق 

زا هدافتـسا  یـسررب  هوحن  هرابرد  زین  دوخ و  طیحم  اب  اهنآ  هطبار  نیمز و  حطـس  رب  ناهایگ  ییایفارغج  عیزوت  هرابرد  یهایگ  ياـیفارغج  . 7
. دنکیم ثحب  دنکیم ، نییعت  ار  نیمز  ریز  ياههیال  رد  بآ  دوجو  بآ و  ییایمیش  تارییغت  هک  ییاهفرعم  ناونع  هب  ناهایگ 

عون نیا  دنکیم . وگتفگ  ثحب و  نیمز  حطس  رد  یشحو  ناروناج  ییایفارغج  یگدنکارپ  هرابرد  شحو ) يایفارغج   ) یناویح يایفارغج  . 8
. دنراد کیدزن  ياهطبار  یسانشموب  اب  ایفارغج  ثحابم  زا  رگید  یضعب  ایفارغج و  زا 

7 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
عـضو هتـشذگ و  ناراـگزور  رد  اـهایرد  اهیکـشخ و  نـتفرگ  رارق  رظن  زا  نـیمز  هتـسوپ  تیعــضو  یــسانشهنیرید )  ) هـنیرید ياـیفارغج  . 9

. دنکیم صخشم  نیمز  فلتخم  قطانم  یسانشهنیچ  تاعلاطم  ساسا  رب  هتشذگ  رد  ار  نیمز  ییایفارغج 
: دوشیم یسررب  ریز  عوضوم  ود  هنیرید  يایفارغج  یسانشهنیچ و  رد  یلک  روطهب 

نییعت ار  یـسانشنیمز  ثداوح  عوقو  خـیرات  ناوتیم  اـهنآ  يور  زا  هک  یناـمز  فلتخم  ياـههرود  رد  نیمز )  ) تاـقبط یلاوت  نییعت  فلا )
. درک

ای هرهچ  رییغت  ظاحل  زا  ار  یـسانشنیمز  فلتخم  ياههرود  يایفارغج  ناوتیم  اهنآ  يور  زا  هک  ناکم  رد  نیمز )  ) تاقبط یلاوت  نییعت  ب )
اراـخ و ياهگنـس  لیکـشت  اهناشفــشتآ و  تیلاـعف  ياـههرود  نـینچمه  یــسانشهنیرید  رد  درک . صخــشم  تاـقبط  تاـبوسر )  ) هراـسخر

. دریگیم رارق  یسررب  دروم  اهنآ  ینوگرگد 
یـسررب ساسا  تقیقح  رد  دوشیم ، هعلاطم  ناکم  ناـمز و  رد  نیمز  خـیرات  اـهنآ  رد  هک  هنیرید  ياـیفارغج  یـسانشهنیچ و  مولع  نیارباـنب 

. دنوشیم بوسحم  نیمز  خیرات 
یماظن تیمها  هک  ار  اهنآ  جورخ  دورو و  هار  اهتـشد و  اهلگنج ، اهدور ، اهنآ ، رباعم  تاعافترا و  هک  تسا  یـشناد  یماـظن  ياـیفارغج  . 10

ماگنه اهنآ  هب  یبایتسد  تلوهس  رظن  زا  هقطنم  ره  يزرواشک  تالوصحم  عون  اهرهش و  تیعقوم  هرابرد  نینچمه  دنکیم و  یـسررب  دراد ،
. دنکیم وگتفگ  گنج ،

: دریگیم رارق  هعلاطم  دروم  هاگدید  ود  زا  دراد و  اهسونایقا  هب  صاصتخا  هک  تسا  ییاههدیدپ  یملع  یسررب  یسانشسونایقا  . 11
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وگتفگ اهـسونایقا  بآ  تظلغ  ترارح و  هجرد  بآ ، نایرج  رتسب ، فک و  ياهیراومهان  نامتخاس ، لکـش و  زا  هک  یکیزیف  هعلاـطم  فلا )
. دنکیم

یـسررب لماک  روطهب  اهـسونایقا  طیحم  هب  هجوت  اب  یهایگ  یناویح و  یگدـنز  و  اهـسونایقا » رد  تایح  ، » نآ رد  هک  کیژولویب  هعلاطم  ب )
دوشیم .

رهپسا  نیگنس  اب  نآ  طابترا  نیمز و  ّوج  یسررب  یسانشاوه  یسانشمیلقا و  . 12
8 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

، امد ّوج ، راشف  هرابرد  شناد  نیا  رد  دراد . هدهع  رب  ار  رهپسا  بآ  و  تسا ) عقاو  نآ  ینوریب  هتسوپ  ریز  رد  هک  نیمز  زا  تمـسق  نآ  ینعی  )
. تسا هدوب  ناناملسم  دزن  رد  ءاونا  ملع  نامه  ابیرقت  شناد  نیا  دوشیم . وگتفگ  اهنآ  ریغ  باتفآ و  اهربا ، یگدنراب ، داب ،

ياـیفارغج هک  دـیآیمرب  اـیفارغج  خـیرات و  ناـققحم  هتفگ  زا  یلو  درادـن ، دوجو  یـصاخ  فـیرعت  هراـب  نیا  رد  یخیراـت . ياـیفارغج  . 13
تافاشتکا خـیرات  اهنآ و  يزرم  تارییغت  اـهتلود و  لـماکت  ریـس  یخیراـت ، عیاـقو  رب  ییاـیفارغج  طـیحم  ریثأـت  زا  هک  تسا  یملع  یخیراـت 

کی رد  عیاقو  هلسلس  یـسررب  هویـش  هب  هتـشذگ  ياهطیحم  يزاسزاب  لماش  یخیرات  يایفارغج  رگید ، ترابع  هب  دنکیم . ثحب  ییایفارغج 
. تسا هتشذگ  یخیرات  تالوحت  هب  هجوت  اب  اهنآ  یبایزرا  ای  نامز 

یمالسا ناسیونایفارغج  هاگدید  زا  ایفارغج 

168 - 90  ) يذولق سویملطب  باتک  و  132 م ) - 70  ) يروص سونیرام  باتک  ناونع  هک  هریغ ،) ایفارگوئاج و  ایفارغج ،  ) ایفارغج حالطـصا 
نیا دش . ناناملسم  ییایفارغج  راثآ  یخرب  ناونع  اهدعب  همجرت و  ضرالا » ةروص   » هب یبرع  نابز  هب  مولع  لقن  همجرت و  نارود  رد  دوب ، م )

ینادایفارغج نیتسخن  345 ق ) م .  ) يدوعـسم تفر . راک  هب  میلاقا » ناهج و  هشقن   » يانعم هب  افـصلا  ناوخا  لیاسر  رد  رابنیتسخن  حالطـصا 
زا اهنآ  همجرت  مولع و  تفرشیپ  سپس  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  نیمز  ندیدرونرد  ینعی  ضرالا » عطق   » حالطصا ایفارغج  فیرعت  رد  هک  تسا 

فلتخم تاـعوضوم  رد  يددـعتم  تـالاقم  تـالاسر و  نتـشون  هب  ار  ناـنآ  اـیفارغج  مـلع  هـب  ناناملـسم  صاـخ  هقـالع  هناـگیب و  ياـهنابز 
یمالـسا ندـمت  رد  هریغ  و  قرطلا » ملع  «، » ضرالا ةروص  «، » کلامملا کلاسملا و  «، » نادـلبلا باتک   » نیوانع اب  هک  درک  راداو  ییایفارغج 

بحاص 390 ق ) م .  ) یـسدقم نادلبلا و  رـصتخم  باتک  بحاص  290 ق ،) م .  ) هیقف نبا  ریظن  ناـنادایفارغج  زا  یخرب  تفرگ . ندیـشخرد 
ياهروشک یخیرات  يایفارغج  هب  دـناهدرک  یعـس  هتـسیرگن و  رتهناملاع  يدـید  اـب  اـیفارغج  هب  میلاـقالا  ۀـفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  باـتک 

9 ص : ج1 ، یمالسا ،
ناـشن مه  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  زیاـمت  يرترب و  هک  کـی  ره  لومعم  موسر  بادآ و  اـهنآ و  مدرم  یگژیو  اهنیمزرـس و  یعیبـط  تایـصوصخ 
ناراّیع نارئاز ، ناناگرزاب ، ارزو ، افلخ ، زا  معا  یمالسا ، هعماج  ياههورگ  همه  يارب  ار  ایفارغج  اب  ییانشآ  یـسدقم  دننک . هجوت  دهدیم ،

تسا . هتسنادیم  مزال  نارگید  و 
؛ تسنادیم بسانم  ایفارغج  ملع  يارب  ار  کلامملا » کـلاسملا و   » ناونع 440 ق ). م .  ) ینوریب ناحیر  وبا  رنشت ، دمحا و  لوبقم  هتـشون  هب 

. تسا هتشاد  يرتشیب  يراگزاس  اهنآ ، نایم  یطابترا  ياههار  اهرهش و  ییایفارغج  تیعقوم  نییعت  اب  نوچ 

ایفارغج شناد  دشر  شیادیپ و  رد  رثؤم  لماوع  اههنیمز و 

: تسا هدوب  رثؤم  ایفارغج  شناد  دشر  شیادیپ و  رد  لیذ  لماوع 
تردق هعسوت  هب  دیدج  کلامم  هب  نتفای  هار  اب  اعبط  دندرک و  فرصت  ار  یعیـسو  ياهنیمزرـس  ناناملـسم  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  یکدنا  . 1

دندش . دنمهقالع  یمالسا  ياهنیمزرس  هرابرد  یتاعالطا  بسک  یمالسا و  میظع  تّوخا  يرارقرب  یسایس ،
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هک دوب  مزال  ناناملـسم  رب  تسین ، طرـش  یتعاطتـسا  هنوگچیه  نآ  رد  تسا و  هضیرف  ناناملـسم  همه  رب  شناد  ملع و  بلط  هک  اجنآ  زا  . 2
هدـهاشم ورنیا  زا  دـنورب . فلتخم  ياهـشناد  يوجتـسج  هب  لد  مشچ  اب  ات  دنـسانشب  بوخ  ار  رگید  نامدرم  لزاـنم و  اـههار و  اـهیدابآ و 

هرابنیا رد  هک  یناسک  نیتسخن  دیوگیم و  نخس  نیشنرداچ  لیابق  نکاسم  لزانم و  زا  ناناملسم  يایفارغج  ياهباتک  نیتسخن  هک  دوشیم 
یناگدنسیون سپس  دنتسه ؛ ( 209 م .  ) هدیبع وبا  و  ( 213 م .  ) یعمصا دننام  بدا  نایوار  دنراد ، یتافیلأت 

10 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دنتخادرپ . برعلا  ةریزج  يایفارغج  هب  برع  هریزج  هبش  يایفارغج  باتک  بحاص  ( 334 م .  ) ینادمه دننام 

؛ دور جح  هب  دیاب  یلام ، ییاناوت  تروص  رد  ناملسم  ره  مالسا  روتـسد  قبط  تسا . جح  ناناملـسم  رفـس  يدرگناهج و  هزیگنا  نیرتمهم  . 3
زا ناملـسم  نارازه  هلاس  ره  دوب . مزال  تشاد  رارق  ریـسم  رد  هک  کـلامم )  ) ییاـهروشک اـهیدابآ و  کـلاسم ،)  ) اـههار تخانـش  نیارباـنب 

دنتفگیم و نخـس  هار  نایم  کلامم  رفـس و  ریـسم  اهدادیور و  زا  تشگزاب  رد  دندرپسیم و  هر  ادخ  هناخ  يوس  هب  یمالـسا  دالب  فانکا 
. دنزاس دنمهرهب  دوخ  براجت  زا  زین  ار  نارگید  ات  دنتشاگنیم  ار  دوخ  ياههرطاخ  یضعب 

. داد هعسوت  ار  ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  روعش  دادعتسا و  دوخ  ياهشزومآ  اب  زاغآ  زا  مالـسا  تسا . قافآ  ییاسانـش  لماع  نیمراهچ  . 4
تداعس يارب  مه  ات  دنزومآ  دنپ  دنرگنب و  کین  ناگتشذگ  راثآ  رد  دیاب  هک  داد  هجوت  ار  مدرم  ناینیـشیپ ، تشذگرـس  لقن  اب  میرک  نآرق 

؛ دوش ناـنآ  تاـینهذ  ورملق  یگدرتسگ  هشیدـنا و  هعـسوت  بجوم  سوفن  قاـفآ و  تفرعم  ملاـع و  رد  ریـس  مه  دنـشاب و  هدیـشوک  شیوخ 
زا ناشتارفن  هک  اهنامه  دش ؟ هچ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  ریـس  نیمز  يور  ایآ  دیامرفیم : دنوادخ  هکنانچ 

یهلا باذـع  و   ) دزاس زاینیب  ار  اهنآ  تسناوتن  دـندروآیم  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره  اما  دوب ؛ رتنوزف  نیمز  رد  ناشراثآ  ورین و  رتشیب و  اهنیا 
كرد نآ  اب  ار  تقیقح  هک  دنشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دندرکن  ریـس  نیمز  رد  نانآ  ایآ  تسا : هدومرف  رگید  ياج  رد  و  دنک .) رود  نانآ  زا  ار 

تـساههنیس رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوشیمن ، انیبان  رهاظ  ياهمـشچ  هک  ارچ  دنونـشب ؟ ار ) قح  يادن   ) نآ اب  هک  ییاونـش  ياهـشوگ  ای  دـننک 
تایآ ناگدننک  بیذکت  ماجنارس  دیرگنب  سپس  دینک  شدرگ  نیمز  يور  وگب  دیامرفیم : میرک  دنوادخ  رگید  ياج  رد  و  دوشیم . روک 

دش . هچ  یهلا 
رظن فالتخا  رصم  ناریا و  مور ، نوچ  یکلامم  حتف  یگنوگچ  رد  ناناملسم  . 5

11 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ار هدش  هتخانش  لئاسم  هک  دوب  مزال  نیاربانب  تشاد ؛ طابترا  اهنیمزرس  نآ  زا  هیزج  تایلام و  تفایرد  عضو و  اب  حتف  هقیرط  نوچ  دنتـشاد ؛

حوتف فلؤم  ( 287 م .  ) يرذالب لاثما  ظاحل  نیدـب  دـنزومایب . نارگید  هب  دنـسانشب و  یـسررب  قیقحت و  اب  ار  اههتخانـشان  دـننک و  نیودـت 
هب هک  تشاد  نآ  رب  ار  جارخلا  باـتک  فلؤم  ( 366 م .  ) رفعج نب  ۀـمادق  کلامملا و  کـلاسملا و  فلؤم  ( 300 م .  ) هبذادرخ نبا  نادلبلا ،

دنزادرپب . فلتخم  ياههنیمز  رد  ییایفارغج  ثحابم  نیودت 
دورو و هار  کلامم و  اهرهـش و  دتـسوداد ، یناگرزاب و  يارب  ناناملـسم  ات  دوب  مزال  اریز  دوب ؛ شاعم  بسک  یناـگرزاب و  رگید  لـماع  . 6

یعـس ناناملـسم  درکیم . ناوارف  کمک  دـیدج  ییایفارغج  عضاوم  نکاما و  فشک  هب  رما  نیا  یهاـگ  هک  دنـسانشب  ار  یحاون  نآ  جورخ 
نایم رد  دـننک . رارقرب  يراـجت  طـباور  اـقیرفا  هتخانـشان  طاـقن  هیـسور و  ياهتمـسق  زا  یـضعب  نیچ و  دـننام  رود  کـلامم  اـب  هک  دنتـشاد 
يارب دندرکیم ؛ ترفاسم  یناگرزاب  دمآرد و  بسک  مه  تحایـس و  دـصق  هب  مه  هک  دـندشیم  هدـید  ینادرگناهج  ناملـسم ، ناناگرزاب 

ریس زا  ناوتیمن  نیقیب  دنچره  تشون . ياهمانرفس  درک و  ترفاسم  نیچ  هب  يدالیم  مهن  نرق  رد  نامیلـس  مان  هب  ناملـسم ، یناگرزاب  هنومن 
مهم کلامم  هب  اهنآ  دمآ  تفر و  زا  ییایفارغج  بتک  اههمانرفس و  دننام  هدنام ، ياج  رب  راثآ  تفگ ، نخس  ناملسم  ناناگرزاب  تحایـس  و 

دنهدیم . یهاوگ  یحاون  نآ  رد  اهنآ ، يراجت  يرترب  زا  زین  نامز و  نآ 
رد ار  ایفارغج  ملع  اـت  تشاداو  ار  ناملـسم  ناـنادایفارغج  دروآ و  دوجو  هب  دوخ  صاـخ  لکـش  اـب  ار  یمالـسا  ياـیفارغج  روکذـم  لـماوع 
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هسردم  » ای لّوا » هسردم   » ایفارغج هنیمز  رد  یملع  تکرح  نیا  دننک . نیودت  یناسنا  یفـصو و  یـضایر ، يایفارغج  دننام  ددعتم  ياههنیمز 
يایفارغج یـسانشاوه ، ای  ءاونا  ملع  تفرعم  هنیمز  رد  رتشیب  هک  ییایفارغج  لئاسم  زا  مالـسا ، زا  لبق  برع  تاـعالطا  دراد و  ماـن  یمالـسا »

رد دراد . مان  مود » هسردم   » ای یبرع » هسردم   » تسا هدوب  ییایرد  ياههار  یناگرزاب و  ياههار  ییاسانش  یکلف ،
12 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. تسا ناتسبرع  يایفارغج  زا  مالـسا  زا  لبق  برع  تاعالطا  هدنهد  ناشن  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  نکاما  یماسا  برع  یلهاج  هرود  راعـشا 
ناینانوی نایناریا ، نایلباب ، دزن  رد  ملع  نیا  نهک  میهافم  هب  هک  تسا  هدمآ  یـسانشناهیک  ییایفارغج و  يارآ  زا  ییاههناشن  میرک  نآرق  رد 

زاب رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  ام  دـندوب و  هتـسویپ  مه  هب  نیمز  اهنامـسآ و  دراد : تهابـش  نایدوهی  دوملت  نایحیـسم و  سدـقم  باتک  تایاور  و 
هک ییاهنوتس  نودب  ار  اهنامسآ  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ  ار . اهنآ  دننامه  زین  نیمز  زا  دیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هکنآ  تسادخ  میدرک .

تروص هب  ماجنارـس  درک ) یط  ار  لزانم  نیا  هک  یماـگنه  و   ) میداد رارق  ییاـههاگلزنم  هاـم  يارب  و  تشارفارب . دـشاب ، یندـید  امـش  يارب 
مکحم و نآ  رب  اههوک  هک  دـنکیم  فصو  هدرتسگ  ياهنهپ  ار  نیمز  زین  یتایآ  دـیآیمرد . امرخ  گنر  درز  لکـش و  یـسوق  هنهک  هخاش 

نآ اههوک  بآ و  زا  يدنبرمک  هک  تسا  يرودم  هحفص  نوچمه  نیمز  هک  دیآیمرب  نینچ  تایآ  نیا  زا  دراد . هگن  ار  نآ  ات  هدش  راوتـسا 
: تسا هدمآ  نآرق  رد  تسا . بآ  نآ ، يور  دننام  زین  نیمز  ریز  هدش و  هتشارفا  دنبرمک  نیا  رب  نامسآ  هدرک و  هطاحا  ار 

هشیر الامتحا  هک  حطـسم  هدرتسگ و  نیمز  سلطا و  سونایقا  هب  تسا  هراشا  هیآ  نیا  رد  دنکیم . بورغ  دولآلگ  ياهمـشچ  رد  دیـشروخ 
؛ داد رارق  مه  راـنک  رد  ار  اـیرد  ود  هک  تسا  یـسک  وا  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  اـیرد  ود  موهفم  نینچمه  دراد . یناـنوی  ياـیفارغج  رد 

يرگید هب  کـی  ره  ییوـگ   ) دـنوشن طوـلخم  مـه  اـب  اـت  داد  رارق  یخزرب  اـهنآ  ناـیم  رد  خـلت و  روـش و  يرگید  نیریـش و  اراوـگ و  یکی 
. تسا گنـسرف  يولهپ  رد  خـسرف و  نآ  رگید  لکـش  اریز  دراد ؛ یناریا  هشیر  خزرب  هملک  ـالامتحا  اـین . کـیدزن  شاـب و  رود  دـیوگیم ):

. تسا هتفرگ  رارق  یخزرب  ود ، نآ  نایم  هک  تسا  خرس  يایرد  هنارتیدم و  يایرد  ود  هب  هراشا  هیآ  رد  ایرد  ود  موهفم 
جورب دننام  دراد ؛ یبرع  ریغ  هشیر  هدمآ  نآرق  رد  هک  تاحالطصا  زا  یضعب  اهنیا  زا  هتشذگ 

13 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
( تسا هدش  هتفرگ  تیراع  هب  نویتالاپ  ینانوی  ای  مویتالاپ  ینیتال  زا  یماس  نابز  رد  هک   ) ةدلب ای  دـلب  ینیتال ،) سوگروپ  ینانوی و  سگروب  )

تسا .) هدش  ذخا  هد  ای  رهش  يانعم  هب  اثیرق  ینایرس  زا   ) هیرق هملک  و 
رد هدایز  الوقن )  ) الوکین رتکد  هک  تسا  یحالطصا  نآ  زا  ریغ  میاهدرب  راک  هب  اجنیا  رد  ام  هک  یبرع  هسردم  حالطصا  هک  مینک  هجوت  دیاب 

تسا . هتفگ  نخس  یخلب  بتکم  يرمق و  يرجه  مراهچ  نرق  نانادایفارغج  زا  هدرب و  راک  هب  شباتک 
هرهب شیوخ  تاـفیلأت  رد  دوـب  اـهباتک  نیا  رد  هک  یثحاـبم  زا  دـندرک و  بسک  یناوارف  تاـعالطا  ناـنوی ، بتک  همجرت  زا  سپ  ناناملـسم 

دندرک و حیحصت  ار  سویملطب  طالغا  زا  يرایسب  یتح  دندوزفا و  اهباتک  نآ  رب  ار  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  رایسب  تاقیقحت  زا  سپ  دنتفرگ و 
. دناهدیمان ینانوی » هسردم   » ای موس » هسردم   » ار هرود  نیا  دنتفای . لالقتسا  ملع  نیا  هنیمز  رد  ریگمشچ  روطهب 

نیلوا ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هدوب  لقتـسم  الماک  یفیلأت  یخلب ، دـیز  وبا  میلاقالا ) روص   ) میلاقالا ةروص  اـی  لاکـشالا  باـتک  رللیم  هتفگ  هب 
تساهنآ . حورش  اب  اههشقن  زا  ياهعومجم  باتک  نیا  اریز  دیمان ؛ ایفارغج  رد  یبرع  سلطا 

نتخانش رد  اهتدم  هدایز  الوکین  رتکد  هتفگ  هب  هک  درک  مسر  ییاههشقن  قافالآ  قارتخا  یف  قاتشملا  ۀهزن  باتک  فلؤم  یـسیردا ، فیرش 
. دنمانیم یسیردا » فیرش  هسردم   » ای مراهچ » هسردم   » ار هرود  نیا  تسا . هدوب  ناییاپورا  عجرم  ناهج  هشقن 

تاقیقحت راثآ و  ناققحم ، زا  یکی  هتفگ  هب  تسا . هدوب  مهم  رایـسب  ییایفارغج  ياههشقن  ایفارغج و  هنیمز  رد  ناناملـسم  تامولعم  نیاربانب 
حرش اهرهش ، یعیبط  ضرع  لوط و  نایب  اهروشک ، اههار و  فصو  دراد . تیمها  فلتخم  تاهج  زا  ایفارغج  رد  ناناملسم 

14 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
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مینیبیم دوش و  هدـنزومآ  عونتم و  ایفارغج  رد  ناناملـسم  راثآ  هک  دـش  ثعاب  یناسنا  يایفارغج  هب  صاخ  هقالع  اهردـنب و  هار و  نیب  لزانم 
ناناملـسم رظن  رد  یتیگ ، رانک  هشوگ و  هب  رفـسوریس  تسا . ناینانوی  زا  رتارف  رایـسب  ناناملـسم  تاقیقحت  هصرع  تعـسو و  ایفارغج  رد  هک 

مان هب  یناملـسم  درگناهج  ولوپوکرام ) یلطیلط و  نیماینب  رفـس  دـننام   ) ناییاپورا رفـس  زا  لبق  نرق  جـنپ  ورنیمه  زا  تشاد ؛ تیمها  رایـسب 
، دنهلا نیصلا و  رابخا  هدننک  عمج  یفاریس ، نسح  دیز  وبا  تیاور  رد  رفس  نیا  زا  وا  تادوهـشم  تسا و  هدرک  ندید  نیچ  زا  رجات  نامیلس 

. تسا هدمآ  درگ 
هب ناناملـسم  ییایفارغج  تاعالطا  تساهیتفگـش . بیاجع و  فصو  اهرهـش و  تیعقوم  اب  ییانـشآ  ناناملـسم  هجوت  بلاج  تاـعوضوم  زا 
هب یکـشخ  هار  زا  نپاژ و  هب  یتح  هرک و  نیپیلیف ، دـنه ، نیچ ، ات  اـیرد  هار  زا  ناـنآ  هکلب  تسا ، هدـشیمن  دودـحم  تفـالخ  ورملق  دودـح 

هقالع یـصخش  هبرجت  هدهاشم و  هب  ناملـسم  ناسیون  ایفارغج  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  دناهدرک . رفـس  نیچ  نیمزرـس  ات  هنایم  يایـسآ 
رد هکنانچ  بتک ؛ تاجردـنم  لقن  زا  هن  تسا ، هدـشیم  یـشان  هدـهاشم  هبرجت و  زا  اهنآ  تاعالطا  بلاغ  لیلد  نیمه  هب  دنتـشاد . یـصاخ 

هدنزرا رثا  هنافسأتم  مینیبیم . یبوخب  ار  یسررب  قیقحت و  ياههنومن  دوب ، جنس  هتکن  هبرجتاب و  يدرگناهج  هک  يدوعـسم ، نسحلا  وبا  راثآ 
بلاـطم رد  ار  يو  رظن  تعـسو  تـقد و  قوذ و  اـما  تـسا ؛ هـتفر  ناـیم  زا  تـسوا ، ياهرفـس  شرازگ  هـک  براـجتلا  اـیاضقلا و  باـتک  وا 

تفایرد . ناوتیم  فارشالا  هیبنتلا و  بهذلا و  جورم  ياهباتک  زا  ییایفارغج 
نودـب دـناهدرک - باب  نیا  رد  ناققحم  یـضعب  هک  يدـیدرت  فالخرب  تسا - هدـش  تاـعالطا  نیا  يروآعمج  بجوم  هچنآ  همه ، نیا  اـب 
یلئاسم زا  یناسنا  يایفارغج  عقاو  رد  تسا . هدوب  فلتخم  ماوقا  دالب و  لاوحا  رد  قیقحت  هب  ناناملـسم  هقالع  يواکجنک و  يدـح  ات  کـش 

ییاهفـصو یلک  روطهب  تساعدم . نیا  هاوگ  ینوریب  يدوعـسم و  هیقف ، نبا  راثآ  دندادیم و  ناشن  یـصاخ  هقالع  نآ  هب  ناناملـسم  هک  دوب 
دالب و زا  ناملسم  ناسیونایفارغج  هک 

15 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
عاونا فلتخم ، ماوقا  موسر  بادآ و  هرابرد  هکلب  تسین ، دالب  نآ  میلقا  نیمزرس و  تخانش  هب  طوبرم  اهنت  دناهدرک ، تفالخ  ورملق  یحاون 

. دهدیم هئارا  يدنمدوس  تاعالطا  اهنآ  نابز  دیاقع و  تشیعم ، زرط  عیانص ، فرح و 

یمالسا يایفارغج  يریگلکش  رد  نانوی  ناریا و  دنه ، ییایفارغج  ياهشور  ریثأت 

هراشا

انـشآ یملع  تروص  هب  ایفارغج  اب  ناناملـسم  145 ق ،)  ) دادـغب هب  قشمد  زا  یمالـسا  تختیاپ  لاقتنا  زا  سپ  نایـسابع و  تفالخ  زاـغآ  رد 
هک اهنیمزرــس  نـیا  مدرم  یگنهرف  یملع و  ياهتفرــشیپ  زا  اـت  دروآ  شیپ  یتـصرف  ناناملــسم  يارب  دنــس ، رــصم و  ناریا و  حـتف  دـندش .

: دیوگیم هک  مینک  هراشا  نوتراس  هتفگ  هب  دیاب  اجنیا  رد  دـنوش .  هاگآ  دوب ، ناشیا  فرـصت  رد  مالـسا  زا  لبق  ناهج  ندـمت  ياههراوهاگ 
هار زا  ود  ره  اریز  دراد ؛ دوجو  ییاهتهابـش  يرـسم  يرامیب  ندـمت و  نایم  تسا و  یـساسا  فاشتکا ، هزادـنا  هب  لاقتنا  ملع ، شرتسگ  يارب 

زکرم هریح ، نایم  دنتفریم . رامش  هب  یمالسا  مولع  گرزب  زکارم  زا  هرصب  هفوک و  هک  مینادیم  دنکیم . تیارس  رگید  موق  اب  یموق  سامت 
تعرسب یگبلط  ّتنس  دوب ، قارع  بونج  یگنهرف  زکرم  هک  هرصب  رد  دش . رارقرب  یگنهرف  یملع و  هدوارم  هرـصب  و  يرگيروطـسن ، مهم 

رد روپاشیدـنج  هب  دـندوب ، ینانوی  ملع  شزومآ  زکرم  ود  هک  نیبیـصن  و  اهر )  ) اّسدا زا  زین  نانوی  یگنهرف  ثاریم  نینچمه  تفای . شرتسگ 
رد هـک  نایروطـسن  فـالخ  رب  اـهتیزیفونوم  شزوـمآ  زکارم  یفرط  زا  تفاـی . لاـقتنا  دادـغب  هـب  روپاشیدـنج  زا  سپـس  دـش و  لـقتنم  ناریا 

یمالـسا ندمت  گنهرف و  هب  نانوی  شناد  گنهرف و  لاقتنا  زکارم  عبانم و  رگید  زا  هدنکارپ ، ياهرید  تروص  هب  دوب ، زکرمتم  روپاشیدنج 
دوب .
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رد هک  هیردنکـسا ، هیکاطنا و  ینعی  ینله  ندـمت  میدـق  هراوهگ  هب  نایوما  هکنآ  دوجو  اب  ارچ  هکنیا  نآ  دوشیم و  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد 
رتکیدزن دنتشاد ، ياهطساو  شقن  ناینایرس  اجنآ 

16 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نالماح راک  زاـغآ  رد  ارچ  دـش و  زاـغآ  يرجه  مود  نرق  مود  همین  رد  ینعی  نایـسابع  نارود  زا  ناناملـسم  یملع  ياـیفارغج  راـک  دـندوب 
یناریا گنهرف  ناریا و  اـب  رتشیب  یـسایس  يریگتهج  رد  نایـسابع  هک  تفگ  ناوتیم  باوج  رد  دـندوب ؟ ناـیناریا  اـبلاغ  یملع  ياـیفارغج 

رابرد رد  هک  نامجنم  دـندرکیم . افیا  یّمهم  شقن  یملع  ياهتیلاعف  هب  اـفلخ  قیوشت  رد  یناریا  يارزو  رگید  ناـیکمرب و  دنتـشاد . طاـبترا 
ناوتیمن يرمق  يرجه  لاس 132  زا  شیپ  راعشا  رد  ار  مّجنم  هملک  تسین و  اهنآ  زا  یمان  نایوما  نارود  هب  دندوب ، هدش  هتخانـش  نایناساس 

تفای .
تداعس گنهرف و  لالج و  هاج و  هوکش ، تردق و  راختفا ، رـسارس  يرـصع  همدقم  يرمق  يرجه  لاس 132  رد  نایسابع  تفالخ  رارقتسا 

لحم باختنا  يارب  یـسابع  هفیلخ  روصنم  دـناهتفگ ، دـش . زاـغآ  ماـگنه  نآ  زا  یملع  ياـهتیلاعف  دوب و  ناناملـسم  هطلـس  تحت  لـلم  يارب 
سانشتأیه نارود ، نآ  لومعم  قبط  هک  دیآیم  نایم  هب  نامّجنم  زا  نت  ود  مان  تبسانم  نیا  هب  تساوخ ، يرای  نامّجنم  زا  دیدج  تختیاپ 

تـسایس ملع و  رد  يو  باقعا  هک  دوب  تخبون  نت ، ود  نآ  زا  یکی  دناهتـشاد . لماک  تفرعم  دوخ  راگزور  یملع  ثاریم  هب  دـناهدوب و  زین 
هاش جیز  دوب و  انـشآ  الماک  ناریا  یملع  ثاریم  اب  هک  دوب  يدوهی  هّللا  ءاش  ام  يرگید  دندروآ . تسدهب  يزاتمم  تلزنم  یـسابع  رابرد  رد 

نارود فورعم  یبط  هسردم  روپاشیدـنج ، یناریا و  ثاریم  نیا  نایم  تخانـشیم . بوخ  ددرگیم ، زاب  یناساس  نارود  هب  نآ  لصا  هک  ار 
دید . ناوتیم  ياهطبار  دوب ، یسراپ  ناشنابز  دندوب ، یحیسم  شنابیبط  رتشیب  دنچ  ره  هک  نایناساس ،

ماکحا هب  يو  ناوارف  هقالع  یگتسبلد و  دشن . افوکش  دادغب ، یناب  775 م ،) - 753 158 ق / - 136  ) روصنم رفعج  وبا  نامز  ات  هناگیب  مولع 
لابند هب  هک  دوب  یـسابع  نومأم  نارود  رد  بالقنا  جوا  دش . یگنهرف  یبالقنا  ییاپرب  دجوم  یبرع  نابز  هب  یملع  ياهباتک  همجرت  موجن و 

. دیشخب راشرس  ییانغ  ار  یمالسا  ندمت  نآ 
17 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

یمالسا يایفارغج  رب  يدنه  يایفارغج  ریثأت 

روصنم رابرد  رد  دنه  ترافـس  رد  يرمق  يرجه  ای 156  لاس 154  هب  هک  دناهدرک  نایب  نینچ  ار  يدـنه  شناد  اب  طابترا  یمالـسا  تایاور 
ربانب یموجن  ياهراک  ریاس  اهنآ و  هبـساحم  بکاوک و  تاکرح  ییاسانـش  رد  هک  دوب  اـکنک  اـی  هکنک  ماـن  هب  يدـنه  يدنمـشناد  یـسابع ،

نادیضایر دلوتم 598 م )  ) اتپوگ امهارب  فیلأت  اتناهّدس » ایروس   » مان هب  یتیرکسنس  یباتک  شور  اصوصخم  دوخ و  موق  نادنمـشناد  هقیرط 
همجرت یبرع  هب  ار  نآ  ات  داد  روتـسد  سپـس  دـنک . هصالخ  ار  باـتک  نآ  هک  درک  فیلکت  وا  هب  روصنم  تشاد . تراـهم  روهـشم  مجنم  و 

نب بوقعی  يرازف و  میهاربا  نب  دمحم  دنهد . رارق  ناگراتـس  تاکرح  هبـساحم  يانبم  ار  نآ  هک  دشاب  ناناملـسم  تسد  رد  یباتک  ات  دننک 
نومأم نامز  ات  دش و  روهـشم  دـنه  دنـس  هب  ناملـسم  نادنمـشناد  نایم  هک  دـندروآ  دـیدپ  یجیز  نآ  زا  دـنداد و  ماجنا  ار  مهم  نیا  قراط 

هملک دـندرکیمن . لـمع  يرازف  جـیز  هب  زج  دـش ، لوادـتم  جـیردتب  یکلف  لوادـج  بکاوک و  هبـساحم  رد  سوـیملطب  شور  هک  یـسابع 
ياهقاقتـشا ریثأت  تحت  یمالـسا  طیحم  رد  اـما  تسا ، یملع  شور  ملع و  تفرعم ، ياـنعم  هب  یتیرکـسنس  ناـبز  رد  دـنه ) دنـس   ) اتناهّدـس

هکنآ يارب  نادنمشناد  تسا . هتفرگ  هیام  نآ  زا  دنه  دنس و  ینعی  ناتسودنه  تمسق  ود  یبرع  هیمست  هک  دش  لدبم  دنه » دنسلا   » هب هنایماع 
دـشاب يزیامت  دوب ، هدرک  فیلأت  نومأم  نامز  رد  هک  (، 232 م .  ) یمزراوخ یـسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  دنه  دنـس  باتک  باتک و  نیا  نایم 

دندیمان . ریبک  دنه  دنس  ار  نآ 
. تسا هدوب  يدنه  يایفارغج  ریثأت  زا  شیب  یمالسا  يایفارغج  رب  يدنه  موجن  ریثأت 
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دنتسنادیم . رتهتفرشیپ  ایفارغج  رد  ار  ناینانوی  اما  دندرکیم ؛ هسیاقم  ناینانوی  اب  ایفارغج  رد  تفرشیپ  دادعتسا و  ظاحل  زا  ار  نایدنه 
18 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هنازور شدرگ  هکنیا  رب  ینبم  دوب  دلوتم 476 م ).  ) اتاهبایرآ هدیقع  دندش ، انشآ  نآ  اب  ناملسم  نادنمـشناد  هک  ییایفارغج  میهافم  هلمجزا 
حطـس رب  اهایرد  اهیکـشخ و  دوشیم ؛ لصاح  شروحم  درگ  رب  نیمز  نارود  زا  يرهاظ  ياـطخ  نیا  تسا و  يرهاـظ  افرـص  يرما  كـالفا 

ار يدبنگ  لکـش  هدـش و  هطاحا  بآ  اب  فرط  ره  زا  هک  تسا  یتشپكال  هب  هیبش  یکـشخ ، دـناهدش . عیزوت  يواسم  تبـسن  کی  هب  نیمز 
: زا تسا  ترابع  نآ  ّدح  راهچ  دراد و  رارق  لامش  بطق  ریز  رد  هک  تسا  نآ  هلق  رب  یلایخ ) یهوک   ) ورم هوک  هک  دراد 

تمسق هن  هب  نیمز  نوکسم  تمسق  بونج و  رد  روپدیس  و  نامسآ ) ریز   ) هبق ریز  رد  نالیس  ای  اکنل  برغم ، رد  مور  قرشم ، رد  توکاماج 
نانچ دندرکیم و  باسح  دنیوگیم ) اکنال  يرس  ار  نآ  زورما  هک   ) بیدنرس ای  نالیس  زا  ار  ییایفارغج  ياهلوط  نایدنه  دوشیم . میـسقت 

ار نالیس  ندوب  ضرالا  ۀبق  هشیدنا  ناناملسم  درذگیم . دوب ) دنه  هولام  تلایا  رد  يرهش  هک   ) نیّجا زا  أدبم  راهنلا  فصن  هک  دنتشادنپیم 
ار ییایفارغج  ياهلوط  نایدنه  هک  دندرکیم  روصت  نانچ  اطخ  هب  تسا و  نیّجا  نامه  ضرالا  ۀبق  هک  دنتـشادنپ  نانچ  اهدعب  اما  دنتفریذپ ؛

. دناهدرکیم باسح  نیّجا  زا 

یمالسا يایفارغج  رب  ناریا  يایفارغج  ریثأت 

یلو دراد ؛ تیاکح  ناناملـسم  یـشکهشقن  ایفارغج و  رب  نایناریا  ریثأت  زا  هک  تسا  تسد  رد  یفاک  دـهاوش  ناناملـسم  ییاـیفارغج  نوتم  رد 
يایفارغج ریثأت  يرمق  يرجه  موس  نرق  رد  هک  دراد  هراشا  یناملآ  زرمارک  تسا . هدـشن  صخـشم  زونه  یناریا  تامولعم  لاقتنا  یگنوگچ 

یبرغ يایفارغج  زا  شیب  ناریا  صوصخب  یقرش  يایفارغج  ریثأت  دعب  هب  نرق  نیا  رخاوا  زا  اما  تسا ؛ هتشاد  هبلغ  یمالسا  يایفارغج  رب  نانوی 
ناگدنسیون اریز  تسا ؛ هدوب 

19 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
اب ناناملـسم  هک  تسین  يدیدرت  دوب . هدنام  یقاب  شهوژپ  شناد و  گرزب  زکرم  روپاشیدنج  زونه  نینچمه  دـناهدوب ؛ یناریا  رتشیب  ایفارغج 

یبرع تافیلأت  يانبم  دش و  همجرت  یبرع  هب  راثآ  نیا  زا  يرایـسب  دندوب . هدش  انـشآ  خیرات و ...  ایفارغج ، موجن ، رد  يولهپ  راثآ  زا  یـضعب 
ياهلاس نایم  تافو   ) يدادغب يزورم  هللا  دبع  نب  شبح  هب  ار  هاشلا  جیز  مان  هب  یـسراف  یباتک  يدوعـسم  دـیدرگ . فلتخم  تاعوضوم  رد 

زا يو  لوق  هب  هک  تسا  هدرب  ماـن  مه  یخیراـت  باـتک  ود  زا  ناریا  خـیرات  هراـبرد  ییاـههتفگ  نمـض  وا  تسا . هداد  تبـسن  اـت 261 )  250
تاـقبط هراـبرد  هک  دـیوگیم  نخـس  هماـنهاگ  ماـن  هب  یـسراف  یباـتک  زا  نینچمه  دـناهتفریم ؛ رامـش  هب  یناـساس  هرود  مـهم  ياـهخیرات 
هماننییآ باـتک  زا  یـشخب  باـتک  نیا  تسا . ناـنآ  بتارم  تاـجرد و  بیترت  یناـساس و  تلود  یلخاد  ناـمزاس  حرـش  ناریا ، ناـهاشداپ 

دشابیم .
هرابرد هک  مدـید  گرزب  یباتک  ناریا  ناگدازگرزب  زا  یکی  دزن  سراپ  رخطـصا  رهـش  رد  915 م  ق / لاس 303  هب  دسیونیم : يدوعـسم 
نیازخ زا  هک  باتک  نیا  دـشیمن . هدـید  هماـننییآ  همانيادـخ و  نوچ  رگید  بتک  رد  هک  دوب  ناـنآ  ياـهانب  ناـهاشداپ و  خـیرات  مولع و 

هک تسین  دیعب  دـش . همجرت  یبرع  نابز  هب  743 م ) - 724 ق /  125 - 105  ) کلملا دـبع  نب  ماشه  يارب  دوب ، هدـمآ  تسدهب  ناریا  ناهاش 
يروشک و تامیسقت  نایناساس و  تکلمم  ياهزرم  زین  ناریا و  ییایفارغج  نکاما  ییاسانـش  ایفارغج و  هرابرد  ار  دوخ  تاعالطا  ناناملـسم 
زا رتمهم  دـناهتفرگ ، بارعا  هک  ناریا ، ییایفارغج  ياهتنـس  میهافم و  نایم  رد  دنـشاب . هدروآ  تسد  هب  عون  نیا  زا  یتافیلأت  زا  ناـنآ  يرادا 

کی مادـک  ره  هک  هدـش  میـسقت  يواـسم  یـسدنه  هریاد  تفه  هب  نیمز  روصت ، نیارباـنب  هک  تسا  میلقا  تفه  اـی  روشک  تفه  روصت  همه 
شـش تسا و  هتفرگ  رارق  داوس »  » رهـشناریا يزکرم  تمـسق  رد  دراد و  مان  رهـشناریا  مراـهچ  هریاد  لکـش 1 .)  ) تسا میلقا  کی  اـی  روشک 

هدوب و فاق  ياهناـسفا  هوک  ریثأـت  تحت  هتـسویپ  نیمز  هک  دـندرکیم  روصت  ناناملـسم  یلو  دـنعقاو ؛  نآ  درگادرگ  رگید  میلقا  اـی  روشک 
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اب ربارب  عقاو  رد  دشابیم و  نامسآ  رد  هچنآ  زا  تسا  يریواصت  ینیمز  میلقا  تفه 
20 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

جورب زا  یکی  تارایس و  زا  یکی  اب  دننامه  میلقا  ره  هک  تسا  هدش  نایب  يرگید  ریبعت  نآ  يارب  موجن  ماکحا  ملع  رد  تسا . نامسآ  تفه 
. تسا هدوب  فورعم  زین  ناینانوی  نایلباب و  دزن  رد  هدیقع  نیا  دنتسه . نامسآ  تفه  ینیمز  ياههنیرق  میلاقا ، تسا و  جوربلا  ۀقطنم 

زا زین  نآرق  دنتـشاد . ار  زکرملا  دحتم  ریاود  روصت  میلاقا ، هب  تبـسن  یلوط  روصت  ياج  هب  یلو  دـندرکیم ، روصت  نینچ  زین  میدـق  نایناریا 
نیمه ربانب  دنتشادنپیم و  یتنس  میلقا  تفه  ار  نامسآ  تفه  نیا  هابتشا  هب  یمالسا  يایفارغج  ياملع  یلو  دیوگیم ، نخـس  نامـسآ  تفه 
رّوصت زرط  نیا  ریثأت  تحت  اهتدـم  ات  یمالـسا  ناسیونایفارغج  دـنتخادرپیم . نیمز  فلتخم  یحاون  تامیـسقت  هراـبرد  ثحب  هب  روصت  زرط 

شور هب  میلاقا  هب  نیمز  میـسقت  زا  رتتسردان  ار  نآ  دوبن و  لئاق  یعیبط  اـی  یملع  ياـنبم  میـسقت  نیا  يارب  ینوریب  هکنیا  دوجو  اـب  دـندوب .
رتشیب دـندشن و  ینانوی  شور  هب  هیحان ، ای  هعطق  راهچ  ای  هس  هب  نیمز  میـسقت  هتفیرف  زگره  ناملـسم  نانادایفارغج  یلو  تسنادیم ، ناینانوی 

. دندرک تیعبت  یناریا  میلقا  تفه  شور  زا  نانآ 
لکش 1

هک نامع و )...  يایرد  سراف و  جـیلخ  ینعی  نآ  تاعرفتم  دـنه و  سونایقا   ) سراف رحب  و  هنارتیدـم )  ) مورلا رحب  یلـصا ، يایرد  ود  روصت 
بناج زا  يرگید  و  سلطا ) سونایقا   ) یبرغ لامش  بناج  زا  یکی  دناهتفرگ  همشچرس  اهسونایقا )  ) طیحملا رحب  زا  ود  ره 

21 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رثا یمالـسا  يراگنهشقن  ایفارغج و  رد  نرق  نیدنچ  دنکیم ، ادج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  هک  زئوس ) خزرب   ) یخزرب و  ریبک ) سونایقا   ) قرـشم
نیا دشاب ، یکتم  سویملطب  ياههتـشون  رب  لیلحت  نیرخآ  رد  روصت  نیا  هک  دراد  لامتحا  هکنآ  اب  دیوگیم : یناملآ  زرمارک  تسا . هتـشاد 
هدوب میدق  نایناریا  ییایفارغج  هاگدـید  زا  یئزج  لقاال ، ایرد ، نیا  هک  دـناسریم  هدـش ، هدـیمان  سراف  رحب  ابلاغ  دـنه  سونایقا  هک  تیعقاو 

. تسا
یسراف تاملک  زا  هدافتسا  رما  نیا  دهاش  تسا . هتشاد  ناوارف  ریثأت  یناریتشک  ییایرد و  ياهرفـس  هب  طوبرم  یبرع  راثآ  رد  یناریا  ياهتنس 

. یتشک تکرح  ياهـشزومآ  رتفد  يانعم  هب  همانهار  اـی  یناـمهر  ادـخان ، ردـنب ، هلمج : زا  تسا ؛ يدروناـیرد  میهاـفم  تاحلطـصم و  يارب 
هاجلا بطق  تسا ،) هدـشیم  مسر  ییاـیرد  ياـههشقن  يور  رب  هک  یتشک  ریـس  طـخ   ) يزول اـی  نخ  دـننام ، مه  یـسراف  یماـسا  زا  یـضعب 
هراوق هروباش و  ناسلیط ، نوچ  یتاحالطـصا  زا  زین  يراگنهشقن  رد  تسا . یبرع  يامن ) تهج   ) دابلگ رد  یناریا  ریثأت  هدنهد  ناشن  بطق ) )

لوادتم 13 م  نرق 7 ق / ات  هدوب ، سابل  زا  یعون  فرعم  ادتبا  رد  هک  تاملک  نیا  تسا . هدش  هدافتسا  لحاوس ) زا  یضعب  لکـش  نایب  يارب  )
. تسا هتشاد  دوجو  ییاههشقن  میدق  ناریا  رد  هک  دهدیم  ناشن  یتاملک  نینچ  دوجو  تسا . هدوب 

یمالسا يایفارغج  رب  نانوی  يایفارغج  ریثأت 

نافوسلیف و رگید  و  زا 161 م ) سپ  تافو   ) سویملطب راثآ  همجرت  اب  ناینانوی  یموجن  ییایفارغج و  تامولعم  هک  تسا  تسد  رد  يدهاوش 
نتآ و رد  سویملطب  تفای .  لاـقتنا  ناناملـسم  هب  یناـنوی ، ياـهنتم  ینایرـس  همجرت  زا  اـی  باـتک  یناـنوی  لـصا  زا  هاوخ  یناـنوی ، ناـمجنم 

ياـنعم هب  یتسیگم  اـی  یطـسجملا  دراد . ماـن  یطـسجملا  اـی  یـضایر  هموظنم  لّوا  باـتک  يو  رثا  نیرتـمهم  درکیم . سیردـت  هیردنکـسا 
نیا هب  ناناملسم  هک  تسا  گرزب » »

22 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
فورعم طاـقن  یعقاو  لـحم  نیمز و  مجح  هراـبرد  يو  ناـمز  اـت  هچنآ  زا  ياهصـالخ  سوـیملطب ، دـندوزفا . فـیرعت  فرح  یناـنوی  هملک 

ریاود يدایز  دادعت  يوامس  مارجا  تاکرح  نایب  يارب  تسنادیم و  ناهج  زکرم  ار  نیمز  وا  تسا . هدروآ  باتک  نیا  رد  دوب ، هدش  هتخانش 
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رظن هب  لوبق  لباق  مولع ) هب  ناناملـسم  هجوت  زاغآ  رد   ) يدـح اـت  ارهاـظ  روصت  رکف و  نیا  دوب . هدرک  روصت  زکرملا  دـحتم  ریغ  كـالفا  اـی 
باتک دندیـشوک . نآ  حالـصا  رد  دـندرب ، یپ  نآ  ياهییاسران  هب  رایـسب  شالت  شـشوک و  اب  ناملـسم  نامجنم  هک  اهدـعب  یلو  دیـسریم ؛

نب دمحم  رفعج  وبا  هک  نآ  زا  یـسابتقا  ریرحت و  زج  باتک  نیا  زا  دـش . همجرت  رابنیدـنچ  همجرت  لقن و  نارود  رد  سویملطب  يایفارغجلا 
همجرت ضرـالا  ةروـص  ناوـنع  اـب  یمزراوـخ  باـتک  تسین . تسد  رد  يزیچ  تسا ، هدرک  مهارف  847 م ) ق /  232 م .  ) یمزراوخ یـسوم 

دوخ باتک  رد  ( 725 م .  ) ءادفلا وبا  تسا ، هتـشاد  زین  رگید  ياهناونع  ارهاظ  یلو  تسا ؛ هدوب  ایفارغج  ینانوی  هملک  زا  راگزور  نآ  لوادتم 
تسا . هدناوخ  رومعملا » عبّرلا  مسر   » مان هب  ار  نآ 

هرود رد  راـبنیتسخن  ار  باـتک  نیا  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  هعجارم و  سوـیملطب  ياـیفارغجلا  باـتک  هب  موـس  نرق  رد  مه  هبذادرخ  نبا 
هراـبود ار  نآ  ( 319 م .  ) یناّرح هّرق  نب  تباـث  سپـس  درک ؛ همجرت  هلاـقم  تـشه  نمـض  800 م ) ق /  184 م .  ) قیرطب ییحی  وـبا  نایـسابع 

، هعبرـالا تـالاقملا  تفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  اـیفارغج  شناد  رد  دـش و  همجرت  یبرع  هب  هک  سوـیملطب  رگید  ياـهباتک  زا  درک . همجرت 
زین یمالـسا  يایفارغج  رد  هدـش و  همجرت  یبرع  نابز  هب  هک  نانوی  ياـیفارغج  رگید  راـثآ  تسا . محـالملا  باـتک  هموظنم  ءاونـالا ، باـتک 

م.  ) يروص سونیرام  فیلأت  ایفارغج  تسا : حرش  نیدب  تسا ، هدوبن  ریثأتیب 
هتـشاد رایتخا  رد  دوب ، هدرک  میـسرت  سونیرام  دوخ  هک  ار  ملاع  هشقن  يو  تسا . هدوب  مه  يدوعـسم  هدافتـسا  دروم  هک  ( 130 دودح 70 -

، نوطالفا فیلأت  سووامیط  تسا .
23 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. تسا هدـش  همجرت  یبرع  نابز  هب  لقن  همجرت و  نارود  رد  اهباتک  نیا  همه  هک  وطـسرا  هعیبطلا  دـعب  ام  و  ملاعلا ، ءامـسلا و  هیولعلا ، راـثآلا 
یسابع رصع  لوا  هرود  رصاعم ، ناسیونخیرات  دش . مالـسا  رد  راختفارپ  ینارود  همدقم  750 م ، لاس 132 ق / رد  نایسابع  تفالخ  رارقتسا 

یقرت جوا  رد  یعامتجا  يرادا و  ماظن  یسایس و  تابث  ظاحل  زا  مه  یمالـسا ، تفالخ  زا  هرود  نیا  اریز  دناهدیمان ؛ مالـسا  ییالط  رـصع  ار 
رد روما  هرادا  هک  ببـس  نادب  ار  هرود  نیا  تسا ، هدش  هتفگ  هکنانچ  دـش . زاغآ  رـصع  نیا  رد  مالـسا  یگنهرف  یملع و  تضهن  مه  دوب و 

ملع و هب  زین  افلخ  ات  دش  بجوم  بدا  ملع و  هب  نایناریا  هقالع  دناهدناوخ . یناریا  ذوفن  هرود  دوب ، یناریا  نارادرس  ناریبد و  ناریزو ، تسد 
قیوـشت راـک  نیا  لـباقم  رد  نوـچ  دـنزادرپب و  یناـنوی و ...  یناریا ، راـثآ  زا  یبـتک  همجرت  هب  یناـسک  هـتفرهتفر  دـنوش و  دـنمهقالع  بدا 

ظاحل زا  البق  هک  یبرع  نابز  ناگدنـسیون ، نامجرتم و  شـشوک  راـک و  رثا  رد  دیـسر و  يدـنلب  هاـگیاپ  هب  تضهن  نیا  مکمک  دـندشیم ،
دوب و هدرک  سیـسأت  روظنم  نیمه  يارب  ار  نآ  نومأم  هک  دادـغب  همکحلا  تیب  تفرگ و  یملع  هیام  دوب ، تعاضبیب  ینف  یملع و  هیاـمرس 

تفای . ناوارف  هعسوت  ترهش و  دندرکیم ، یتسرپرس  یناریا  نادنمشناد  زا  یضعب  ار  نآ 
جیاـتن تاـیرظن و  تاروـصت ، دـش و  هـمجرت  یبرع  هـب  اـیفارغج  مـلع  رد  یناـنوی  ناـفوسلیف  ناـمّجنم و  ناگدنـسیون و  راـثآ  هـکنآ  زا  سپ 

کـش نودب  ناریا  تاریثأت  دوش . انب  یملع  ياههیاپ  رب  ایفارغج  ات  دش  مهارف  ياهنیمز  تفرگ ، رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  یموجن  ياهدصر 
يرتشیب ریثأت  یمالسا  يایفارغج  هدولاش  رب  المع  ینانوی  شور  یلو  دوب ؛ هجوت  لباق  يراگنهشقن  رد  زین  یفـصو و  ياهیحان و  يایفارغج  رب 
نوکسم تمسق  میسقت  هرابرد  الثم  تشاد ؛ دوجو  ینانوی  یناریا و  تاداقتعا  نایم  تباقر  یعون  تفگ  ناوتیم  هک  ییاج  ات  تسا ، هتـشاد 

. دوب رتلوبقم  ینانوی  تاداقتعا  اهمیلقا ، ای  اهروشک  هب  نیمز 
موادـت اریز  تشاد ؛ دومن  رتشیب  یمالـسا  يایفارغج  رد  یتسیز  یناسنا و  یعیبط ، یـضایر ، يایفارغج  اصوصخ  ینانوی  يایفارغج  ياهـشور 

نرق ات  دوب و  رتشیب  یبآم  ینانوی 
24 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

رد یتح  هدـش و  هتـشون  یـسراف  نابز  هب  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  ییایفارغج  ياـهباتک  رد  نآ  رثا   ) تشاد همادا  يدـالیم  مهدزون 
زا دوز  رایسب  یسویملطب  ای  ینانوی  يایفارغج  ریثأت  اپورا  رد  هک  یتروص  رد  تسا ،) دوهـشم  هدش  هتـشون  ودرا  نابز  هب  هک  يدنه  ياهباتک 
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جیاتن ینانوی و  دـیتاسا  يرظن  تاروصت  نایم  یناهن  ياهزراـبم  يرمق ، يرجه  مراـهچ  موس و  ياـهنرق  لوط  رد  یفرط  زا  تسا . هتفر  ناـیم 
هب لاقتنا  ماگنه  ینانوی  ملع  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  تسا . هتـشاد  دوجو  ناملـسم  نادرونایرد  ناناگرزاب و  طسوت  هدـش  لـصاح  یلمع 

بوچ راهچ  رد  ار  دوخ  رـصاعم  تامولعم  دنتـساوخ  ناملـسم  نانادایفارغج  نوچ  هک  يروطهب  تشاد ؛ تمدـق  نرق  جـنپ  اـبیرقت  ناناملـسم 
شیپ هابتـشا  طلخ و  بلاطم  نایب  رد  هجیتن  رد  دندش ؛ لاکـشا  راچد  دننک ، دـییأت  ینانوی  ملع  اب  ار  نآ  دـنهد و  رارق  یـسویملطب  تاعالطا 

نیا اب  تفای . جاور  زور  نآ  ناهج  رد  دش و  ادیپ  ییاهطلغ  يو  یمیسرت  ياههشقن  رد  ابلاغ  هک  تسادیپ  یسیردا  تافیلأت  زا  هکنانچ  دمآ ؛
هک يدـیدرت  فـالخرب  دـش - مالـسا  ناـهج  رد  ییاـیفارغج  لـئاسم  هنیمز  رد  فلتخم  تاـعالطا  همه  نیا  يروآعمج  بجوم  هچنآ  همه ،

نیمز و لاوحا  رد  قیقحت  هب  اهنآ  ّدحیب  هقالع  ناناملسم و  شالت  يواکجنک و  سح  يدح  ات  کش  نودب  دناهدرک - باب  نیا  رد  یـضعب 
. تسا هدوب  نآ  هتخانشان  هدش و  هتخانش  طاقن 

25 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

مالسا رد  ییایفارغج  بتاکم  شیادیپ  مود  لصف 

هراشا

برع ناناملـسم  دـسریم  رظن  هب  دـش . فیلأت  یبرع  نابز  هب  ایفارغج  ملع  رد  یناوارف  راثآ  يدالیم  مهن  يرمق / يرجه  موس  نرق  رخاوا  رد 
لوصا يراپاچ و  ياههار  یسانشهنکما ، ایفارغج ، نایناساس ، تکلمم  هرابرد  هک  ار  راثآ  نآ  زا  ییاههمجرت  ای  يولهپ  راثآ  زا  یضعب  نابز 

. دش فیلأت  اهروشک ) اههار و   ) کلامملا کلاسملا و  مان  اب  ایفارغج  باتک  دنچ  نرق  نیا  رد  دناهتشاد . رایتخا  رد  هدوب ، يرادا  تالیکـشت 
باتک رد  میدـن  نبا  هک  تسا  هدوب  ( 274 م .  ) يزورم دـمحا  نب  رفعج  سابعلا  وبا  بیدا  باـتک  تشاد ، یناونع  نینچ  هک  یفیلأـت  نیتسخن 

نبا سابعلا ، وبا  اب  نامزمه  درواین . تسدهب  یجاور  ترهـش و  میدـن ، نبا  زیمآنیـسحت  هراشا  دوجو  اب  یلو  تسا ؛ هدرک  هراشا  نادـب  دوخ 
تافیلأت همه  قشمرـس  ساسا و  يو  باـتک  دروآ . ناـیاپ  هب  885 م . ق / لاـس 272  رد  ار  دوخ  باـتک  هدّوـسم  نیمود  ( 300 م .  ) هبذادرخ

وا دوب . ققحم  دنمشناد و  يدرم  و  فارشا ) ناوید   ) رابخا فشک  ناوید  دیرب و  ناوید  سیئر  هبذادرخ  نبا  تفرگ . رارق  یمومع  يایفارغج 
ار سویملطب  رثا  نآ  زا  شیپ  هک  دنکیم  هراشا  نینچمه  تسا . هدرک  فیلأت  یسابع  هفیلخ  تساوخرد  هب  ار  شباتک  هک  تسا  هتـشون  دوخ 

هتفرگ همـشچرس  يرادروشک  هب  زاین  زا  ایفارغج ، هب  هفیلخ  لـیم  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا ؛ هدرک  همجرت  یبرع  هب  ینایرـس  اـی  یناـنوی  زا 
مزال یتلود  هناخریبد  ینعی  ناوید  ياهراک  هرادا  يارب  اهنت  هن  ار  اههار ) ملع   ) قرطلا ملع  ( 266 م .  ) بتاک رفعج  نب  ۀمادق  تسا . هدوب 

26 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تسا . هدرمشیم  يرورض  یشکرکشل  ای  رفس  ماگنه  زین  هفیلخ  صخش  يارب  هکلب  هتسنادیم ،

: دوشیم میسقت  یلصا  هتسد  ود  هب  تسا  هدش  فیلأت  يرمق  يرجه  مراهچ  موس و  ياهنرق  رد  هک  ییایفارغج  راثآ 
لیـصفت اب  ار  یمالـسا  ياهروشک  ياـیفارغج  یلو  دراد ، رب  رد  ار  ملاـع  ماـمت  ياـیفارغج  راـثآ  نیا  یقارع . بتکم  ییاـیفارغج  راـثآ  فلا )
یمالـسا ییایفارغج  ياـهباتک  رد  هک  ار  ینید  ریغ  يویند و  تاـعالطا  دـناهدرک  یعـس  راـثآ  نیا  ناگدنـسیون  تسا . هدرک  حرطم  يرتشیب 

رد هک  ینانادایفارغج  دناهدیمان . رصع » نآ  ییایفارغج  يویند  تایبدا   » ار تافیلأت  زا  هتسد  نیا  لیلد  نیمه  هب  دنروآ . درگ  دوشیمن ، تفای 
هجوت نایسابع ) نارود  اصوصخ   ) مالسا ناهج  فلتخم  ياهتمـسق  نایم  یمومع  ياههار  هکبـش  هنکما و  هب  دناهتـشون ، ییاهباتک  هنیمز  نیا 

نبا یبوقعی ، هبذادرخ ، نبا  دناهدرک . همیمض  اهنآ  هب  يداصتقا  یناسنا و  یعیبط ، یموجن ، یضایر ، يایفارغج  زا  مه  یتاعالطا  دناهتـشاد و 
نایب هک  یهورگ  ( 1 دنتسه : هورگ  ود  بتکم  نیا  نانادایفارغج  دنتسه . نانادایفارغج  زا  هورگ  نیا  ناگدیزگرب  زا  يدوعـسم  همادق و  هیقف ،
رامـش هب  ناـهج  زکرم  ار  دادـغب  هداد و  رارق  برغم  قرـشم و  بونج ، لامـش ، تهج  راـهچ  ياـنبم  رب  ار  دوخ  ياـهباتک  فیلأـت  بلاـطم و 
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ار هکم  ابلاغ  هداد و  رارق  اهمیلقا  يانبم  رب  ار  دوخ  ياهباتک  يدـنبلصف  هک  یهورگ  ( 2 نادلبلا ، فلؤم  ( 282 م .  ) یبوقعی دننام  دناهدروآ ،
. هسیفنلا قالعالا  فلؤم  ( 290 م .  ) هتسر نبا  دننام  دناهدرمش ، ناهج  زکرم 

شرازگ هب  طقف  دناهدرک و  يوریپ  ( 322 م .  ) یخلب دیز  وبا  زا  شراگن  شور  رد  راثآ  نیا  ناگدنسیون  یخلب . بتکم  ییایفارغج  راثآ  ب )
ثحب هب  رتـمک  يزرم  یحاون  دروم  رد  زج  دناهتـسناد و  ياهناگادـج  میلقا  ار  نآ  زا  تلاـیا  اـی  هیحاـن  ره  هتخادرپ و  یمالـسا  ياـهنیمزرس 

. دنتسه هورگ  نیا  ناگدیزگرب  زا  یسدقم  لقوح و  نبا  يرخطصا ، دناهتخادرپ . یمالسا  ریغ  ياهنیمزرس  يایفارغج  هرابرد 
27 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

بتکم نیا  روهشم  ناسیونایفارغج  یقارع و  بتکم 

تـسخن دراد : توافت  بتکم  نیمه  ناسیونایفارغج  ریاس  تافیلأت  اـب  ظاـحل  ود  زا  يدوعـسم  یبوقعی و  هبذادرخ ، نبا  راـثآ  بتکم  نیا  رد 
ییایفارغج تامیـسقت  رد  هدرمـش و  یکی  رهـشناریا  اب  ار  قارع  هکنیا  رگید  و  دـناهدرک ، تیعبت  میلقا  دـنچ  هب  نیمز  میـسقت  شور  زا  هکنیا 

مراهچ میلقا  اهمیلقا  نیا  نایم  رد  قارع  يدوعـسم  هتـشون  هب  دـناهدرک . زاغآ  اجنآ  زا  ار  دوخ  فیلأت  راـک  هداد و  رارق  زکرم  ار  نآ  شیوخ 
میسقت يواسم  هریاد  تفه  هب  هک  ار  میلقا  ای  روشک  تفه  زین  ینوریب  تسا . رهشناریا  لگرـس  نیمز و  طاقن  فرـشا  هدیزگرب و  سپ  تسا ،
ینادابآ دـسیونیم : يو  تسا . هدـیمان  رهـشناریا  دوب ، قارع  لابج و  سراف ، ناسارخ ، لماش  هک  ار  نآ  يزکرم  میلقا  هدرک و  یفرعم  هدـش 

اب ربارب  متفه  هریاد  ربارب ، هریاد  شش  هک  هنوگنادب  هدش ، میسقت  ربارب  درگ  هراپ  تفه  هب  ییاورنامرف ، شرتسگ  تسایس و  تهج  زا  نیمز ،
سراف و قارع و  هک  دنتشاد  هاگیاج  رهشناریا  رد  گرزب  ناهاشداپ  هک  تسا  نآ  ندرک ، شخب  هنوگنیا  ببـس  دریگیم و  نایم  رد  ار  اهنآ 

همه رب  دنـشاب ، هدش  هدنکارپ  اجهمه  رد  نامدرم  هکنآ  زا  شیپ  راگزور و  زاغآ  رد  یـضعب  ناهاشداپ ]  ] ناشیا زا  تسا و  ناسارخ  لابج و 
هک ار  هچنآ  دوش و  راوـمه  ناـشیا  يارب  اـهوزرآ  هب  ندیـسر  هار  اـت  دـنریگ  ياـج  هناـیم  رد  یتسیاـب  ریزگاـن  دـندوب و  هریچ  اـهروشک  نیا 

دنروایب . گنچ  هب  دنتساوخیم 
تارییغت رب  رتشیب  هکلب  تسا ، هتـشادن  یموجن  تایـصوصخ  ای  ییاـیفارغج  یعیبط و  عضو  اـب  یطاـبترا  چـیه  يدنبمیـسقت  هنوگنیا  نیارباـنب 

مالـسا ناهج  رد  قارع  اعبط  یـسابع  تلود  تختیاپ  ناونع  هب  دادـغب  سیـسأت  اب  تسا . هدوب  یکتم  یناـبز  يداژن و  تاـفالتخا  اـی  یـسایس 
رهـشناریا لد  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هک  داوس  هیحان  تفرگ و  ربارب  رهـشناریا  اـب  ار  قارع  هبذادرخ  نبا  هک  يروطهب  تفاـی ؛ یـسایس  تیمها 

تسا . هدرک  زاغآ  داوس  فصو  اب  ار  دوخ  باتک  وا  درک . ادیپ  یتیزکرم  يو  ییایفارغج  يدنبمیسقت  رد  دشیم ، هدیمان 
28 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

: تسا هتفگ  قارع  زکرم  فصو  رد  وا  تسا . هدیمان  نیمز  فان  ای  ضرالا  ةرـس  ار  نآ  هدروآ و  رامـش  هب  ناهج  زکرم  ار  قارع  زین  یبوقعی 
ینب رهـش  تسا . ریظنیب  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  اوه  یبوخ  یبآ و  رپ  يدابآ و  نارمع و  تعـسو و  رظن  زا  هک  تسا  یگرزب  رهـش  دادغب 

شنامدرم تساراوگ و  لدتعم و  شیاوه  بآ و  دراد ، رارق  ملاع  زکرم  رد  نوچ  تسا و  نانآ  تنطلـس  زکرم  ناشیا و  کلملا  راد  مشاه و 
دنراد . وکین  يوخ  قلخ و  دنشوهاب و  امیسشوخ و 

دوشیم . زاغآ  رهش  ود  نیا  فصو  اب  وا  باتک  تسا . هدرک  رکذ  مه  ار  يأر ) نم  ّرس   ) هرماس دادغب ، فصو  رب  هوالع  یبوقعی 
: دسیونیم دنکیم و  هراشا  قارع  يرترب  هب  زین  روهشم  نادایفارغج  خروم و  يدوعسم 

و تسا ،...  نیمز  طاـقن  فرـشا  هدـیزگرب و  میلقا ، نیا  ناـیم  رد  قارع  تسا و  رترب  رتلدـتعم و  همه  زا  میلقا  تفه  ناـیم  رد  مراـهچ  مـیلقا 
یبوقعی و هبذادرخ ، نبا  فالخرب  تسا . ناهج  طاقن  نیرتهب  هقوذآ  یگزیکاپ و  ظاحل  زا  تساجنآ  رد  دادغب )  ) مالسلا ۀنیدم  هک  ياهیحان 

ناشن دوخ  راثآ  رد  رهـشناریا  ای  قارع  هب  ياهقالع  چـیه  هیقف  نبا  هتـسر و  نبا  رفعج ، نب  ۀـمادق  دـننام  يرگید  ناـسیونایفارغج  يدوعـسم ،
مالـسا تکلمم  تختیاپ  هک  ببـس  نادب  طقف  دادغب  يارب  رفعج  نب  ۀمادق  الثم  دننکیم ؛ هجوت  ناتـسبرع  هکم و  هب  رتشیب  هکلب  دـنهدیمن ،
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، دنک رکذ  ار  دادغب  ياههار  هکنآ  زا  شیپ  دوخ  باتک  رد  وا  هدش . لئاق  یتیمها  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  يرادا  یسایس و  ظاحل  زا  هدوب و 
میلقا تفه  شور  زا  یـسیونایفارغج ، هویـش  رد  رفعج  نب  ۀـمادق  بیترت ، نیدـب  تسا . هدرک  فصو  دوشیم  یهتنم  هکم  هب  هک  ار  ییاههار 
لباقم رد  هک  مالـسا  تکلمم  ياهزرم  هب  ار  تیمها  نیرتشیب  وا  تسا . هتفای  لیامت  یمالـسا  هبنج  زا  ایفارغج  نایب  هب  هدرک و  لودـع  یناریا 

يریگهرانک یناریا  تنـس  زا  الماک  وا  دوشیم . هدـید  زین  ( 290 م .  ) هتـسر نبا  رد  یلیامت  نینچ  دـهدیم . تسا  هدـش  عقاو  سنازیب  تلود 
يو تسا . هداد  هنیدم  هکم و  هب  ار  لوا  ماقم  یسیونایفارغج ، بیترت  رد  هدرک و 

29 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یـضعب دـسیونیم : هدومن و  هجوـت  یناـنوی  ياـهمیلقا  هب  هکلب  تسا ، هدرکن  تیعبت  میلقا  تفه  یناریا  شور  زا  نیمز ، میلاـقا  ناـیب  ماـگنه 

رد نآ  فرط  کی  رب  طقف  تاقولخم  لامـش و  بونج و  برغم ، قرـشم ، تهج  راـهچ  رد  هدرتسگ  تسا  یحطـس  نیمز  هک  دـنراد  هدـیقع 
دنراد . رارق  نوکسم  عبر  رد  لامش  تمس  ینعی  نیمز  يالاب  تمسق 

فـصو رد  یلو  تـسا ، یناـنوی  ياـهمیلقا  شور  رب  وا  باـتک  يدنبمیـسقت  زرط  تـسا . هداد  هنیدـم  هـکم و  هـب  ار  لّوا  ماـقم  زین  هـیقف  نـبا 
زا یمیدـق  ییاههنومن  یمالـسا  ناـسیونایفارغج  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هتـشاد  هجوت  یناریا  میلقا  تفه  شور  هب  قرـشم ، ياـهنیمزرس 
هب ار  نیمز  هرومعم  تمسق  ناینایرس ، نایطبن و  نایناریا و  يدوعـسم ، هتفگ  هب  دناهدرک . سابتقا  نآ  زا  هتـشاد و  رایتخا  رد  ییایفارغج  بتک 
نبا راثآ  نیاربانب ، دناهدرک . میسقت  لامش )  ) رتخاب و  بونج )  ) زورمین برغم ،)  ) نآربروخ ای  نآروروخ  قرشم ،)  ) ناسارخ تمـسق : راهچ 
هدـش هتـشون  عبر  راهچ  هب  ناهج  میـسقت  يور  زا  برغم و  قرـشم و  بونج ، لامـش ، ینعی  هعبرا  تاهج  رباـنب  همادـق ، یبوقعی و  هبذادرخ ،
ردپ ار  وا  ناوتیم  قحب  هک  هبذادرخ ، نبا  تسا . هدمآ  اهنیمزرس  یحاون و  بسح  رب  نیمز  میسقت  هیقف  نبا  هتسر و  نبا  راثآ  رد  یلو  تسا ،

هراشا یناملآ  زرمارک  هکنانچ  یلو  داـهن ؛ ياـج  رب  یبرع  ناـبز  هب  اـیفارغج  نتـشون  يارب  یبولـسا  قشمرـس و  تسناد ، یمالـسا  ياـیفارغج 
همجرت هب  يو  الامتحا  دـشاب . هدوب  وا  رایتخا  رد  رتمیدـق  یباـتک  زا  ییوگلا  هنومن و  یتسیاـبیم  تسا و  هدوبن  شور  نیا  رکتبم  يو  هدرک ،
فصو زین  ار  يزرم  ماوقا  اهروشک و  اهزرم و  مالـسا ، تکلمم  رب  هوالع  هبذادرخ  نبا  تسا . هتـشاد  یـسرتسد  میدق  ناریا  زا  يولهپ  يرثا 

هکنیا زا  هدرک و  هئارا  نیمز  ینوکسم  ياهتمسق  دودح  زا  هک  یفصو  زا  بلطم  نیا  هدوب و  انـشآ  سویملطب  رثا  اب  نینچمه  وا  تسا . هدرک 
زا هک  (، 282 م .  ) یبوقعی دوشیم . راکشآ  تسا ، هدروآ  شباتک  رد  ایتوقسا  ایفوتیا و  ایبول ، افورأ ،  ياههراق  هرابرد  ار  ناینانوی  رکفت  زرط 

قارع بتکم  نایناب 
30 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ناـمدرم یهاوگ  هب  ار  اـهنآ  یتـسرد  هتفرگ و  هیحاـن  ره  ناـنکاس  زا  ار  دوـخ  تاـعالطا  هدرک و  ترفاـسم  رایـسب  هک  دـنکیم  اـعدا  تسا ،
هدشیم و یهتنم  مالسا  تکلمم  ياهزرم  هب  هک  تسا  ییاههار  فصو  شباتک  نتشون  زا  يو  ضرغ  تسا . هدیناسر  قطانم  نآ  يوگتسار 

فیلأت شور  اب  وا  فیلأت  شور  تسا . هتخادرپ  یناوراک  ياههار  هنکما و  فصو  هب  رتشیب  يو  هتبلا  اههار . نیا  اـب  رواـجم  ياهنیمزرـس  زین 
زین رفعج  نب  ۀمادق  تسا . هدش  هتـشون  برغم ) قرـشم و  بونج ، لامـش ،  ) هعبرا تاهج  ساسا  رب  باتک  ینعی  دراد ، تهابـش  هبذادرخ  نبا 

یتسپ ياههاگلزنم  نایب  هب  ۀـباتکلا  ۀعنـص  جارخلا و  باتک  مان  هب  ار  دوخ  باتک  مهدزای  لصف  تسا ، یقارع  بتکم  ناـسیونایفارغج  زا  هک 
یلع نآ  ياهزرم )  ) روغث دودح و  مالسا و  تکلمم  فصو  يو  یلصا  ضرغ  تسا . هداد  صاصتخا  نایسابع  تکلمم  ياههداج  و  دیرب ) )

همادق باتک  رد  تسا . هتسنادیم  مالـسا  نمـشد  نیرتگرزب  ار  نآ  يو  هک  تسا  هدوب  یقرـش  مور  يروتارپما  اب  رواجم  تمـسق  صوصخلا 
هطاحا ار  مالـسا  تکلمم  هک  ییاهروشک  ماوقا و  باتک  نیا  رد  تسا . دوهـشم  دودـح  زا  عافد  یـسایس و  هبنج  ایفارغج و  یمالـسا  گـنر 
هرابرد ار  دوخ  تاعالطا  ارهاظ  یلو  هتفگ ، نخـس  زین  یعیبط  يایفارغج  یمومع و  يایفارغج  زا  همادق  تسا . هدش  فیـصوت  زین  دـناهدرک ،

تسا . هدرک  سابتقا  ینانوی  عبانم  زا  یمیلقا  يایفارغج 
رگید رب  ار  هنیدم  هکم و  نآ  فلؤم  هک  ببس  نادب  باتک  نیا  دراد . یقارع  بتکم  اب  یمکحم  طابترا  هتـسر ، نبا  هتـشون  هسیفنلا  قالعالا 
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زا یتاـعالطا  ندروآ  مـهارف  نآ  فیلأـت  زا  هتـسر  نـبا  یلـصا  ضرغ  یلو  تـسا ؛ رفعج  نـب  ۀـمادق  باـتک  ریظن  تـسا  هتـشاد  مدـقم  دـالب 
یتروص هب  باتک  يادتبا  رد  هتـسر  نبا  تسا . هدوب  دنتـشاد ، رارق  مالـسا  ناهج  زا  جراخ  هک  يرگید  ياهنیمزرـس  یمالـسا و  ياهنیمزرس 

هب هجوت  اب  تسا . هدروآ  نآ  رد  فلتخم  لئاسم  هرابرد  ار  نوگانوگ  دیاقع  تایرظن و  هتفگ و  نخـس  یـضایر  يایفارغج  زا  عماج  لماک و 
زا یکچوک  فراعملا  ةریاد  ار  باتک  ناوتیم  هدمآ ، یمالسا  نایدا  یسانشمدرم و  هرابرد  باتک  نایاپ  رد  هک  یعونتم  ناوارف و  تاعالطا 

هیقف نبا  دروآ . رامش  هب  خیرات  ایفارغج و  مولع 
31 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

فـصو يو  تسا . هدرک  فیلأت  یمیلقا  ياهیحان و  شور  هب  ار  دوخ  نادـلبلا  رـصتخم  باتک  زین  ( 290 م .  ) هتسر نبا  نارـصاعم  زا  ینادمه 
هتشون یخلب ) بتکم  ناوریپ   ) لقوح نبا  يرخطصا و  کبس  هب  ار  باتک  یلک  شور  هتشاد و  مدقم  دالب  رگید  فاصوا  رب  ار  هنیدم  هکم و 

هک تسا  نآ  يو  باتک  تایـصوصخ  زا  تسا . هدرک  لقن  دـنه  نیچ و  هب  ار  رجاـت  نامیلـس  رفـس  شرازگ  دوخ  باـتک  رد  هیقف  نبا  تسا .
زا تسا . هدروآ  دوخ  راـتفگ  دـییأت  رد  زین  ار  لـصفم  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  داـمتعا ، دروـم  حیحـص و  ییاـیفارغج  تاـعالطا  رب  هوـالع 

رایـسب یـضایر  يایفارغج  یمومع و  يایفارغج  ظاـحل  زا  باـتک  نیا  تسا . ياهناـسفا  یفارخ و  ياهناتـساد  لـقن  باـتک  رگید  ياـهیگژیو 
ملع يارب  عبنم  نیرتهب  اهنآ ، تایـصوصخ  صیاصخ و  فلتخم و  دالب  ناـمدرم  لاوحا  حرـش  یفـصو و  ياـیفارغج  رد  یلو  تسا ؛ فیعض 

دیآیم . رامش  هب  یسانشمدرم 
يدرگناهج تایـصوصخ  هک  تسا  رادـمان  یخروم  قارع و  بتکم  ناـسیونایفارغج  زا  345 ق ) م .  ) يدوعـسم نیـسح  نب  یلع  نسحلا  وبا 

رد براجتلا  ایاضقلا و  باتک  مان  هب  وا  ياهرفس  شرازگ  باتک  هنافـسأتم  دوب . اراد  امأوت  ار  هتـسجرب  نادایفارغج  کی  تاعالطا  برجم و 
تـسد هب  يو  ياهرفـس  زا  یتاعالطا  فارـشالا ، هیبنتلا و  رهوجلا و  نداـعم  بهذـلا و  جورم  وا ، دوجوم  راـثآ  يور  زا  یلو  تسین ، تسد 

بیاجعلا باتک  دـلج  تشپ  رد   ) ایندـلا بئاجع  باتک  مان  هب  دازآ  انالوم  هناخباتک  یطخ  هخـسن  نامزلا و  رابخا  باـتک  هنافـسأتم  دـیآیم .
باتک ینعی  وا ، هتفر  تسد  زا  گرزب  باتک  هب  یطبر  چیه  اهباتک  نیا  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  يدوعـسم  هب  طلغ  هب  ود  ره  هدـش ) هتـشون 

رب ياهمدقم  ناونع  هب  ایفارغج  يو  باتک  رد  لیلد  نیمه  هب  درگنیم و  خیرات  زا  یشخب  نوچمه  ایفارغج  هب  يدوعـسم  درادن . نامزلا  رابخا 
ياهرفـس ياهـشرازگ  هصالخ  زین  دوخ و  اب  رـصاعم  ياههمانرفـس  دوخ و  زا  شیپ  ییایفارغج  ياههتـشون  هصالخ  يو  تسا . هدمآ  خیرات 

شیوخ باتک  رد  ار  ییایرد 
32 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. تسا هدوزفا  نآ  رب  هدینـش  هدـید و  فـلتخم  ماوـقا  مدرم و  اـب  تاـقالم  زا  اهرفـس  رد  اصخـش  ار  هچنآ  بلاـطم ، نآ  دـییأت  يارب  هدروآ و 
هدرک و ندید  رابالام  نکنک ،  باجنپ ، دنس ، صوصخب  دنه ، نوگانوگ  یحاون  زا  تسا . هدوب  رفس  ریس و  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  يدوعسم 
رد راکـساگادام  راـبگنز و  هب  تشگرب ، زا  سپ  تسا . هتفر  شیپ  نـیچ  ياـیرد  يوـس  هـب  زورما ) ياکناليرـس   ) نالیـس زا  روـبع  زا  دـعب 
رد درک و  ندید  نیطسلف  هیروس و  ریغص ، يایسآ  زا  يو  تسا . هدرک  روبع  نامع  زا  دادغب ، هب  دوخ  هار  رس  رب  سپـس  هتفر ، اقیرفا  لحاوس 

. تفگ دوردب  ار  یگدنز  رصم  طاطسف  رد  دمآ و  رصم  هب  دوخ  تایح  رخآ  ياهلاس  لالخ 
يدوعسم تسناد . ییایفارغج  یخیرات - فراعملا  ةریاد  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  يدوعـسم  تادهاشم  تایبرجت و  شرازگ  بهذلا ، جورم 

زا يدوعـسم  دـش ، هراشا  هک  روط  نامه  تسا . هتفگ  نخـس  اـهایرد و ...  تعیبط  نیمز ، ياـههیال  يدنبلکـش  اـههلزلز ، زا  باـتک  نیا  رد 
فـصو رب  هوالع  دوخ ، فیلأت  رد  يو  تسا . لئاق  دادـغب  نآ  زکرم  قارع و  يارب  یناوارف  تیمها  تساـیفارغج و  رد  یقارع  بتکم  ناوریپ 

، قرـشم دناهدرک : میـسقت  عبر  راهچ  هب  ار  نیمز  یـضایر ، ياملع  دسیونیم : دـنکیم و  هراشا  زین  يرگید  تامیـسقت  هب  هناگتفه  ياهمیلقا 
زا هکنیا  هب  هجوت  اب  يو  دراد . هراشا  زین  دابآ ) ریغ  دابآ و  ینعی  ، ) نوکـسم ریغ  نوکـسم و  هب  نیمز  میـسقت  هب  وا  بونج . لامـش و  برغم ،

: دسیونیم وا  تسا . هدرک  تیعبت  یناریا  میلقا  تفه  زا  یمیلقا ، شور  رد  تسایفارغج ، رد  یقارع  بتکم  ناوریپ 
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لامش رد  ایآ  هک  دناهدرک  فالتخا  اهمیلقا  نیا  هرابرد  دنیوگ ....  میلقا  ار  تمسق  ره  هک  دوشیم  میسقت  مسق  تفه  هب  ناهج  هرومعم  همه 
هرابرد يدوعسم  تسین . بونج  رد  تسا و  لامش  رد  میلقا  تفه  هک  دناهتفر  نیا  رب  رتشیب  هتفرگ و  رارق  لامـش  رد  طقف  ای  تسا ، بونج  و 

زا یلاع  رایـسب  ياهصالخ  یلو  دـهدیمن ؛ هئارا  یمظنم  بترم و  شرازگ  نایـسابع  تکلمم  یتسپ  ياههاگلزنم  اههار و  نکاما و  تخانش 
نانادایفارغج تاعالطا 

33 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یناسنا و يایفارغج  هنیمز  رد  يو  یلـصا  راـک  تسا . هدروآ  دوخ  باـتک  رد  یعیبط  یـضایر و  ياـیفارغج  رد  ار  شیوخ  رـصاعم  ناملـسم 

یمالسا يایفارغج  ساسایب  میهافم  تایرظن و  زا  یـضعب  دوخ  یـصخش  تادهاشم  براجت و  رب  هیکت  اب  وا  تسا . هدوب  یمومع  يایفارغج 
، یناـنوی ناـنادایفارغج  نهک  تاـیرظن  ندرک  در  رد  یتـح  وا  درک . يرثؤـم  کـمک  اـیفارغج  تفرـشیپ  هب  هار  نـیا  زا  تخاـس و  لزلزتـم  ار 
تسا . هدادن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  تسا ] هدوب  نآ  رکنم  سویملطب  هک   ] یبونج هرکمین  رد  ياهراق  دوجو  صوصخ  رد  سویملطب ، نوچمه 

نیا رگید  نانادایفارغج  زا  قمع ، عونت و  ظاحل  زا  یمالـسا  يایفارغج  تفرـشیپ  رد  يو  ریثأت  هک  یقارع  بتکم  رگید  هتـسجرب  ناداـیفارغج 
. تسا هدوب  نایناماس  تلود  ریزو  9 م ،) نرق 4 ق / لیاوا   ) یناهیج دمحا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  تسین ، رتمک  بتکم 

هب یطبر  چیه  دراد ، دوجو  لباک  رد  هک  ياهخسن   ) تسین تسد  رد  تسا ، هدوب  دلجم  تفه  رب  لمتشم  هک  يو  شزرا  رپ  فیلأت  هنافـسأتم 
هدوب دـلجم  تفه  زین  نآ  هک  هبذادرخ  نبا  کلامملا  کلاسملا و  باتک  یلـصا  نتم  زا  یناهیج  هک  دراد  لامتحا  درادـن .) یناـهیج  باـتک 

تاـقیقحت هنماد  تسا  هتـسناوت  هدرک ، فیلأـت  ناـیناماس ) تختیاـپ   ) اراـخب رد  ار  دوخ  باـتک  یناـهیج  نوچ  دـشاب . هدرک  هدافتـسا  تسا ،
لّوا تسد  تاعالطا  يو  دنک . رتقیمع  رتعیسو و  شیوخ  رصاعم  ناملسم  ناگدنـسیون  زا  یـصقا ، قرـشم  يزکرم و  يایـسآ  رد  ار  شیوخ 

. دراد یصاخ  تیمها  وا  باتک  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدرک  بسک  فلتخم  عبانم  زا  ار  دوخ 
سابتقا وا  باـتک  زا  یتاـعالطا  زور  نآ  ناـهج  ياهیتفگـش  بلاـج و  دنـسپلد و  ياهناتـساد  هراـبرد  يو  زا  دـعب  ناـنادایفارغج  زا  يرایـسب 

م.  ) یسیردا الامتحا  رگنرپسا  هدیقع  هب  دناهدرک .
تسا . هتفرگ  یناهیج  زا  ار  دوخ  تاعالطا  ایسآ ، یحاون  زا  يرایسب  فصو  رد  زین  قاتشملا  ۀهزن  باتک  بحاص  ای 560 )  548

34 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
لاس 372 هب  باتک  نیا  تسا . هتخانشان  یفلؤم  زا  ملاعلا ، دودح  باتک  هدش ، هتـشون  قارع  بتکم  شور  هب  هک  يرگید  ییایفارغج  راثآ  زا 

هتـشون میدق  راگزور  رد  ناهج  يایفارغج  هرابرد  هک  تسا  یـسراف  نابز  هب  ییایفارغج  رثا  نیرتمیدق  هدـش و  فیلأت  یـسراف  هب  982 م  ق /
. دنکیمن رکذ  شرثا  رد  ار  اهنآ  زا  کیچیه  یلو  تسا ؛ هدرب  ناوارف  هرهب  دوخ  زا  شیپ  دوجوم  ییایفارغج  ياهباتک  زا  فلؤم  تسا . هدـش 

هدرک ساـبتقا  وا  زا  ار  هیناـطرب  ریازج  هب  طوبرم  ياـهیهاگآ  هک  سویملطب ، زا  طـقف  وا   ZVO)ج 10 و و  ص 132   ) یکـسناموت هتفگ  هب 
هب هک  یتاحالطصا  ییایفارغج و  ياهمیمعت  رد  نینچمه  تسا ؛ هدش  هجوت  الماک  ماقرا  تقد  تحص و  هب  باتک  نیا  رد  دربیم . مان  تسا ،

« ياههیحان  » و ملاع » يازجا   » هب ار  نیمز  نوکـسم  تمـسق  هک  تسا  نیا  رد  فلؤم  راک  تلاـصا  تسا . هدـشن  دـیلقت  نارگید  زا  هتفر  راـک 
تلع هب  ار  باـتک  نیا  یکـسرونیم  تسا . هیبش  ـالماک  ناـینانوی  سویملطب و  يدنبمیـسقت  هب  میـسقت  نیا  هک  تسا  هدرک  میـسقت  هناگادـج 
هراشا نادب  اهراب  فلؤم  هک  ییایفارغج  ياهشقن  راتفگشیپ  يارب  دیاش  هک  دراد  هدیقع  درامشیم و  هتـسجرب  يرثا  شنوزوم ، رایـسب  زاجیا 

، يرخطـصا یخلب ، راثآ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نینچمه  وا  تسین . تسد  رد  هشقن  نیا  زا  یناشن  چیه  هنافـسأتم  دشاب . هدش  هتـشون  دنکیم ،
. تسا هدرب  دوس  رایسب  اهنآ  زا  ملاعلا  دودح  هدنسیون  هک  دناهدوب  یعبانم  لقوح  نبا  الامتحا  هبذادرخ و  نبا 

. تسا هداد  صاصتخا  اهنابایب  اههناخدور و  اههوک ، اههریزج ، اهایرد ، هب  ار  باتک  زا  ییاهلصف  ایند ، نوکسم  طاقن  فصو  زا  لبق  فلؤم 

بتکم نیا  روهشم  ناسیونایفارغج  نآ و  ياهیگژیو  یخلب و  بتکم 
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شناد ملع و  بسک  يارب  تشاذگ . دوجو  هصرع  هب  اپ  خلب  یکیدزن  رد  ناتسماش  مان  هب  یلحم  رد  ( 322 م .  ) یخلب لهس  نب  دمحا  دیز  وبا 
زا سپ  تخومآ . خیرات  هفسلف و  وا  دزن  رد  درب و  اههدافتسا  ( 260 م .  ) يدنک روهشم  فوسلیف  رضحم  زا  تفر و  قارع  هب 

35 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
. دوب يزورم  مشاه  نب  لهس  نب  دمحا  خلب ، هدازهاش  تمدخ  رد  شیوخ ، هاگداز  هب  تشگزاب 

لوادـج اههشقن و  حیـضوت  لماش  میلاـقالا  روص  يو  مهم  رثا  تخادرپ و  یـشکهشقن  راـک  هب  هک  تسا  یناناملـسم  نیتسخن  زا  یکی  یخلب 
بتکم ناسیونایفارغج  دـش . هدـیمان  یخلب  بتکم  تفرگ ، رارق  يدـعب  ناسیونایفارغج  لوبق  دروم  نوچ  يو  راـک  شور  تسا . ییاـیفارغج 
دندرک یمالسا  ياهنیمزرس  فصو  رد  رصحنم  رتشیب  ار  دوخ  یـساسا  راک  هکنآ  رب  هوالع  دنداد و  ایفارغج  هب  یتبثم  یمالـسا  گنر  یخلب 
تیمها دوب ، هدـش  هراشا  اهنآ  هب  ص )  ) ربمایپ هباحـص  لاوقا  ثیداحا و  رد  ای  نآرق  رد  هک  ییایفارغج  تاعالطا  میهاـفم و  زا  هتـسد  نآ  هب 

نآ پچ  لاب  دنه ، نآ  تسار  لاب  نیچ ، نآ  رـس  هک  دندرکیم  روصت  یغرم  تروص  هب  ار  اهیکـشخ  عومجم  یتیاور  ربانب  الثم  دـندادیم ؛
یخلب بتکم  رد  هشقن  میسرت  راک  ساسا  تیاور  نیمه  تسا . یلامـش  ياقیرفا  نآ  مد  رـصم و  قارع و  ماش ، زاجح ، هکم ، نآ  هنیـس  رزخ ،

. تسا هدوب 
ادیپ یـسرتسد  نآ  هب  ناناملـسم  هدنام و  ياج  رب  میدق  ناریا  زا  هک  نیمز  زا  ياهشقن  هدهاشم  زا  دـشاب  یتشادرب  هشقن  نیا  دـسریم  رظن  هب 

اب هزراـبم  يارب  رترخأـتم  رـصع  رد  تسا ، ناناملـسم  میدـق  ییاـیفارغج  تاـعالطا  هدـننک  سکعنم  هک  تاـیاور  عون  نیا  ارهاـظ  دـناهدرک .
زا ار  تایاور  نیا  ایفارغج  ياملع  زا  یضعب  هک  دنامن  هتفگان  تسا . هدش  هتخاس  هدوب ، جاور  فرش  رد  هزات  هک  ناناملسم ، یملع  تاعالطا 
رد زین  ناناملـسم و  زا  یـضعب  ییایفارغج  هشیدنا  رد  تایاور  نیا  زا  یـضعب  هدرک  تفرـشیپ  ملع  هکنیا  اب  دناهتـسناد . حیحـص  یملع  ظاحل 
هب هراشا   ) رودـم لکـش  هب  ار  اهیکـشخ  هعومجم  یخلب ، بتکم  ناـسیونایفارغج  تسا . هتـشاد  یقیمع  ریثأـت  ییاـیفارغج  ياـههشقن  میـسرت 

رحب نیا  زا  و  هدرک ، هطاحا  ار  نآ  يدنبندرگ  نوچمه  تساهسونایقا ) هب  هراشا  « ) طیحم رحب   » هک دناهتشادنپیم  تسا ) نیمز  ندوب  حطسم 
زا ار  اهنآ  خرـس ) يایرد   ) مزلق رحب  رد  خزرب  کی  هک  دـنه ) سونایقا  هنارتیدـم و   ) هدـشیم یکـشخ  لخاد  جـیلخ  ود  سونایقا  اـی  طـیحم 

، یقارع بتکم  ناوریپ  فـالخرب  یخلب  بتکم  ناـسیونایفارغج  تسا . هدوـب  نآرق  رب  ینتبم  يروـصت  نینچ  تسا ، هدرکیم  ادـج  رگیدـکی 
هیحان تسا ، عقاو  نآ  رد  هبعک  هناخ  هکم و  هک  تهج  نآ  زا  ار  برعلا  ةریزج 

36 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یخلب بتکم  هتسجرب  تیصوصخ  دوب ، هداد  هبعک  هکم و  هب  ار  تیمها  نیرتشیب  هک  دیدج  هیجوت  نیا  دندروآیم . رامـش  هب  نیمز  يزکرم 

دنتخادرپ و دندوب ، هدرک  میـسقت  میلقا  تسیب  هب  دوخ  هک  یمالـسا ، دالب  فیـصوت  هب  طقف  دوخ  راثآ  رد  یخلب  بتکم  ناسیونایفارغج  دش .
. دندروآ نایم  هب  يرکذ  زین  یمالسا  ریغ  دالب  زا  یلک  یتروص  هب  دوخ  ياهباتک  همدقم  رد 

هب میسقت  بیترت  ساسا  رب  هن  دوب و  ناریا  رد  موسرم  ياهروشک  هب  میسقت  بیترت  ساسا  رب  هن  میلاقا ، ای  تالایا  هب  نانآ  يدنبمیـسقت  يانبم 
هبنج يدـح  اـت  دوـب و  رتهتفرـشیپ  نیـشیپ  ياهـشور  هب  تبـسن  تشاد و  ضحم  یعیبـط  یـضرا و  هبنج  روکذـم  میـسقت  یناـنوی . ياـهمیلقا 

نادـب شباتک  زاـغآ  رد  هک  ناـیدابق )  ) ناـیداوق هشقن  میلقا  تفه  بیترت  زا  يو  تسا ، هتفگ  لـقوح  نبا  هک  هنوگناـمه  تشاد . يزادرپون 
میهاربا قاحـسا  وبا  تسا . هتخیمآ  مهرد  رایـسب  زاب  دشاب ، مه  حیحـص  هشقن  نآ  رگا  هک  تسا  دقتعم  وا  تسا . هدرکن  يوریپ  هدرک ، هراشا 

تسد رد  ینادنچ  عالطا  وا  یگدنز  زا  تسا . هتـشاد  یخلب  بتکم  راکفا  هعاشا  رد  ياهدمع  مهـس  ( 340 م .  ) يرخطصا یسراف  دمحم  نب 
نودـب تسا . هدروآ  دوخ  کلامملا  کلاسملا و  باتک  رد  ار  اهترفاسم  نیا  زا  لصاح  براـجت  هدرک و  يرایـسب  ياـهترفاسم  یلو  تسین ،
بتکم نیا  نانادایفارغج  يارب  يربتعم  ذـخأم  دوخ  يرخطـصا  فیلأت  تسا . هتـشون  یخلب  دـیز  وبا  باتک  يانبم  رب  ار  باتک  نیا  وا  کـش 

وبا دیدرگ . یسراف  ییایفارغج  بتک  زا  يرایسب  يوگلا  يو  باتک  دش . هدنادرگرب  یسراف  هب  يرمق  مشش  مجنپ و  نرق  رد  باتک  نیا  دش .
968 ات 357 ق / 943 م  ياهلاس 331 ق / رد  وا  تشاد . ناوارف  هقالع  ایفارغج  هب  یکدوک  زا  367 ق ) م .  ) يدادغب لقوح  نب  دمحم  مساقلا 
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. تخادرپ ینالوط  ياهرفس  هب  م 
لقوح نبا  دربیم . دوخ  اب  ار  رفعج  نب  ۀـمادق  هبذادرخ و  نبا  یناهیج ، ياهباتک  شیاهترفاسم  رد  یتح  هک  دوب  نانچ  اـیفارغج  هب  وا  هقـالع 

ار يرخطصا  يرمق  يرجه  لاس 340  رد  تسنادیمن . لماک  یفاک و  ار  دوجوم  ياهباتک  هک  تخادرپ  ایفارغج  بتک  فیلأت  هب  لیلد  نادـب 
ای کـلامملا  کـلاسملا و  ناونع  ناـمه  اـب  ار  نآ  سپـس  درک و  رظن  دـیدجت  دوخ  ياـههشقن  باـتک و  رد  وا  ياـضاقت  هب  درک و  تاـقالم 

977 م لاس 367 ق / دودح  رد  ضرالا » ةروص  »
37 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

باتک شزرا  زا  هلأسم  نیا  یلو  هدرکیم ، یسوساج  اقیرفا  لامش  رصم و  نایمطاف  يارب  وا  هک  تسا  دقتعم  يزد  درک . یسیونزاب  لیـصفتب 
نادایفارغج نیرتهتـسجرب  يو  کش  نودب  هدوب ، يرخطـصا  نویدـم  رتشیب  دوخ  فیلأت  رد  لقوح  نبا  دـنچره  دـهاکیمن . يو  تامحز  و 

اهترفاسم و زا  هتشذگ ، نیا  زا  تسا . هدشن  نارگید  عبات  هدرک و  لمع  لقتـسم  يراگنهشقن  رد  هچ ، تسا ؛ هدوب  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق 
يارب يربــتعم  عـبنم  يو  باــتک  نآ  زا  سپ  نرق  نیدــنچ  اــت  هـک  تـسا  هدرک  دراو  اــیفارغج  رد  ياهزاــت  تاــعالطا  دوـخ  ياههدــینش 
دیعب دیدرونرد و  اقیرفا ،)  ) گرزب يارحص  زجب  ار  مالسا  يایند  برغ  ات  قرـش  زا  لقوح  نبا  تسا . هدوب  ءادفلا  وبا  دننام  یناسیونایفارغج 

ياهرفس نطو ، زا  يرود  یگتـسخ ، ار  باتک  نیا  فیلأت  هزیگنا  يو  دشاب . يو  تایبرجت  تادهاشم و  هجیتن  تسا  هتـشون  هچنآ  هک  تسین 
میدقت 967 م ) ق /  356 م .  ) ینادـمح هلودـلا  فیـس  هب  ار  باـتک  نیا  هدوسم  نیتسخن  وا  تسا . هدرک  رکذ  رمتـسم  قیرط  یط  یپردیپ و 

تشون . شتافو ) لاس   ) 977 م لاس 367 ق / دودح  ار  باتک  هدوسم  نیمود  درک و 
ۀفرعم یف  میـساقتلا  نسحا  باـتک  فلؤم  1000 م ) ق /  390 م .  ) یـسدقم دـمحا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  یخلب ، بتکم  رگید  ناروآمان  زا 

هزات و يانعم  هداهن و  يدیدج  هیاپ  رب  ار  یبرع  يایفارغج  هک  دـنکیم  اعّدا  يو  دوب . شیوخ  نامز  دنمـشناد  رکتبم و  نادایفارغج  میلاقالا ،
دنمدوس نوگانوگ  ياـههفرح  ناـبحاص  يارب  زین  عاـمتجا و  فلتخم  تاـقبط  يارب  ار  اـیفارغج  وا  تسا . هداد  نآ  هب  يرتعیـسو  زادـنامشچ 

بادآ و تاداع ، مدرم ، ياهداژن  اـهنابز ، نداـعم ، اـهمیلقا ، یعیبط  يامیـس  لکـش و  دـننام  ار  یفلتخم  ثحاـبم  نیارباـنب  تسا ؛ هتـسنادیم 
ایفارغج هک  دوب  دقتعم  يو  تسا . هدروآ  شیوخ  باتک  رد  لصاوف  اههار و  یـضرا ، تامیـسقت  اههزادنا ، اهنزو ، اههقرف ، بهاذـم ، موسر ،

هکلب درک ، بسک  سایق  هار  زا  ناوتیمن  ار 
38 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

لقع دوش و  هدهاشم  المع  هچنآ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دومن . مهارف  لّوا  تسد  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  میقتـسم و  هدهاشم  قیرط  زا  دیاب 
. دوب لئاق  ناوارف  تیمها  دریذپب ، ار  نآ 

هـس هب  ناوتیم  ار  يو  باتک  ورنیا  زا  تسا ؛ هتفرگ  تیراع  هب  نارگید  زا  دـنک ، تقرـس  هکنآیب  هتـشاد ، یـساسا  هبنج  ار  هچنآ  یـسدقم 
هرابرد بوتکم  راـثآ  رد  هچنآ  موس  هدینـش ، داـمتعا  دروم  مدرم  زا  هچنآ  مود  هدرک ، هدـهاشم  يو  دوخ  هچنآ  یکی  درک : میـسقت  تمـسق 

هدرک و قیقحت  ثحب و  ییایفارغج  تاحالطصا  هرابرد  هک  تسا  یمالسا  نادایفارغج  دنچ  زا  یکی  یسدقم  تسا . هتفای  صاخ  تاعوضوم 
، هتشذگ نیا  زا  تسا . هدروآ  شباتک  رد  ماش  هژاو  هرابرد  ار  یثحب  الثم  تسا ؛ هتخاس  نشور  ار  ییایفارغج  ظافلا  زا  یـضعب  صاخ  یناعم 

دوش انـشآ  باتک  بلاطم  اب  رتهب  هدنناوخ  ات  تسا  هدروآ  ار  اهنآ  ریاظن  یحاون و  میلاقا و  زا  یتسرهف  هصالخ و  دوخ  باتک  همدقم  رد  يو 
لکـش يورک  ابیرقت  ار  نیمز  یـسدقم  دروآ . تسد  هب  ار  مزال  ياهییامنهار  دـنک و  لصاح  عالطا  نآ  تاجردـنم  زا  رتعیرـس  رتناـسآ و  و 

. تسا هجرد  بطق 90  ود  زا  کی  ره  ات  اوتسا  زا  هجرد و  شطیحم 360  تسا و  هدرک  میسقت  يواسم  شخب  ود  هب  ار  نآ  اوتسا  هک  هتسناد 
يرخطصا و فالخرب  وا  تسا . زکرمتم  یلامش  هرکمین  رد  یکشخ  هتفرگ و  ارف  بآ  ابیرقت  ار  یبونج  هرکمین  هک  تسا  هتشادنپ  نینچ  يو 

يدنبمیـسقت زرط  نیا  دـیاش  تسا . هدرک  میـسقت  مجع ) میلقا  تفه  برع و  میلقا  تفه   ) میلقا هدراـهچ  هب  ار  مالـسا  تکلمم  لـقوح ، نـبا 
طخ نیا  بوـنج  رد  ار  میلقا  تفه  اوتـسا و  طـخ  لامـش  رد  ار  میلقا  تفه  هـک  یجیار  رّوـصت  زرط  اـب  يو  راـک  هـک  تـسا  هدوـب  نآ  يارب 
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رـصم نیمزرـس  زا  یفوسلیف  ار  وا  ناناملـسم  هک  تسا  سمره  مان  هب  ياهناسفا  یتیـصخش  هب  بوسنم  هدیقع  نیا  دـیآرد  قباطم  تسنادیم ،
یحاّیـس یـسدقم  دراد . رظن  فالتخا  هدرمـشیم ، دوخ  يادتقم  ماما و  ار  ود  ره  هک  یناهیج  یخلب و  دـیز  وبا  اب  يو  نیاربانب  دنتـسنادیم ؛

ندید ایناپسا ، ناتسودنه و  زجب  مالسا ، يایند  یحاون  مامت  زا  هک  دوب  گرزب 
39 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

كرد يارب  هداد و  رارق  یصخش  تادهاشم  اهترفاسم و  هیاپ  رب  ار  مالـسا  يایند  طاقن  مامت  هب  طوبرم  تاعالطا  يروآدرگ  وا  تسا . هدرک 
وحن نیرتهب  هب  ار  دوخ  راک  شور  وا  تسا . هدرک  یفرعم  هتـسویپ ، مه  هب  یبلاق  رد  ار  نامدرم  ياهزاین  موسر و  بادآ و  یگدنز ، حـیحص 

ياهخاش دناهدرکن و  هجوت  نادب  ناگدنسیون ، نادنمشناد و  هک  مزادرپب  یعوضوم  هب  هک  مدید  نآ  تحلصم  : » دنکیم حرطم  اسر  ینایب  اب 
هک مداد  صیخشت  نینچ  تسا ...  مالسا  يروتارپما  دالب  حرش  نآ  دناهتفگن و  نخس  نآ  زا  صقان  تروص  هب  زج  هک  منیزگرب  ار  شناد  زا 

دنبلاط ار  نآ  اهقف  تاضق و  تسا و  تبغر  نادب  ار  ناگرزب  ناگدازهاش و  دراد ، یصاخ  تیمها  ناناگرزاب  نارفاسم و  يارب  تاعالطا  نیا 
هیهت هناگادج  ياهشقن  یمالسا  ياهنیمزرس  تامیسقت  زا  شخب  ره  يارب  یسدقم  دنربیم .» تذل  نآ  زا  نابـصنم  بحاص  يداع و  مدرم  و 
كرد لباق  یتسردـب  ناگمه  يارب  ات  تسا  هدرب  راک  هب  نیمز  ياهیراومهان  شیامن  يارب  ار  ییاهـشور  اههناشن و  اـههشقن  نیا  رد  هدرک و 

ار یلـصا  ياههوک  یبآ و  ار  روهـشم  ياههناخدور  زبس ، ار  کمن  ياهایرد  درز ، ار  زیخلـصاح  لحاوس  خرـس ، گنر  هب  ار  اههداج  دشاب .
هب کـشخ  هداـس و  میـسرت  کـی  زا  ار  اـهنآ  هداد و  ياهزاـت  حور  ییاـیفارغج  ياـههشقن  هب  تقیقح  رد  يو  تـسا . هدرک  گـنر  ییاـمرخ 

. تسا هدرک  لدبم  هزات  ياهزادنامشچ  ایارم و  رظانم و  يواح  ياههشقن 

ناهج ییایفارغج  تامیسقت 

هب يرگید  هریاد  هاگره  دنکیم . میسقت  یبونج  یلامـش و  همین  ود  هب  اوتـسا  طخ  مان  هب  یگرزب  هریاد  ار  نیمز  مّدقتم ، نانادایفارغج  رظن  هب 
عبر ود  هک  دوشیم  میـسقت  عبر  راهچ  ای  تمـسق  راهچ  هب  نیمز  دنک ، عطق  ار  لوا  هریاد  درذـگیم ، نیمز  بطق  ود  زا  هک  قافآلا  ةریاد  مان 

نوکسم عبر  ای  نیمز  نوکسم  تمسق  نامه  یلامش ، عبر  ود  زا  یکی  دریگیم و  رارق  اوتسا  طخ  بونج  رد  رگید  عبر  ود  لامـش و  رد  نآ 
. تسا هدوب  ربتعم  زین  ناینانوی  دزن  رد  يدنبمیسقت  شور  نیا  تسا . هتفرگ  ارف  بآ  ار  رگید  عبر  هس  امدق  داقتعا  هب  تسا و 

40 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هک اپورا ) « ) یفورأ : » تسا هلمج  نآ  زا  هک  دندرکیم  میسقت  میلقا  راهچ  ای  تمسق  راهچ  هب  ار  نیمز  دابآ  شخب  ای  نوکـسم  عبر  ناینانوی ،
نآ يـالاب  رد  هچنآ  ربرب و  هشبح ، مزلق ، رـصم ، نآ  رد  هک  هّیبول » « ؛ دراد رارق  رـصم  زرم  اـت  هجنط  گـنرف ، مور ، هبلاقـص ، سلدـنا ، نآ  رد 

(، ناتسنمرا  ) هینیمرا نآ  رد  هک  ایتوقسإ » « ؛ تسا عقاو  نیچ  دنه و  دنس ، نمی ، هماهت ، نآ  رد  هک  ایفویتإ » « ؛ دراد رارق  یبونج  يایرد  تسا و 
رب تسا : هدروآ  نینچ  ناـینانوی  داـقتعا  هب  ار  نیمز  نوکـسم  عبر  میـسقت  ( 440 م .  ) ینوریب ناـحیر  وـبا  دراد . رارق  رزخ  كرت و  ناـسارخ ،

برغم تمس  رد  هچنآ  دراد و  مان  ایسآ »  » ای ایسیا »  » تسا نآ  قرشم  تمس  رد  هچنآ  دناهدرک ، هراپ  ود  ار  نیمز  دابآ  تمسق  رـصم ]  ] نیمز
ناهایـس و نآ  ردـنا  هیبول و  شمان  تسا  بونج  رد  هک  یتمـسق  تسا ؛ هدرک  میـسقت  یبونج  یلامـش - هراپ  ود  هب  ار  نآ  ماش  يایرد  تسا 
رد هک  ار  ایـسآ  دنراد ؛ رارق  ناخرـس  نادـیپس و  نآ  ردـنا  تسا و  اپورا )  ) یبروأ شمان  تسا  لامـش  رد  هک  رگید  تمـسق  دـننانوگمدنگ ؛
مان کچوک  يایـسآ )  ) يایـسیا دناهدرک و  ادج  نآ  زا  زین  ار  ناسارخ  سراپ و  قارع ، دـناهدرک ، میـسقت  هراپ  دـنچ  هب  تسا  قرـشم  تمس 

دناهدناوخ . گرزب ) يایسآ   ) گرزب يایسیا  دنامیم  یقاب  هچنآ  دناهداد و 
عبر راهچ  هب  ناهج  میسقت  يور  زا  برغم و  قرشم و  بونج ، لامش ، ینعی ، هعبرا  تاهج  رب  ناینانوی ) فیرعت  ربانب   ) نوکـسم عبر  عقاو  رد 

. دش هراشا  نآ  ناوریپ  یقارع و  بتکم  رد  البق  هک  تسا ، هدش  میسقت  میلقا ) )
41 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
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ناناملسم دزن  یضایر  يایفارغج  شیادیپ  موس  لصف 

هراشا

هار زا  و  لقن ، ناهدهبناهد  هنیسهبهنیس و  هک  دوب  یتامولعم  هلوقم  زا  ییادتبا و  رایسب  مالسا  زاغآ  مالسا و  زا  شیپ  بارعا  یملع  تاعالطا 
ذخا دندوب ، هدرک  تماقا  نانآ  نیمزرـس  رد  هک  دوهی  نارجاهم  نایلباب و  زا  زین  نانآ  یموجن  تاعالطا  نایم  نآ  زا  دشیم . هتفریذـپ  هبرجت 

جورب و یماسا  بلاغ  ببـس  نیمه  هب  موجن . ماکحا  هب  عجار  يدـیاقع  نینچمه  باـتفآ و  هاـم و  لزاـنم  جورب و  عقاوم  لـیبق  زا  دوب ؛ هدـش 
، ناطرس ازوج و  ینعی  یمات )  ) نیمأوت اروث ،)  ) روث دننام  تسا ؛ ینادلک  یماسا  هیبش  هشیر  ثیح  زا  ای  انیع و  یبرع  رد  باتفآ  رمق و  لزانم 
ره روهـشم و  برع  دزن  مه  رمق  لزانم  جرب ، هدزاود  رب  هوالع  الود .)  ) ولد ایدـک ،)  ) يدـج اتـشق ،)  ) سوق ابرقع ،)  ) برقع اتلبـش ،)  ) هلبنس

تاعالطا دنتـسه ، فاص  ینامـسآ  ياراد  هک  درگنابایب ، ماوقا  بلاغ  دـننام  زین  یـسانشهراتس  زا  بارعا  تسا . هدوب  موسوم  یمـسا  هب  کی 
شیپ رایسب  هچ  دنتشاد ؛ زاین  ادیدش  اهنآ  بورغ  عولط و  نامز  گرزب و  تباث  ناگراتس  نتخانش  هب  برع  نادرگنابایب  دنتـشاد . يرـصتخم 

ار دوخ  هار  دنتـسناوتیم  ناگراتـس  نتخانـش  قیرط  زا  اهنت  دـندشیم و  فلع  بآیب و  ياهنابایب  ندومیپ  زا  ریزگاـن  هاگنابـش  هک  دـمآیم 
هیاـم سپ  ِرْحَْبلا .» َو  ِّرَبـْلا  ِتاـُملُظ  ِیف  اـِهب  اوُدَـتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُـه  : » تسا ینعم  نیمه  هب  هراـشا  میرک  نآرق  هیآ  نیا  دـنبایب .

اهمان نیا  دناهداد و  یصاخ  ياهمان  اهنآ  هب  هتخانش و  ار  تباث  ناگراتس )  ) بکاوک زا  یضعب  نیشنهیداب  بارعا  هک  تسین  یتفگش 
42 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. نییرعش نیکامس و  اترث ، قویع ، ناربد ، نیدقرف ، دننام  تسا ، هدمآ  زین  ناشراعشا  رد 
تعسو هدنهد  ناشن  هدش ، هتشون  یکلف  روص  بکاوک و  هرابرد  هک  986 م ) 376 ق / م .  ) یفوّصلا رمع  نب  نامحرلا  دبع  نسحلا  وبا  باتک 

تسا . ناگراتس  هب  تبسن  بارعا  تفرعم 
ییامنهار ییارسناتساد ، يارب  نآ  رون  زا  هچ  دنتشاد ؛ هام  هب  يرایسب  هقالع  بارعا  مینکیم : نایب  راصتخا  هب  ار  رمق  لزانم  عوضوم  نونکا 

. درکیم المرب  دوب ، ناشیا  ندرزآ  ددصرد  هک  ار  یـسک  دصاقم  هام  هوالعب  دندرکیم ؛ هدافتـسا  یکیرات  زا  ییاهر  هنابـش و  ياهرفـس  رد 
دننام ات  دـندیزگرب  تشاد ، رارق  هام )  ) رمق کـلف  جوربلا و  کـلف  کـیدزن  هک  ار  نامـسآ  ناگراتـس  زا  هعومجم  تشه  تسیب و  نیارباـنب 

. دشاب نامسآ  رد  رمق  هار  يارب  ییاههناشن 
رمق لزاـنم  اـی  ذـخالا » موجن   » ار ياهراتـس  ياـههعومجم  نیا  دوب . یموجن  هاـم  ياهبـش  زا  یکی  رد  هاـم  هاـگیاج  اـبیرقت  اـهنآ  زا  کـی  ره 

َلِزاـنَم ُهَرَّدَـق  َو  ًارُون ، َرَمَْقلا  َو  ًءایِـض  َسْمَّشلا  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  ياـههیآ  زا  هیآ  ود  رد  اـهنآ  رکذ  هک  دـندیمانیم 
ییوگشیپ يارب  رمق  لزانم  زا  یلهاج  هرود  بارعا  ِمیِدَْقلا .» ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو  « ؛ » َباسِْحلا َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل 

نامـسآ رد  قفا  يالاب  رد  رمق ) لزانم  زا   ) لزنم هدراـهچ  بش  ره  هک  دـندوب  دـقتعم  دـندرکیم و  هدافتـسا  لاـس  لوصف  رد  يّوج  ثداوح 
یلزنم قرـشم ، رد  نآ  ریظن  دـنک ، بورغ  اهلزنم  نآ  زا  یکی  نوچ  دراد و  رارق  قفا  ریز  رد  ادـیپان و  رگید  لزنم  هدراـهچ  دوشیم و  هدـید 
بورغ ات  ياهراتـس )  ) لزنم کی  رجف  بورغ و  زا  دندیمانیم . بیقر »  » ار رگید  لزنم  عولط  لزنم و  بورغ  نیا  بارعا  درک . دهاوخ  عولط 

ار هریاد ) طیحم   1 ینعی 28 /  ) لزنم کی  تفاسم  دیشروخ  هچ  دشکیم ؛ لوط  زور  هدزیس  ابیرقت  تسا  نآ  یپ  رد  هک  يرگید  لزنم  رجف  و 
تعاس نامه  رد  قرشم  رد  ار  نآ  لباقم  لزنم  عولط  برغم و  رد  رجف  ماگنه  هب  ار  یلزنم  طوقس  بارعا  دیامیپیم . زور  هدزیـس  رد  ابیرقت 
يانعم هب  ءون »  » هژاو اهدعب  دندوب . لئاق  اوه  یمرگ  يدرس و  ناراب و  شزیر  اهداب و  ندیزو  لیبق  زا  یتاریثأت  ءاونا  يارب  دندیمانیم و  ءون » »

رد تخس و  ناراب  ای  ناراب 
43 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نآ هب  دـجن ، زاجح و  بارعا  اصوصخ  یلهاج ، هرود  بارعا  هک  يرگید  مهم  هلأسم  تفر . راـک  هب  یـسانشاوه  ياـنعم  هب  یمالـسا  نارود 
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مالـسا لیاوا  تیلهاج و  هرود  رخاوا  رد  هکم  مدرم  دزن  لاس  باسح  يرادهاگن  نوچ  یلو  تسا ؛ هدوب  هسیبک »  » ای ءیـسن »  » دنتـشاد هجوت 
موس مود و  لوا و  ياهنرق  نارـسفم  درک . مولعم  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  ار  ءیـسن  هملک  ینعم  یتسردـب  ناوتیمن  تسین  نشور  نادـنچ 

نآ رگید ، یضعب  و  تسا ، لوعفم  يانعم  هب  لیعف  نزو  رب  ءیسن  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنراد . فالتخا  رگیدکی  اب  هرابنیا  رد  يرمق  يرجه 
بلغا دناهدرک . فالتخا  يوغل  يانعم  رد  تسا و  هزمه  نودب  یـسن »  » حیحـص تئارق  هک  دننآرب  یـضعب  دناهتـسناد . أسنی ، أسن ، ردـصم  ار 

هام تمرح  نتخادنا  سپ  ار  ءیسن  دهاجم  دناهتفرگ . ندوزفا  يانعم  هب  ار  نآ  یضعب  دناهتسناد و  نتخادناسپ  ریخأت و  يانعم  هب  ار  ءیـسن 
رخأتم یهام  هب  زور  هد  یلاس  لاس ، هس  ره  رد  ار  یمارح  هاـم  مکح  رگید و  یهاـم  هب  ندرک  لیدـبت  رییغت و  ار  یهاـم  ینعی  تسا ؛ هتـسناد 

دـسریم رظن  هب  ُهَّللا .» َمَّرَح  ام  َةَّدِع  اُؤِطاُوِیل  : » تسا هدومرف  هک  دنوادخ  مالک  هب  تسا  هراشا  نیا  دوب و  تیلهاج  نامز  تعدب  هک  نتخادـنا 
ینادیضایر نیتسخن  یمالسا  نارود  رد  تسا . هدوب  یـسمش  لاس  يرمق و  لاس  نایم  لداعت  داجیا  يارب  نتفرگ  هسیبک  زا  یعون  ءیـسن  هک 

بارعا دـننام  ناناملـسم  هک  تسا  هتـشون  فولـالا  باـتک  رد  يو  دوـب . 886 م ) ق /  272 م .  ) یخلب رـشعم  وـبا  درک ، هجوـت  ءیـسن  هب  هک 
رد دندربیم و  راک  هب  هام  تیؤر  باسح  يرادهاگن  اب  ار  يرمق  لاس  تیلهاج 

44 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رد یهاگ  ناتـسمز و  رد  هاگ  ناتـسبات ، رد  هاگ  تفرگیمن ؛ رارق  لاس  زا  يدحاو  لصف  رد  ماگنه  نیا  دندرازگیم . جح  هّجحلا ، يذ  مهد 

نایدوهی زا  ار  هسیبک  لمع  دشاب ، فداصم  ناشیا  یناگرزاب  نامز  اب  اهنآ  ّجح  نامز  هک  دنتساوخیم  ناناملـسم  نوچ  دوب . رگید  لصف  ود 
زا سپ  هک  ار  وا  نادنزرف  دندیزگرب و  ار  سّملق  مان  هب  هنانک  ینب  زا  يدرم  راک  نیا  يارب  دـندیمان . ریخأت  ینعی  ءیـسن ، ار  نآ  دـنتخومآ و 

لمع بارعا  دـسیونیم : ینوریب  زا  لـقن  هـب  يزیرقم  دـندیمان . ءیــسن ) نارگباـسح   ) ةأـسن ۀـسمالق و  دــنتخادرپیم ، هسیبـک  راـک  هـب  يو 
يرایسب اب  مالـسا  زا  لبق  بارعا  هک  میریگیم  هجیتن  ثحب  نیا  زا  دندوب . هتخومآ  نایدوهی  زا  مالـسا  زا  لبق  لاس  تسیود  ار  يریگهسیبک 

رگید ماوقا  شور  اب  هک  دندادیم  رارق  ییاهتروص  اهلکـش و  اهنآ  يارب  دـندوب و  انـشآ  اهنآ  بورغ  عولط و  لحم  ناگراتـس و  تباوث و  زا 
زایتما ماوقا  ریاس  رب  ءون  باسح  يرادهاگن  لزانم و  نیا  ندرب  راک  هب  رد  دنتخانـشیم و  ار  رمق  لزانم  تاراّیـس و  نینچمه  تشاد ؛ توافت 

دنتسناوتیمن دندوب ، انتعایب  مه  رگید  مولع  هب  دنتشادن و  یهاگآ  هسدنه  زا  اصوصخ  یملع و  شور  هب  تایـضایر  زا  نوچ  یلو  دنتـشاد ؛
افلخ نارود  رد  یـضایر  يایفارغج  موجن و  ملع  یقرت  هعـسوت و  هراـبرد  ثحب  هب  نونکا  دـننک . نییعت  قیقد  تسرد و  باـسح  هب  ار  اـهلاس 

. میزادرپیم دنتشاد ) مولع  نیا  هب  هک  يزاین  باب  زا  نایسابع  صوصخلا  یلع  )

نایوما هرود  رد  یموجن  يایفارغج  هب  هجوت  زاغآ 

، اهبوشآ نامز  هچ  تشادن ؛ تیلهاج  هرود  اب  یتوافت  رگید  مولع  موجن و  هب  هجوت  یلقع و  مولع  ظاحل  زا  نایوما ، نیدشار و  يافلخ  هرود 
روما تمینغ و  ندروآ  تسد  هب  داهج و  تسایس و  هب  طقف  ناناملسم  هرود ، نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . اهییاشگروشک  یلخاد و  ياهگنج 
يافلخ دوب و  نینچ  عضو  زین  قشمد  هب  هنیدـم  زا  هفالخلا  راد  لاقتنا  نایوما و  تلود  سیـسأت  زا  سپ  یتح  دنتـشاد . هجوت  تاـیبدا  ینید و 

یسایس و روما  زا  تغارف  زا  سپ  هیما  ینب 
45 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هتشون هب  دندوب . لوغشم  يرابرد  تالّمجت  بعل و  وهل و  راکش ، رابخا ، رعش ، ینعی  یلهاج  هرود  ياهتنس  يایحا  هب  اهنت  اهگنج ، اهبوشآ و 
اجنآ رد  هک  هیردنکـسا ، هیکاطنا و  ینعی  ینانوی )  ) ینله ندـمت  میدـق  هراوهگ  هب  ناـیوما  هکنآ  اـب  تسا  یتفگـش  ياـج  یکـسفوکچارک ،

عم دندوب . نایناریا  ابلاغ  یضایر ) يایفارغج  رد  اصوصخ   ) مولع نالماح  راک ، زاغآ  رد  دندوب ، رتکیدزن  دنتشاد ، ار  هطـساو  شقن  ناینایرس 
م.  ) هیواعم نب  دیزی  نب  دلاخ  زا  دیاب  فصولا 

شهجوت ببس  هب  ار  وا  دیزرویم . مامتها  مولع  هب  تبسن  هک  مینک  دای  نایوما ، تلود  سسؤم  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  هون  705 م ،) 85 ق /
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. دندوب هداد  بقل  ناورم  لآ  میکح  مولع  هب 
هرابرد یبتک  همجرت  هب  ایوگ  درک و  یموجن  تالآ  بتک و  هیهت  فرـص  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادقم  تشاد و  تبغر  زین  موجن  ملع  هب  دـلاخ 
راـتفگ یعیبـط  یـضایر و  مولع  موجن و  ملع  زا  يرمق  يرجه  مود  نرق  لـیاوا  لوا و  نرق  ناناملـسم  يرود  لـیلد  دوب . هدرک  رما  زین  موجن 

چیه هک  هدوب  ناگراتس  نیمز و  نامسآ و  صوصخ  رد  ییاهشرازگ  ناگراتـس  موجن و  هرابرد  نانآ  بلاطم  هک  تسا  ناثدحم  نارّـسفم و 
یناناملسمون زا  دناهدرک . وگزاب  تسا ، هدوب  جیار  نایـسوجم  باتک و  لها  زا  سانلا  ماوع  دزن  رد  هک  ار  هچنآ  اهنت  تسا و  هتـشادن  يدوس 

هدش لعج  ای  عضو  اهدعب  یثیداحا  ای  هدـش  دراو  یمالـسا  یموجن ) ییایفارغج و   ) تافیلأت رد  یبلاطم  لصالا  يدوهی  هّبنم  نب  بهو  دـننام 
رد مراهچ  نرق  رد  یـسدقم  رهاط  نب  رهطم  هک  تسا  یتاعالطا  نآ  هنومن  تسا . هدـش  ناـیب  لـقع  زا  رود  یفارخ و  ینانخـس  اـهنآ  رد  هک 

دـصهن هام  دیـشروخ و  ضرع  لوط و  هک  تسا  هدرک  لقن  ءاطع  زا  وا  هفیذـح و  وبا  لوق  زا  وا  تسا . هدروآ  خـیراتلا  ءدـبلا و  دوخ  باـتک 
ناگراتس یگرزب  تسا و  هام  زا  رتگرزب  خسرف و  رازه  هن  دیشروخ  هک  تسا  هدرک  لقن  كاحض  لوق  زا  زین  تسا . خسرف  دصهن  رد  خسرف 

هام یگرزب  تسا و  نآ  ثلث  ایند و  هزادنا  هب  دیـشروخ  یگرزب  تفگ : هک  هدش  تیاور  همرکع  زا  تسا . خـسرف  هدزاود  رد  خـسرف  هدزاود 
تسا دوجوم  زین  یتایاور  تسایند . هزادنا  هب  تسرد 

46 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
، نیمز نامـسآ و  نایم  : » دندومرف ص )  ) ترـضح هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  وا  دسریم . ّبلطملا  دـبع  نب  ساّبع  هب  نآ  دنـس  هک 

نامسآ يالاب  دشکیم و  لوط  لاس  دصناپ  نامسآ  ره  ندومیپ  تسا و  هار  لاس  دصناپ  رگید  نامـسآ  هب  نامـسآ  ره  زا  هار و  لاس  دصناپ 
هک تسا  یهوک  زب  تشه  نآ  يالاب  رب  تسا و  نیمز  نامسآ و  نایم  هلـصاف  هزادنا  هب  نآ  يور  ریز و  نایم  هلـصاف  هک  تسا  ییایرد  متفه 
هب نآ  يالاب  نییاپ و  نایم  هلـصاف  هک  تسا  شرع  نآ  يالاب  رب  سپـس  تسا و  نیمز  ات  نامـسآ  هلـصاف  هزادـنا  هب  اـهنآ  يوناز  مس و  ناـیم 

نارّسفم َنوُحَبْسَی » ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک   » هیآ نیا  ریسفت  رد  تسا .» نآ  يالاب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  نایم  هلـصاف  هزادنا 
یـضعب دسیونیم : يزار  نیدلا  رخف  دهدیم . ناشن  موجن )  ) تأیه ملع  هب  ار  ناشیا  یهجوتیب  هک  دناهتـشاد  زاربا  یبیجع  تایرظن  مدـقتم 

هک تسا  باسح  لها  هدیقع  هیبش  هدیقع  نیا  دنناور . نآ  رد  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و  هک  تسا  ياهدش  عمج  جوم  کلف  هک  دنیوگیم 
تخادنا و هار  هب  ار  اهنآ  اجنآ  زا  سپس  درک ، فقوتم  مهارف و  جرب  کی  رد  ار  همه  دیرفآ ، ار  ناگراتـس  یتقو  لاعتم ، دنوادخ  دنیوگیم :

زین ناودـنه  هدـیقع  هب  دوش . دوبان  ایند  اـپرب و  تماـیق  ددرگزاـب ، اجنادـب  نوچ  دوش و  مهارف  جرب  ناـمه  رد  زاـب  اـت  تسه  ناور  ناـنچمه 
حون نافوط  زا  ار  میوقت  هبساحم  272 ق ) م .  ) یخلب رـشعم  وبا  اهدعب  تسا . هدوب  ایند  نایاپ  تمایق و  دش ، ثداح  حون  نامز  هب  هک  ینافوط 

يزیرهیاـپ رد  یلو  تشادـن ، یملع  هیاـپ  ساـسا و  نادـنچ  تأـیه  ملع  زا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  تاـعالطا  هک  تـفگ  دـیاب  درک . زاـغآ 
هب يدوعسم  راثآ  رد  هکنانچ  تسا . هدوبن  ریثأتیب  دوب ، يریگلکش  نیوکت و  لاح  رد  دعب  ياههرود  رد  هک  ناناملـسم  یـضایر  يایفارغج 
هب هک  تسا  مالـسا  ناگرزب  زا  هدـش  لقن  تایاور  ناـمه  اـهنآ  ياـنبم  هک  میروخیمرب  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  هراـبرد  یناوارف  تاـیاور 

، درمـشیمرب ار  اهنآ  ددـعت  اهنامـسآ و  تقلخ  هک  اجنآ  لاثم  يارب  دـناهداد ؛ دـنویپ  ص )  ) ربمایپ راتفگ  ادـخ و  باتک  اـب  ار  اـهنآ  یتروص 
درز و توقای  زا  مشش  نامسآ  خرس و  توقای  زا  موس  نامسآ  دسیونیم :

47 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دناهداتـسیا و اـپ  کـی  رب  يو  میظعت  هب  دـنیادخ  کـیدزن  هب  نوـچ  هک  هدرک  رپ  یناگتـشرف  زا  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  روـن  زا  متفه  نامـسآ 

نیدب تسا . شرع  ریز  ناشیاهرـس  تسا و  راوتـسا  متفه  نیمز  ریز  هار  لاس  دصناپ  هلـصاف  هب  ناشمدـق  هتفاکـش و  ار  متفه  نیمز  ناشیاهاپ 
تایاور لاوقا و  نیمه  رب  ینتبم  یضایر  يایفارغج  رد  نایوما  تلود  نایاپ  ات  مالسا و  زاغآ  رد  ناناملسم  تاعالطا  تفگ ، ناوتیم  بیترت 

رد برع  نانمـشد  نایبوعـش و  طسوت  هک  هدوب  یملع  تاعالطا  اب  هزرابم  يارب  نایوما  هرود  رد  تاـعالطا  هنوگنیا  یخرب  هدـیقع  هب  دوب و 
. تسا هدوب  جاور  فرش 
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نایسابع هرود  رد  یموجن  يایفارغج  هب  هجوت  زاغآ 

. دندش انـشآ  نآ  یملع  تروص  هب  ایفارغج  اب  ناناملـسم  بارعا و  دادـغب ، هب  قشمد  زا  تختیاپ  لاقتنا  زا  سپ  نایـسابع و  تفالخ  زاغآ  رد 
ندـمت ياـههراوهاگ  هک  ماوقا ، نیا  یگنهرف  یملع و  ياهتفرـشیپ  زا  هک  دروآ  شیپ  اـهنآ  يارب  ار  تصرف  نیا  دنـس  رـصم و  ناریا و  حـتف 

البق هک  ار  ییاههناخدصر  اههاگشیامزآ و  لیـصحت و  قیقحت و  زکارم  زین  دننک و  لصاح  میقتـسم  یهاگآ  دوب ، ناشیا  فرـصت  رد  ناهج 
وبا نامز  ات  میدرک ، هراشا  مه  البق  هک  روطنامه  يدـج ، روطهب  هناگیب  مولع  بذـج  بسک و  اـما  دـنوش ؛ فرـصتم  دوب ، اـهنآ  راـیتخا  رد 

هجوت مولع  هب  هک  یسک  نیتسخن  یسابع  يافلخ  نایم  زا  دشن . افوکش  دادغب ، رهـش  یناب  (، 775 - 753 / 158 - 135  ) یسابع روصنم  رفعج 
تـسد یلمع  هب  ّربدـم  شوهاـب و  درم  نیا  هکناـنچ  تشاد ؛ رایـسب  هجوت  موجن  ماـکحا  صوصخب  موجن و  بط و  هب  هک  دوـب  روـصنم  درک 

نانآ ریهاشم  زا  هک  دنتـسیزیم  ناریا  رد  یگرزب  نامجنم  روصنم  دهع  رد  دنک . تروشم  باب  نآ  رد  نامجنم  اب  ادـتبا  هکنآ  رگم  دزیمن ،
نب دلاخ  دوخ ، راشتسم  داهنـشیپ  هب  روصنم  هک  یماگنه  دسریم . نایناریا  هب  تخبون  نادناخ  داژن  دیوگیم : میدن  نبا  دوب . مجنم  تخبون 

کمرب
48 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

روظنم نیا  يارب  ورم  یلاها  زا  يدوهی ، يرثأ  نب  هللا  ءاشام  یناریا و  تخبون  نوچ  ینامجنم  دنک ، انب  ار  دادغب  رهش  تفرگ  میمـصت  یناریا ،
دندش . باختنا 

موجن و هرابرد  ياهلاسر  دنه  زا  هک  تشاد  روضح  هکنک )  ) يدنه يدنمشناد  یسابع ، روصنم  رابرد  رد   773 ای 156 /  771 لاس 154 / رد 
ریبک دنه  دنـس  دندرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  نآ  قراط  نب  بوقعی  يرازف و  میهاربا  نب  دـمحم  دوب . هدروآ  هارمه  هب  نآ  ياهلودـج 

هلاسر رد  تسا ، هدـش  فیلأت  اتپوگ  امهارب  طسوت  يدـالیم  لاس 628  هب  هک  تسا  اتناهّدـس  ایروس  باتک  عطق  روطهب  هلاـسر  نیا  دـندیمان .
نیا دوب . هدـمآ  اـهجرب  بورغ  عولط و  يوامـس و  مارجا  تکرح  هراـبرد  یموـجن  لودـج  يدادـعت  رـصتخم  ياهمدـقم  زا  سپ  دـنه  دـنس 
نیا ساسا  رب  دوب ؛ هدش  هبـساحم  لاس )  4320000  ) پلک هب  موسوم  هلاس ) نویلیم   ) هلاس رازه  دـنچ  ینامز  ياـهنارود  بسح  رب  تاـکرح 

تیاهن رد  دندمآرد و  تکرح  هب  سپـس  دـندوب ، عمج  جرب ) کی  ای   ) طخ کی  رد  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  ناهج  زاغآ  رد  هک  ضرف 
اب ربارب  تسا و  تمایق  هک  نآ  نایاپ  ات  شنیرفآ  کـی  زاـغآ  اـب  تسا  ربارب  پلک  ره  ینعی   ) دـندرگیم زاـب  نیتسخن  عضو  ناـمه  هب  ناـهج 
هب دوخ  یهلا  يدمک  رد  ار  نآ  يوسنارف  فورعم  رعاش  هتناد  دوب و  هدش  هتخانـش  اپورا  رد  اهتدـم  هیرظن  نیا  تسا .) هدوب  لاس   4320000

( ناشـضیضح  ) ناشیاهرهزوج اهجوا و  اب  همه  شنیرفآ  زاغآ  رد  تباث  ریغ  ناگراتـس  هک  دنتـشادنپیم  نانچ  زین  نایدـنه  تسا . هدرب  راک 
نارازه زا  سپ  دـنتخادرپ و  فلتخم  ياهتعرـس  اب  تاکرح  هب  سپـس  دنتـشاد و  رارق  یعیبر  لادـتعا  هقطنم  رد  ینعی  لمح  جرب  يادـتبا  رد 

نایم یموجن  یسمش  ياهلاس  عومجم  درک . دنهاوخ  عامتجا  لمح  جرب  لّوا  رد  دوخ  ياهرهزوج  اهجوا و  اب  رگید  راب  لماک ، نارود  رازه 
( لمح جرب  رد  هرابود  ندرک  عاـمتجا  نارود ، رازه  نارازه  زا  سپ  تکرح و  زاـغآ  لـمح و  جرب  رد  ندـش  عمج  ینعی   ) یّلک عاـمتجا  ود 

دنه و دنس  ياهلاس  عومجم  ار  پلک  ياهلاس  هرامش  بارعا  دراد . مان  پلک 
49 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ار نآ  هدرک و  رایتخا  ار  پلک  زا  یئزج  هبـساحم ، یناسآ  يارب  نایدـنه  دـناهدیمان . ملاعلا  مایا  اـی  دـنه  دنـس  ماـّیا  ار  نآ  ياـهزور  عومجم 
دندوب . هدیمان  لاس )  4320000  ) گی ای  گیاهم 

يرازف میهاربا  نب  دمحم  نآ ، نامجرتم  شقن  زا  ناوتیم  يراوشدب  لیلد  نیمه  هب  تسین ؛ تسد  رد  يزیچ  دنه  دنـس  باتک  یبرع  نتم  زا 
دوخ باتک  رد  يرازف  ارهاظ  درک . هدـهاشم  يدـعب  نانادایفارغج  راثآ  رد  ار  يرازف  شقن  ناوتیم  اما  تفگ ؛ نخـس  قراـط ، نب  بوقعی  و 

گنهرف رد  هک  ار  یبتکم  نینچمه  يو  تسا . هدرب  راک  هب  جـیز  ینعی  هزات ، یموجن  ياهلودـج  میظنت  يارب  ار  يدـنه  ياهـشور  دـعاوق و 
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هدرک و اتناهّدـس ) يروس   ) نآ رد  یـساسا  یتافاضا  تاحالطـصا و  اعبط  یلو  هداـهن ، داـینب  دـشیم ، هدـیمان  دـنه » دنـس  بتکم   » یمالـسا
ناناملـسم دزن  هک  يرمق ، ياـهلاس  باـسح  هب  ار  يدـنه  پلک  ماـظن  ینعی  تسا ؛ هدـنادرگرب  یبرع  ياـهلاس  هب  ار  يدـنه  میوقت  هبـساحم 

هدنهد ناشن  هک  هدـمآ  یمالـسا  ياهرهـش  زا  يرامـش  مان  يدوعـسم ، زا  لقن  هب  يو ، جـیز  زا  ياهعطق  رد  تسا . هدرک  لدـبم  دوب ، لومعم 
خـیرات و یگتـسویپ  هب  يرازف  راـبنیتسخن  يارب  دـناهدوب . هناـگیب  ـالماک  نآ  هب  تبـسن  ناودـنه  هک  تسا  يایخیراـت  لـماع  هب  يو  هجوت 

سپ یمک  هک  دهدیم  ناشن  هعطق  نیا  بلاطم  دوب . هدرب  یپ  دش ، ناناملسم  ییایفارغج  ياههتشون  همه  تاصخشم  ءزج  اهدعب  هک  ایفارغج 
وبا زا  لـقن  هب  626 ق ) م .  ) توقای تسا . هتفرگ  ییاهن  لکـش  ناـمز  ناـمه  رد  مه  يرازف  جـیز  ارهاـظ  هدـش و  میظنت   786 لاس 170 / زا 
هتفگ ناحیر  وبا  تسا : هدروآ  نینچ  نایناریا  شور  قباطم  روشک  تفه  هب  نیمز  دابآ  تمـسق  میـسقت  هراـبرد  440 ق ) م .  ) ینوریب ناحیر 

ار نیا  يرازف  و  تسا ...  هداد  تبـسن  سمره )  ) وا هب  دوـخ  جـیز  رد  يرازف  میهاربا  نب  دـمحم  تسا و  سمره  زا  میـسقت  زرط  نـیا  تـسا :
لماکت رد  شنارصاعم  يرازف و  میهاربا  نب  دمحم  تیلاعف  کش  نودب  تسا . خسرف  دصتفه  رد  خسرف  دصتفه  روشک  ره  هک  تسا  هدوزفا 

هللا ءاشام  يرازف و  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  ياهزات  نارود  یمالسا  یضایر  يایفارغج  موجن و 
50 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هدافتسا متفه م ) نرق  همین  ( ) تخبیس  ) تکوبس سوروس  ینایرس  هلاسر  زا  الامتحا  دنداد و  ناناملسم  هب  ار  بالرطسا  راب  نیتسخن  يدوهی 
يو هرابرد  تسرهفلا  بحاص  هک  تسا  يرازف  رـصعمه  قراـط ، نب  بوقعی  تایـضایر  موجن و  رد  يدـنه  بتکم  رگید  جّورم  دـناهدرک .

فـصن سوق  نم  عفترا  ام  باتک  بیجلا و  تاـجدرک  عیطقت  باـتک  تسوا : زا  اـهباتک  نیا  تسا و  لـضفاب  رایـسب  ناـمجنم  زا  دـسیونیم :
رب یمالسا  موجن  رد  دنه » دنس   » ماظن یسابع  روصنم  نارود  هب  تسا . کلف  ملع  باتک  تایـضایر ، موجن و  رد  يو  رثا  نیرتمهم  راهنلا .... 
هب ینانوی  بتکم  یـسابع  نومأم  نارود  رد  هکنیا  ات  تشادـن  یبیقر  لاس  هاجنپ  تدـم  نانچمه  دـش و  راوتـسا  يدـنه  هلاـسر  دـنچ  ساـسا 

یـسوم نب  دـمحم  رفعج  وبا  ینعی  نومأم ، نارود  ياهنادیـضایر  گرزب  اریز  تفرن ؛ نایم  زا  هرابکی  ماظن  نیا  اّما  تساخرب ؛ نآ  اب  تباقر 
لاوز طخ  هبساحم  يدنه ، ماظن  ياهشور  زا  یکی  دوب . هداهن  يدنه  ماظن  ساسا  رب  ار  ریغص  دنه  دنـس  دوخ  یموجن  ياهلودج  یمزراوخ ،
تسا هدوب  طبترم  ناناملسم  ییایفارغج  تافیلأت  اب  هک  تسا  برغم  هب  قرـشم  زا  ییایفارغج  لوط  هبـساحم  أدبم  نییعت  راهنلا و  فصن  ینعی 

، دـنه نادنمـشناد  هیرظن  قبط  تسا . هتـشاد  رارمتـسا  بملک  فتـسیرک  راگزور  هب  اـت  ییاـپورا  شناد  رد  اـههنیمز  یـضعب  رد  نآ  ذوفن  و 
بارعا درذگیم . اکنل  هریزج  ینعی  نیمز  دابآ  تمسق  همین  زا  هک  دوشیم  زاغآ  يراهنلافصن  بسح  رب  يدنه  ياهباتک  رد  لوط  طوطخ 

. دوشیم هدیمان  اکناليرس  ای  نالیس  نونکا  دناهدیمان و  بیدنرس  ار  نآ 
نیمز نادابآ  تمسق  همین  زا  دننکیم و  عطق  ار  رگیدکی  أدبم  راهنلا  فصن  طخ  اوتسا و  طخ  نآ  رد  هک  ار  ياهطقن  یمالسا  هرود  نامّجنم 

مان هب  ناشیا  فورعم  ياهرهـش  زا  یکی  زا  اکنل  راهنلا  فصن  طخ  هک  دندرکیم  روصت  نانچ  دناهدیمان و  هبق »  » ای ضرالا » ۀبق  ، » درذگیم
نیاربانب دراد ؛ تبارق  سویملطب  دزن  نزوا  هملک  لکـش  اب  هژاو  نیا  دـمآرد . نیّزأ  تروص  هب  برع  نابز  رد  نیّجا  هملک  درذـگیم . نیّجا 
هب سپس  درذگیم و  نیزا  راهنلا  فصن  طخ  زا  نایدنه  شور  ربانب  ییایفارغج  ياهلوط  هک  دنتفگ  دندیمان و  نیزا  ار  نیّجا  ناناملسم 

51 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
اجنیمه زا  دندرک . فیحـصت  نیرا  ۀبق  ای  نیرا  تروص  هب  زین  ار  نیزا  ظفل  تسا و  ضرالا  ۀبق  ای  هّبق  نامه  نیزا  هک  دندرک  نامگ  هابتـشا 

ءایـشا رد  لادـتعا  لحم  نیرا  یناجرج  فیرـش  دیـس  هتـشون  هب  تفر . راک  هب  یبرع  نابز  رد  ءایـشا  رد  لادـتعا  لحم  يانعم  هب  نیرأ  هملک 
ار نآ  افرع  بش و  زا  زور  هن  دوشیم و  رتدـنلب  زور  زا  بش  هن  تسا . ربارب  بطق  ود  عافترا  نآ  رد  هک  نیمز  هرک  زا  تسا  ياهطقن  تسا و 

یـسابع نومأم  نارود  هب  ینانوی  بتکم  ذوفن  زا  سپ  یتح  نیرأ  راهنلا  فصن  زا  اهلوط  هبـساحم  دـننادیم . لادـتعا  لـحم  قلطم  ياـنعم  هب 
مراهچ ق/ نرق  هب  دوب ، برعلا  ةریزج  بونج  زا  يو  لـصا  هک  برع  فورعم  سانـشناتساب  ناداـیفارغج و  ینادـمه  تفرن . ناـیم  زا  ـالماک 

نیرأ راهنلا  فصن  ای  قرـشم  أدـبم  زا  ار  هنیدـم  هکم و  هلمج  زا  ناتـسبرع ، فورعم  ياهرهـش  لوط  برعلا  ةریزج  ۀفـص  باـتک  رد  مهد م 
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دناهدوب . يزورم  هللا  دبع  نب  شبح  شروهشم  رصعمه  يرازف و  يو ، عبانم  هک  تسا  هتفگ  هتفرگ و  هزادنا 
ورملق هب  فلتخم  تافاضا  اـب  یناریا  تاـیاور  هار  زا  ار  يرگید  تاـیرظن  نیرأ  ضرـالا و  ۀـبق  حالطـصا  زجب  دـنه  دنـس  ماـظن »  » اـی بتکم 

رد ینعی  اکنل  هریزج  قرشم  هجرد 90  رب  ار  توکمج  هریزج  لحم  نانادایفارغج  زا  یضعب  ینوریب ، هتفگ  هب  درک . دراو  یمالـسا  يایفارغج 
رارق نیا  زا  دننکیمن . دای  نآ  زا  زگره  اّما  دناهدیمان ؛ یتوکامای  ار  نآ  ناودنه  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  صخـشم  قرـشم )  ) هرومعم ياهتنا 

زدگنگ نامه  ار  توکمج  ینوریب  تسا . برغم  رد  سویملطب  تادـلاخ »  » ای ناتخبکین »  » ای تداعـس » ریازج   » لباقم قرـشم ، رد  توکمج 
دوب و هدرک  داینب  اوتـسا  طخ  رب  قرـشم  ياصقا  رد  ار  نآ  مج  ای  سواـکیک  یناریا ، تاـیاور  رادـنپ  هب  هک  ياهناـسفا  ياهعلق  تسا ، هتـسناد 

یباتک رد  يدالیم  مهدزناش  نرق  نایاپ  رد  تشاد . رارق  نیرأ  هبق  قرـشم  رد  هجرد  تادلاخ و 90  ریازج  یقرش  هجرد  رد 180  نآ  هلصاف 
ییوگ هک  هدش  دومناو  يروط  يربکا  يایفارغج  مان  هب  یسراف 

52 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تسا . هتشاد  دوجو  اعقاو  هعلق  نیا 

ربرد ار  یجیاتن  تایرظن  نیا  هک  هدـش  یتایرظن  شیادـیپ  هب  رجنم  اجنآ  رد  هتفای و  هار  اپورا  هب  نیرأ  رد  ضرالا  ۀـبق  دوجو  هیرظن  ـالامتحا 
يدالیم  1114 ياهلاس 1110 - رد  قرـشم  رد  دوخ  ياهرفـس  يانثا  رد  یمزراوخ ، یموجن  ياهلودـج  مجرتم  یثاب  درـالدآ  تسا . هتـشاد 

دودح رد  ار  تایرظن  نیا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ارهاظ  وا  تفرگ . ارف  نآ  مظنم  میـسقت  ضرالا و  ۀبق  هرابرد  ار  ناناملـسم  يداینب  تایرظن 
رب ضرالا  ۀبق  ای  نیرأ   » هک تسا  هدمآ  يو  راتفگ  نمـض  رد  درک . دراو  اپورا  هب  یمزراوخ  ياهلودـج  همجرت  نمـض  يدالیم  لاس 1126 

ناوتیم نیرأ  لاوز  طخ  زا  ار  ناکم  ره  یلوط  تاصخـشم  دریذـپیم و  نایاپ  اه  ضرع »  » اـجنآ رد  هک  دراد  رارق  ياهطقن  رد  اوتـسا  طـخ 
، دوـب هتفرگ  هلطیلط  زا  ارهاـظ  هک  ار  هیرظن  نیمه  1187 م ،) - 1114  ) روهـشم مجرتم  ییانومرک ، )  ) ياهنومرق درارژ  سپـس  درک .» مولعم 
هب هک  ياهشقن  رد  انمض  دنتفریذپ . ار  نآ  ریبک  تربلآ  نوکیب و  رجور  دننام  اپورا  ياطـسو  نورق  نادنمـشناد  زا  يدادعت  اهدعب  داد . جاور 

ییایلا سرطپ  يدالیم  مهدراهچ  نرق  رد  نآ  زا  سپ  دوب . هداد  ناکم  رییغت  لامـش  يوس  هب  نیرأ  دوب ، هدـش  هدیـشک  يدـالیم  لاس 1272 
دودـح رد  درک و  فیلأت  يدالیم  لاس 1410  دودـح  رد  هک  دوخ  ملاع  تروص  هلاـسر  اـب  ( 1420 - 1330  ) هربماک رهش  فقـسا  وکایلا ) )

تاعلاطم ظاحل  زا  هلاسر  نیا  دـنچره  تشاذـگ . یناوارف  ریثأـت  يدـعب  ییاـیفارغج  تایفـشک  رد  دیـسر ، پاـچ  هب   1487 ياهلاس 1480 -
نادب دوب ، یناغرف  ناوضر و  نب  یلع  انیـس ، نبا  دشر ، نبا  راثآ  ینیتال  همجرت  زا  یتاعطق  لماش  نوچ  تشادـن و  یتیمها  نادـنچ  یمالـسا 

فتـسیرک هجوت  دروم  اهدعب  هدوب ، هدـمآ  باتک  هشقن  رد  مه  هلاسر و  نتم  رد  نیرأ  هیرظن  نوچ  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  دـشیم  هجوت 
زا ياهخسن  رب  يو  یشاوح  نونکامه  تفرگ . رارق  بملک 

53 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رد تشاد  نیمز  ندوب  لکـش  یبالگ  هب  داقتعا  بملک  هکنیا  دسریم  رظن  هب  تسا . هدنام  اجهب  هدوب  يو  هب  قلعتم  هک  ملاع  تروص  باتک 

نیاربانب درک . باسح  ییایلاتیا  لـیم   56 2 اـب 3 / ربارب  ار  راـهنلا  فصن  هجرد  کـی  لـیلد  نیمه  هب  تسا . هدوب  نیرأ  هیرظن  هب  هجوت  هجیتن 
فشک ثعاب  هابتـشا  نیا  درک و  باسح  تشاد ، تقیقح  هچنآ  زا  رتمک  یلیخ  ار  ایـسآ  یقرـش  لحاوس  اپورا و  یبرغ  لحاوس  نایم  هلـصاف 
انایحا هکلب  تفای ، هار  یمالسا  گنهرف  هب  امیقتسم  اهنت  هن  دنه  ییایفارغج  یموجن و  تاحالطـصا  تایرظن و  دش . اکیرما  ینعی  دیدج  هراق 

یموجن ياهلودج  رب  الومعم  هک  تسا  جـیز  هملک  تاحالطـصا  نیا  زا  یکی  تسا . هتـشاد  ناوارف  ذوفن  زین  ناریا  ییایفارغج  راثآ  قیرط  زا 
يددع ياهلودج  هب  سپـس  دوشیم ؛ هتفاب  نآ  هب  دوپ  هک  يرات  ینعی  تسا ؛ يولهپ  کیز  یـسراف و  گیز  زا  هملک  لصا  دوشیم . قالطا 

يو دراد . يرگید  ریـسفت  جـیز  هراـبرد  یمالـسا  قیقد  مولع  خروم  يوش  تساـهرات . دـننامه  نآ  طوـطخ  هک  ببـس  نیدـب  دـش ؛ قـالطا 
وبا هیرظن  فلاخم  ریسفت  نیا  یلو  دوریم ؛ راک  هب  يریگهزادنا  رد  هک  تسا  یخن  ای  رتو  يانعم  هب  قیز  ای  یـسراف  هز  زا  جیز  هک  دیوگیم 
نآ ياهلودج  یموجن و  باتک  ره  رب  ناناملـسم  ار  جیز  دراد . تقباطم  ناینانوی  دزن  رد  نوناق  هملک  اب  جیز  تسا ، دقتعم  هک  تسا  ناحیر 
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. تسا لوادج  يانعم  نامه  هب  ابیرقت  هدیسر  ناناملسم  هب  ینایرس  بلاق  رد  ارهاظ  هک  نوناق  ینانوی  هملک  دناهدرک و  قالطا 
دنه  » یقرـش ذوفن  راثآ  زا  زین  هدوب ، روشک  تفه  یناریا  ياهرادنپ  زا  نآ  ساسا  الامتحا  هک  ار ، هناگتفه  میلاقا  فصو  ناققحم ، زا  یـضعب 

دننادیم . یناریا » و 
موجن رد  هک  يایسراف  باتک  اهنت  یمالسا  ندمت  گنهرف و  ییافوکش  نارود  رد 

54 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نآ يولهپ  لصا  یسراپ . هن  تشاد ، هیام  يدنه  ياهدصر  زا  دسریم  رظن  هب  هک  دوب  رایرهش  جیز  ای  هاش  جیز  تشاد  ناوارف  ریثأت  یمالسا 
هام مهدزناش  زور  زا  ینعی  یناساس ، هاشداپ  نیرخآ  موس ، درگدزی  یهاشداپ  زا  نآ  یمیوقت  هبـساحم  دوب و  روهـشم  رایاورتش  گیز  مان  هب 

ناهفصا رد  (، 290 م .  ) یناهفصا هتسر  نبا  هتشون  هب  دشیم . زاغآ  يرمق ، يرجه  لاس 11  لّوالا  عیبر  اب 21  ربارب  يدالیم  لاس 632  نئوژ 
نآ هب  نامز  نیا  رد  باسح  باحصا  هک  هاش ، جیز  رـشعم  وبا  هتفگ  هب  : » دسیونیم يو  تسا . هدوب  ایند  ياهانب  نیرتراوتـسا  هک  هدوب  ییانب 
هک مینادیم  ام  دـنداد و  رارق  لصا  ار  نآ  دـش  ادـیپ  هک  اهدـعب  دوب ؛ هدیـسرن  بآ  جـیز ، نآ  هب  دوب و  نوفدـم  اـنب  نآ  رد  دـننکیم ، لـمع 
رد دـشابن  تسار  هک  ار  يزیچ  دـناریمن و  فازگ  هب  نخـس  درادـن  یلـصا  هچنآ  باـب  رد  دـیوگیمن و  غورد  رـشعم  وـبا  دـننام  یـصخش 
رب رهشناریا  یلاها  اصوصخ  نیمز  يور  مدرم  همه  هک  تسا  جیز  نیمه  دوجو  ناهفـصا  رهـش  لیاضف  زا  نیاربانب  دروآیمن ؛ دوخ  ياهباتک 

ماکحا هک  دوب  هاش  جیز  رد  اهنت  دیدرگیم ...  راوشد  میوقت  راک  نامجنم  نانادیـضایر و  يارب  دوبن  باتک  نیا  رگا  دـناهدرک و  دامتعا  نآ 
جیز نآ  اب  راک  ات  دنداهن  مجع  ناهاش  زا  هاشداپ  نیرخآ  رایرهـش  نب  درگدزی  یهاشداپ  ار  جیز  أدـبم  خـیرات  دـنتفای و  حیحـص  ار  یموجن 

ددرگ .» ناسآ 
رد یمهم  شقن  نآ  یبرع  بلاق  یلو  درک ، تواضق  نآ  هرابرد  ناوتیمن  هدیسرن  ام  تسد  هب  يزیچ  هاش  جیز  باتک  یسراف  لصا  زا  نوچ 

جّورم هک  یمزراوخ  یـسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  هدرک و  هدافتـسا  نآ  زا  يدوهی  هللا  ءاشام  دـناهتفگ  هکنانچ  تسا . هتـشاد  یمالـسا  موجن 
. تسا هدوبن  هناگیب  نآ  تایرظن  اب  هدوب ، یضایر  يایفارغج  موجن و  رد  ینانوی  بتکم 

ابلاغ تفرن و  نایم  زا  الماک  یلو  داتفا ، جاور  زا  رایرهـش  جـیز  زا  هدافتـسا  دـش ، راوتـسا  ایفارغج  رد  یناـنوی  بتکم  ياـههیاپ  هک  یماـگنه 
تسا . هتشاد  هیکت  نآ  رب  مجنم  يزورم  هللا  دبع  نب  شبح 

55 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

يدعب نانادایفارغج  رد  نآ  ریثأت  راهنلافصن و  هجرد  کی  يریگهزادنا  هینومأملا و  ةروّصلا  نحتمم و  جیز  داجیا  رد  نومأم  تامادقا 

. دش ناناملسم  ییایفارغج  هشیدنا  رد  میظع  یبالقنا  ببـس  ینانوی  يدنه و  یناریا ، يایفارغج  اب  ناناملـسم  ییانـشآ  نرق  مین  زا  شیب  تدم 
رایتخا رد  مظنم  نودـم و  یتروص  هب  راب  نیتسخن  دراد » رارق  ملاع  زکرم  رد  نیمز  هرک   » و حطـسم » هن  تسا ، يورک  نیمز   » نوچ یمیهافم 

سرد هب  درکیم و  هقالع  راهظا  ناریا  یمیدق  بتک  یموجن و  راثآ  هب  نومأم  همه  زا  شیب  یـسابع  يافلخ  نایم  زا  تفرگ . رارق  ناناملـسم 
موجن و ثحاـبم  رد  دوب ، لهـس  نب  لـضف  ریثأـت  تحت  نومأـم  هک  یماـگنه  اـت  رما و  زاـغآ  رد  هک  هدـش  هتفگ  تخادرپیم . اـهنآ  ثحب  و 
رد ار  مولع  تفرشیپ  بابسا  مولع ، شناد و  زا  يو  بّصعت  زا  رود  تیامح  درکیم . لمع  نآ  ماکحا  هب  دومنیم و  رظن  ناعما  نآ  يایاضق 
رد يددعتم  بتک  دش ، داجیا  یمالـسا  ندمت  رد  نومأم  تمه  هب  هک  یتضهن  هجیتن  رد  دروآ . مهارف  شناد  ياههخاش  همه  تفرـشیپ  رانک 

أدبم دش و  همجرت  یبرع  نابز  هب  یطبن  ینایرـس و  يدنه و  يولهپ و  ینانوی و  زا  تسایـس  بدا و  بط ، تایـضایر ، موجن ، هفـسلف ، قطنم ،
سنتـسوتارا هبرجت  هک  دمآرب  ددـصرد  دادـغب  هب  تمیزع  زا  سپ  لاس  هد  نومأم  تفرگ . رارق  فلتخم  مولع  رد  ناناملـسم  تاقیقحت  مامت 

نیب راجنـس  تشد  رد  ار  نادنمـشناد  زا  یهورگ  روظنم  نیا  يارب  دـنک . رارکت  نیمز  هجرد  کی  سوق  لوط  يریگهزادـنا  يارب  ار  یناـنوی 
روصنم یبا  نب  ییحی  (، 860 / 246 م .  ) یلع نب  دنس  اجنآ  رد  هدمآدرگ  نادنمـشناد  ياسؤر  زا  درک . عمج  لصوم  برغم  رد  عقاو  نیرهنلا 
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و م )؟.  ) یبالرطسا یسیع  نب  یلع  (، 833 زا 217 / سپ  م .  ) رهوجلا دیعـس  نب  سابع  نومأم ، نادناخ  هدش  دازآ  ناگدـنب  زا  م )؟.  ) ینومیم
لامش و هب  ور  ياهتسد  دندش ؛ هتسد  ود  نادنمشناد  نیا  دندوب . زا 232 ]) دعب  م .  ) یمزراوخ یسوم  نب  دمحم  الامتحا  ]

56 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یط هتـسد  ره  هک  ار  یتفاسم  هاگنآ  درک . رییغت  ناشیا  يارب  هجرد  کی  بطق  عافترا  هک  ییاـج  اـت  دـندرک  تکرح  بونج  هب  ور  ياهتـسد 

« هایس عارذ   » رازه اب 4  ربارب  لیم  ره  دـمآرد و  لیم   56 1 رگید 4 / هتـسد  يارب  لیم و  هتـسد 57  کی  يارب  هک  دنتفرگ  هزادـنا  دوب ، هدرک 
. دوب

هک ار  هنایم  مقر  دندرک ، هضرع  نومأم  هب  ار  هجیتن  هک  یماگنه  دـندوب . هدرک  عضو  روظنم  نیمه  يارب  هک  دوب  یـصاخ  سایقم  هایـس  عارذ 
هناخدصر  ] قشمد و رهـش  کیدزن  نویـساق  هوک  هنماد  رد  رگید  راب  ناینانوی  یمیدق  ياهجیز  يریگهزادنا  درک . رایتخا  دوب ، لیم   56 2 / 3

، هجیتن رد  دننک . قیقحت  یملع  شور  هب  ار  یطـسجملا  بلاطم  هک  دوب  نیا  هناخدـصر  ود  شالت  همه  دـش و  رارکت  دادـغب ] هیـسامش  هلحم 
جیزلا ماـن  هب  یموجن  یلوادـج  هیهت  ناـمجنم ، یعمجهتـسد  راـک  لـصاح  دـش . نییعت  وـن  زا  نیمز  هرک  مهم  طاـقن  همه  ییاـیفارغج  لـحم 

رتتسرد يو  نارود  تابساحم  همه  زا  راهنلا  فصن  طخ  هجرد  رد  ( 56 2 / 3  ) ینومأم هبساحم  دوب . هدش  هدومزآ  لوادج  ینعی  نحتمملا 
نادنمـشناد یلو  تفای ؛ هار  زین  اپورا  هب  ینومأم  هبـساحم  نیتال ، هب  ایفارغج  هنیمز  رد  یبرع  تافیلأت  راثآ و  همجرت  اب  اهدعب  دـش . رتجیار  و 
تاهابتـشا بجوم  یهجوتیب  نیا  دـندرکن و  هجوت  ییاپورا  لیم  اـب  یبرع  لـیم  تواـفت  هب  اـپورا  يدـالیم  مهدزناـپ  مهدراـهچ و  ياـهنرق 

رب نانادایفارغج  زین  راهنلا  فصن  طخ  أدبم  هرابرد  درک . کمک  اکیرما  فشک  راک  رد  بملک  فتـسیرک  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دـش  یگرزب 
( یفوتسم هللا  دمح  دننام   ) هدرک زاغآ  برغم  ياصقا  زا  ناینانوی  شور  هب  ای  ار  دوخ  تابساحم  ناملسم  نامجنم  دنتشادن . قافتا  هطقن  کی 
هب هجرد  دـنتفرگیم و 90  ییایفارغج  لوط  أدـبم  ار  نیرأ  راهنلافصن  طخ  اـی  دـنتفریم  شیپ  هرومعم  هجرد  ات 180  قرـشم  تهج  رد  و 
نب یـسوم  نادـنزرف  هکنانچ  دـندرکیم ؛ لمع  قیقد  رایـسب  دروم  نیا  رد  نانآ  دـنتفریم . شیپ  برغم  يوس  هب  هجرد  قرـشم و 90  يوس 

م.  ) یناهام دوب . عقاو  اب  قباـطم  ـالماک  هک  دـندوب  هدرک  نییعت  هقیقد  هجرد و 20  ار 33  دادـغب  قاطلا  باب  هلحم  ییایفارغج  ضرع  رکاـش 
دودح

57 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هبـساحم ساـسا  رب  یلو  دوب ، هدرک  نییعت  یلامـش  هقیقد  هدزاود  هجرد و  ار 34  هرماس  رهـش  ییایفارغج  ضرع  ( 884 - 874 ای 270 /  260

اـصخش هک  یـشور  اب  ار  هنزغ  دادـغب و  ییایفارغج  لوط  توافت  ینوریب  تسا . هدوب  یلامـش  هیناث  هقیقد و 50  هـجرد و 11   34 میاهنپوا ، 
هقیقد هجرد و 50  ار 23  نآ  یتوافت  كدـنا  اـب  دـیدج  تابـساحم  یلو  دوب ؛ هدرک  نییعت  هقیقد  هجرد و 20  اب 24  ربارب  دوب  هدرک  عادـبا 

هب ناینانوی  تسا . هدوب  هنارتیدـم  يایرد  ییایفارغج  لوط  يریگهزادـنا  ناناملـسم  تابـساحم  زا  هجوت  بلاج  لاثم  کی  تسا . هدرک  نییعت 
هبساحم هجرد  ار 52  نآ  نومأم  نامز  رد  یمزراوخ  یـسوم  نب  دـمحم  اما  دنتـسنادیم ، هجرد  ار 62  اـیرد  نیا  لوط  سوـیملطب  زا  يوریپ 

42  ) نآ یقیقح  لوـط  هب  اـبیرقت  ینعی  هـجرد ، هب 44  درک و  رتـکچوک  ار  نآ  هزادـنا  هلطیلط  ياهلودـج  رد  یلاـقرز  مـیهاربا  اهدـعب  درک .
داینب رب  راثآ  نیا  تشگ . موسوم  ینومأم  نحتمم  جـیز  مان  هب  ییایفارغج  طاقن  هرابرد  نومأـم  نارود  ناـمجنم  راـثآ  درک . هبـساحم  هجرد )

ام هب  هدش و  دوقفم  نآ  یلـصا  بلاق  هچرگا  تفرگ . ماجنا  قشمد  رد   832 دادغب و 217 ق / رد   829 لاس 214 ق / هب  هک  دوب  ییاهدصر 
یمالسا يایفارغج  رد  نحتمم  جیز  هک  تسناد  ناوتیم  دناهدوب ، نآ  اب  رصاعم  هک  یمزراوخ  یناغرف و  هباشم  راثآ  زا  یلو  تسا ، هدیـسرن 

يافوتم  ) یناغرف ریثک  نب  دمحم  نب  دـمحا  فورعم  هلاسر  هب  دـیاب  ینومأم  نحتمم  جـیز  هرابرد  تواضق  يارب  تسا . هتـشاد  یناوارف  ریثأت 
یبرع ياـههلاسر  نیتسخن  زا  رثا  نیا  اریز  درک ؛ عوجر  موجنلا  ملع  عماوج  ۀیوامـسلا و  تاـکرحلا  باـتک  ماـن  هب  ( 861 لاس 247 / زا  دـعب 

همجرت ود  هلاـسر  نیا  زا  تسا . هدوـب  رتـفورعم  هنیمز  نیا  رد  تاـفیلأت  همه  زا  یطـسو  نورق  ياـپورا  رد  اـیوگ  تسا و  موـجن  ملع  هراـبرد 
يدالیم ياهلاس 1493 و 1537 و 1546  رد  هدش و  ماجنا   1135 رد 529 / هک  یلیبشا  ییحی  همجرت  یکی  تسا : تسد  رد  یمیدـق  ینیتال 
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نیا یبرع  لصا  دیـسر . پاـچ  هب  مر  رد  يدـالیم  رد 1910  هک  تسا  ياهنوـمرق  درارژ  همجرت  يرگید  تسا ؛ هدیـسر  پاـچ  هـب  اـپورا  رد 
رد ار  هلاسر 

58 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نامز ات  هدش  هداد  هلاسر  نیا  رد  تارایـس  يارب  هک  یلـصاوف  دناسر . پاچ  هب  ندیل  رهـش  رد  يدنله ، سانـشرواخ  سویلوگ ،  لاس 1669 
ملاع رد  هدوهیب  ناـکم   » هیرظن وریپ  تارایـس  لـصاوف  نییعت  رد  یناـغرف  تسا . هدوب  لوبق  دروم  نیمز  برغم  رد  یناتـسهل )  ) سوکینرپوک

تاکرحلا باتک  رد  یناغرف  تسا . يرگید  هرایس  ضیضح  کلف  اب  سامم  هرایس  کی  جوا  کلف  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ هدوب  درادن » دوجو 
هب ینخـس  یـسدنه  هدیچیپ  دعاوق  زا  هکنآ  نودب  دنکیم ، نایب  ینانوی  هیرظن  داینب  رب  ار  موجن  ملع  ییادتبا  يدابم  زا  يرـصتخم  هیوامـسلا 

قرشم زا  میلقا  تفه  بیترت  هب  ار  ییایفارغج  مهم  ياهناکم  هک  هدرک  همیمـض  دوخ  هلاسر  هب  یلودج  یناغرف  هکنآ  مهم  هتکن  دروآ . نایم 
یـضعب زا  یـسابتقا  روکذم  ياهلودج  هک  تسا  هداد  ناشن  هنیمز  نیا  رد  تاقیقحت  دـنکیم . نایب  اهنآ  ییایفارغج  لحم  نییعت  اب  برغم  هب 

ترهش دش . انشآ  ینومأم  نحتمم  جیز  اب  زابرید  زا  نیمز  برغم  نیتال ، هب  یناغرف  هلاسر  همجرت  تکرب  هب  تسا . هدوب  ینومأم  جیز  لوصف 
دنام . یقاب  اپورا  رد  مهدجه  نرق  ات  موجن  رد  یناغرف 

یمزراوخ یـسوم  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هتـشون  ضرالا  ةروص  باتک  دـش ، هتـشون  نومأم  نامز  زا  دـعب  یکدـنا  هک  ییایفارغج  رثا  نیتسخن 
، تسا هدشن  نشور  زونه  نآ  تباتک  قیقد  خـیرات  دـش . يزیرهیاپ  نآ  ساسا  رب  ناناملـسم  يایفارغج  ملع  هک  تسا  زا 232 ) دعب  يافوتم  )
تشاد و تکراشم  تفاـی  قنور  ( 218 - 198  ) یـسابع هفیلخ  نومأم  نارود  رد  هک  یملع  ياـهتیلاعف  رد  یمزراوخ  نامدـیو ، هتفگ  هب  یلو 
. دراد طابترا  دندرک ، میسرت  نومأم  يارب  ار  نآ  رایـسب  نادنمـشناد  هک  ایند  روهـشم  هشقن  اب  ضرالا  ةروص  هک  تسا  نآ  رب  یـضعب  هدیقع 
اب ار  ناییاپورا )  ) نابیرغ ناناملسم و  هک  دوب  يرثا  نیتسخن  هلاسر  نیا  اریز  دش ؛ اپورا  رد  وا  ترهش  ببس  باسح  هرابرد  یمزراوخ  هلاسر 

. درک انشآ  يدنه  باسح 
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یطخ هخـسن  تروـص  هب  تسا ، يدـالیم  مـهدزاود  نرق  هـب  قـلعتم  هـک  نآ ، ینیتـال  هـمجرت  یلو  تـسا ، هدـش  دوـقفم  هلاـسر  نـیا  لـصا 
ینیتـال بلاـق  رد  هملک  نیا  دـعب  یکدـنا  تسا . هدـنام  اـج  هب  يدـنه  باـسح  رد  یمـسیروگلا »  » ناوـنع هـب  جـیربمک  رد  يدرفهبرـصحنم 

زین یمزراوخ  ییایفارغج  ياهلودج  تفرگ . ار  یمور  ینانوی و  ماقرا  ياج  هک  دـمآرد  یبرع » ماقرا  اب  باسح   » يانعم هب  سومـسیروگلا » »
اب یمزراوخ  ياهلودـج  طابترا  ناشن  تسا . یموجن  لقتـسم  هیرظن  کـی  هلزنم  هب  هک  دراد  یلـصفم  یموجن  همدـقم  رگید  جـیز  ره  دـننام 

تیعبت يدرگدزی  میوقت  زا  ناـمز  هبـساحم  رد  درذـگیم و  نیّجأ )  ) نیرأ زا  نآ  راـهنلا  فصن  طـخ  هک  تسا  نیا  یناریا  يدـنه و  ثاریم 
ياهلودـج ارهاـظ  تشاد . يو  هلباـقم  ربـج و  دـننامه  یتشونرـس  رمتـسم  ذوفن  جاور و  رظن  زا  زین  یمزراوخ  یموـجن  ياهلودـج  دـنکیم .

اب درک . فیلأت  ریغـص  دنه  دنـس  مان  اب  ار  ياهخـسن  درک و  هعلاطم  ار  نآ  اهتدـم  وا  دوب . هتفرگ  هیام  يرازف  دـنه  دنـس  همجرت  زا  یمزراوخ 
یمزراوخ یـسوم  نب  دـمحم  نامه  ار  وا  یـضعب  تسا . مک  رایـسب  وا  دوخ  هرابرد  ام  تاعالطا  دراد  یمزراوخ  تافیلأت  هک  یتیمها  دوجو 

هدوب يو  نامز  ياهنادیضایر  يرکـشل و  نارـس  زا  هتـسیزیم و  نومأم  نامز  رد  هک  دناهتـسناد  هللا  دبع  وبا  هینک  اب  رکاش ) نب  یـسوم  ینب  )
وبا باـتک ، دـلج  يور  ار  وا  هینک  هدرک ، ناوارف  قیقحت  ضرـالا  ةروص  يو  رثا  یمزراوخ و  هراـبرد  هک  یناـملآ  کـیژم  نوـف  یلو  تسا ،

یسوم نب  دمحم  زا  ریغ  ضرالا  ةروص  باتک  بحاص  یمزراوخ  یـسوم  نب  دمحم  هک  دسریم  رظن  هب  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  طبـض  رفعج 
زا هک  میتفگ  دناهتشاد . لماک  یگتسباو  نومأم  رابرد  هب  هدوب و  رصعمه  نانآ  يود  ره  یلو  تسا ، هدوب  رکاش ) نب  یسوم  ینب   ) یمزراوخ

تیب  ) همکحلا راد  اـب  دوب و  نومأـم  ناـمجنم  هورگ  رد  هکنیا  زج  تسین ، تسد  رد  ینادـنچ  عـالطا  عـطق ، روـطهب  یمزراوـخ  تشذـگرس 
نیرخآ تسا . هتشاد  یمهس  نیمز  طیحم  يریگهزادنا  هب  طوبرم  یملع  تایبرجت  رد  ارهاظ  تشاد و  کیدزن  طباور  فورعم  همکحلا )
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رثا نیرتمهم  تسا . هتشذگرد  نآ  زا  سپ  یمک  ایوگ  هدوب و  ( 847 / 232  ) هللااب قثاولا  هفیلخ  تافو  نراقم  هدمآ  نایم  هب  وا  زا  یمان  هک  راب 
ینانوی هملک  زا  راگزور  نآ  لوادـتم  همجرت  هک  دراد  مان  ضرالا  ةروص  تسا  باـتک  نیا  رد  اـم  ثحب  عوضوم  هک  یمزراوخ  ییاـیفارغج 

مسر  » مان اب  نآ  زا  يرمق  يرجه  متشه  نرق  رد  ءادفلا  وبا  تسا . هتـشاد  زین  يرگید  ياهناونع  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ هدوب  ایفارغج 
لاس 428/ ناضمر  هب  قلعتم  هک  هدـنام  یقاب  هخـسن  کی  طقف  يو  راثآ  رگید  دـننام  یمزراوخ  فیلأت  نیا  زا  دـنکیم . دای  رومعملا » عبّرلا 

ریدـم ماـگنه  نآ  رد  هک  فورعم  سانـشبرع  اـتیپسا  يدـالیم  لاـس 1878  رد  تـسا . باـتک  فیلأــت  زا  سپ  نرق  ود  طــقف  ینعی  ، 1037
ار نادنمشناد  رظن  دش  رشتنم  ياهلاس 1879 و 1882  هب  هک  هلاقم  ود  نمض  وا  تفای . هرهاق  رد  ار  هخسن  نیا  دوب ، رـصم  يویدخ  هناخباتک 

نیا يدالیم  لاس 1883  رد  اـتیپسا  گرم  زا  سپ  تسا . هدوب  ررکم  تاـقیقحت  عوضوم  باـتک  نیا  سپ  نآ  زا  درک و  بلج  باـتک  نیا  هب 
موجن و رب  یمزراوخ  نوچ  دـناسر . پاـچ  هب  ار  نآ  يدـالیم  لاس 1926  رد  کیژم  نوف  دـش و  لقتنم  گروبـسارتسا  هناخباتک  هب  هخـسن 

باتک لـماک  همجرت  باـتک  تسا . هدروآرد  یموجن  ياهلودـج  ینعی  جـیز  تروص  هب  ار  دوخ  ياـیفارغج  باـتک  دوب ، طلـسم  تایـضایر 
رایـسب تافاضا  اب  اهلودج و  تروص  هب  تاحالـصا  اب  ار  وا  بلاطم  یمزراوخ  هکلب  تسین ، سویملطب  يایفارغجلا  یلا  لخدملا  ای  ایفارغجلا 
عـضوم ناـیب  اـب  هحفـص ، ره  رد  نوتـس  ود  تروـص  هب  هللا » مسب   » زا سپ  هلـصافالب  اهلودـج  تـسا . هدرک  بـترم  ناناملـسم  ياـیفارغج  زا 

، سویملطب راهنلا  فصن  زا  هلـصاف  بیترت  هب  هک  تسا  فلتخم  ياهمیلقا  اهناکم  دوشیم . زاغآ  مهم  ناکم  تفه  یـس و  دص و  ییایفارغج 
اههوک لودج  بیترت  هب  اهرهش ، لودج  زا  سپ  تسا . هدمآ  نتم  رد  درذگیم ، اقیرفا  برغم  ياصقا  رد  تادلاخ )  ) تداعـس ریازج  زا  هک 

يدـنبلصف هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدـمآ  میلقا  ره  ياهدور  فصو  اههریزج و  اهایرد و  فصو  هدـش ،) رکذ  هوک  دون  تسیود و  هک  )
لخدملا باتک  رد  سویملطب  شور  اب  یمزراوخ  بلاطم 
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سونیراـم ياـیفارغج  باـتک  زا  داـقتنا  يراـگنهشقن و  یـساسا  دـعاوق  هارمه  هک  سوـیملطب  مود  لّوا و  ياـههلاقم  رد  زجب  اـیفارغجلا ، یلا 

رومعم و تیالو  راهچ  دون و  زا  یلودج  ياراد  دـنکیم و  نییعت  فلتخم  ياهلحم  رد  ار  زور  یبسن  لوط  هک  متـشه  هلاقم  تسا و  يروص 
هب ار  اهنآ  یمزراوخ  یلو  درامـشیمرب ، ار  هعطق  ره  ياهرهـش  اهدور و  اههوک و  سویملطب  دراد . تواـفت  تـالاقم  هیقب  رد  تسا ، ناداـبآ 
راک يانبم  یلو  دیوگیم ، نخـس  نیمز ) میـسقت   ) هعطق زا 21  سویملطب  دـنکیم . هعلاطم  هناگادـج  ار  کی  ره  دروآیم و  اـهمیلقا  هارمه 

هکنآ بلاج  هتکن  دـنراد . رظن  قافتا  رتمک  فلتخم  ياـهناکم  ییاـیفارغج  داـعبا  نییعت  هراـبرد  تسا و  یناریا  میلقا  تفه  ناـمه  یمزراوخ 
هدوب لومعم  ناناملسم  دزن  هک  ییاهمیسقت  همه  اب  میـسقت  نیا  دنکیم و  میـسقت  ضرع  تاجرد  بیترت  هب  ار  هناگتفه  ياهمیلقا  یمزراوخ 

سنتسوتارا طوطخ  يروص  سونیرام  تسا . هدوب  نانوی  نادنمشناد  تابساحم  داینب  رب  هداد  ناشن  دیدج  تاقیقحت  هکنانچ  دراد و  توافت 
هجرد طخ 16  رب  ار  لوا  میلقا  یبونج  دح  درامـشیم و  هرومعم )  ) یلامـش دودح  ار  نآ  یمزراوخ  یلو  دنادیم ، اهمیلقا  یبونج  دودح  ار 

سپ دنادیم . یبونج  هقیقد  هجرد و 25  ضرع 16  طخ  سویملطب  دننام  ار  نیمز  هرومعم  یبونج  دـح  تسا و  هتفرگ  یلامـش  هقیقد  و 27 
نیا زا  سکچیه  دوب ، یمزراوخ  رب  یکتم  ـالماک  تسیزیم و  مراـهچ  نرق  لوا  همین  رد  هک  نویبارـس ، نبا  اـی  بارهـس  زجب  یمزراوـخ  زا 

یقرـش لحاس  رد  ار  يرایـسب  نوکـسم  طاـقن  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  رد  ناناملـسم  هکنآ  دوجو  اـب  دـناهتفگ  درکن . يوریپ  يدنبمیـسقت 
یلمع و هدهاشم  زا  ییاوتـسا )  ) هراح هقطنم  رد  تنوکـس  ندوب  نکممان  هیرظن  مه  زاب  دندرک ، فشک  ایـسآ  یقرـش  بونج  دـنه و  اقیرفا ،

هرومعم میـسقت  دنتفرگ . راک  هب  ار  اهمیلقا  یمیدق  میـسقت  انثتـسا  نودـب  يدـعب  نانادایفارغج  نامجنم و  همه  اریز  دوب ؛ رتدـنمورین  میقتـسم 
یعبنم یـساسا و  ینوناق  ناناملـسم  ییایفارغج  یموجن و  تاـفیلأت  رد  تشاد ، ناوارف  تیمها  میدـق  ياـیفارغج  رد  هک  میلقا  تفه  هب  نیمز 
دوجو هب  فالتخا  اهمیلقا  لصاف  دـح  ياهزرم  رد  دـشیم و  هتفرگ  هدـیدان  میـسقت  يانبم  یـسدنه  هدـعاق  هاگیبوهاگ  یلو  دـش ؛ یناـگمه 

تایرظن زین  یهاگ  دمآیم و 
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ریثأت دراد . رارق  ییایفارغج  ضرع  طخ  کی  رد  میلقا  کی  گرزب  ياهرهش  همه  دوب  دقتعم  يدوعـسم  دشیم . زاربا  هنیمز  نیا  رد  یتفگش 
. دوب هداعلاقراخ  ناناملسم  ییایفارغج  شناد  رب  یمزراوخ 

هک اجنآ  ات  تشاد  رایسب  تهابش  یمزراوخ  باتک  اب  هک  دش  فیلأت  ۀعبـسلا  میلاقالا  بیاجع  باتک  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  لوا  همین  رد 
باتک درف  هب  رصحنم  یطخ  هخسن  رد  تسا . یگدیچیپ  ماهبا و  رد  باتک  نیا  فلؤم  مان  زونه  تسوا . باتک  زا  یـسیونور  تفگ  ناوتیم 

ریقف هدنب  ار  دوخ  همدـقم ، رد  فلؤم  تسا . هدـمآ  بارهـس  فلؤم  مان  دراد ) دوخ  رب  ار   1309 خـیرات 709 / هک  ایناتیرب  هزوم  رد  دوجوم  )
هب ار  وا  یـضعب  دناهدیمان و  نویبارـس  نبا  ار  وا  یـضعب  دراد . هقباس  رتمک  ناملـسم  نانادایفارغج  نایم  یمان  نینچ  هک  تسا  هدیمان  بارهس 
زین باتک  ناونع  دناهدیمان . لولهب  نب  نسحلا  وبا  ار  وا  رگید  یخرب  دناهتسناد . نویبارـس  نب  ییحی  ینعی  نارود ، نآ  فورعم  بیبط  هابتـشا 

، باتک نتم  هب  هجوت  اب  تسین . اهیتفگش  زا  ینخـس  باتک  رد  اریز  تسا ؛ كوکـشم  هدمآ ، هعبـسلا » میلاقالا  بیاجع   » یطخ هخـسن  رد  هک 
تاعالطا درک . نییعت  دادـغب  هب  ناـیهیوب  ندـمآ  زا  شیپ  ینعی   945 - 902 / 334 ياهلاس 289 - هلـصاف  رد  ار  نآ  فیلأـت  خـیرات  ناوتیم 

بتکم راذـگناینب  یخلب  دـیز  وبا  رـصاعم  يو  تسا . هدوب  میقم  اجنآ  رد  تفگ  ناوتیم  کش  نودـب  هک  تسا  قیقد  نانچ  قارع  زا  فلؤم 
ینانوی يایفارغج  بتکم  شور  رب  يو  باتک  اریز  تشاد ؛ روکذم  بتکم  اب  فلاخم  الماک  یشور  یلو  دوب ؛ یخلب ) بتکم   ) ایفارغج میدق 

هب هک  تسا  یلـصفم  تاعالطا  يواح  باتک  همدقم  دراد . توافت  مه  یمزراوخ  ضرالا  ةروص  شور  اب  يدودـح  ات  تسا و  هدـش  هتـشون 
زاغآ رد  دراد . توافت  یمک  ضرالا  ةروص  اب  بلاطم  يدـنبلصف  رد  بارهـس  باتک  درک . مسر  یعبرم  حطـسم  هشقن  ناوتیم  نآ  کمک 
اهدور اههمـشچ و  اـههوک ، رامـش  ریازج ، اـهایرد ، فـصو  هب  بیترت  هب  سپـس  دـنکیم ؛ داـی  ار  فـلتخم  میلاـقا  اهرهـش و  رامـش  باـتک 

؛  ج1 یمالـسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  تفگ  ناوتیم  یلک  روطهب  دنکیم . میـسقت  اهمیلقا  رب  ار  اهنیا  همه  همتاخ  رد  دزادرپیم و 
ص62
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. تسا كدنا  رایسب  ینانوی  عبانم  زا  سبتقم  بلاطم  ظاحل  زا  باتک  ود  نایم  فالتخا  هک 

هک یمزراوخ  بلاطم  رب  هتساوخیم  فلؤم  ایوگ  تسا . یمالسا  رگید  عبانم  زا  لوقنم  بلاطم  یناوارف  رد  بارهـس  باتک  یـساسا  تیمها 
زا يو  فصو  تسا . قداص  الماک  اهدور  اههوک و  هرابرد  صوصخب  هتکن  نیا  دیازفیب . ياهزات  ياههیام  دوب ، هدمآ  مهارف  شیپ  نرق  کی 

فـصو رد  وا  درک . بلج  ار  جـنرتسل  هجوـت  نرق 19 )  ) هتـشذگ نرق  متفه  ههد  رد  هک  تساـسر  ناـنچ  دادـغب  رد  هلجد  ياـهلاناک  هـکبش 
سانشرواخ تسوگ  هک  تسا  هدرک  فیصوت  نانچ  ار  لین  ياتلد  بارهـس  درک . سابتقا  بارهـس  باتک  زا  یـساسا  یبلاطم  داوس  نیمزرس 

هکنیا تسین  فطل  زا  یلاخ  نآ  رکذ  هک  ياهتکن  نیرخآ  تسا . هدوب  اجنآ  مدرم  زا  هتخانـشیم و  کیدزن  زا  ار  رـصم  بارهـس  دـیوگیم :
کبـس یلو  تسا ، لوادـتم  یملع  رثن  حطـس  رد  يو  کبـس  هدـش و  هتـشون  يرتراوتـسا  یبرع  هب  یمزراوخ  رثا  اب  هسیاـقم  رد  بارهـس  رثا 

زونه یبرع  نابز  هب  یملع  ياـههلاسر  رثن  کبـس  یمزراوخ  نارود  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  تسا و  هدـیچیپ  ناـبز  ظاـحل  زا  یمزراوخ 
مان زین  ( 873 / 260  ) يدنک قاحـسا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  رادـمان ، فوسلیف  یمزراوخ  رتناوج  رـصاعم  زا  هک  دراد  اج  تسا . هدوبن  لماک 

زا یکی  تسا و  نیمز  ینوکـسم  قطاـنم  فصو  باـتک  نیا  تشون . ضرـالا  نم  رومعملا  مسر  ماـن  هب  یباـتک  اـیفارغج  رد  يدـنک  میربـب .
نامه ضرالا  نم  رومعملا  مسر  باـتک  يوق  لاـمتحا  هب  تسا . هدـش  تبث  يو  ماـن  هب  سویملطب  ياـیفارغجلا  باـتک  ياـههمجرت  نیتسخن 

يرگید عون  یمالسا  هرود  ددعتم  تافیلأت  رد  ونیّلن  هتشون  هب  تسا . هدرک  هدافتسا  نآ  زا  اهسونایقا  هب  طوبرم  لصف  رد  يدوعـسم  هک  تسا 
لیاوا رد  موجن  ماکحا  نادنمـشناد  ار  شور  نیا  تسا . هدوب  يواسم  ياهتمـسق  هب  میـسقت  نآ  ساسا  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  رمق  لزاـنم  زا 

زا دعب  تسا . هدوب  يدنک  درک  يوریپ  شور  نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دیاش  دندرک و  سابتقا  يدـنه  ياهباتک  زا  يرمق  يرجه  موس  نرق 
یخلب دمحم  نب  رفعج  رشعم  وبا  فورعم  مجنم  يو 
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نتسناد هب  رـشعم  وبا  ترهـش  دوب . هدرک  فیلأت  دنه  يامکح  شور  رب  ار  ۀیوهألا  ّریغت  حایرلا و  راطمالا و  باتک  هک  تسا  ( 886 / 272 (م .
رد هرـصب  هب  یـسابع  هفیلخ  قفوم  یـشکرکشل  رد  يو  تسا . هدوب  رایـسب  يو  زا  سپ  مه  شنارـصاعم و  ناـیم  رد  مه  موـجن ، ماـکحا  ملع 

. دوب هارمه  وا  اب  جنزلا  بحاص  شروش  ندناشنورف  يارب   262 ای 259 -  270 ياهلاس 267 -
باتک نیا  تسا . هدـمآ  وا  موجنلا  ملع  تابثا  باتک  رد  لماک  روطهب  الامتحا  موجن  ماـکحا  راـبتعا  تحـص و  رب  رـشعم  وبا  یفـسلف  ناـهرب 

ات 235، ای 229  ياهلاس 228  رد  هدـش  هتـشون  ریبکلا ، لخدـملا  باتک  زا  هلاقم  نیتسخن  رد  لیـصفتب  نآ  زا  یلو  تسین ؛ تسد  رد  نونکا 
ینوطالفاون شنیب  زا  یگنر  هک  نایناّرح  ییوطـسرا  شور  اب  رـشعم  وبا  رظن  رد  موجن  ماکحا  راـبتعا  تحـص و  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  نخس 

زا دریذپیم ) ریثأت  نآ  زا  هچنآ  و  ، ) کلف نایم  طابترا  هب  تبسن  ناسنا  تخانش  تفرعم و  هک  دوب  دقتعم  رشعم  وبا  دوب . ریاغم  الماک  تشاد 
دقتعم میکح )  ) سمره روآیحو  ربمایپ  هب  نایناّرح  تسا . هدوب  یهلا  ماهلا  نآ  ردصم  هکلب  هدـماین  مهارف  لقع ، ینعی  وا ، لالدتـسا  يورین 

سیردا یناریا و  هاش  گنـشوه  اب  ار  سمره  راـب  نیتسخن  نیارباـنب  دـنک ؛ یناـهج  ار  وا  تیـصخش  هک  دـمآرب  ددـصرد  رـشعم  وبا  دـندوب .
يوریپ نآ  زا  رـشب  دارفا  همه  هک  هتـشاد  دوجو  ناـهج  زاـغآ  رد  یبئاـص  شیک  هک  دوب  دـقتعم  رـشعم  وـبا  تسناد . یکی  یماـس  خوـنخا ) )

هدش نوفدم  كاخ  ریز  رد  ناهفـصا  رد  ع )  ) حون نافوط  زا  شیپ  تسا  یعدم  هک  ياهخـسن  هیاپ  رب  زین  هیرظن و  نیا  قبط  يو  دناهدرکیم .
طسوتم تاکرح  دنادرگیمزاب . رـشب  هب  ار  ییوگـشیپ  هرود  یقیقح ، موجن  ملع  هک  دوب  دقتعم  وا  درک . فیلأت  ار  تارازه  جیز  باتک  دوب ،

رتشیب رـشعم  وبا  تمـسق  نیا  رد  تسا . هدش  نییعت  يدنه  ياهرتماراپ  زا  هدافتـسا  اب  و  هگوی )  ) اگوی يدـنه  شور  اب  جـیز  نیا  رد  تارایس 
. تسا هدوب  دنراد ، يدنه  أشنم  ود  ره  هک  دنکرالا ، جیز  و  يرازف )  ) دنه دنس  جیز  رب  یکتم 

ياهوگلا یلو  هدـش ؛ هتفرگ  تسا ، يدـنه  عبانم  نویدـم  هک  یناریا ، هاشلا  جـیز  زا  وا  ياهرایـس  تالداعم  ياهیگژیو  أدـبم و  راهنلا  فصن 
، يدـنه رـصانع  زا  هک  ياهزیمآ  اب  حون  نافوط  زا  شیپ  جـیز  نیا  بیترت  نیدـب  تسا . هدـش  سابتقا  یـسویملطب  ياهـشور  زا  يو  ياهراّیس 

یناریا و
65 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

تسا . یتسرد  هیرظن  رشب  یگنهرف  ياهتّنس  یلصا  ییادتبا و  تدحو  هیرظن  هک  دنکیم  تباث  تسا  هتساخرب  ینانوی 
ثرومهط و نامز  مدرم  تشاد و  دوجو  اهنآ  تاـکرح  لـلع  بکاوک و  طاـسوا  جارختـسا  يارب  یـصخشم  راودا  اـهلاس و  هاـشلا  جـیز  رد 

میدق ناینادلک  ناریا و  دنه و  ناهاش  نادنمـشناد و  رتشیب  دـندیمانیم و  تارازه  راودا  اهلاس و  ار  اهنآ  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  ینایناریا 
دوخ ناـمز  دوجوم  ياـهجیز  زا  ار  جـیز  نیا  رـشعم  وبا  دـندرکیم . جارختـسا  راودا  اـهلاس و  نیا  زا  ار  بکاوک  طاـسوا  لـباب  ناـمدرم  زا 

جارختـسا نآ  زا  ار  رایرهـش  جـیز  نامجنم  اهدـعب  تفای . اهنآ  همه  نیرترـصتخم  نیرتتسرد و  ار  نآ  شیاـمزآ ، زا  سپ  دوب و  هدـیزگرب 
نرق رد  دوب . هدروآرد  یـسراپ  بلاق  هب  ار  يدنه  ياهدصر  ینعی  دوب ، راوتـسا  زدگنگ  هعلق  راهنلا  فصن  طخ  رب  رـشعم  وبا  جـیز  دـندرک .

رب هک  تسا  یگرزب  دـلجم  رـشعم  وبا  جـیز  تشون : نینچ  نآ  هرابرد  تشاد  یفاک  عالطا  جـیز  نیا  زا  هک  هفیلخ  یجاح  يدالیم ، مهدـفه 
یناریا ریغ  یناریا و  زا  باسح  لها  قافتا  هب  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  شیاتـس  ار  بتکم  نیا  وا  تسا . هدـش  فیلأت  نایـسراپ  بتکم  ساـسا 

ماـن یناریا » ياـهلاس   » ار نآ  اـم  ناـمز  مدرم  دـندیمانیم و  ناـهج » ياـهلاس   » ار نآ  هک  تسا  اـهیناریا )  ) هورگ نیا  هرود  اـههرود ، نیرتهب 
هک گرزب » لاس   » ای يربک » هنـس   » لوط و  ناهج » تایح  ياهنارود   » هب طوبرم  تایرظن  اب  یناهیک » ياههرود   » هب رـشعم  وبا  هجوت  دـناهداد .
رد هنیمز ، نیا  رد  رـشعم  وبا  شـشوک  دراد . کیدزن  طابترا  دناهتـشون  لاس  رازه  شـش  یـس و  ار  نآ  لوط  اـهبرع  نایدـنه و  سویملطب و 
رد هک  ریبکلا  لخدـملا  ای  موجنلا  ماـکحا  ملع  یلا  لخدـملا  ناونع  اـب  وا  گرزب  هلاـسر  همجرت  دراد . ناوارف  یتیمها  یناـسنا  مولع  خـیرات 

یمومع لئاسم  درک . ناوارف  کـمک  نیمز  برغم  رد  تاـیرظن  نیا  جاور  هب  تفرگ  تروص  یتاـملد  ناـمره  هلیـسو  هب  لاس 1140  دودح 
رد ار  دوخ  وا  هک  يروطهب  دوب ؛ هدرک  لوغشم  ار  رشعم  وبا  نهذ  نامز ، هبساحم  میوقت و  هب  طوبرم 
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حیـضوت يارب  وا  هک  تسناد  ناوتیم  يو  تارازه  هدشمگ  باتک  زا  هدنامیقاب  هعطق  کی  زا  درکن . روصحم  یناریا  يدـنه و  شناد  ورملق 
نیرخآ تشاد ، یمهس  ینانوی  بتکم  جیورت  رد  یمزراوخ  یسوم  نب  دمحم  دننامه  رشعم  وبا  دنچره  تسا  هدیشوک  ردقچ  ءیسن  يانعم 

نرق زاغآ  زا  هک  تسا  ملـسم  دـندوب . هدـشن  كورتم  الماک  زونه  روکذـم  بتاـکم  اریز  دوب ؛ زین  يدـنه  یناریا و  بتکم  ود  گرزب  جّورم 
هب درک . رد  هب  نادـیم  زا  ار  يدـنه ) یناریا و   ) رگید بتکم  ود  ناناملـسم  یـضایر  يایفارغج  ورملق  رد  یناـنوی  بتکم  يرمق  يرجه  موس 

یناریا يدنه و  بتکم  فعـض  تلع  دوب . نانوی  بتکم  یـضایر  يایفارغج  رد  جـیار  بتکم  يرمق  يرجه  موس  نرق  همین  زا  رگید  ترابع 
هتخادرپ لوادج  ندرب  راکهب  هقیرط  دـعاوق و  رکذ  هب  ارـصحنم  ناگدنـسیون  تشاد و  فرـص  یلمع  گنر  نآ  تافیلأت  بلاغ  هک  دوب  نیا 

قیقد تاظحالم  یـصخش و  ياهدـصر  رد  هکنانچ  درکیم  هدنـسب  نآ  هب  هک  یمجنم  دنتـشادن . لیالد  نیهارب و  رکذ  هب  یهجوت  دـندوب و 
يرظن و لـیلحت  يواـح  بتکم  ود  نیا  تاـفیلأت  اریز  دور ؛ رتارف  دـیلقت  هلحرم  زا  تسناوـتیمن  تشادـن ، یفاـک  نیرمت  هبرجت ، زا  لـصاح 

فرط زا  دنراد . زاین  یـشور  نینچ  هب  هک  دنتـسناد  دندش  انـشآ  سویملطب  سدیلقا و  تافیلأت  اب  ناناملـسم  هک  یماگنه  دوبن . دعاوق  قیبطت 
شناد ذوفن  بجوم  زایتما  نیا  دنتفرگ و  ارف  ار  نآ  يرتعماج  تروص  هب  ناناملسم  تشاد و  يرتشیب  لومش  تعـسو و  ینانوی  ثاریم  رگید 

یتاـفیلأت تروـص  هب  یناریا  يدـنه و  ثاریم  هک  دوـب  نیا  یناریا  يدـنه و  بتکم  فعـض  لـماوع  رگید  زا  دـش . بارعا  ناـیم  رد  یناـنوی 
. دوب هتفرگ  ماجنا  یعمجهتسد  مظنم و  راک  لکش  هب  ینانوی  ثاریم  هک  یلاح  رد  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  يدرف  ياهششوک  یپ  رد  هناگادج و 
-813 / 218 - 198  ) نومأم دـش ، زاغآ  ( 823 - 809 / 193 - 170  ) دیـشرلا نوراه  نارود  زا  همکحلا  تیب  اـی  همکحلا  ۀـنازخ  داـینب  نوچ 

یلوط دیشخب و  تیمسر  زکرم  نیا  هب  ینانوی ، ياهباتک  ندروآ  يارب  یقرش  مور  هب  يدارفا  مازعا  یملع و  صاخ  تأیه  نتـشامگ  اب  ( 823
رد تفالخ  فلتخم  یحاون  زا  بهذم ، نید و  زا  رظنفرص  اهتلم  همه  ناگدنیامن  دش و  زاغآ  دادغب  رد  یملع  همجرت  تضهن  هک  دیـشکن 

یتدم رد  دندرک و  تکرش  نآ 
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یبرع نابز  هب  دوب ، نانوی  شناد  یساسا  داینب  هک  ار  سویملطب و ...  يروص ، سونیرام  سدیلقا ، وطسرا ، سونیلاج ، طارقب ، تافیلأت  هاتوک 
خیرات رد  ياهزات  نارود  يو  راثآ  همجرت  اب  اریز  تفاـی ؛ زاـتمم  یتیعقوم  ناـنادایفارغج  ناـیم  رد  سویملطب  دـعب  یکدـنا  دـندرک و  همجرت 

ایفارغجلا یلا  لخدملا  يرگید  عماجلا و  یکی  وا  گرزب  فیلأت  ود  هک  تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب  دـش . زاغآ  ناناملـسم  يایفارغج  موجن و 
یطـسجملا هب  بارعا  ناـیم  رد  عماـجلا  تسا . هدوب  هجوت  دروم  يو  راـثآ  همه  زا  رتشیب  تسا ، هرهـش  اـیفارغجلا  باـتک  ماـن  هب  ـالومعم  هک 

یکمرب ییحی  روتسد  هب  تسا ، فورعم  میدق » لقن   » هب هک  نآ  همجرت  نیتسخن  دش . همجرت  نایـسابع  هرود  رد  رابنیدنچ  هک  تفای  ترهش 
یفوص نمحرلا  دـبع  یناّتب و  نوچ  ینامجنم  سرتسد  رد  تفرگ و  تروص  ینایرـس  نتم  يور  زا  همجرت  نیا  دـش . ماجنا  ( 805 / 190 (م .

رد نومأم  نارود  رد  هک  رطم  نب  فسوی  نب  جاّجح  همجرت  اما  تسا ؛ هتـشادن  ینادـنچ  شزرا  همجرت  نیا  ءارآ  قافتا  هب  یلو  تفرگ ، رارق 
-810 / 260 - 194  ) قاحـسا نب  نینح  نینچمه  تسا . هدوب  ینایرـس  نتم  زین  همجرت  نیا  ذـخأم  تسا . رتـهب  دـش  ماـجنا  لاس 212  دودح 
. درک يراکتـسد  ار  وا  هـمجرت  ( 901 - 834 / 319 - 288  ) ینارح هّرق  نب  تباـث  اهدـعب  هـک  تـسا  هدرک  هـمجرت  ار  باـتک  نـیا  زین  ( 873

لاس زا  ياهنومرق  درارژ  ار  یطسجملا  یبرع  نتم  رابنیتسخن  تشاد و  یمهم  شقن  یطـسو  نورق  ياپورا  رد  باتک  نیا  یبرع  ياههمجرت 
نوچ یتامدـقم  هرابرد  لّوا  هلاقم  تسا : لیذ  حرـش  هب  هلاقم  هدزیـس  لماش  یطـسجم  درک . همجرت  نیتـال  ناـبز  هب  دـعب  هب  يدـالیم   1175
لوط دـننام  دالب  ياهـضرع  فالتخا  توافت  هرابرد  مود ، هلاقم  ملاع ؛ زکرم  رد  نیمز  ندوب  تباـث  نیمز و  نامـسآ و  تیورک  رب  لالدتـسا 

بالقنا و لادـتعا و  طاقن  هب  دیـشروخ  ندیـسر  نامز  نییعت  هرابرد  موس  هلاقم  فلتخم ؛ ياهمیلقا  رد  علاطم  بطق و  عاـفترا  بش و  زور و 
تاکرح فالتخا  هرابرد  مجنپ  هلاقم  ضرع و ؛...  لوط و  رد  هام  لدـتعم  تاکرح  هرابرد  مراهچ  هلاقم  یـسمش و ؛...  لاـس  هزادـنا  سپس 

متـشه هلاقم  تباث ؛ ناگراتـس  هرابرد  متفه  هلاقم  اهنآ ؛ ياهفوسک  نیّرین و  لابقتـسا  عامتجا و  هرابرد  مشـش  هلاقم  نآ و ؛...  باسح  هاـم و 
ضرع لوط و  نییعت  تباث و  ناگراتس  هرابرد 
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68 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نادرگرـس و هراتـس  جـنپ  هرابرد  مهدزاود  هلاقم  لوط ؛ ثیح  زا  نادرگرـس  هراتـس  جـنپ  تاکرح  هرابرد  مهدزای  مهد و  مهن ، هلاقم  اـهنآ ؛

باتک مان  هب  يرگید  باتک  سویملطب  دـنکیم . ثحب  اهنآ  ياـفتخا  روهظ و  نادرگرـس و  هراتـس  جـنپ  ياهـضرع  هراـبرد  مهدزیـس  هلاـقم 
يو یطسجملا  رب  یلیذ  هلزنم  هب  تسا و  ناهج  تشونرس  رب  ناگراتس  ریثأت  هرابرد  هلاقم  راهچ  لماش  هک  دراد  هعبرالا  تالاقملا  ای  هعبرالا 
نب نینح  نومأم  ناـمز  رد  اهدـعب  درک . همجرت  ار  نآ  800 م ) / 184 م .  ) قیرطب ییحی  وبا  یـسابع  روصنم  نارود  رد  هک  دوریم  رامـش  هب 

دندرک . همجرت  ار  نآ  ینارح  هّرق  نب  تباث  قاحسا و 
ضرع و هک  تسا  یموجن  ياهلودـج  وا  يایفارغج  باتک  ساسا  لـیلد  نیمه  هب  ناداـیفارغج ؛ اـت  دوب  نادیـضایر  مجنم و  رتشیب  سویملطب 

ییایفارغج هشقن  کی  میـسرت  يارب  ياهمدـقم  يو  باتک  هدـش  هتفگ  هک  ییاج  ات  تسا  هدرک  نییعت  ار  ناهج  نوکـسم  مهم و  طاـقن  لوط 
دزادرپب . نآ  فصو  هب  هکنیا  هن  دنک  مسر  ار  نیمز  هشقن  هک  هدوب  نیا  سویملطب  فده  دیاش  تسا . هدوب 

هداعلاقوف ترهـش  تشاد  طابترا  گرزب  ياهرهـش  لودج  اب  انایحا  دش و  جارختـسا  یطـسجملا  زا  اهدعب  هک  ياهداس  یموجن  ياهلودـج 
تبـسن نواث  هب  ار  هداس  یموجن  ياهلودج  یلو  تسا ؛ سویملطب  هب  قلعتم  هدوب و  لقتـسم  یباتک  اهلودج  نیا  هک  هدش  مولعم  اریخا  تفای .

سویملطب جـیز  مان  هب  مالـسا  ناهج  رد  هک  یباتک  نیاربانب  تسا ؛ هدوب  يدالیم  مراـهچ  نرق  رد  نآ  حراـش  نواـث ، هک  یلاـح  رد  دـناهداد ،
نارود رد  جیز  نیا  اب  ناناملـسم  ییانـشآ  ارهاظ  تسا . هتـشادن  یطابترا  چـیه  یطـسجملا  اب  هدوب و  اهلودـج  نیا  هب  طوبرم  هدـش  فورعم 
یمهم شقن  مالسا  ناهج  رد  جیز  هملک  راشتنا  رارقتسا و  رد  دیشرلا  نوراه  يوق  لامتحا  هب  تسا . هدوب  ناینایرس  قیرط  زا  دیـشرلا  نوراه 

یتح هک  دناهداد  تبسن  سویملطب  هب  تسردان  هب  هکرعم ) « ) همحلم  » مان هب  ار  يرگید  باتک  ناناملسم  تسا . هتشاد 
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نیا اهنت  موجن ، ياهباتک  همه  نایم  زا  تسا . تأیه  موجن و  هرابرد  باتک  نیا  اریز  دنکیمن ؛ قیبطت  باتک  رد  جردـنم  بلاطم  اب  نآ  ناونع 
ار یموجن  فلتخم  عیاقو  هتفرگ و  نآ  زا  ار  اهرهـش  ضرع  لوط و  نییعت  هدوب و  يو  ییایفارغج  همانگنهرف  رد  توقای  یـساسا  عبنم  باـتک 

عوـن کـی  یــضایر  ياـیفارغج  راـک  رد  نومأـم ) ناـمز  رد   ) سوـیملطب یبرع  ياـههمجرت  هدــیچیپ  خــیرات  تـسا . هدرک  ساــبتقا  نآ  زا 
ياـیفارغجلا یلا  لخدـملا  هب  تسا ، هتـشاد  باـستنا  یملع  عـبنم  مادـک  هب  اـههمجرت  نیا  تسین  موـلعم  دروآ و  دوـجو  هب  یگتخیمآمهرد 

لماکت رد  ار  سویملطب  تافیلأت  مهم  شقن  هک  دوشیمن  بجوم  تاظحالم  نیا  زا  کیچیه  یلو  نواـث  هداـس  ياهلودـج  هب  اـی  سویملطب 
ناهج رد  هعبرالا ) تالاقملا  ایفارغجلا ؛ باتک  یطسجملا ؛  ) يو هدربمان  فیلأت  هس  مکتسد  میراگنا . هدیدان  مالسا  ییایفارغج  ياههتـشون 

رارق مود  هجرد  رد  دبای و  شهاک  دوب  جیار  نآ  زا  شیپ  هک  یناریا  يدنه و  بتاکم  ذوفن  هک  تسین  تفگـش  تسا و  هتـشاد  جاور  مالـسا 
دریگ .

(، سویملطب هب  بوسنم   ) نواث هداس  ياهلودج  همحلم و  باتک  اصوصخ  سویملطب ، هدش  همجرت  راثآ  اب  یموجن ) ياهلودـج   ) جـیز جاور 
لوط و هرابرد  اهنآ  همه  ابیرقت  دیـسر . نایاپ  هب  کیبغلا  جیز  اب  هک  دش  یموجن  ربتعم  رثا  دنچ  دجوم  یمالـسا  ندـمت  رد  دوب و  طابترا  رد 

. یناّتب جیز  هلمج  زا  دوب ؛ هناگتفه  ياهمیلقا  رد  هدنکارپ  ییایفارغج  ياهناکم  ضرع 
هک دراد  ار  شقن  نامه  ناناملسم  نایم  رد  ( 929 / 317 م .  ) یناّتبلا رباج  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ولیدس  يوسنارف  فورعم  قرشتسم  هتفگ  هب 

همه اـبیرقت  یناـّتب  دـندرک . هئارا  دوب  هدـمآ  تسد  هب  ناـنآ  ناـمز  اـت  هک  ار  ییاهـشناد  عومجم  ود ، ره  اریز  ناـینانوی ؛ ناـیم  رد  سویملطب 
راثآ یـضعب  رد  یتاحالـصا  وا  دینارذگ . يوامـس  مارجا  ندرک  دـصر  هب  هّقر  هناخدـصر  رد   306 لاـس 264 - زا  ار  دوخ  یملع  یگدـنز 

یباص جیز  هب  فورعم  وا  یموجن  ياهلودج  طقف  یناتب  تافیلأت  زا  دروآ . لمع  هب  هعبرالا  تالاقملا  باتک  رد  صوصخب  سویملطب 
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نوطالفا يدالیم  لاس 1140  رد  تسا . هدـمآ  نآ  رد  موجن  لئاسم  همه  دراد و  لصف  تصـش  رب  غلاـب  لّـصفم  ياهمدـقم  هک  هدـنام  اـجرب 
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رد تسا . هدش  دوقفم  یناّتب  لوادج  همه  هک  دناهتـشون  دـش . اپورا  رد  یناتب  ترهـش  ثعاب  هک  درک  همجرت  نیتال  هب  ار  باتک  نیا  یلوویت 
هک همدـقم  مشـش  لصف  مینک : هراشا  دراد  طابترا  هملک  دودـحم  يانعم  هب  ایفارغج  اـب  هک  یباـص  جـیز  زا  ییاهتمـسق  هب  تسا  مزـال  اـجنیا 

نیا بلاطم  ماـمت  ونیّلن  رظن  هب  دراد . یـصاخ  تیمها  دـیوگیم ، نخـس  لّـصفم  نآ  يور  ياـهایرد  هراـبرد  تسا و  نیمز  یمومع  فصو 
زا تسا  هدرک  همجرت  ار  نآ  یلوویت  نوطـالفا  هک  لـصف  نیا  ریازج  اـهایرد و  فـصو  تسا . هدـش  هتفرگ  سوـیملطب  ياههتـشون  زا  لـصف 

بوسنم تشاد  جاور  اهسونایقا  هرابرد  نیمزبرغم  ییایفارغج  تافاشتکا  نارود  ات  هک  یتاروصت  همه  دوب و  هدش  هتخانـش  اپورا  رد  زابرید 
دید اب  ناناملـسم  ییایفارغج  ياههتـشون  هب  هک  دش  ثعاب  درک و  بلج  ار  اپورا  نادنمـشناد  رظن  همدـقم ، لصف  نیا  همجرت  تسا . یناّتب  هب 
هداد هئارا  دـندوب ، هدرک  سابتقا  نانوی  بتکم  ناسیونایفارغج  زا  ناگتـشذگ  اهنرق  هک  ار  ناهج  فصو  نیرتلماک  اریز  دـننک ؛ هاـگن  يرتهب 

رد نآ  زا  ییاهتمـسق  هک  يروطهب  دـندرک ؛ هدافتـسا  نآ  بلاطم  زا  دـندوب  یفـصو  يایفارغج  رادـفرط  هک  ییاهنآ  یناّتب  نارـصاعم  زا  دوب .
راکـشآ نآ  رد  یناّتب  رثا  هک  هدـش  رارکت  هملکهبهملک  نانچ  رگید ، عبانم  زا  لـقن  هب  یناـهیج ، همادـق و  يدوعـسم ، دـشر ، نبا  ياههتـشون 

: مینکیم لقن  انیع  ار  نآ  زا  ییاهشخب  روبزم  همدقم  تیمها  ظاحل  هب  تسا .
ياهطقن دـننامه  جوربلا  کلف  ربارب  رد  تسا و  طیحم  نآ  رب  تهج  همه  زا  اوه  تسا و  کـلف  ناـیم  رد  نآ  زکرم  تسا و  رودـم  نیمز  »... 

رحب رد  تسا و  دابآ  هریزج  شش  دراد و  مان  تادلاخ  هک  يریازج  زا  ار  نیمز  هرومعم  دودح  تسا و  زیچان 
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يدابآ ياصقا  رد  دیـشروخ  یتقو  هک  دناهتـسناد  تعاس  هدزاود  ار  نیچ  يدابآ  ياصقا  ات  اـجنآ  زا  دـناهتفرگ . تسا ، عقاو  یبرغ  سوناـیقا 
نیمز هریاد  فصن  نیا  دراد و  رارق  یبرغ  سونایقا  رحب  رد  هک  تسا  روکذم  دابآ  ریازج  نیتسخن  رب  نآ  عولط  زاغآ  دـنکیم ، بورغ  نیچ 

يریگهزادـنا رد  هک  یلیم  قباطم  تسا  لیم  دـصناپ  رازه و  هدزیـس  نآ  تفاـسم  دـناهدش و  هاـگآ  نآ  زا  هک  تسا  ياهرومعم  لوط  تسا و 
رد یلوث  هریزج  رد  لامـش  هیحان  ات  اوتـسا  طخ  لحم  زا  ینادابآ  هک  دندید  دـندرک و  رظن  اهـضرع  رد  نآ  زا  سپ  تسا . هتفر  راک  هب  نیمز 

برغم هب  قرـشم  زا  ار  نیمز  اوتـسا  طخ  هک  دناهتفگ  دباییم و  همتاخ  تسا ، تعاس  تسیب  نآ  زور  نیرتزارد  لوط  هک  ایناتیرب ،)  ) هیناطرب
، بونج هب  لامـش  زا  يراهنلافصن )  ) يرگید طخ  درذگیم و  دراد ] مان  بیدنرـس  هک   ] ياهریزج زا  شبح  دنه و  نایم  رد  دـنکیم . یط 
هک تسا  ءزج  تصـش  دودـح  یلوث  هریزج  ات  اوتـسا  طخ  زا  اهـضرع  تسا و  ضرـالا  ۀـبق  اـجنآ  هک  دـنکیم  عطق  هریزج  نیا  رد  ار  اوتـسا 

ياصقا ات  شبح  ياصقا  زا  قرـشم  هب  برغم  زا  نآ  لوط  دناهتفگ  دناهدرک و  نیعم  ار  دنه  يایرد  هزادنا  و  تسا ...  نیمز  هریاد  مشـشکی 
هدش هدیشک  ربرب  هیحان  ات  هک  دراد  یجیلخ  هشبح )  ) شبح نیمزرـس  و  تسا ...  لیم  دصتفه  رازه و  ود  نآ  ضرع  لیم و  رازه  تشه  دنه 

يایرد هک  دراد  هبقع )  ) هلیا نیمزرس  يوس  هب  رگید  یجیلخ  و  تسا . لیم  دص  نآ  ضرع  لیم و  دصناپ  نآ  لوط  دراد ، مان  يربرب  جیلخ  و 
ناریا نیمزرـس  زا  هک  دراد  يرگید  جـیلخ  تسا و  لیم  دـصتفه  نآ  ضرع  لـیم و  دـصراهچ  رازه و  نآ  لوط  تسا . یبرع ) جـیلخ   ) مزلق

نیمزرـس جـیلخ  ود  نیا  نایم  تسا . لیم  دـصناپ  شـضرع  لیم و  دـصراهچ  رازه و  شلوط  تسا ، سراف  جـیلخ  شماـن  دوشیم و  جراـخ 
زا تسا . دابآ  ریغ  دابآ و  هریزج  داتفه  دصیـس و  رازه و  دودـح  نیچ ) دـنه و  يایرد   ) ینعی ایرد  نیا  همه  رد  دراد ...  رارق  نمی  زاـجح و 

طیحم تسا و  بیدنرـس  هریزج  نامه  هک  دراد  مان  ینانربط  تسا و  نیچ  راید  هب  کیدزن  اـیرد و  نیا  ياـصقا  رد  هک  ياهریزج  هلمج ، نآ 
توقای اجنآ  زا  دراد . ناوارف  ياهدور  گرزب و  ياههوک  تسا و  عقاو  دـنه  نیمزرـس  لباقم  رد  تسا و  لیم  رازه  هس  قرـشم  هیحان  زا  نآ 

نآ فارطا  دننک و  رداص  دروجال  خرس و 
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مان سلطا ) سونایقا   ) طیحم هک  یبرغ  سونایقا  يایرد  اما  تسا . رایـسب  ياههدـکهد  اهرهـش و  اـهنآ  رد  هک  تسا  داـبآ  هریزج  هن  هاـجنپ و 
نآ رب  یتشک  تسا و  هدش  هتخانش  تسا ، ایناتیرب )  ) هیناطرب ات  اقیرفا )  ) هشبح نیمزرس  ياصقا  رد  هک  نآ  لامـش  برغم و  هیحان  طقف  دراد ،

ءادعس ای  ناتخبکین  ریازج  ار  اهنآ  هک  تسا  يدابآ  ریازج  تسه ، نآ  رد  اقیرفا )  ) شبح نیمزرس  يوربور  هک  ياهریزج  شش  دوریمن و 
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یبرغم سونایقا  زا  هک  جیلخ  نیا  دراد . رارق  هریدغ  جیلخ  هب  کیدزن  هک  تسه  سلدنا  يوربور  سونایقا  نیا  رد  يرگید  هریزج  دـنیوگ و 
هک تسا  هیناطرب  ریازج  یبرغم  سونایقا  لامـش  هیحان  رد  دـسریم . مورلا  رحب  هب  هتـشذگ ، هتبـس  هجنط و  سلدـنا و  ناـیم  زا  دوشیم  ادـج 

یجیلخ کیدزن  زا  رصم ، مور و  يایرد  اما  تسا ؛ هنوگچ  هک  دنادن  سک  دوش و  رود  ینادابآ  زا  سونایقا  نیا  هاگنآ  تسا ، هریزج  هدزاود 
قرشم بناج  رد  ادیـص  روص و  ات  دیآیم  نوریب  تسا  سلدنا  لباقم  هریدغ و  هب  موسوم  ياهریزج  کیدزن  تسا و  یبرغم  سونایقا  زا  هک 

لیم دصتشه  ییاج  رد  لیم و  دصتفه  رگید  ییاج  رد  لیم و  دصـشش  ییاج  رد  نآ  ضرع  لیم و  رازه  جنپ  ایرد  نیا  لوط  دباییم . دادتما 
ياـیرد  ) سیردا ياـیرد  و  تـسا ، لـیم  دـصناپ  نآ  لوـط  دور . هـیمور  کـیدزن  لامــش  هیحاـن  يوـس  هـک  تـسا  یجیلخ  نآ  رد  تـسا و 

ایرد نیا  رد  تسا ، لـیم  رازه  ود  نآ  لوـط  دور ، شیپ  نوبراـن )  ) هنوـبرن نیمزرـس  يوـس  هک  دراد  يرگید  جـیلخ  دراد . ماـن  کـیتایردآ )
نآ طـیحم  هک  تسا  سنرق  هریزج  اـهنآ  زا  یکی  هـک  تـسا  گرزب  هریزج  جـنپ  هـلمج ، نآ  زا  هـک  تـسا  هریزج  ود  تصـش و  تـسیود و 

هیلّقـص تسا . لـیم  هاـجنپ  دصیـس و  نآ  طـیحم  هک  سربق  تسا . لـیم  دصیـس  نآ  طـیحم  هک  یندراـس )  ) هینادرـس و  تسا . لـیم  تسیود 
زا هایس ) يایرد  ای  تنوپ   ) سطنب يایرد  تسا و  لیم  دصیس  نآ  طیحم  هک  ترک )  ) شطیرقإ و  تسا . لیم  دصناپ  نآ  طیحم  هک  لیسیس ) )
هک يدور  تسا و  لیم  دصیـس  نآ  ضرع  لیم و  تصـش  رازه و  نآ  لوط  دراد و  دادـتما  گرزب  لوبناتـسا )  ) هینطنطـسق ات  اکیزال )  ) هقذال
مان فوزآ ) ای  قازآ  يایرد   ) سطیام هک  تسا  ياهچایرد  زا  لامش  هیحان  زا  دور  نیا  همـشچرس  دزیریم و  نآ  هب  دراد ، مان  انات )  ) سیانط

ار نآ  هچرگا  تسا ، یگرزب  يایرد  نآ  دراد و 
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يایرد زا  ییایرد  جیلخ  کی  هینطنطـسق  کیدزن  تسا و  لیم  دص  نآ  ضرع  لیم و  دصیـس  برغم  هب  قرـشم  زا  نآ  لوط  دنمان و  هچایرد 
. دزیریم هنارتیدم )  ) رصم يایرد  هب  هک  تسا ) هرمرم  يایرد  هب  هراشا   ) تسا يدور  ییوگ  هک  دوشیم  ادج  سطنب 

. تسا لیم  هس  هینطنطسق  رانک  رد  هرمرم )  ) جیلخ نیا  ضرع 
لیم و دصـشش  نآ  ضرع  لیم و  دصتـشه  قرـشم  هب  برغم  زا  نآ  لوط  تسا ، باوبالا  باب  ای  باب  يایرد  هک  رزخ )  ) ناگرگ يایرد  اما 

راـنک زا  تمـسق  نیتسخن  دـناهدرک ؛ تمـسق  هس  ار  نیمز  و  تسا ....  هدوب  داـبآ  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هریزج  ود  ناـگرگ  يوربور  نآ  رد 
هچایرد نایم  زا  و  سونایقا » ینعی ،  » گرزب يایرد  ات  تسا  هایـس ) ياـیرد   ) سطنب زا  هک  یجیلخ  لامـش و  هیحاـن  اـت  تسا  رـضخا  ياـیرد 

هیحان زا  تسا و  یبرغ  سونایقا  يایرد  لامـش  برغم و  زا  نیمز  زا  تمـسق  نیا  دودـح  دراد و  دادـتما  سطنب  يایرد  ات  فوزآ )  ) سطیام
نآ تسا و  هریزج  هبش  لکش  هب  نیمزرس  نیا  تسا و  سطیام  هچایرد  سیانط و  دور  قرـشم  هیحان  زا  تسا و  مور  رـصم و  يایرد  بونج 

( اقیرفا لحاوس  رد  دنه   ) شبح يایرد  ات  رصم و  يایرد  ات  دوشیم  عورش  بونج  هیحان  زا  نیمز  مود  تمـسق  دناهدیمان . اپورا )  ) یفورا ار 
يایرد نآ  بونج  رـصم و  شیرع  نآ  قرـشم  مور و  رـصم و  يایرد  نآ  لامـش  تسا و  دنه )  ) رـضخا رحب  برغم  زا  نیمز  تمـسق  نیا  و 

نآ و هطقن  نیرترود  ات  تسا  نیمز  يدابآ  هیقب  نیمز ، موس  تمـسق  دراد . مان  هیبول )  ) ایبول نیمز  تمـسق  نیا  اقیرفا و  ترواـجم  رد  شبح 
و دـنه ] سونایقا  تابعـش  زا  برع  يایرد   ] نمی يایرد  نآ  بونج  تسا و  هلیا  شیرع و  جـیلخ  دور و  سیانط و  دور  برغم  زا  شدودـح 
دنمان و گرزب  يایسآ  ار  نیمز  تمسق  نیا  تسا و  نیچ  نیمزرس  دوخ  قرشم و  تمـس  رد  نیچ  يدابآ  هطقن  نیرترود  نآ  قرـشم  دنه و 

تسا .»...  دابآ  ياهنیمزرس  اهتیالو و  اهمیلقا و  ياراد  نیمز  تمسق  هس  نیا 
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ای موجن  ملع  فیرعت  رد  شجیز  زاغآ  رد  یناّتب  تسین . یناّتب  جـیز  ییایفارغج  بلاطم  همه  لماش  لصف  نیا  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ 
شیارآ و يارب  اـهنآ  نیرتوـکین  هـبترم و  ثـیح  زا  اـهنآ  نـیرترب  ماـقم و  ثـیح  زا  اهــشناد  نیرتـگرزب  زا  دـیوگیم : یــضایر  ياـیفارغج 

تعانص ملع  دهدیم ...  شرورپ  ار  لقع  دشخبیم و  ییاناوت  كاردا  مهف و  هب  دوشیم و  رظن  رکف و  ینـشور  هیام  هک  اهنآ  نیرتبسچلد 
فوسک هام و  دیـشروخ و  عضاوم  زوروبش و  یتساک  ینوزف و  لوصف و  تاقوا و  اههام و  اـهلاس و  تدـم  نتخانـش  يارب  هک  تسا  موجن 
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ناوارف و دوس  اهنیا  هب  هتـسباو  روما  ریاس  كالفا و  بیترت  اهنآ و  لاکـشا  ندرک  ادـیپ  رییغت  ناگراتـس و  تشگرب  اـی  میقتـسم  ریـس  اـهنآ و 
راگدیرفآ تمظع  قمع  هب  دوشیم و  تابثا  وا  رب  ادخ  یگناگی  دنک  رظن  بوخ  دشیدنیب و  کین  اهنیا  رد  سکره  دراد و  گرزب  ياهدیاف 

َو ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : » تسا هدومرف  دوخ  دـنوادخ  دربیم . یپ  وا  عنـص  تفاـطل  تردـق و  تلـالج  تمکح و  یگدرتسگ  و 
یمزراوخ ضرالا  ةروص  اب  یلو  تسا ؛ یکی  یناغرف  اب  اـبیرقت  یناـتب  ياـهمیلقا  لودـج  ِباـْبلَْألا .» ِیلوُأـِل  ٍتاـیَآل  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا 

دننامتسرهف هعومجم  ود  لماش  هدروآ ، مهارف  سویملطب  راثآ  زا  هدافتسا  اب  یمزراوخ و  زا  يوریپ  هب  یناّتب  هک  ییاهلودج  دراد . فالتخا 
لودـج لـیمکت  یناـّتب  فدـه  هک  دوریم  ناـمگ  لّوا  هلهو  رد  تساـهنآ . لوـط  ضرع و  نییعت  اـب  رهـش  هـس  داـتفه و  تـسیود و  ماـن  زا 

رد یلو  هدمآ ، سویملطب  باتک  متـشه  هلاقم  رد  هک  ار  نادابآ  رومعم و  تیالو  راهچ  داتفه و  لّوا  تسرهف  رد  اریز  تسا ؛ هدوب  یمزراوخ 
تسا . هدرک  دای  تسین ، یمزراوخ  ضرالا  ةروص 

همکحلا تیب  اب  هوالعب  تسا ، یناّتب  نانطومه  زا  تباث  دوش . دای  سویملطب  باتک  رب  یناّرح  هّرق  نب  تباث  حرـش  زا  هک  دراد  اـج  اـجنیا ، رد 
. دیوگیمن اهنآ  هرابرد  يزیچ  دوخ  راثآ  رد  یلو  تسا ؛ هتشاد  طابترا  نومأم  نامز  نامجنم  یملع  لصاح  نومأم و 

هفسلف هب  نوچ  تشاد و  لاغتشا  یفاّرص  هب  ناّرح  رازاب  رد  یناوج  زاغآ  رد  هّرق  نب  تباث 
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نابز هب  بط  موجن و  یضایر ، قطنم ، رد  باتک  وا 150  دش . طلسم  یبرع  ینایرس و  ینانوی ، نابز  هس  رب  درک و  يدایز  تفرـشیپ  تخادرپ 
هب ار  وا  دـمحم  تفرگ . ارف  رکاش  نب  یـسوم  نب  دـمحم  زا  ار  تأیه  ملع  تباث  درک . فیلأت  ینایرـس  نابز  هب  رگید  باـتک  هدزناـپ  یبرع و 

تبـسن تباث  هب  زین  ار  سویملطب  يایفارغجلا  باتک  همجرت  دمآ . رامـش  هب  دضتعم  رابرد  نیمجنم  هلمج  زا  وا  درک و  یفرعم  هفیلخ  دـضتعم 
هک راهنلا  فصن  طخ  يریگهزادنا  زا  تباث  دایز  لامتحا  هب  تسا . هدرک  حالصا  مه  ار  یطـسجملا  میدق  ياههمجرت  زا  یکی  يو  دناهداد .

ياههمجرت همه  يو  دـیوگیمن . ینخـس  هرابنیا  رد  شراثآ  رد  یلو  تسا ؛ هتـشاد  عالطا  هدـش ، ماـجنا  نومأـم  ناـمز  ناـمجنم  هلیـسو  هب 
تسا . هتخانشیم  بوخ  هدرک  شراثآ  رد  هک  یتاراشا  هب  هجوت  اب  ار  سویملطب  ینایرس 

فیلأت اهلودج  تروص  هب  یموجن  یباتک  یفدص  یلع  نسحلا  وبا  سنوی ، نبا  نایمطاف  نارود  رد  رـصم  رد  یناّتب  زا  دعب  نرق  کی  دودـح 
نارود رد  هک  ار  راهنلا  فصن  طخ  هبـساحم  فصو  یناّتب  فالخرب  سنوی  نبا  باتک  نیا  رد  دوب . یناّتب  جـیز  دـننامه  راـبتعا  رد  هک  درک 

لاس رد  هرهاق  رهـش  يانب  نایمطاف و  تسد  هب  رـصم  حتف  دهاش  یناوج  رد  يو  تسا . هدرک  لقن  لیـصفتب  دوب ، هدش  هبـساحم  هفیلخ  نومأم 
مکاحلا هفیلخ  نامرف  هب  هک  تخادرپ  ییاهدـصر  هب  ( 386 - 365  ) یمطاف هللااب  زیزعلا  تفـالخ  ماـیا  رد  سنوی  نبا  تسا . هدوب  يرمق   359

دننام سنوی  نبا  درک . دیدجت  رگید  راب  ار  اهدصر  نآ  دش ، زیزعلا  نیشناج  یگلاس  هدزای  نس  رد  يرمق  لاس 386  رد  هک  یمطاف  هللا  رماب 
مّطقملا هوک  رب   990 لاس 380 / دودـح  رد  شیاهلودـج  میظنت  رد  ار  دوخ  راک  تسا و  هدوب  نایمطاف  رابرد  مجنم  نومأم  راـبرد  ناـمجنم 

ابیرقت دوب و  یقاب  نایمطاف  نارود  نایاپ  ات  هک  دش  یمطاف  هفیلخ  مکاحلا  همکحلا » راد   » ءزج اهدـعب  هک  درک  زاغآ  ياهناخدـصر  رد  هرهاق 
لیلد هب  هک  ار  شیاهلودج  سنوی  نبا  دوب . یسابع  نومأم  نوراه و  نارود  همکحلا  تیب  فورعم  نامزاس  دننامه 
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يو درب . ناـیاپ  هب  399 ق )  ) دوخ تافو  زا  شیپ  یکدـنا  تفای ، ناونع  ریبکلا  یمکاحلا  جـیزلا  یمطاف  هفیلخ  هللا  رماب  مکاـحلا  هب  باـستنا 

زا تسا . هدوب  یکتم  تخـس  رکاـش  نب  یـسوم  دـنزرف  هس  یملع  ياهـشالت  رب  هدوب و  یناـجزوب  ياـفولا  وبا  راـثآ  ریثأـت  تحت  عطق  روطهب 
شبح ياهجیز  اب  سنوی  نبا  هک  تسا  راکشآ  هدمآ ، نآ  رد  اهدصر  شرازگ  هک  یمکاح ، جیز  مشش  مجنپ و  مراهچ ، ياهلصف  همدقم و 

، تسین تسد  رد  نونکا  وا  راثآ  هک  یناهام ، زا  ار  ییاهدـصر  نینچمه  تسا ؛ هدوب  انـشآ  ینومأم  نحتمم  جـیز  يزیرین و  یناّتب ، بساـح ،
ياهلودج قیقد  ییاسانش  مکتسد  رما  نیا  درک . تسرهف  ار  ینومأم  نحتمم  جیز  ياهرایس  مولعم  ياههزادنا  سنوی  نبا  تسا . هدرک  لقن 

. تسا هتخاـس  ریذـپناکما  تسا ، لوعجم  داوم  هجوت  لـباق  رادـقم  رب  لمتـشم  نآ  دوجوم  هخـسن  اـهنت  هک  ار ، یمیدـق  جـیز  نیا  ياهراـیس 
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طوبرم نیلادتعا  فوسخ و  فوسک و  دسالا و  بلق  هراتـس  اب  رگیدـکی و  اب  تارایـس  ياهنارق  هب  هدرک  فصو  سنوی  نبا  هک  ییاهدـصر 
سنوی نبا  دراد . ياهظحالم  لباق  لامک  تفارظ و  زین  شباـتک ) 27 و 35  ياهلـصف 26 ، رد   ) یباتفآ تعاس  صوصخ  رد  يو  هیرظن  تسا .

فورـصم ار  دوخ  تقو  زا  یناوارف  رادـقم  دناهتـشون  ار  وا  همانیگدـنز  هک  یناـسک  لوق  رباـنب  تشاد و  ترهـش  زین  موـجن  ماـکحا  ملع  رد 
یضایر يایفارغج  موجن و  زا  یملع  هدافتسا  دراوم  هک  دراد  بلاج  هاتوک و  ياهمدقم  سنوی  نبا  ياهلودج  درکیم . ماکحا  ياهییوگـشیپ 

هک رجف ، عولط  اهزامن و  تقو  تخانش  تسا : هطبار  تعیرـش  اب  ار  ناگراتـس  دیوگیم : وا  تسا . هدروآ  راصتخا  هب  یمالـسا  رئاعـش  رد  ار 
تقو تخانـش  و  رذـن ، مسق و  همتاـخ  تساـشع و  تقو  زاـغآ  هک  قفـش ، بورغ  زین  و  دوـشیم ، مارح  رادهزور  رب  بآ  اذـغ و  نآ  ماـگنه 

و یناشفادرگ )  ) تخرد حـیقلت  تعارز و  عقوم  اهزور و  یخرب  تخانـش  اههام و  زاغآ  هلبق و  صیخـشت  زامن و  يارب  یگداـمآ  فوسک و 
نهک قثوم  ياهدصر  سنوی  نبا  تسا . ریذپناکما  ناگراتس  قیرط  زا  هار  ندرک  مگ  ماگنه  هب  یبایهار  تاهج و  صیخـشت  هویم و  ندیچ 

الوم دیوگیم : تسا و  هدروآ  همدقم  نیا  رد  ار  سویملطب  سخربا و  سدیمشرا ، نوچ  شناد  لها  زا  نامدقتم  ياهدصر  و 
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دوش . دیدجت  وردنک ، ناگراتس  زا  یخرب  وردنت و  ناگراتس  دصر  ات  دومرفب  هللا  رماب  مکاحلا  ماما  روصنم  یلع  وبا  نانمؤم  ریما  ام  دیس  و 
رد هک  ییاهرهـش  دادعت  اب  دادـعت  نیا  تسا و  رهـش  لـحم 277  نییعت  تسا  هجوت  بلاـج  ییاـیفارغج  رظن  زا  هچنآ  سنوی  نبا  همدـقم  رد 

درادن . یفالتخا  نادنچ  هدمآ ، یناّتب  ییایفارغج  ياهلودج 
زا مراهچ  هلاسر  تسا ، هدوب  رثأـتم  نومأـم  نارود  هدـش  يروآعمج  تاـعالطا  ناـنوی و  ياـیفارغج  زا  هک  يرگید  ییاـیفارغج  تاـفیلأت  زا 

. تسایفارغج هرابرد  افصلا  ناوخا  لئاسر 
بتکم يانبم  رب  یعیبط  یضایر و  يایفارغج  هرابرد  یتامدقم  تامولعم  زا  طقف  تسا ، هدش  فیلأت  مراهچ  نرق  مود  همین  رد  هک  هلاسر  نیا 
يربهر ادخ  یگناگی  هب  ار  هدنناوخ  تمکح  قیرط  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  لئاسر  نآ  تافیلأت  رد  یلصا  فده  هچ  دیوگیم ؛ نخس  ینانوی 

دنک .
درک و رصتخم  ار  یمزراوخ  یـسوم  نب  دمحم  جیز  1007 م ) 398 ق / م . ( ) يدیردام  ) یطیرجم دـمحا  نب  ۀملـسم  مراهچ  نرق  رخاوا  رد 

باتک زا  هملـسم  همجرت  ساسا  رب  ( 1035 / 426 م .  ) حمّـسلا نبا  هب  فورعم  غبـصا  مساقلا  وبا  سلدنا ، رد  اهدعب  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه 
دـنه و دنـس  شور  راشتنا  رب  تلالد  هک  يرگید  راثآ  زا  دـنک . فیلأت  دـنه  دنـس  شور  ساـسارب  یگرزب  جـیز  یمزراوخ ، ضرـالا  ةروص 
هک یلاقرز  تسا . هلطیلط  روهشم  جیز  فلؤم  يو  تسا . ( 480 م .  ) یلاقرز میهاربا  قاحسا  وبا  راثآ  دراد  سلدنا  رد  نومأم  نامز  تامادقا 

تخاسیم و یموجن  قیقد  ياهرازبا  وا  هدوب . شاقن  راک  زاغآ  رد  يوق  لاـمتحا  هب  تسا ، روهـشم  لـهزرا  ماـن  هب  اـپورا  یملع  لـفاحم  رد 
یگنهرف زکرم  راگزور  نآ  رد  هک  هلطیلط ، رد  ار  دوخ  رمع  همه  ابیرقت  یلو  دوب ، هبطرق  يو  دلوم  دوب . هدرک  عارتخا  ياهزات  بالرطسا 

78 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
يریثأت ناییاپورا  يایفارغج  شناد  رب  دش و  همجرت  نیتال  هب  اپورا  رد  هّیلاقرزلا  ۀفیحـصلا  مان  هب  وا  بالرطـصا  هلاسر  دنارذگ . دوب ، ایناپـسا 

اجنآ زا  ایفارغج  هنیمز  رد  یلاقرز  تیلاعف  دش . همجرت  زین  ییایلاتیا  یلیتساک و  يربع ، ياهنابز  هب  اهدعب  روکذـم  هلاسر  تشاذـگ . ریظنمک 
یلـصا ياههخـسن  هنافـسأتم  اما  دراد ؛ ناوارف  تیمها  تسا  هتفرگ  هرهب  یمزراوخ  ضرـالا  ةروص  زا  سویملطب و  یبرع  ياـههمجرت  زا  هک 

زا شیپ  دوب . هجرد )  42  ) عقاو هب  کیدزن  یشور  هب  هنارتیدم  يایرد  لوط  هبساحم  یلاقرز  یملع  ياهراک  هلمج  زا  تسا . هتفر  نیب  زا  اهنآ 
دندوب . هداد  شهاک  هجرد  هب 54  نومأم  نامجنم  دوب ، هجرد  هک 62  ار  سویملطب  هبساحم  نآ ،

حتفلا وبا  فیلأت  يرجنـس  ربتعم  جیز  دراد ، رایـسب  تیمها  تسا و  رثأتم  ناریا  دـنه و  ییایفارغج  بتکم  ود  زا  هک  يرگید  جـیز  ای  لودـج 
لاس 520 ق/ دودـح  رد  روکذـم  ياهلودـج  تسا . دوجوم  ناکیتاو  رد  يدرفهبرـصحنم  هخـسن  جـیز  نیا  زا  تسا . ینزاخ  نامحرلا  دـبع 

هقیقد لهچ  هجرد و  هس  داتفه و  هک  ورم  ضرع  يانبم  رب   1116 لاس 509 ق / ياهدصر  ساسارب  يوق  لامتحا  هب  ورم و  رهش  رد  1126 م 
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. تسا هدش  میظنت  هدش ، صخشم 
ینزاخ هدـش و  هتفرگ  ( 1157 - 1118 ق /  522 - 511  ) قرشم نایقوجلـس  هاشداپ  نیرخآ  یقوجلـس  رجنـس  ناطلـس  مان  زا  اهلودج  ناونع 
یمور یمـالغ  هک  دـناهتفگ  تسا . هدـمآ  تسد  هب  یمک  تاـعالطا  ینزاـخ  دوـخ  هراـبرد  تسا . هدرک  میدـقت  وا  هـب  ار  دوـخ  ياهلودـج 

زا یخرب  هکنآ  بلاج  تخاس . مهارف  ار  وا  لیصحت  لیاسو  درک و  دازآ  ار  يو  شبابرا  تسا . هتسیزیم  ورم  رهـش  رد  هک  هدوب  یـسنازیب ) )
رب تسا  لیلد  نیا  تسا و  یخلب  رشعم  وبا  ياهرازه »  » ياهنارود زین  و  يدنه ) پلک   ) اتناهّدس یناهج  ياهنارود  ساسارب  ینزاخ  تابساحم 

. تسا هدوب  جیار  يّدح  ات  زونه  نامز  نآ  ات  یناریا  يدنه و  بتکم  هکنیا 
79 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

حلفا نب  رباج  هلمج  زا  دندرک ، رایسب  ياهششوک  یموجن  يایفارغج  هنیمز  رد  نادنمشناد  زین  ایناپسا  صوصخلایلع  مالـسا  يایند  برغ  رد 
حالـصا ماـن  هب  سوـیملطب  یطـسجم  رب  تسا  يراـک  رباـج  رثا  نیرتـمهم  1150 م .) - 1140 / 544 ياـهلاس 534 - ناـیم  یفوتم   ) یلیبشا

نب دمحا  نب  دمحم  دیلولا  وبا  دشر ، نبا  رگید  دنمـشناد  تسا . هدرک  همجرت  ار  اهنآ  اومونب  هک  هتـشاد  زین  یموجن  لوادـج  وا  یطـسجملا .
رسفم حراش و  دشر  نبا  درک . توف  لاس 597  هب  شکارم  رهش  رد  دش و  دلوتم  لاس 520  رد  هبطرق  رد  يو  تسا . روهشم  فوسلیف  دمحم 

اهناشکهک تکرح  هرابرد  زین  یباتک  دشر  نبا  تسا . هتشون  وطسرا  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  رب  طسوا  لوطم و  حرش  ود  وا  دوب . وطسرا  راثآ 
تسا . هتشون  سویملطب  یطسجملا  رب  ياهصالخ  نینچمه  و 

زا وا  دنکیم . اقیرفا  هجوتم  ار  ام  هتفای و  تیمها  ایفارغج  هنیمز  رد  ( 1262 / 660 م .  ) یشکارم نسح  یلع  وبا  راثآ  مهدزیس  متفه / نرق  رد 
رهش رد 41  ار  بطق  عافترا  يو  تسا . هدرک  رفـس  ار  لین  لحاوس  اـت  سلطا  سوناـیقا  راـنک  زا  اـقیرفا و  زا  یعیـسو  شخب  اـت  ایناپـسا  بلق 

یمولع يدابم  زا  باتک  لوا  تمـسق  رد  هک  دراد  مان  تاقیملا  ملع  یلا  تایاغلا  يدابملا و  عماـج  يو  فیلأـت  نیرتمهم  درک . يریگهزادـنا 
هب باتک  مود  تمـسق  دـیوگیم . نخـس  صخاش )  ) یباتفآ تعاس  نتخاس  هقیرط  یـسانشمیوقت و  ناهج ،) فصو   ) تسا موجن  يانبم  هک 
هب هک  هدرک  هیهت  هراتـس  لهچ  تسیود و  مان  زا  یتسرهف  نینچمه  يو  تسا ؛ هتفای  صاصتخا  اهنآ  اب  راک  بیترت  دصر و  ياهرازبا  فصو 

. تسا هدش  دصر   1225 لاس 622 /
طخ هکنآ  بلاج  تسا . هدرک  قیقحت  اصخـش  ار  لحم  هس  لهچ و  هک  دنکیم  نییعت  ار  ییایفارغج  لحم  هس  هاجنپ و  دص و  ضرع  هوالعب 

یشکارم رگید  فیلأت  تسا . هتفرگ  ییایفارغج  لوط  أدبم  دوب  نومأم  نارود  زا  شیپ  جیار  بتکم  هب  طوبرم  هک  ار  نیرا  راهنلا  فصن 
80 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هن یـضایر  يایفارغج  رد  فیلأت  نیرتمهم  تسا : هدرک  فصو  نینچ  ار  وا  رثا  نوتراس  جرج  تسا . یـسانشرتخا  تاودا  باب  رد  ياهلاـسر 
دراد دوخ  رد  ار  ییایفارغج  لحم  تاصتخم 135  یموجن ، بلاطم  رب  هوالع  هک  تسا  باتک  نیا  ایند  مامت  رد  هکلب  مالـسا ، ناهج  رد  اهنت 

وا هزادنا  هب  یمالسا  ياطـسو  نورق  نافلؤم  زا  مادکچیه  تفگ ، ناوتیم  تسا . هدرک  دصر  یـشکارم  دوخ  ار  نآ  هطقن  تاصتخم 34  هک 
تسا . هدرکن  شالت  یموجن  یملع  تاودا  اهشور و  حیضوت  رد 

رشتنم همجرت و  هسنارف  هب  لاس 1834 و 1835  رد  شرسپ  کمک  هب  ویدس  يوسنارف  فورعم  دنمـشناد  ار  تایاغلا  يدابملا و  عماج  باتک 
یبرجت ياهراک  ظاحل  زا  رتشیب  یشکارم  تیمها  فورعم ، سانـشرواخ  ونیر ، رظن  هب  تفای . راشتنا  لاس 1842  رد  نآ  هلمکت  سپس  درک .
فـصو تسا و  ربتعم  رایـسب  یـضایر  يایفارغج  هنیمز  رد  یـشکارم  باتک  یلو  تسا . هدوب  سنوی  نبا  زا  رتنییاپ  وا  یملع  ماـقم  تسوا و 

دشابیم . ریظنیب  دوخ  باب  رد  مه  زونه  يریگدصر  ياهرازبا  زا  يو 
دادـغب و رب  نالوغم  طلـست  هجیتن  رد  مالـسا  ياـیند  قرـش  رد  دادیم ، ماـجنا  ار  دوخ  یموجن  ياهدـصر  برغم  رد  یـشکارم  هک  یماـگنه 

هنیمز رد  یلو  تفر . نیب  زا  یمالـسا  ندـمت  راـثآ  زا  یناوارف  دادـعت  نآ  ياـنثا  رد  هک  داد  خر  یگرزب  لوـحت  نایـسابع ، تفـالخ  ضارقنا 
تقیقحب هک  دش  داینب  هغارم  هناخدصر  مان  هب  ینامزاس  نارود  نیمه  رد  دمآ . دوجو  هب  یناخلیا  جیز  مان  هب  يربتعم  رثا  یـضایر  يایفارغج 
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، مالـسا گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  مان  اب  یموجن  ياهلودج  زین  هناخدـصر و  نیا  دوب . اراد  ار  یمکاح  ینومأم و  همکحلا  راد  یگتـسیاش 
نابز ود  نآ  هب  تسنادیم و  کین  ار  یسراف  یبرع و  نابز  وا  دراد . دنویپ  ( 1274 - 1201 / 672 - 597  ) یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  ینعی 

زا رتشیب  دوخ  تافیلأت  رد  نیدلا  ریصن  هجاوخ  تسناد . یسراف  یبرع و  نابز  ود  هدنیامن  ار  وا  ناوتیم  ظاحل  نیدب  تشونیم . بلطم 
81 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هغارم رد  ياهناخدـصر  ناـخلیا  روتـسد  هب  هجاوـخ  تسا . هتـشاد  لـماک  یگتـسویپ  ناگتـشذگ  ثاریم  اـب  هک  هدرک  يوریپ  یبرع  بـتکم 
. درک ریاد   1259 رد 657 / هیمورا  هچایرد  کیدزن 

هناـخباتک رد  درک و  يروآعمج  توـملا  رد  نایلیعامـسا  هناـخباتک  هژیوـب  هیروـس و  لـصوم ، دادـغب ، ناـسارخ ، زا  یـشزرارپ  ياـهباتک  وا 
نیدلا و رخف  نیدـلا ، یحم  نیدـلا ، دـیؤم  ینیوزق ، نیدـلا  مجن  هلمج  زا  يرایـسب  ناسانـشرتخا  یبایدـصر  رما  رد  داهن . هغارم  هناخدـصر 
هب ار  هغارم  هناخدصر  هجاوخ  تسا . هدوب  سنوی  نبا  جیز  یتافرصت ، كدنا  اب  یناخلیا ، جیز  راک  يانبم  دنتشاد . يراکمه  يو  اب  نارگید 

ياههخـسن هناخدـصر  هناخباتک  يارب  ات  تفریم  لوغم  ياهـشروی  هارمه  یهاگ  وا  درک . زّهجم  راگزور  نآ  یبایدـصر  ياـهرازبا  نیرتهب 
. دنک مهارف  یطخ 

، دـندرکیم راک  اجنآ  رد  هک  هجاوخ  نادـنزرف  نادرگاـش و  رب  هوـالع  هکلب  دوبن  باـتک  مزاول و  رازبا و  ظاـحل  زا  اـهنت  هناخدـصر  زیهجت 
دیعب لوغم  تلود  تاناکما  هب  هجوت  اب  هک  دراد  تلالد  یبایدصر  راک  رد  ینیچ  نادنمـشناد  تکرـش  رب  هک  تسا  هدش  لقن  زین  ییاهتیاور 
يزیچ يرمق ، يرجه  متفه  يدالیم / مهدراهچ  نرق  لّوا  همین  زا  سپ  هک  يروطهب  درواین ؛ ماود  داـیز  هغارم  هناخدـصر  دـسریمن . رظن  هب 

. دوب مولع  فراعملا  ةریاد  کی  عقاو  رد  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  تساجرباپ . هغارم  رد  زونه  نآ  ياـههبارخ  تسا و  هدـشن  هتفگ  نآ  هراـبرد 
. دوب زین  تایضایر  هقیقد و  مولع  لماش  یمالسا ، مولع  زجب  وا ، یملع  ياهتیلاعف 

نبا زا  سپ  کش  نودب  میریگب ، رظن  رد  مه  اب  ار  هفسلف  رنه و  ملع و  ورملق  رگا  دسیونیم : نیدلا  ریصن  هجاوخ  هرابرد  رـصن  نیـسح  دیس 
یلو دندوب ، یلک  یملع  غوبن  نینچ  ياراد  ینوریب  نوچمه  زین  يرگید  نادنمـشناد  تسا . یـسوط  نیدلا  ریـصن  تیـصخش  نیرتگرزب  انیس 

، تایهلا تایضایر ، قطنم ، هرابرد  نیدلا  ریصن  هجاوخ  دنتشاذگن . ریثأت  نارگید  رب  فلتخم  ياههنیمز  رد  ریصن  هجاوخ  هزادنا  هب  مادکچیه 
يرصان قالخا  باتک  یسراف  نابز  هب  وا  تافیلأت  نیرتروهشم  زا  دراد . يرایسب  تافیلأت  یطسجم  سدیلقا و 

82 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تمدـخ رد  ریـصن  هجاوـخ  هک  یناـمز  تسا . هدروآ  درگ  یبوـخب  یلمع  تمکح  هراـبرد  ار  وطـسرا  نوطـالفا و  نانخـس  نآ  رد  هک  تسا 

ياج رب  هعیش  مالک  رد  زین  يراثآ  تسا  یماما  هدزاود  هعیش  هک  دنمـشناد  نیا  درک . فیلأت  نانآ  دیاقع  رد  باتک  نیدنچ  دوب  نایلیعامـسا 
نیدلا ریصن  هجاوخ  تسا . یـسرد  باتک  هعیـش  سرادم  رد  زونه  تسا و  عون  نیا  زا  باتک  نیرتفورعم  هک  دیاقعلا  دیرجت  هلمج ، زا  داهن ،

هعلاطم و دندوب ، هتخانـش  نابزبرع  ناناملـسم  هک  ار  میدـق  نادنمـشناد  تافیلأت  همه  ابیرقت  یـضایر ) يایفارغج  و   ) هقیقد مولع  ورملق  رد 
تحت ار  ناگتشذگ  ياههمجرت  همه  ابیرقت  هک  درک  هدامآ  سویملطب  یطـسجملا  باتک  زا  ياهزات  سیونور  هلمج  زا  درک . همجرت  ار  اهنآ 
هدزاود یط  کلاذ  عم  درک ، زاغآ  یگلاس  تصش  ینعی  يریپ  نس  رد  ار  یبایدصر  یموجن  ياهلودج  میظنت  روظنم  هب  وا  داد . رارق  عاعشلا 

هب یموجن  یبایدصر  هرود  دسیونیم : یناخلیا  جیز  همدقم  رد  هک  یتروص  رد  درب ؛ نایاپ  هب  ار  نآ   1271 لاس 670 / دودح  رد  ینعی  لاس 
لیذ حرش  هب  هلاقم  راهچ  لماش  باتک  تسا . هغارم  راهنلا  فصن  طخ  داینب  رب  یناخلیا  جیز  رد  هبساحم  دوشیمن . مامت  لاس  یـس  زا  رتمک 

: تسا
، نوگانوگ ياهمیوقت  . 1

، ناگراتس تکرح  . 2
، تاقوا نییعت  . 3
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. یموجن فلتخم  تابساحم  . 4
ياهلودج شیادیپ  زا  سپ  یتح  تفای و  ناوارف  ترهش  کیدزن  قرـش  رد  تشادن ، يراکتبا  ياهدصر  ابلاغ  باتک  نیا  ياهلودج  دنچره 

زا یکی   1362 لاس 764 / هب  دـش . طلـسم  الماک  اجنآ  موجن  شناد  رب  درک و  ادـیپ  هار  زین  نیچ  هب  دوب و  هدافتـسا  دروم  نانچمه  کـیبغلا 
میظنت ناخ  زیگنچ  ناگداون  زا  یکی  يارب  یمیوقت  یسوط ، نیدلا  ریـصن  هجاوخ  ياهلودج  زا  هدافتـسا  اب  نیچ  میقم  دنقرمـس  نادنمـشناد 

ینعی يدالیم ، مهدراهچ  نرق  ات  هک  درک 
83 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

يدایز دادعت  یلو  تسا ؛ هدوب  یـسراف  دایز  لامتحا  هب  یناخلیا  ياهلودج  لصا  تشاد . ذوفن  اجنآ  رد  نیچ  یلوغم  تلود  ضارقنا  زا  سپ 
اب ناـییاپورا  نآ ، قیرط  زا  هک  تسا  یجلخ  هاـش  دومحم  زا  اهحرـش  نیا  زا  یکی  دراد . دوـجو  نآ  هراـبرد  یبرع  ناـبز  هب  حرـش  همجرت و 

، یسیلگنا سانشرواخ  مجنم و  زویرگ ، ناج  همجرت  اب  نآ  زا  ییاهتمـسق   1650 لاس 1648 - هب  اریز  دندش ؛ انـشآ  یناخلیا  جیز  ياهلودج 
لوط و حیضوت  هب  نآ  بلاطم  رتشیب  دنچره  تسین ، مک  صاخ  ییایفارغج  بلاطم  رگید ، ياهجیز  همه  دننام  زین  باتک  نیا  رد  دش . رشتنم 

هتفرگ ناملـسم  نانادایفارغج  بتاکم  زا  هک  میلاقالا - ةروص  ناونع  اـب  زین  ار  يرگید  یـسراف  ياـیفارغج  باـتک  دراد . صاـصتخا  اهـضرع 
رظن هب  تسه و  دـیدرت  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  هب  نآ  باستنا  تحـص  هرابرد  یلو  دـناهداد ؛ تبـسن  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  هب  هدـش -

نارایتسد نادرگاش و  نیرتگرزب  زا  دشاب . يرخطـصا  هب  فورعم  یـسراف  میهاربا  قحـسا  وبا  ياهباتک  زا  یکی  یـسراف  همجرت  هک  دسریم 
اجنآ رد  دـش و  دـلوتم  زاریـش  رد  وا  درب . ماـن  ( 1311 - 1236 / 710 - 634  ) يزاریـش دوعـسم  نیدلا  بطق  زا  دیاب  نیدـلا ، ریـصن  هجاوخ 

دزن اـجنآ  رد  تفر و  هغارم  هب  سپـس  دـییارگ ؛ فوصت  هب  ردـپ  ریثأـت  تحت  نینچمه  تفرگ ؛ ارف  شردـپ  دزن  ار  یبـط  تاـمیلعت  نیتـسخن 
رد فوصت  ملع  لیصحت  هب  هینوق  رد  تخادرپ و  رفس  هب  ریغـص  يایـسآ  تاماش و  ناریا ، رد  وا  تخادرپ . لیـصحت  هب  نیدلا  ریـصن  هجاوخ 

ناریا هب  هاگنآ  دش ، میقم  یتدم  اجنآ  رد  درک و  رفس  رصم  هب  سپس  دش . لوغـشم  یبرع  نبا  نیدلا  ییحم  درگاش  يونوق  نیدلا  ردص  دزن 
. دیزگ تماقا  زیربت  رد  تشگزاب و 

ینید مولع  هفسلف و  ایفارغج ، موجن ، هسدنه ، رظانم ، ملع  رد  يددعتم  ياهباتک  يو  تسانیـس . نبا  یبط  راثآ  حراش  نیرتگرزب  نیدلا  بطق 
بقل نّنفتم  ار  يو  ءادفلا  وبا  هک  اجنآ  ات  دوب  فراعم  نونف و  عماج  یسوط  نیدلا  ریصن  دننامه  يزاریش  دوعسم  نیدلا  بطق  درک . فینصت 
مجنم يو  دلوت ، راب  هتفگ  هب  تسا . هداد  ناشن  تلاصا  يو  زا  رتشیب  هتفر و  رتارف  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  زا  اههنیمز  یـضعب  رد  وا  تسا . هداد 

رد ار  ياهزات  ياهشور  هک  دوب  یگرزب 
84 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

اب هک  تسا  ۀئیهلا  ملع  یف  ۀیهاشلا  ۀفحتلا  كالفالا و  ۀیارد  یف  كاردالا  ۀیاهن  باتک  ود  موجن  رد  وا  مهم  راثآ  زا  درکیم . وجتسج  موجن 
یف كاردالا  ۀیاهن  باتک  تسا . كاردالا  ۀیاهن  هدش  هصالخ  هدش و  حالـصا  هخـسن  ۀیهاشلا  ۀـفحتلا  عقاو  رد  دـنراد . ناوارف  تهباشم  مه 

کـیناکم و یـسانشاوه ،)  ) ءاوـنا یحاّـسم ، یـسانشناهج ، هب  طوـبرم  لـئاسم  زا  هکلب  تـسین ، ضحم  یموـجن  رثا  کـی  كـالفالا  ۀـیارد 
يراگنناهیک هنیمز  رد  باتک  نیرتهب  ار  نآ  هدرک ، قیقحت  باتک  نیا  هرابرد  هک  یناملآ  دنمـشناد  نامدیو  دـنکیم . وگتفگ  یتخانـشرون 

بلاج رایسب  نیمز ، تکرح  لحم و  لکش و  هرابرد  دوعسم  نیدلا  بطق  راتفگ  تسا . هتخانش  تسا ، تایضایر  زا  یلاخ  هک  یبرع  نابز  هب 
هتفرگ نامجنم  زا  لومعم  دننام  اهمیلقا  اهایرد و  زا  وا  فصو  دراد . شیارگ  یسویملطب ) هیرظن   ) نیمز تکرح  یفن  يوس  هب  رتشیب  تسا و 

نیدـلا بطق  تسا . یفاک  ییایفارغج  هشقن  کـی  مسر  يارب  هک  دـهدیم  هئارا  یبلاـطم  دروم  دـنچ  رد  هکناـنچ  تسا ؛ رتلماـک  یلو  هدـش ،
. دراد هواج  دنه و  هرابرد  یمهم  تاعالطا 

یـسایس طباور  پاپ  رابرد  هسنارف و  روتارپما  اب  لوغم  ناخ  نوغرا  هک  یماگنه  دـنیوگ : تسین . تیمهایب  زین  برغم  هراـبرد  وا  تاـعالطا 
لحم هک  داد  ناـشن  وا  هب  ار  نآ  لـحاوس  و  هنارتیدـم )  ) برغم ياـیرد  زا  ياهشقن   1289 لاس 688 / رد  دوعـسم  نیدـلا  بطق  درک ، رارقرب 
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هب ریدقت  تسا ، يو  هتسیاش  هک  يروطهب  دوعسم ، نیدلا  بطق  زا  اپورا  لفاحم  رد  دوب . هدش  ریوصت  نآ  رب  تقد  اب  ریغص  يایـسآ  ياهرهش 
تسا یناملآ  نامدیو  تاقیقحت  نویدم  نیدلا  بطق  هرابرد  ام  تاعالطا  تسا . هدشن  رـشتنم  يو  راثآ  زا  کیچیه  مه  زونه  هدماین و  لمع 

تسا . هداد  حیضوت  یملع  هلأسم  دنچ  هرابرد  ار  وا  يارآ  دنمشناد  نیا  لاح  حرش  رد  قیقحت  نمض  هک 
( گنل رومیت  هداون  کیب  غلا  ( ) 1449 - 1393 / 853 - 796  ) کیب غلا  جیز  دنکیم  لماک  ار  ییایفارغج  راثآ  هلسلس  نیا  هک  یجیز  نیرخآ 

نانآ دناوخارف و  دوخ  رابرد  هب  ار  یناشاک  نیدـلا  نیعم  یمور و  هدازیـضاق  یـشاک ، دیـشمج  نیدـلا  ثایغ  نوچ  یناماگـشیپ  يو  تسا .
صخش ار  نآ  همدقم  هک  یناطلس ) جیز   ) ياییایفارغج لوادج 

85 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نامز ینعی   ) دادغب ییایفارغج )  ) بتکم هوکـشرپ  ننـس  هلحرم  نیرخآ  یتسارب  جیز  نیا  دندرک . بترم  میظنت و  تشون ، کیب ) غلا   ) ناطلس

هدرکن فشک  ياهزات  بلطم  اعبط  تسا و  ناناملسم  ییایفارغج  شناد  ياههتشر  زا  یکی  رارمتسا  کیب  غلا  جیز  دهدیم . ناشن  ار  نومأم )
شیپ شناد  نیا  لامک  هلحرم  هکلب  یمالسا و  ياطسو  نورق  يایفارغج  موجن و  هرابرد  نخـس  نیرخآ  کیب  غلا  جیز  لیلد  نیمه  هب  تسا .

دوریم . رامش  هب  پوکسلت  عارتخا  زا 
86 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

اههمانرفس یمومع و  يایفارغج  بتک  شیادیپ  رفسوریس و  زاغآ  مراهچ  لصف 

فّرـشم هکم  هب  دـالب  هیلک  زا  يرامـشیب  مدرم  دوـب . يراـگنایفارغج  يدرگناـهج و  هب  ناناملـسم  بـیغرت  رد  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  جـح 
تحایـس و هب  دالب  ریاس  ناناملـسم  اب  دروخرب  رثا  رب  نادنمـشناد  ناناگرزاب و  هدـمع  رـشق  ود  اـصوصخ  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دـندشیم .

يارب نآ  زا  لبق  یتح  ای  مولع  یتامدـقم  لحارم  یط  زا  سپ  شناد  ملع و  نادـنمهقالع  زا  يرایـسب  دـندشیم . بیغرت  دالب  رگید  تراـیز 
، دـننک يدرگاـش  دننیـشنب و  اهرهـش  نادنمـشناد  ملع  ناوـخ  رب  اـت  دـندرپسیم  هر  رگید  ياـهروشک  اهرهـش و  هـب  دوـخ  فراـعم  لـیمکت 

فیاوط ماوقا و  زا  ار  رامـشیب  ياهناسنا  اهرهـش و  هار  رد  دـنتفریم و  یتراجت  ياهرفـس  هب  یناگرزاب  طباور  شرتسگ  يارب  زین  ناناگرزاب 
يرتشیب تینما  هک  یقطانم  رد  تحایـس  ریـس و  راذگ و  تشگ و  دنتـشونیم . اهنآ  تاداع  لاوحا و  زا  اضعب  دندرکیم و  هدهاشم  فلتخم 

. تفرگیم تروص  رتناسآ  دندوب  هدرک  مهارف  يرتهب  تامدخ  تالیهست و  ناهاشداپ  تشاد و 
نوچ یخرب  دناهتشاگن . لقتسم  ریغ  ای  لقتسم  ار  دوخ  تادهاشم  دنتشاد ، یناگرزاب  دمآ  تفر و  ای  یملع و  ياهرفس  هک  نانآ  زا  يرایسب 

ناملسم نادنمشناد  يزاتشیپ  یمالسا و  ندمت  تمظع  رگنایب  هک  دناهتشاذگ  ياج  رب  يراثآ  یسیردا  هطوطب و  نبا  ریبج ، نبا  نالضف ، نبا 
هتفر نخس  نانآ  زا  نارگید  راثآ  رد  دناهتشونن ، لقتسم  بتک  دنچره  یشیرق  بهو  نبا  نامجرت و  ماّلـس  نوچ  یخرب  تسا . هتـشر  نیا  رد 

تسا .
87 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

کلاسملا و مان  اب  ایفارغج  باتک  دـنچ  هلمج  نآ  زا  دـش ؛ فیلأت  یبرع  نابز  هب  ییایفارغج  بتک  يداـیز  دادـعت  يرمق  موس  نرق  رخاوا  رد 
قـشمرس ساـسا و  باـتک  نیا  تسا  هدوب  هبذادرخ  نبا  باـتک  تسا  هتـشاد  یناونع  نینچ  هک  یفیلأـت  نیتسخن  يوق  لاـمتحا  هب  کـلامملا .

یتسدرود قطانم  مالـسا و  ناهج  یناگرزاب  ياههداج  زا  تسا  یفیـصوت  باتک  نیا  تفرگ . رارق  یمومع  ياـیفارغج  تاـفیلأت  همه  اـبیرقت 
يدـعب نانادایفارغج  تسا ، هتخیمآ  مهرد  تاعیاش  اههناسفا و  اب  تاـیعقاو  باـتک  فلتخم  ياهتمـسق  رد  دـنچره  نپاژ . هرک و  نیچ ، نوچ 

دناهدرک . هعجارم  باتک  نیا  هب  هراومه 
بوقعی یبا  نب  دمحا   ) یبوقعی تسا ، هتـشون  ياهدـنزرا  باتک  یمومع  يایفارغج  رد  هک  يرمق  يرجه  موس  نرق  هزاوآرپ  نانادایفارغج  زا 

. درک ندید  برغم  دنه و  زا  دوب و  رفسلا  ریثک  يدرم  درکیم  یگدنز  ناسارخ  نایرهاط  رابرد  رد  ادتبا  هک  يو  تسا . ( 282 م .
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هب رامـشیب  نکاما  هرابرد  یتایئزج  باتک  نیا  تشون . نادـلبلا  ماـن  هب  اـیفارغج  يزورما  گـنهرف  هب  هیبش  یباـتک  891 م  ق / لاس 278  رد 
. دنک نایب  قطانم  زا  يرایسب  یناسنا  يایفارغج  حیضوت  اب  ار  یعیبط  يایفارغج  تایعقاو  ات  تسا  هدرک  یعس  یبوقعی  دهدیم . تسد 

يرامآ و ياههبنج  هب  صوصخب  وا  تسا . هدـش  هداد  حرـش  لماک  روطهب  باتک  نیا  رد  اـهنت  ناریا  رـسارس  ياـههداج  هب  طوبرم  تاـیئزج 
رایسب هقالع  زین  یناسنا  يایفارغج  هب  ناناملـسم  دناهدیمان . یمالـسا » يایفارغج  ردپ   » یهاگ ار  یبوقعی  تسا . هدوب  دنمهقالع  يراگنعضوم 
لئاسم نیودت  ناهج و  تخانـش  هب  قفوم  ییایفارغج  روما  ناققحم  نادنمـشناد و  نایجاح ، ناحایـس ، ناناگرزاب ، هلیـسو  هب  دـنداد و  ناشن 

. دیسر ناییاپورا  تسد  هب  لیسیس  هار  زا  نانآ  ییایفارغج  تامولعم  یتح  دندش و  ییایفارغج 
زا معا  هناگیب  تایالو  اهرفس و  هرابرد  ییاهناتـساد  يرمق  يرجه  موس  نرق  رد  یفـصو  یمومع و  يایفارغج  هنیمز  رد  یتافیلأت  اب  نامزمه 

ربخ راگزور  نآ  ياهرفس  فصو  زا  دش . هتشون  ییایفارغج  ياهمان  هداس  رکذ  اب  اههاگلزنم  اههار و  فصو  یفارخ و  ياهرفس 
88 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نیمه اما  تسا ؛ ریسفت  حیضوت و  نودب  یبلاطم  هدنام  یقاب  هچنآ  هتفر و  نایم  زا  اهرفس  نیا  بلاغ  حرش  اریز  هدیـسرن ؛ ام  هب  يدایز  نادنچ 
نهذ رد  راگزور  نآ  فلتخم  ياهرفس  زا  يریوصت  میناوتیم  هک  يروطهب  دهدیم ، ناشن  ار  اهرفس  هنماد  تعـسو و  زین  رـصتخم  تمـسق 
یملع تاقیقحت  اهرفس  نیا  زا  فده  ابلاغ  هک  میروخیمرب  يریظنیب  یملع  ياهرفـس  زا  ییاهربخ  هب  نارود  نیا  زاغآ  رد  میـشاب . هتـشاد 
باتک رد  ( 809 - 786 / 193 - 170  ) دیشرلا نوراه  هفیلخ  ردارب  ( 839 / 224 م .  ) يدهم نب  میهاربا  هک  دنکیم  لقن  یـسیردا  تسا . هدوب 

کساخ ندع و  مدرم  لاوحا  دوخ  رفس  نمـض  نانآ  دننک . قیقحت  ربنع  هرابرد  ات  داتـسرف  نمی  هب  ار  یناسک  هفیلخ  هک  تسا  هدروآ  بیطلا 
دنمشزرا هدام  نیا  هیهت  زکرم  دنتسناوت  دندرک و  یسررب  ار  برعلا  ةریزج  بونج  نوکـسم  طاقن  رگید  هرهم و  رد  برع  يایرد  لحاس  رد 

ابلاغ هک  هدام  نیا  دوب . فورعم  رایسب  شوخ  يوب  ییوراد و  تیصاخ  لیلد  هب  هایس  دیفـس و  ربنع  راگزور  نآ  رد  اریز  دننک ؛ ییاسانـش  ار 
مهم عبنم  ار  نآ  دیشرلا  نوراه  رصاعم  فسوی  وبا  تشاد و  تیمها  تفالخ  هاگتسد  داصتقا  رد  دندروآیم  اقیرفا  یقرش  لحاوس  زا  ار  نآ 

تسا . هتسناد  دیراورم  لداعم  جارخ و 
هزیگنا یلو  دش ، هارمه  ( 847 - 842 / 232 - 227  ) هللااب قثاولا  ینعی  دیشر  هداون  مان  اب  مه  ییایفارغج  صاخ  ثحابم  اهرفس و  هلـسلس  کی 

(873 / 259 م .  ) یمزراوخ یـسوم  نب  دـمحم  فورعم  نادیـضایر  اهرفـس  نیا  زا  دروم  ود  رد  تسا . هدوب  قلطم  یّلیخت  لماوع  اـنایحا  نآ 
تقفاوم زا  سپ  دوب ، هیقین  هیروّمع و  نایم  هک  فهک ، باحصا  راغ  هرابرد  قیقحت  يارب  ریغص  يایـسآ  هب  لّوا  رفـس  تسا . هتـشاد  تکرش 

هدادن صیخـشت  ار  فهک  باحـصا  هدـش  طونح  ياهدـسج  یـسوم  نب  دـمحم  هک  تسا  هجوت  بلاج  تفرگ . ماجنا  یقرـش  مور  روتارپما 
دوخ تاملک  اب  ار  نآ  هبذادرخ  نبا  اریز  هتـشاد ؛ يریگمـشچ  جاور  یـسوم  نب  دمحم  یناگدـنز  نارود  رد  یتح  رفـس  نیا  ناتـساد  تسا .

زا ار  تیاور  نیا  زین  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  نادایفارغج  خروم و  يدوعسم  تسا . هدرک  لقن  شباتک  رد  فلؤم 
89 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

باحصا راغ  هب  رفـس  ناتـساد  مراهچ  نرق  مود  همین  رد  زین  یـسدقم  تسا . هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  یـسخرس  بیط  نب  دمحم  نب  دمحا 
یخیرات تسرد  هعقاو  کی  ار  رفس  نیا  هک  دننکیم  ناوارف  شالت  یعس و  رصاعم  ناسانـشسنازیب  تسا . هدرک  تیاور  لیـصفتب  ار  فهک 

. دنهد هولج 
جوجأی و دـس  هب  نامجرت  ماّلـس  رفـس  اب  هک  دوب  رزخ  ياورنامرف  ناخرط  يوس  هب  هفیلخ  ناـمرف  هب  یمزراوخ  یـسوم  نب  دـمحم  مود  رفس 
جوجأی و دـس  يوس  هب  نامجرت  ماّلـس  رفـس  تسا . هدروآ  شباتک  رد  هبذادرخ  نبا  زین  ار  رفـس  نیا  ناتـساد  دراد . میقتـسم  طابترا  جوجأم 

هدش هابتـشا  جوجأم  جوجأی و  ّدس  اب  هّماع  روصت  رد  هک  هدوب  نیچ  راوید  هب  وا  رفـس  دـندقتعم  یخرب  تسا . یخیرات  تقیقح  کی  جوجأم 
ناناملسم زا  يرایسب  يرادیب  رد  هک  تسا  هدوب  تراسا  تروص  هب  رابجا و  هب  اهرفـس  زا  یـضعب  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  اجنیا  رد  تسا .

ام تاعالطا  تسین و  مولعم  یتسردب  وا  مان  نایسنازیب . تسد  هب  یمرج  ملسم  یبا  نب  ملسم  تراسا  هلمج  زا  تسا ؛ هتشاد  ریثأت  اناد  هاگآ و 
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مرحم رد  قثاو  تفالخ  ناـمز  رد  موس  هلداـبم  دـیوگیم : هدرک و  تیاور  ار  نآ  يدوعـسم  هک  تسا  يو  يدازآ  ناتـساد  نیمه  وا  هراـبرد 
يدحرس یحاون  رد  يو  دش . هلدابم  ناریسا  نایم  رد  یمرج  ملسم  یبا  نب  ملسم  دش . ماجنا  ریغص  يایسآ  ياهرهش  زا  سمال  رد  لاس 231 

، روشک نآ  ياهربعم  اـههار و  اـهنآ ، نارـس  كولم و  مور ، راـبخا  هراـبرد  تخانـشیم و  یبوخب  ار  مور  مدرم  تیـالو و  تشاد ، يراـبتعا 
بالقـص رغرب و  و  بوناد ) رانک  ياهراغلب   ) ربآ و  اهراغلب )  ) ناجرب نوچ  نآ  رواجم  کلامم  مور و  ورملق  رد  زات  تخات و  گنج ، مسوم 

ناقاخ هارمه  قثاو ، ةاـضقلا  یـضاق  دوواد ، یبا  نب  دـمحا  بناـج  زا  هلمر  وبا  ماـن  هب  يدرم  هلداـبم  نیا  رد  تشاد . یتاـفیلأت  هریغ  رزخ و  و 
دشیم و هلدابم  دوب ، ادـخ  تیؤر  رکنم  نآرق و  قلخ  هب  لئاق  هک  ره  درکیم ، ناحتما  ار  ناریـسا  هلدابم ، ماگنه  هک  تشاد  روضح  كرت ) )

قلخ هب  داقتعا  رب  ار  اراصن  نیمزرـس  هب  تشگزاب  ناریـسا  زا  یعمج  دنامیم . یقاب  مور  نیمزرـس  رد  درکیم  راکنا  هک  ره  دیدیم و  یکین 
ییاهر ماگنه  ات  دندشن و  میلست  دنداد و  حیجرت  ادخ  تیؤر  یفن  نآرق و 

90 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
اهدعب هک  یتّیلوبقم  نامه  زا  هدوب و  هریچ  زونه  راگزور  نآ  رد  هلزتعم  ینالقع  بتکم  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  دـندید . اهجنر  اهتنحم و 

. دراد تیمها  نیقرـشتسم  رظن  زا  دـش ، هراشا  نادـب  تیاکح  نیا  رد  هک  یمرج ، تافیلأت  تسا . هدوب  رادروخرب  تفای ، تنـس  لها  بهذـم 
، مینک تواضق  ناناملـسم  ییایفارغج  تاعالطا  لماکت  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایـسب  هرابرد  میتسناوتیم  اعبط  دوب ، هدنام  یقاب  وا  راثآ  رگا 

يزیچ تسا ، دیدرت  دروم  یمرج  ملسم  یبا  نب  ملـسم  هب  زین  نآ  باستنا  تحـص  هک  زیچان  ياهعطق  زج  وا ، تافیلأت  همه  زا  هنافـسأتم  یلو 
ار هعطق  نیا  تسا . هدش  هتفگ  نخس  نآ  تامیظنت  هب  طوبرم  لئاسم  یقرـش و  مور  ياهتیالو  دادعت  هرابرد  هعطق  نیا  رد  تسا . هدنامن  یقاب 
هب قـلعتم  هدرک ، لـقن  نآ  تامیـسقت  سنازیب و  هراـبرد  همادـق  هک  مه  ار  ییاـهربخ  داـیز  لاـمتحا  هب  تسا . هدرک  تیاور  زین  هبذادرخ  نبا 

یمرج تافیلأت  هک  تسا  ملسم  لاحرههب  دراد . روغث )  ) ریغص يایسآ  رد  ناناملـسم  ياهگنج  هرابرد  یتاعالطا  نآ  نمـض  هک  هدوب  یمرج 
نایبالقـص و هراـبرد  یتاـعالطا  راـبنیتسخن  يارب  تسا و  هدوـب  یقرـش  مور  تـلود  اـب  برع  ناناملـسم  ییانـشآ  يارب  یمهم  رایـسب  عـبنم 

نآ عبنم  رکذ  نودـب  ار  یمرج  ملـسم  ياههتفگ  مالـسا ، ناهج  رد  رخأتم  نانادایفارغج  مامت  دـلوت  راب  هتفگ  هب  انب  دـهدیم . ناشناگیاسمه 
هیاسمه برغم  تمـس  زا  ار  نایبالقـص  ومه  تسوا و  زا  رزخ  يایرد  هب  هایـس  يایرد  يراذـگمان  هک  دـسریم  رظن  هب  الثم  دـناهدرک . لـقن 
هیاسمه لامش  تمـس  زا  هیکارت و  هیاسمه  برغم  تمـس  زا  ار  بوناد  لحاوس  هایـس و  يایرد  رانک  ياهراغلب  ای  ناجرب  هتـسناد و  هینودقم 

تسا . هدروآ  باسح  هب  هینودقم 
رایـسب بلاطم  يو  زا  دـمآرد . یقرـش  مور  تراسا  هب  ییحی  نب  نوراـه   900 لاس 288 / دودـح  رد  یمرج  ملـسم  زا  سپ  لاـس  ابیرقت 50 

تمسق يرجه  موس  نرق  رخاوا  نادایفارغج  ( 290 م .  ) هتسر نبا  تسا . هدنام  یقاب  سنازیب ) تختیاپ   ) هینطنطسق فصو  رد  ياهدنزرا 
91 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نادزد تراسا  هب  نیطـسلف  رد  نالقـسع  کیدزن  ییحی  نب  نوراه  تسا : هدروآ  دوخ  باـتک  رد  ار  ییحی  نب  نوراـه  تاـعالطا  زا  یمهم 
، دوب اجنآ  رد  اهتدم  دندرب و  هینطنطـسق  هب  یکـشخ  ایرد و  هار  زا  ار  وا  دـمآرد . دـندوب ، ریغـص ) يایـسآ  رد   ) هیلاطنا مدرم  زا  هک  ییایرد ،

هرابرد یتاعالطا  مور  رد  درک . هدـهاشم  ار  نایزینو )  ) نایقدـنب نایبالقـص و  نیمزرـس  تفر و  مور  هب  کینالـس )  ) کـینولاس هار  زا  سپس 
هینطنطسق فصو  صاخ  ییحی  نب  نوراه  ياهتیاور  یساسا  تمـسق  دروآ . تسد  هب  ایناتیرب )  ) ایناطیرب هسنارف و  ینوگروب ،)  ) دنغرب هیحان 

هجوت نادب  ار  اهرظن  هتسر ، نبا  باتک  پاچ  زا  شیپ  یتح  یسور  سانشرواخ  نزور  تسا . هدروآ  شباتک  رد  ار  اهنآ  هتـسر  نبا  هک  تسا 
هینطنطـسق زا  ییحی  نب  نوراه  فصو  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  داد . راشتنا  نآ  یـسور  همجرت  اب  ار  یبرع  نتم  لاس 1879 م  هب  داد و 

ماگنه سنازیب  روتارپما  تباهمرپ  بکوم  هیفوصایا و  ياسیلک  هینطنطـسق و  هرابرد  وا  نخـس  الثم  تسا ؛ هدوب  وا  میقتـسم  هدـهاشم  لـصاح 
شزرارپ یناسنا  يایفارغج  رظن  زا  بلاج و  رایـسب  گرا )  ) نونغرا نتخاون  اسیلک و  رد  لومعم  موسر  بادآ و  روکذـم و  ياسیلک  هب  نتفر 

عباـنم زا  يوق  لاـمتحا  هب  قرـش و  یحیـسم  عباـنم  زا  ییوگ  هدرک ، لـقن  نآ  بیاـجع  و  یبرغ ) مور   ) مور زا  هک  ار  یتاـعالطا  یلو  تسا ؛
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تسا . هدرک  ذخا  ینایرس 
. دناهتشاد ییازسب  شقن  ییایفارغج  تاعالطا  هعسوت  رد  زین  رامشیب  ياهترافـس  دناهدرک ، لقن  ایفارغج  هنیمز  رد  ناریـسا  هک  یتاعالطا  زجب 
. مینک دای  تسا ، هدـنام  ياج  هب  وا  زا  ناوارف  تاـعالطا  هک  ( 250 - 153  ) يرکب مکح  نب  ییحی  زا  دـیاب  تسخن  یمالـسا ، برغم  هرابرد 

ریما  ) طسوا نمحرلا  دـبع  رابرد  تیافکاب  ناریبد  زا  هک  يو  دوب . فورعم  لازغ  هب  شیالابودـق  ییانعر  تروص و  ییابیز  ظاـحل  هب  ییحی 
هارمه هب  هک  دوب  اهنامرون  فرط  زا  حلص  ياضاقت  یپ  رد  تسخن  تیرومأم  تسا : هتشاد  یسایس  تیرومأم  رابود  دوب  سلدنا )

92 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دش . مازعا  اهنامرون  نیمزرس  هب  ترافس  هب  بیبح  نب  ییحی 

سونایقا هار  زا  و  لاغترپ ) یبرغ  بونج  رد  عقاو   ) بلـش یلحاـس  كرهـش  زا  یناـمرون  ناـهارمه  ناـیامنهار و  اـب  بیبح  نب  ییحی  لازغ و 
جاوما ررکم و  ياهنافوط  اب  ینالوط  يدرونایرد  نیا  دندرک . تکرح  نآ ) فارطا  ریازج  كرامناد و   ) دـنلتوژ هریزجهبـش  يوس  هب  سلطا 

دبع يایادـه  هماـن و  تفریذـپ و  یمرگ  هب  ار  سلدـنا  ناملـسم  ریفـس  اـی 845 )  844  ) نامرون هاشداپ  کـیروه  دوب . مأوت  اـیرد  ناـشورخ 
هب ار  لازغ  رفس  هسنارف  نادنمشناد  زا  یکی  لبق  يدنچ  درک . ییاریذپ  یللجم  هناخ  رد  شناهارمه  ریفس و  زا  دیدنـسپ و  رایـسب  ار  نمحرلا 

هدرک تابثا  هدید ، ار  وا  لازغ  ترافس ، نیا  رد  هک  ار  یهاشداپ  تیصخش  يژورن  دنمشناد  لبیاز  اریخا  یلو  درک ؛ بیذکت  اهنامرون  يوس 
تسا .

. دش هداتسرف  سنازیب  روتارپما  رابرد  هب  ییایاده  همان و  اب  بیبح  نب  ییحی  هارمه  هب  طسوا  نمحرلا  دبع  نامرف  هب  لازغ  مود  تیرومأم  رد 
رـصحنم دنتـشاد ، یناگرزاب  یخیرات و  تابـسانم  زابرید  زا  نانآ  اـب  هک  قرـشم ، نیمزرـس  مدرم و  هب  ار  دوخ  هجوت  همه  برغم  ناناملـسم 

هک سلطا  سونایقا  زا  سرت  دوجو  اب  سلدنا  ناناملسم  دندیـشوک . نآ  هتخانـشان  ياهتیالو  فشک  برغ و  اب  ییانـشآ  يارب  هکلب  دندرکن ،
ياهرفـس نیا  زا  یکی  ربخ  يدوعـسم  دندرک . رایـسب  شـشوک  نآ  فاشتکا  راک  رد  دوب ، هتـسویپ  تاملظ  كانفوخ  يایرد  هب  اهنآ  دید  زا 

ناج هک  یناسک  تشذگرـس  زیگناتفگـش و  ياهتیاکح  نایب  زا  سپ  وا  تسا . هدروآ  دوخ  باتک  رد  هاـتوک  یتاراـبع  اـب  ار  زیمآهرطاـخم 
مان شاخـشخ  يدرم  هلمجنآ  زا  دسیونیم : دناهدش ، فلت  یخرب  هتفای و  تاجن  یـضعب  هدش و  یتشک  رب  راوس  هدـنکفا و  رطخ  هب  ار  دوخ 

دیناشن و دوب ، هدرک  هدامآ  هک  يایتشک  رب  دروآ و  مهارف  ار  ناگچون  زا  یهورگ  دوب ، هبطرق  ناگچون  ناناولهپ و  زا  هک  سلدـنا ، مدرم  زا 
تشگزاب و ناوارف  میانغ  اب  هاگنآ  دوب ، بیاغ  یتدم  دنار و  طیحم  يایرد  هب 

93 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تسا . روهشم  سلدنا  مدرم  نایم  يو  تیاکح 

ناتساد یسیردا  دندرک . زاغآ  نوبسیل  رهش  زا  ار  دوخ  رفس  نانآ  تسا . نارورغم »  » هب بقلم  ناوج  هدازومع  تشه  رفـس  هرابرد  رگید  ربخ 
ات دـنور  تاملظ  يایرد  هب  دـنتفرگ  میمـصت  هدازومع  تشه  تسا : هدرک  لقن  لیـصفتب  شباتک  رد  نوبـسیل  رهـش  زا  نخـس  نمـض  ار  اهنآ 

هدزاود هاگنآ  دندیسر . یناملظ  فوخم و  یناتسگنس  هب  دنتفرب و  یقرش  داب  اب  زور  هدزای  سپ  تساجک ؟ شتیاهن  تسیچ و  نآ  رد  دننادب 
تهج نامه  رد  زور  هدزاود  نآ  زا  سپ  دـندروخرب ، رایـسب  ياـههلگ  هب  دندیـسر و  نادنفـسوگ  هریزج  هب  اـت  دـنتفر  بونج  يوس  هب  زور 
ریـسا ار  اهنآ  مدرم ) نآ  . ) دنتـشاد زارد  ياهتماق  مرن و  كدـنا و  يوم  خرـس و  هرهچ  اجنآ  مدرم  هک  دندیـسر  يرگید  هریزج  هب  ات  دـنتفرب 

سپ هک  دنتسرفب  اقیرفا )  ) یکشخ هراق  هب  هتـسب  مشچ  اب  ار  اهنآ  ات  داد  روتـسد  هریزج  ياورنامرف  دش ، زاغآ  یبرغ  داب  شزو  نوچ  دندرک ،
رد هک  دندینش  اهنآ  زا  دنتفگیم ...  نخس  یبرع  نابز  هب  اجنآ  مدرم  هک  دندیسر  ییاج  هب  مراهچ  زور  يدرونایرد ، بش  هس  زور و  هس  زا 

دش . هتخاس  یفسآ  ردنب  اهدعب  هک  دوب  ییاج  اهنآ  ندش  هدایپ  لحم  تسا . هار  هام  ود  ناشرهش  ات  دنتسه و  شکارم  بونج 
ییاهتهابـش هجوتم  اپورا  میدق  ياههناسفا  لیلحت  نمـض  هیوخد  تساطـسو . نورق  هنایماع  گنهرف  هب  طوبرم  ناتـساد  نیا  تاکن  زا  یخرب 

. تسا كرتشم  ناتساد  ود  نیا  عبنم  هک  دهدیم  ناشن  بلطم  نیا  دش . ندنارب  شیشک  رفس  ناتساد  ناتساد و  نیا  نایم 
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هک تسا  دقتعم  یلزیب  تسا . هدوب  یفـسآ  ردـنب  يانب  زا  شیپ  يدالیم و  مهد  نرق  هب  طوبرم  شرازگ  نیا  هداد ، رظن  هیوخد  هک  روطنامه 
هدش هتفگ  رفس  نیا  هرابرد  هک  یبلاطم  مامت  دشاب . يرانق  ریازج  زا  یکی  مود  هریزج  هریدام و  هریزج  دیاب  هدمآ  ناتساد  رد  هک  لوا  هریزج 

قیوشت و رد  رفـس  نیا  هک  دندقتعم  اطـسو  نورق  يایفارغج  ناصـصختم  کلذ  عم  دنکیمن . زواجت  عقاو  زا  رود  تایـضرف  دودـح  زا  تسا 
هدوب رثؤم  رایسب  دش  ماجنا  سلطا  سونایقا  رد  اهدعب  هک  ییاهرفس  هب  ییایناپسا ) یلاغترپ و  صوصخب   ) ییاپورا نادرونایرد  کیرحت 

94 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یتابیترت ساسارب  ار  نیچ - ایالام و  لیبخرا  دنه و  هب  رفس  صوصخب  یناگرزاب - یفاشتکا و  ياهرفس  ناناملسم  یمالـسا  قرـش  رد  تسا .

تفالخ مایا  رد  هک  دنکیم  لقن  يرونید  دندرک . لابند  دوب ، مسر  سراف  جـیلخ  لحاوس  قارع و  یبونج  هیحان  رد  نایناساس  نارود  زا  هک 
نایناریا هک  تسا  نشور  الماک  دندوب . اجنآ  رد  ینیچ  ياهیتشک  دندرک  حتف  ار  هرـصب ) ردـنب  یکیدزن  رد   ) هّلبا ردـنب  ناناملـسم  یتقو  رمع 

ردـنب رد  یناریا  یبرع و  هرمعتـسم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـندوب . رتروسج  نارگید  زا  يدروناـیرد  راـک  رد  بارعا  طلـست  نارود  رد  یتـح 
ار اجنآ  ایرد  هار  زا  دـنک و  تراغ  فرـصت و  ار  نوتناـک  رهـش  تسناوت  758 م  ق / لاس 141  رد  هک  دوب  دـنمورین  نانچنآ  نیچ  نوتناـک 
زا یـضعب  راـگزور  نآ  رد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدروآ  تسد  هب  يدـهاوش  یناتـسهل ، دنمـشناد  یکـسیول  ریخا  ياـهلاس  رد  دـیامن . كرت 
هک تسا  هدش  لقن  يرمق ) موس  نرق  لّوا  همین  يافوتم   ) يدـبع بوبحم  نایفـس  وبا  زا  یباتک  رد  دناهتـشاد . دـمآوتفر  نیچ  هب  ناناملـسم 

یفورعم رجات  گرزب و  ياملع  زا  هک  مساق  نب  هللا  دبع  هدیبع  وبا  مان  هب  دنوشیم - بوسحم  جراوخ  زا  هک  هیـضابا - هقرف  خـیاشم  زا  یکی 
مولعم اقیقد  وا  رفـس  خـیرات  تسا . هتفر  نیچ  هب  تراـجت  يارب  تشاد ، لاغتـشا  نایقامـس ) هریت  زا  ياهچتخرد   ) ّرم دتـسوداد  راـک  هب  دوب و 
نومیم نب  رـضن  ماـن  هب  هقرف  نیا  زا  يرگید  رجاـت  تسا . هدوب  يرمق  لاس 141  هب  نوتناـک  ردـنب  تراـغ  زا  شیپ  نیقی  روطهب  یلو  تسین ؛

. تسا هدـماین  تسد  هب  وا  رفـس  زا  یلیـصفت  هنوـگچیه  یلو  هتفر ، نیچ  هـب  هرـصب  زا  موـس  نرق  لـیاوا  مود و  نرق  رخاوا  دودـح  رد  ارهاـظ 
هک یفاریس  نسح  دیز  وبا  تیاور  رد  نانآ  رفس  حرش  درک . راومه  رجات  بهو  نبا  رجات و  نامیلس  يارب  ار  هار  نارجات  نیا  رفـس  لاحرههب 

تسا . هدمآ  هدش ، فیلأت  مراهچ  نرق  رد 
مومع دـیوگ ؛ دـمحم ...  هللا  دـبع  وبا  : » دـنکیم تیاور  حرـش  نیا  هب  قاحـسا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وـبا  زا  یبلاـطم  دـنه  هراـبرد  هتـسر  نبا 

هاشداپ رگم  دنتسنادیم ، حابم  ار  انز  ناهاشداپ 
95 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

زا یخرب  دـنه و  ناناگرزاب  اب  نینچمه  مدـنام ؛ وا  دزن  لاس  ود  مدـش و  دراو  هاشداپ  نیا  تختیاپ  هب  نم  جوبماک .) اـی  رمخ   ) راـمق نیمزرس 
زاغآ رد  صخش  نیا  رفس  يوق  لامتحا  هب  تسین ». ناشیا  تناید  ءزج  راک  نیا  دنـشونیمن و  بارـش  ناشیا  مدرک . تاقالم  رایـسب  نایدنه 
رگید هبذادرخ و  نبا  هتـسر ، نبا  ياههتـشون  يارب  یعبنم  قاحـسا  نب  دـمحم  بلاـطم  تسا  دـقتعم  دـلوتراب  تسا . هدوـب  يرمق  موـس  نرق 

تسا . دنه  هرابرد  ناملسم  نانادایفارغج 
نب میمت  فصو  زا  تاعالطا  نیا  دراد . طابترا  نارود  نیمه  هب  نیچ  هنایم و  يایسآ  نایم  یکشخ  هار  هرابرد  ناناملسم  تاعالطا  نیتسخن 

. تسا هتفرگ  همشچرس  یعّوطم  رحب 
يوس هب  ات  تسا  هتـشاد  یـسایس  تیرومأم  ارهاظ  میمت  دوب . مالـسا  ياهزرم  رد  بلطواد  نایهاپـس  زا  یکی  يو  تسادـیپ  وا  مان  زا  هکنانچ 
مدرم مومع  نید  هک  دنکیم  هراشا  هتـشاد و  ناکرت  نید  هرابرد  یناوارف  تاعالطا  میمت  دـلوتراب ، هتـشون  هب  دورب . زغزغت  هب  ناکرت  ناقاخ 
رابخا یکسرونیم  هدیقع  هب  دندربیم . رس  هب  زین  یتشترز  ياهدع  نیمزرس  نآ  ياهـشخب  رگید  رد  تسا . هدوب  يونام  نازغزغت  تختیاپ  رد 

هدوب كرت  لیابق  یناتـساب  نید  ای  ادوب  شیک  رحب ، نب  میمت  روظنم  دیاش  تسا . تقیقح  زا  رود  نازغزغت  نیمزرـس  رد  نایتشترز  هب  طوبرم 
تسا .

زا هک  ار ، نیچ  یکشخ  هار  فصو  هک  تسا  ینادایفارغج  نیتسخن  هبذادرخ  نبا  يرمق  يرجه  موس  نرق  رد  ناملسم  نانادایفارغج  نایم  رد 
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هار هام  هس  زغزغت )  ) ناقاخ رهـش  ات  الاب  ناجـشون  زا  تسا : هدرک  فصو  نینچ  ار  زغزغت  هدرک و  تیاور  هتـشذگیم ، ناکرت  ناقاخ  روشک 
رد نانآ  هاشداپ  و  دنتـسرپیم ...  ار  شتآ  هک  دنـشاب  زین  ناربگ  ناشیا  نایم  دنکرت و  اهنآ  مدرم  تسا و  تمعنرپ  گرزب و  تاهد  نایم  رد 

هزاورد هدزاود  هک  تسا  یگرزب  رهش 
96 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

دنقیدنز . رهش  نآ  مدرم  دراد و  نینهآ 
کیدزن هک  زغزغت  تختیاـپ  وچناـخ  زا  كرت ، لـیابق  رگید  زغزغت و  موـق  هراـبرد  یتاـعالطا  رب  هوـالع  هک  تسا  یناملـسم  نیتـسخن  میمت 

دنکیم . هئارا  یتاعالطا  زین  هدوب ، نافروت 
زا یخرب  مان  رکذ  لیلد  هب  رفس  نیا  ناتساد  تسا . هفیلخ  قثاو  نارود  رد  لامش  یحاون  هب  مجرتم  ماّلس  فورعم  رفس  هرابنیا  رد  رگید  ربخ 

یفارخ یتیاـکح  ار  نآ  يدـالیم  لاـس 1937  رد  یکـسرونیم  دراد . رایـسب  تیمها  اهـسور  يارب  تسا ، عقاو  سور  كاـخ  رد  هک  اـهناکم 
تسا و هدرمش  ریذپاندیدرت  یخیرات و  هعقاو  کی  ار  رفـس  نیا  رد 1888  هیوخد  یلو  تسا ؛ هدمآ  ییایفارغج  مان  دنچ  نآ  رد  هک  هتـسناد 

سانـشسنازیب دنمـشناد  فییلیـساو  تسا . هدرک  دـییأت  ار  هیوخد  رظن  تسا ، دامتعا  دروم  یخیرات  ياـیفارغج  رد  وا  راـثآ  هک  کـشاموت 
هک تفگ  دـیاب  یلو  تسا ؛ هدرک  فصو  یـسابع  هفیلخ  يارب  هدـید  دوـخ  ترفاـسم  یط  هک  ار  ییاـهلحم  ماّلـس  ـالامتحا  هک  دراد  هدـیقع 

دنکیم هفاضا  ناتساد  رخآ  رد  دنکیم و  وگزاب  مجرتم  ماّلس  دوخ  ظفل  هب  ار  تیاکح  نیا  هبذادرخ  نبا  اریز  تسا ؛ قثوم  رفس  نیا  تیاور 
يدوعسم هیقف ،  نبا  هتسر ،  نبا  دننام  رخأتم  مدقتم و  نانادایفارغج  ياههتشون  رد  ناتساد  نیا  تسا . هدینش  ماّلس  نابز  زا  ار  نآ  تسخن  هک 

 ، یسدقم ، 
97 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

یتقیقح نیچ ) راوید  ای   ) جوجأم جوجأی و  دس  يوس  هب  نامجرت  ماّلس  رفس  تسا . هدش  لقن  فالتخا  یمک  اب  ینیوزق  توقای و  یـسیردا ، 
نورق رد  یخیرات  هعقاو  نیا  ارهاظ  تسا . هیبش  هناسفا  هب  رتشیب  دـننکیم  لقن  ماّلـس  نابز  زا  ناـنادایفارغج  ار  هچنآ  دـنچره  تسا ، یخیراـت 

ناناملسم نیمزرس  نایم  نینرقلا  وذ  ردنکسا  هک  يدس  دید ، باوخ  رد  یسابع  هفیلخ  قثاو  هک  تسا  هتفگ  ماّلس  تسا . هدوب  روهشم  اطـسو 
یکـسفوکچارک داد . نامرف  دـس  تسکـش  زا  يریگربخ  هب  ار  ماّلـس  هدزتشحو  تسا ؛ هتـسکش  هدرک ، اـنب  جوجأـم  جوجأـی و  نیمزرـس  و 

840 م لاس 226 ق / رد  زیقرق  موق  تسد  هب  روغیوا  تلود  ضارقنا  لابند  هب  هک  دوب  يرابخا  زیگنالوه ، باوخ  نیا  تلع  دیاش  دسیونیم :
زا ماّلس  رفس  دناهتشون : ییایفارغج  عبانم  لیلد  نیمه  هب  دوب . هدیـسر  هفیلخ  شوگ  هب  هنایم  يایـسآ  رد  ناکرت  هاپـس  ییاجباج  تاکرح و  و 
زا سپـس  تسا و  هتفر  نیوزق  يایرد  يوس  هب  قرـشم  تهج  رد  اجنآ  زا  هدوب و  لامـش  يوس  هب  رزخ  دـالب  اـت  ناتـسجرگ  ناتـسنمرا و  هار 

اراخب هار  زا  اجنآ  زا  تسا و  هدیسر  ایراکنوست )  ) ایراغنج شاخلاب و  هچایرد  هرانک  هب  ات  هدرک  تکرح  قرشم  تمس  هب  رزخ  يایرد  يالاب 
دقتعم هیوخد  هکنانچ  هدید و  یلعف  دنبرد  رد  ار  باوبالا ) باب   ) زاقفق فورعم  ّدس  کش  نودب  ماّلس  تسا . هتـشگزاب  هرماس  هب  ناسارخ  و 

زین ار  نآرق  تیاور  دوخ  تادـهاشم  تبث  اب  هارمه  ات  تسا  هتـساوخ  ماّلـس  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدیـسر  زین  نیچ  راوید  هب  ـالامتحا  تسا 
. دنک لقن  یبدا  بلاق  رد  جوجأم  جوجأی و  دس  هرابرد 

ماّلس هک  تسین  دیدرت  دیوگیم : تسا  هاگآ  هربخ و  هنایم  يایسآ  یقرـش و  ياپورا  یخیرات  يایفارغج  رد  هک  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی 
و سالات )  ) زارط ناخسرب و  هار  زا  سپـس  هتفر ، قرـشم  يوس  هب  رزخ  نیمزرـس  زاقفق و  زا  يرفـس  نمـض  و 843  ياهلاس 842  دودـح  رد 

دننامه هک  ار  یناتسهوک  يربعم  ای  راوید  رفس  نیا  رد  تسا . هتشگزاب  ناسارخ  هب  دنقرمس 
98 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

تسا . هدید  هدوب ، یگرزب  راوید 
ناتسغاد رد  باوبالا  باب  ای  دنبرد  کیدزن  زاقفق  ياههوک  رد  عقاو  ییاههعلق  هب  ماّلس  رفس  نیا  دیوگیم : يوسنارف  سانـشرواخ  ووداراک 
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تسا . هدوب  رزخ ) يایرد  برغ  )
رد مهن م  مراـهچ ق / نرق  رد  زین  ییاـیرد  ياهرفـس  تسا  هدـشیم  ماـجنا  نیچ  هناـیم و  يایـسآ  هـب  یکـشخ  هار  زا  هـک  ییاهرفـس  زا  ریغ 

نامیلس رفس  زا  ییایرد  ياهرفـس  ناتـساد  تسا . هتـشاد  قنور  دادغب  اصوصخم  فاریـس و  هرـصب و  دننام  یـسابع  تفالخ  ورملق  ياهردنب 
وا ددرگیمزاب . يرمق  لاس 237  دودح  هب  شیاهرفس  هکنیا  زج  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  یمک  تاعالطا  وا  هرابرد  دوشیم . زاغآ  رجات 

سپ هدش و  زاغآ  برعلا  ةریزج  رد  طقسم  ات  ایرد  هار  زا  فاریس  زا  رجات  نامیلس  رفـس  تسا . هتفر  نیچ  دنه و  هب  تراجت  روظنم  هب  رابود 
(، رابوکین ریازج  زا  یکی   ) سولابگنل هریزج  لاگنب ، جیلخ  و  اکناليرس )  ) نالیـس هریزج  لامـش  رد  کلات  هگنت  رابیلم ، رد  ملک  زا  روبع  زا 

، نانیاه هریزج  نوگیاس ، یکیدزن  رد  پوکاژ  نس  هغامد  اکلم ، یبرغ  بونج  رد  نمویت  هریزج  ایالام ، هریزج  هبش  یبرغ  لحاس  رد  هربالک 
لوط هام  راهچ  زا  رتشیب  نیچ  ات  طقسم  زا  وا  ییایرد  رفس  تسا . هدیسر  نوتناک  ای  وفناک  ردنب  هب  نیچ  نیمزرس  نانیاه و  هریزج  نایم  هگنت 

 ... نیچ و هواج ، بیدنرس ، دنه ، مهم  تادیلوت  يداصتقا ، یعامتجا و  ماظن  تاداع ، يراجت ، ياههار  رفس  نیا  رد  نامیلـس  تسا . هدیـشک 
يرمق يرجه  مراهچ  موس و  نرق  ود  رد  نیچ  اب  ناناملسم  طباور  زا  یفاک  رابخا  لقن  نامیلس  همانرفـس  رگید  زایتما  تسا . هدرک  فصو  ار 

. تسا
یعون کمن و  گنـس  زا  لصاح  دـیاوع  نیچ  هاشداپ  هک  دـنکیم  لقن  يو  تسا . هتفگ  نخـس  ياچ  زا  هک  تسا  یفلؤم  نیتسخن  ناـمیلس 

زا یخرب  یلاها  دـیوگیم : نامیلـس  دوب . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  دـنتخورفیم ، خاس  مسا  هب  دـندناشوجیم و  بآ  رد  اـهینیچ  هک  ار  هاـیگ 
رد يو  دنتفرگیم . نغور  نآ  زا  دندروخیم و  لیگران  دنتشاد ، ناوارف  يالط  دنه  ریازج 
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زا یتاعالطا  هنوگچیه  نوچ  تسا . هدرک  رکذ  دـشیم ، هدـناوخ  سولپیرپ  ناینانوی  هتفگ  هب  هک  ار  هار  ناـیم  ياـههاگلزنم  دوخ  ياـههتفگ 

. دناهدرک دیدرت  يو  هب  تاعالطا  نیا  باستنا  رد  ویلپ  لوی و  دننام  گرزب  ناسانشنیچ  زا  یضعب  تسین ، تسد  رد  نامیلس  دوخ 
. تسا هدرک  رفس  دنه  هب  هک  تسا  یناملسم  هب  قلعتم  تاعالطا  نیا  هک  دندقتعم  زین  یضعب 

تسا هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناررف  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  نامیلـس  زا  رابکی  طقف  تاعالطا  نیا  نمـض  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج 
دهدیم . تبسن  نامیلس  هب  احیرص  ار  تاعالطا  نیا  هیقف  نبا  هک 

. دوب قارع  نارگناوت  نایعا و  زا  وا  درک . زاغآ  ار  دوخ  رفـس  یـشیرق  بهو  نبا  مان  هب  يرگید  درگناهج  نامیلـس  زا  دـعب  لاس  تسیب  ابیرقت 
هب اجنآ  زا  دنه و  يوس  هب  فاریـس  ردنب  زا  يدنه  یتشک  کی  اب  بهو  نبا  دـندرک ، بارخ  ار  هرـصب  جـنزلا  بحاص  هنتف  رد  نایگنز  نوچ 
هک نوتناک  اب  هار  هام  ود  هلصاف  رد  نادمخ  هب  یهاتوک  گنرد  زا  سپ  درب و  رـسهب  نیچ  وفناخ )  ) نوتناک رهـش  رد  یتدم  درک . رفـس  نیچ 

. دش دراو  دوب ، نیچ  تختیاپ 
يدوعسم یفاریس و  نسح  دیز  وبا  کش  نودب  یلو  هن ؛ ای  تسا  هدرک  نیودت  ار  دوخ  تادهاشم  بهو  نبا  هک  تسا  هدشن  نشور  نونکات 

نرق زاغآ  رد  ار  یـشیرق  بهو  نبا  نامیلـس و  رفـس  يارجام  دناهدرک . لقن  وا  زا  یبلاطم  دنه  نیچ و  ناهاشداپ  لصف  رد  بهذلا  جورم  رد 
هدوب دـنمهقالع  اهارجام  هنوگنیا  هب  ارهاظ  هکلب  دوبن ، دنمـشناد  ای  درگناهج  دـیز  وبا  درک . نیودـت  یفاریـس  نیـسح  دـیز  وبا  يرمق  مراهچ 

: دسیونیم رجات  نامیلس  همانرفس  لیذ  رد  دیز  وبا  تسا . هدوبن  راوشد  يراک  بلاطم  عون  نیا  يروآعمج  راگزور ، نآ  رد  تسا .
هب ار  دوخ  ياهالاک  دـنتفرگیم و  ولهپ  دندیـسریم ، هّدـج  هب  نوچ  دـندوب  تکرح  رد  خرـس  يایرد  تمـس  هب  فاریـس  زا  هک  ییاـهیتشک 

لامـش رد  يدرونایرد  ناوت  یلبق  ياـهیتشک  نوچ  دوش ؛ هدرب  رـصم  هب  اـت  دـندرکیم  لـقتنم  مزلق  ياـهیتشک  هب  موسوم  ياهژیو  ياـهیتشک 
يایرد
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. دنتشادن ار  خرس 
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زا زین  هدروآدرگ و  یناوارف  رابخا  دیراورم  ربنع و  کشم ، هرابرد  مارآ و  دنه و  سونایقا  ود  نایم  ياهنیمزرس  رگید  دنه و  هرابرد  دیز  وبا 
خیراوتلا ۀلسلس  دیز ، وبا  باتک  مان  تسا . هتفگ  نخـس  یلحم  تابالقنا  تلع  هب  نامیلـس  زا  دعب  کیدزن  رواخ  نیچ و  نایم  طباور  شهاک 

. دشابیم دوجوم  سیراپ  رد  نآ  زا  يدرفهبرصحنم  یطخ  هخسن  تسا و 
. درادن نآ  تایوتحم  اب  یطابترا  باتک  مان  دننام  هک  دناهدوزفا  نآ  رب  ياهمدقم  نازادرپهخسن 

دـش و رـشتنم  هسنارف  هب  نآ  زا  ياهمجرت  يدالیم  لاس 1718  رد  هکنآ  اـت  دوب  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نادنمـشناد  رظن  اهتدـم  روکذـم  رثا 
دندرمش . لوعجم  ار  نآ  رگید  یضعب  دندرک و  دیدرت  نآ  هرابرد  ياهدع  هلصافالب 
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یناگرزاب تراجت و  هعسوت  ییایفارغج و  تافاشتکا  روظنم  هب  ناناملسم  يدرونایرد  زاغآ  مجنپ  لصف 

هرابرد ار  ناناملـسم  تفرعم  هک  تسا  ییاـیرد  ياهرفـس  شرازگ  تسا  هدـش  حرطم  ییاـیفارغج  راـثآ  رد  هک  یمهم  تاـعوضوم  زا  یکی 
هدش ییایرد  ياهرفس  هب  نانآ  قیوشت  ناناملسم و  تفرشیپ  بجوم  هک  یلیالد  تسا . هداد  شیازفا  یفصو  يایفارغج  ياهیحان و  يایفارغج 

رگیدکی اب  هناقاتشم  داژن  تیلم و  هب  هجوت  نودب  ناناملسم  تفاییم و  شرتسگ  یسایس  ظاحل  زا  مالـسا  هکنآ  تسخن  تسا : حرـش  نیا  هب 
. دندرکیم ادیپ  سنا  شزیمآ و 

. دشیم رتهدرتسگ  يزیگناتفگش  تروص  هب  ناناملسم  یناگرزاب  ياهتیلاعف  هکنیا  رگید 
هفرح یناگرزاب و  دتـسوداد  یمـسر ، ياهتأیه  ناگدـنیامن و  مازعا  ینید ، یغیلبت  ياهترفاسم  هکم ، ترایز  لیبق  زا  زین  ینوگانوگ  لـماوع 

تسا . هتشاد  ریثأت  ییایرد  رفس  هب  مدرم  قیوشت  رد  يدرونایرد 
دنه ياههنارک  هب  نامع  هقطنم  زا  نیرحب ، رادنامرف  یفقث ، صاعلا  یبا  نب  نامثع  دش . زاغآ  ناتـسبرع  ياههنارک  زا  ناناملـسم  يدرونایرد 

15 ق/  ) داتـسرف دنـس  دور  هناهد  رد  لبید  جـیلخ  هب  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  دوخ  ردارب  درک و  هلمح  یئبمب  کیدزن  هنات  ماـن  هب  یلحم  رد 
( سیلوپـسرپ  ) رخطـصا ات  دش و  هدایپ  یکـشخ  رد  درک و  روبع  بآ  زا  نیرحب  يرادنامرف  رد  نامثع  نیـشناج  یمرـضح  نب  ءالع  636 م .)

ات نمشد  نیمزرس  زا  ار  يرطخرپ  رفس  ریزگان  وا  دندرب . نیب  زا  سراف  جیلخ  لحاس  رد  ار  وا  ياهیتشک  یلو  تفر ؛ شیپ 
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هب اـهنآ  اـب  دیـسر  يو  شوگ  هب  اهدادـیور  نیا  یتـقو  دوبن ، مود  هفیلخ  حیرـص  روتـسد  هب  اـنب  تـالمح  نیا  نوچ  تفرگ . شیپ  رد  هرـصب 
ناج دـیابن  هک  ص ،)  ) ربمایپ تسایـس  زا  يوریپ  هب  وا  تسنادیم . كانرطخ  رایـسب  ار  ایرد  دوب و  زاجح  مدرم  زا  رمع  تساخرب . تفلاـخم 

رد اهنآ  زاتوتخات  زا  ییوجهنیک  يارب  اهیـشبح  دض  رب  هلمح  نیا  داد . ییایرد  هلمح  روتـسد  رابکی  طقف  تخادنا ، رطخ  هب  ار  ناناملـسم 
تفر . جارات  هب  هشبح ) رد   ) سیلودا یشکرکشل  نیا  رد  641 م .) 21 ق /  ) دوب ناتسبرع  هنارک 

هیردنکـسا نایمور ) نامز   ) هتـشذگ رد  دـناهتفگ  دـش . دوبان  تعرـسب  دوب ، اهبرع  ییایرد  هاگیاپ  هیردنکـسا  هکنآ  اب  مود  هفیلخ  ناـمز  رد 
يوـس هب  هقوذآ  هّلغ و  ياـهیتشک  گرزب  ردـنب  نیا  زا  تـسا و  هدوـب  قرـش  هنارتیدـم و  فارطا  ناـهج  ناـیم  دتـسوداد  یناـگرزاب و  زکرم 

رهـش نیا  يوـس  هب  هنیدـم  هنـسرگ  مدرم  ماـعطا  يارب  ار  رـصم  هـّلغ  هـک  دوـب  نـیا  ناناملـسم  مادـقا  نیتـسخن  دـشیم . هداتـسرف  هینطنطـسق 
لماک فرصت  زا  شیپ  یتح  دوز  رایسب  یلو  دشیم ؛ هدرب  یبرغ  ناتسبرع  انیس و  هب  نابایب  هار  زا  هلغ  نیا  هتـشذگ  ياهلاس  رد  دندنادرگرب .

هب خرـس  يایرد  رد  اهیتشک  درک و  زاب  ددجم  يراکیپ  اب  مود  هفیلخ  روتـسد  هب  ار  ناژارت  لاناک  صاع  نب  ورمع  ناناملـسم  تسد  هب  رـصم 
حاسمت هچایرد  زا  هک  درک  داهنشیپ  مود  هفیلخ  هب  سپس  صاع  نب  ورمع  دندش . یهار  هنیدم ) هاگرگنل  ای  هضرف   ) راج ردنب  هب  نییاپ  يوس 

يایرد قیرط  زا  سنازیب  ناگوان  هک  تشاد  نآ  میب  اریز  دادن ، هزاجا  رمع  یلو  دنک ؛ زاب  هنارتیدـم  هب  ار  لاناک  زا  ياهخاش  لامـش  يوس  هب 
دنک . داجیا  جح  مسارم  هکم و  يارب  يرطخ  خرس 
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رمع دـنک . هلمح  سربـق  هریزج  هب  اـت  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هـک  درکیم  تساوـخرد  مود  هـفیلخ  زا  یپاـیپ  هیروـس ، رادـنامرف  هیواـعم  اهدـعب 
ماجنارـس دوب  مزال  اپون  يروتارپما  نیا  زا  عافد  يارب  ییایرد  يورین  کی  دوجو  هک  دوب  يروط  هنارتیدـم  يایرد  عضو  یلو  تفریذـپیمن ؛

طرـش هب  دروآ ؛ تسد  هب  اـجنآ  مدرم  ندـیناسر  رفیک  هب  روـظنم  هب  سربـق  هب  هلمح  يارب  ار  35 ق ) ق -  23  ) موس هفیلخ  تقفاوم  هیواـعم 
رد برع  ناملسم  ناگوان  دعب  لاس  تسیب  دودح  رد  دیماجنا . يزوریپ  هب  هلمح  نیا  دربب . دوخ  اب  زین  ار  شرسمه  هکنآ 
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اب ناملـسم  بارعا  هک  تشذـگن  يرید  دروآ . تسد  هب  یگرزب  يزوریپ  سکینوف ، کـیدزن  هیکیل  هنارک  رب  اـهلکد ،) دربن   ) يراوّصلا تاذ 

تالمح سنازیب ، ناگوان  دعب  ياههدس  رد  تفرگ . رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  هینطنطـسق  دـندرک و  هلمح  هّیّلقـص )  ) لیـسیس هب  دوخ  ناگوان 
رد ار  تردـق  ناملـسم  بارعا  ناگوان  یبرغ ، هنارتیدـم  رد  نیا  دوجو  اب  درکیم ؛ عفد  یقرـش  هنارتیدـم  رد  ار  ناملـسم  ياـهبرع  یپردیپ 

. دوب هدش  ناناملسم  ینارگن  ببس  رصم  نیطسلف و  هیروس ، ياههنارک  رد  طقف  سنازیب  ناگوان  تالمح  تقیقح  رد  تشاد . تسد 
هب دنتشاد . هطساو  شقن  مور و )...  ماش و  رصم و   ) برغ و  دنه و )...  نیچ و   ) قرش نایم  یناگرزاب  رد  ناملـسم  بارعا  میدق  ياهنامز  زا 

اهیتشک نانکراک  اـما  دـندوبن ؛ دروناـیرد  الـصا  هیروس ، هگلج  زاـجح و  ناـنکاس  ینعی  یعقاو ، بارعا  هک  دوش  هجوت  دـیاب  زین  بلطم  نیا 
ناتیپاک  » يارب ادـخان »  » هملک زا  هدافتـسا  لیلد  نیمه  هب  دـندشیم . باختنا  سراف  جـیلخ  یبونج و  ناتـسبرع  هنارک  مدرم  نایم  زا  ـالومعم 

تسا . هدوب  يدرونایرد  رد  نایناریا  يرترب  دهاش  یتشک »
مینیبب دیاب  نونکا  تسا . تسد  رد  نایناساس  هرود  رد  نیچ  هب  نایناریا  یناگرزاب  ياهرفـس  زا  یکدنا  یهاوگ  ییایرد  ياهرفـس  خیرات  رد 
ردـنب هب  سراف  جـیلخ  زا  ییایرد  هار  ربتعم  دانـسا  قبط  تسا . هدـشیم  ماجنا  هنوگچ  يوما  يافلخ  هرود  رد  ییایرد  ياهرفـس  هنوگنیا  هک 

« هسوپ  » ياهیتشک هب  ینیچ  عبانم  رد  مالـسا  زاغآ  رد  دـندرکیم . یط  ار  نآ  ناملـسم  بارعا  نایناریا و  هک  دوب  یهار  نیرتینالوط  نوتناک 
. دنتفگیم هیشات »  » ار یناریا  نابزیبرع  ناناملسم  وگیسراپ و  نایتشترز  ار  نایناریا  اهینیچ  تسا . هدش  ناوارف  هراشا  یناریا ) )

« گنیچ يا   » مان هب  ینیچ  يدرگناهج  لاس  نیا  رد  تسا . 671 م  لاس 51 ق / هب  طوبرم  هدش  دای  نایناریا  زا  ینیچ  عبانم  رد  هک  رابنیتسخن 
. تسا هتفر  يارتاموس  رد  گناب ) ملاپ   ) هگوهب هب  بونج  يوس  هب  هدش و  هسوپ  یتشک  رب  راوس  نوتناک  ردنب  رد 

اهنآ هک  تسا  هدمآ  هسوپ  هرابرد  727 م  لاس 109 ق / هب  يرگید  يارجام  رد 
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. دنوریم یمـشیربا  سانجا  هیهت  يارب  نوتناک  ردـنب  هب  امیقتـسم  دـنناریم و  نیچ  ینعی  ناه »  » روشک هب  گرزب  ياهیتشک  رد  ناناملـسم ) )
لاس 141 ق/ ثداوح  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  نانیاه  هریزج  رد  هسوپ  مدرم  زا  یگرزب  رایـسب  يداـبآ   748 ق / لاس 131  رد  هکيروطهب 
زا دندنازوس و  دندرک و  جارات  ار  وچ ) گناوک   ) نوتناک يردنب  رهش  مه  اب  هسوپ  هیشات و  نامدرم  هک  تسا  هدمآ  گنات  خیرات  رد  758 م 
نآ رد  نوچ  تسا . هدوب  نوتناک  ردـنب  رد  نیچ  یهاشداپ  يورین  یتسـس  ببـس  هب  دـیاش  دنـسپان  هناروسج و  راک  نیا  دنتـشگرب . اـیرد  هار 

رامش نامز  نآ  رد  هک  دهدیم  ناشن  جارات  نیا  لاحرههب  دوب . اهکرت  شروش  بوکرس  مرگرس  نیمزرس  نآ  لامش  رد  نیچ  روفغف  ماگنه 
هعماج کی  دـننام  ناملـسم ) بارعا   ) هیـشات مدرم  هک  دوشیم  كرد  نامز  نآ  دانـسا  زا  دـندوب . نوتناک  رد  ناگناگیب  زا  ياهظحالم  لباق 

دناهدوب . اجنآ  رد  هناگیب 
نب جاجح  ییاورنامرف  نارود  رد  دنـس  فرـصت  هلمج ، زا  تسا ؛ هدش  ماجنا  گنج  روظنم  هب  ییایرد  ياهرفـس  زا  یـضعب  نایوما  هرود  رد 

. درک حتف  ار  هروصنم  لبید و  شزرارپ  ياهردنب  710 م  لاس 92 ق / رد  ییاهیتشک  اب  مساق  نب  دمحم  هک  تسا  قارع  رب  فسوی 
رد ياهریزج  رد  دندوب ، هتخیرگ  ناسارخ  نایلاو  هجنکش  رازآ و  زا  هک  هعیش  ناناملـسم  یخرب  هک  دنکیم  لقن  يزورم  زا  یتیاور  یناروح 
اب نامزمه  دندوب . ناگناگیب  اهینیچ و  نایم  دتـسوداد  یجنایم  دـعب  ياهنامز  رد  نانیا  دـندش . راگدـنام  نیچ  گرزب  ياههناخدور  زا  یکی 

نیا درک . ادیپ  شرتسگ  زین  یناگرزاب  راک  رد  ناملسم  نایناریا  بارعا و  تیلاعف  فاریس ، هرصب و  ردنب  ود  قنور  هعسوت و  دادغب و  سیسأت 
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نف نیا  رد  دـنتفرگ و  ارف  نایناریا  زا  ار  يدرونایرد  نف  بارعا  تفای . دادـتما  اقیرفا  یقرـش  لحاس  رد  هلافـس  ات  قرـشم  رد  نیچ  زا  اهتیلاعف 
هب برعلا  ةریزج  لحاوس  زا  اهنت  دنتخانـشیم و  ار  ناماسب  ياهداب  یمـسوم و  ياهداب  دعب  هب  يرمق  يرجه  موس  نرق  زا  نانآ  دندش . هربخ 

اب دندرکیم . یناریتشک  ناتسودنه  يوس 
105 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

صاخ یمان  ار  کی  ره  دندرک و  میسقت  ایرد  تفه  هب  ار  هعومجم  نیا  دندش و  انـشآ  نیچ  يایرد  سراف و  جیلخ  نایم  رد  ایرد  ياههخاش 
هنادازآ نانآ  دنتفر . شیپ  هلافس  دننام  بونج  رد  ياهطقن  ات  و  دنتشارفارب ) نابداب   ) دندیشک عارـش  یقرـش  ياقیرفا  هب  ندع  زا  دنتـشاذگ و 

. دـندرکیم یناریتشک  دنـس  لین و  ياهدور  نینچمه  رزخ و  يایرد  هایـس ، ياـیرد  هنارتیدـم ،)  ) مورلا رحب  خرـس ،) ياـیرد   ) رمحا رحب  رد 
ار اهنآ  گرزب  ياهلاو  اب  ندـش  هجاوم  رطخ  دـنه  سونایقا  رد  دوب و  کـچوک  ینیچ  ياـهیتشک  اـب  هسیاـقم  رد  بارعا  ياـهیتشک  دـنچره 
اهینامهر و  ) ییایرد ياههشقن  زا  دندادیمرد و  نت  رطخرپ  زارد و  رود و  ییایرد  ياهترفاسم  هب  ییابیکش  تعاجش و  اب  درکیم ، دیدهت 
رد هک  یـصاخ  یـسایس  تردـق  اـب  ناناملـسم  بارعا و  تفاـی . شرتسگ  زین  تراـجت  يدروناـیرد  هعـسوت  اـب  دـندرکیم . هدافتـسا  رتاـفد )

تیمها یناگرزاب  ظاحل  زا  نیمزقرـشم  رد  دـمآ ، مهارف  ناشیا  يارب  شیوخ  نیمزرـس  رد  هک  يايداصتقا  قنور  اـب  دنتـشاد و  هناـیمرواخ 
اب نانآ  دـش . هدوزفا  زین  نآ  ّتیمک  مجح و  رب  زورهبزور  هکلب  تفای ، هعـسوت  ناشیا  یناـگرزاب  هنماد  اـهنت  هن  دـندروآ و  تسد  هب  یناوارف 

هجوچـیه هب  ار  رگیدـکی  ناـبز  هک  یتروص  رد  دـندرکیم ؛ ياـپایاپ ، تروص  هب  یتح  دتـسوداد ، راـبوکین  نامادـنآ و  ریازج  یموب  لـیابق 
رد وئاچ  گناوه  ياهورین  شروش  اب  نامزمه  اریز  تشاذـگ ؛ شهاک  هب  ور  نیچ  اب  تراـجت  مهن م ، موس ق / نرق  رخاوا  زا  دـندیمهفیمن .

، نآ زا  سپ  دـندش . ماـع  لـتق  نیچ  رد  هناـگیب )  ) یجراـخ ناـناگرزاب  زا  يرایـسب  هورگ  نوتناـک  ردـنب  هرـصاحم  878 م و  ق / لاس 265 
هزیگنا تفریمن . رتشیپ  تسا ، هتفر  نیب  زا  نونکا  دوب و  يزلام  هریزج  هبـش  رد  يردـنب  هک  الاک )  ) هلک زا  قرـشم  رد  ناناملـسم  ياـهیتشک 

راـک نیا  هب  ار  ناـنآ  ییاـیفارغج ، فاـشتکا  قوذ  تردـنب  دوـب و  یناـگرزاب  هزاـت  ياهنیمزرـس  فاـشتکا  يارب  ناناملـسم  بارعا و  یلـصا 
زیگناتفگـش و ياههناسفا  اـهنآ  رتشیب  هدـش ، تبث  لـیاوا  رد  ناناملـسم  ییوپناـهج  ییوجارجاـم و  زا  ییاهناتـساد  دـنچره  تشادیماو .

تامولعم لیمکت  يارب  ناملسم  بارعا  هرود  نیا  رد  هک  تفگ  دیاب  هتفر  مه  يور  تسا . یگتخاس 
106 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

لامش و دننام  یحاون ، زا  یضعب  هرابرد  ناشیا  تامولعم  کش  نودب  یلو  دندرکن ؛ یتیلاعف  دندوب ، هتفرگ  ناینانوی  زا  هک  دوخ ، ییایفارغج 
یتـح هتخانـشان و  ياهنیمزرـس  فاـشتکا  هب  بارعا  هکنیا  تسا . هدوـب  رتلماـک  رتتـسرد و  دـنه  يزکرم و  یبرغ و  يایـسآ  اـقیرفا ، قرش 
ّسح هک  ینیمزرـس  ره  رد  هکنیا  لّوا  تسا ؛ تلع  دـنچ  لوـلعم  دـناهتخادرپن ، دناهتـشاد ، اـهنآ  هراـبرد  يرظن  یتاـعالطا  هک  ییاـهنیمزرس 

یبهذمریغ یبهذم و  ياههشیدنا  تاروصت و  یضعب  هکنیا  مود  دنتشاذگیمن ؛ رتارف  اپ  اجنآ  زا  دشیم ، یضار  نانآ  یناگرزاب  ییوجدوس 
نیع  ) دولآلگ همـشچ  ار  سلطا  سونایقا  الثم  درکیم ؛ فرـصنم  هزات  گرزب  ماگ  نتـشادرب  زا  ار  نانآ  دوب ، یلوتـسم  ناـشیا  نهذ  رب  هک 

یناریتـشک هب  نیعم  يدـح  زا  رتنییاـپ  اـقیرفا  یبرغ  لـحاس  رد  لـیلد  نـیمه  هـب  دنتـشادنپیم . تاـملظ ) رحب   ) یکیراـت ياـیرد  و  ۀـئمح )
و تسکـش ؛ دـهاوخ  ار  اهیتشک  میظع  دـم  رزج و  جاوما  تسا و  مطالتم  رایـسب  اـیرد  هیحاـن  نآ  رد  دـندرکیم  ناـمگ  هچ  دـنتخادرپیمن ؛
هک تسا  هدوب  يرگید  لماع  ارهاظ  دـنه ) قرـش  يزکرم و  ياقیرفا  اصوصخ  اقیرفا ، لـخاد   ) ناراوخمدآ یموب و  لـیابق  زا  سرت  هرخـالاب 

دنهلا نیصلا و  رابخا  هرود  نیا  ياههمانرفـس  نیرتمیدق  زا  تسا . هتـشادیمزاب  بونج  قرـشم و  تمـس  هب  رتشیب  تفرـشیپ  زا  ار  ناناملـسم 
ات دناهتـشاد  ناملـسم  ناناگرزاب  هک  ياهناملاع  قوذ  قوش و  رب  تسا  هاوگ  باتک  نیا  تسا . رجاـت  نامیلـس  هب  بوسنم  850 م ) ق /  235)

ییایرد ياهرفس  يارجام  دعب  ياهلاس  رد  دنهد . رارق  دوخ  نامزمه  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  ار  قرشم  رود  ياهنیمزرـس  تاعالطا  رابخا و 
ءزج هکنآ  زا  شیپ  تفای و  یناهج  ترهـش  ناتـساد  نیا  دوب . دابدنـس  ياهناتـساد  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  نیودـت  یمظنم  هلـسلس  تروص  هب 

هک صلاخ ، یفارخ  ياهناتساد  زا  ار  نآ  دیابن  هک  هدش  مولعم  اریخا  تسا و  هتشاد  لقتـسم  دوجو  دیآرد ، بشکی  رازه و  گرزب  هعومجم 
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دابدنـس ياهرفـس  هک  تسا  هداد  ناشن  ناررف  هیوخد و  ونیر ، تاقیقحت  اریز  مینادـب ؛ تسا ، ناکم  نامز و  هدودـحم  زا  جراخ  نآ  ثداوح 
و تسا ) هداتفا  قافتا  رجات  نامیلس  ياهارجام  هک  یناکم  نامه   ) دادغب هرصب و  فاریس ، رد 

107 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ياهناتـساد زا  دابدنـس  ياهناتـساد  هک  دندقتعم  اقفتم  اونازاک ، ناررف و  یلو  تسا ؛ هتفرگ  تروص  900 م  ق / لاس 189  دودـح  رد  ابیرقت 

هـصرع دیـشرلا و  نوراه  نارود  اب  نامزمه  ار  دابدنـس  ياهناتـساد  خـیرات  اونازاک  تسین . اهنآ  رد  نیچ  زا  یمان  اریز  تسا ؛ رتمیدـق  رگید 
هتشاد ناوارف  ریثأت  اپورا  ياطسو  نورق  ناسیدق  تشذگرس  رد  دابدنـس  ياهرفـس  تسا . هتـسناد  ایالام  لیبخرا  دنه و  ار  اهناتـساد  ثداوح 

. تسا هتفرگ  هیام  اهناتساد  نیا  زا  دراوم  يرایسب  رد  تسا ، طوبرم  يدالیم  هدزای  نرق  لیاوا  هب  هک  ندنارب  سیدق  هناسفا  تسا .
، نیچ نوچ  قرشم  دالب  زا  ییایرد  ياهرفس  هک  میتفگ  تسا . هتـشاد  ریثأت  زین  اپورا  يرگیحیـسم  يورخا  ياههناسفا  رد  ییایرد  ياهرفس 

خروم يدوعـسم  دش . زاغآ  تسا ) ینونک  رابگنز  نامه  بیرقت  هب  هک   ) گنز فورعم  نیمزرـس  صوصخب  یقرـش  ياقیرفا  لحاوس  دنه و 
نوچ ییاهایرد  رب  تسا : هدرک  داـی  نینچ  نآ  ياهیتخـس  گـنز و  ياـیرد  زا  اـقیرفا  قرـش  هب  شیاهرفـس  زا  یکی  رد  يرجه  مراـهچ  نرق 

هب یفورعم  یهام  هک  دوب  گنز  يایرد  اهنآ  نیرتدیدش  دـمآ ؛ دراو  نم  رب  ناوارف  اهیتخـس  مدرک و  رفـس  نمی  خرـس و  مور ، نیچ ، يایرد 
هب زوروبش  نادرونایرد  تسا و  هدش  اهر  نامک  زا  ریت  ییوگ  هک  دیشاپیم  اضف  هب  بآ  نانچنآ  دیرپیم  ایرد  بآ  رد  هک  هاگره  لاو  مان 

دنناهرب . شتسد  زا  ار  دوخ  دزیرگب و  ات  دندوب  زیتس  رد  وا  اب  بوچ  لبط و  ندیبوک  هلیسو 
، دـشیم اهیتشک  ینوگژاو  بجوم  اهنآ  شرپ  تکرح و  هک  هثجلا  میظع  نایهام  دـیدش و  ياهنافوط  زا  ریغ  ییایرد  ياهرفـس  یلـصا  رطخ 

. تسا هدوب  اهایرد  نانزهار  نادزد و  موجه 
زا نادرونایرد  هک  دندوب  ایرد  كانرطخ  محریب و  نادزد  زا  گنوسوکوک ، مدرم   805 - 785 / 189 ياهلاس 168 - رد  ناتياک ،  هتفگ  هب 

ییایرد نادزد  زا  جوبماک ) مایـس و   ) بونج يایرد  کیدزن  ریازج  نکاس  مدرم  ارتاموس  يوس  نآ  رد  نینچمه  دندیـسرتیم ؛ رایـسب  نانآ 
روبع ایرد  زا  تمسق  نیا  زا  هک  ییاهیتشک  مامت  هک  تسا  هدش  لقن  دندوب . روهشم 

108 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ياهیتشک رد  ار  یتفن  ياههلولگ  ناگدـننکباترپ  یگنج و  نادرم  زا  یهورگ  هک  دـندوب  راـچان  دوخ  تسارح  ظـفح و  يارب  دـندرکیم ،

دندرکیم . تراغ  ییایرد  نانزهار  ار  اهیتشک  زا  یخرب  اهینیبشیپ  نیا  همه  دوجو  اب  یلو  دنهد ، ياج  دوخ 
سونایقا يور  رب  ار  دوخ  رمع  مامت  وا  تسا . 399 ق ) - 299  ) هرود نیا  نافلؤم  نادرونایرد و  زا  يزمرهمار ، يادخان  رایرهش ، نب  گرزب 

هدـنزومآ و ياهناتـساد  باـتک  نیا  تسا . هدرک  فیلأـت  ار  دـنهلا  بیاـجع  باـتک  953 م  ق / لاـس 342  دودـح  رد  هدرک و  يرپـس  دـنه 
. تسا هدش  فیلأت  مدرم  مومع  هعلاطم  يارب  ارهاظ  دراد و  سونایقا  رگید  ياهتمسق  دنه و  قرش  ریازج  نادرونایرد  هرابرد  يزیگناتفگش 
. تفرگ هدیدان  یمالسا  يایفارغج  تفرشیپ  رد  قیقحت  ماگنه  ار  نآ  ياهناتساد  زا  یضعب  ناوتیمن  تسا ، هناسفا  نآ  بلاطم  رتشیب  هکنیا  اب 

ياهناتـساد هعومجم  هرود  نیا  زاتمم  راثآ  زا  تشاد . همادا  يدامتم  ياهنرق  یمالـسا ، ياـیفارغج  ياههتـشون  رد  ییاـیرد  ياهناتـساد  لـقن 
هک تسادـیپ  اهناتـساد  نیا  نتم  زا  تسا . هدـش  نیودـت  يدالیم  مهدراهچ  نرق  مود  همین  رد  ـالامتحا  هک  تسا  بشکی  دـص و  هب  فورعم 
هب ییایرد  رفـس  روفاک و  هریزج  زا  هعومجم  نیا  رد  تسا . هدرکن  سابتقا  يزیچ  نآ  بلاطم  زا  یلو  هدوب ، انـشآ  بشکی  رازه و  اـب  فلؤم 

. دراد کیدزن  هطبار  درگناهج  بهو  نبا  تیاکح  اب  هعومجم  نیا  تسا . هتفر  نخس  روشک ، نآ  تختیاپ  نادمخ ، نیچ و 
نرق رد  هک  يروطهب  درک ؛ یط  ار  دوخ  یلماکت  ریـس  نورق ، رورم  هب  دـیدج  ياهنیمزرـس  فاشتکا  تراجت و  روظنم  هب  ییاـیرد  ياـهرفس 

. دروآ دوجو  هب  دوب ، اماگودوکساو  يامنهار  هک  دجام  نبا  دننام  ار ، ناملـسم  برع  نایادخان  يدرونایرد  ياهامنهار  يدالیم  مهدراهچ 
دوب هدـش  فیلأت  يدرونایرد  هرابرد  هک  يراثآ  یلو  تسا ؛ هدوب  هارمه  فاـشتکا  سـسجت و  اـب  هرود  نیا  رد  اـیفارغج  ملع  نیودـت  ریس و 

لیلد نیمه  هب  تشاد . ضراعت  ینانوی  ریغ  ینانوی و  عبانم  زا  هدش  بسک  تامولعم  اب  تسا ) هتفر  نایم  زا  نآ  هدمع  تمسق  ارهاظ  )
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109 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ناملسم نادرگناهج  ناسیونایفارغج و  هک  دوب  يراوشد  لئاسم  زا  یکی  نیا  دشیم و  ادیپ  ییاهـضقانت  یلمع  يرظن و  تامولعم  نایم  ابلاغ 

« لمع باحـصا   » هک یماگنه  درک . نیعم  دعب  هرود  رد  ار  یمالـسا  يایفارغج  لماکت  لمع  رظن و  نایم  ضراعت  نیمه  دندوب . وربور  نآ  اب 
رخاوا دـش . یعطق  یمالـسا  يایفارغج  طاطحنا  دـنداد ، یلقن  مولع  ياملع  ینعی  رظن » باحـصا   » هب ار  دوخ  ياج  یلقع  مولع  ياـملع  ینعی 

ناناملسم هک  یتاعالطا  نامز  نیا  رد  تسناد . یمالسا  يایفارغج  ییافوکـش  جوا  ناوتیم  ار  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  لیاوا  مراهچ و  نرق 
رد هوالعب  دیـسر ؛ لماکت  زا  ياهجرد  هب  دـش و  قیفلت  ناشیاهترفاسم  تادـهاشم و  اهـشهوژپ و  اب  دـندوب ، هتفرگ  رگید  ماوقا  ناـینانوی و  زا 

لوبق جاور و  دش و  عادبا  یصاخ  لاکشا  اههویـش و  ییایفارغج  بلاطم  نایب  يارب  تفای و  ياهژیو  تیعقوم  ایفارغج  یمالـسا  یبرع  تایبدا 
. تفای هماع 

عومجم زا  يداـقتنا  ياهصـالخ  یفرط  زا  يو  تسا ؛ تیمها  زئاـح  ظاـحل  ود  زا  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  رد  اـیفارغج  رد  ینوریب  ياـهراک 
یقیقحت تسناوت  دوب ، هاـگآ  اـیفارغج  رد  بارعا  نایدـنه و  ناـینانوی ، ناـیناریا ، شقن  زا  نوچ  دروآ و  مهارف  ار  شیوـخ  ناـمز  تاـعالطا 

تسا هدش  ببس  نیا  دناهدوب و  رتهتفرـشیپ  نایدنه  زا  ناینانوی  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  دقتعم  وا  دهد . ماجنا  ییایفارغج  بلاطم  رد  ياهسیاقم 
يراگزاس ینانوی  تاضورفم  اب  هک  يرامـشیب  تاـیرظن  زا  تشادـن و  اـجیب  بصعت  ینوریب  دوش . هتفریذـپ  ناـینانوی  راـک  زرط  شور و  هک 

رب ار  هجرد  کـی  سوق  لوط  تفرگ و  هزادـنا  ار  اهرهـش  زا  يرایـسب  ییاـیفارغج  عضو  يو  رگید ، فرط  زا  درکیم . يرادـبناج  تشادـن ،
هتفرگ ماـجنا  يو  تسد  هب  یمالـسا  موجن  خـیرات  یحاّـسم  گرزب  لـمع  هس  زا  یکی  بیترت  نیا  هب  درک : باـسح  زین  راـهنلا  فـصن  يور 
هکنیا رب  ینبم  يدوعــسم  هتــشون  هـب  اـکتا  اـب  وا  تـسا . هتــشاد  ییاهتفرــشیپ  یناـسنا  یکیزیف و  یموـمع و  ياــیفارغج  رد  ینوریب  تـسا .

رد دـنه  سلطا و  سونایقا  نایم  یبآ  ياههار  دوجو  ناکما  هب  دوب ، هدـش  ادـیپ  هنارتیدـم  رد  دـنه  سوناـیقا  یتشک  کـی  زا  ییاـههراپهتخت 
اههار نآ  هب  ندیسر  یلو  درب ؛ یپ  لین  ياههمشچرس  و  وراجنامیلک ) ياههوک   ) رمقلا لابج  بونج 
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هب دـنه  سونایقا  قرـشم ، رد  هک  هنوگنامه  تسا  هتفگ  يو  تسنادیم . راوشد  گرزب  ياهدـمورزج  دـیدش و  ياـهداب  دوجو  تلع  هب  ار 
اب دـنه  سوناـیقا  هیحاـن  نیا  رد  هدرک و  ذوـفن  دـنه  سوناـیقا  رد  یکـشخ  زین  برغم  رد  دراد  یتابعـشنم  هتفاـی و  هار  ایـسآ )  ) یبوـنج هراـق 

ریذـپ ناکما  ار  یبونج  ياقیرفا  لحاوس  درگ  رب  يدرونایرد  يرظن ، تروص  هب  يو  هکنآ  اب  تسا . هتفای  هار  سلطا  سوناـیقا  هب  ییاـهلاناک 
هماج نادـب  اهیلاغترپ  هک  ماگنه  نآ  ات  دوب  یقاب  هشیدـنا  نیا  دـنتخادرپن . يدروناـیرد  هب  یحاون  نیا  رد  زگره  ناناملـسم  یلو  دوب ، هدرمش 

یعیبـط عضو  دوشیم و  اـجهباج  كاـخ ) هدوت   ) زکرم تسا و  هدرک  هطاـحا  ار  اـههراق  بآ ، هک  درکیم  روصت  ینوریب  دـندیناشوپ . لـمع 
ياهتمـسق دودـح  حوضوب  وا  سکعلاب .) دریگیم و  ار  كاخ  ياج  بآ  دـنوشیم ، ریاب  ریاد ، ياـهنیمز  ـالثم   ) دـنکیم رییغت  نیمز  حـطس 

هک تـسا  هدوـب  وا  دوـخ  نارـصاعم  زا  يراـثآ  يو  عـالطا  عباـنم  هراـبنیا  رد  ارهاـظ  دـهدیم . حرــش  دوـخ  ناـمز  رد  ار  نـیمز  نوکــسم 
دناهتشادن . یسرتسد  اهنآ  هب  يو  زا  شیپ  ناسیونایفارغج 

ناناملسم ییایرد  ياهتیلاعف  هک  دش  هراشا  البق  دوش . يرـصتخم  هراشا  یمالـسا  هرود  رد  يرحب  تایبدا  هب  تسا  مزال  لصف  نیا  همتاخ  رد 
ناگوان اریز  دوبن ؛ نکمم  هنارتیدـم  رد  ناناملـسم  بارعا و  ناگوان  ندیـسر  تردـق  هب  دوب . برع  ياـیرد  هنارتیدـم و  ياـیرد  هب  رـصحنم 

زا یلو  دنتشاد ، لماک  ییانـشآ  هنارتیدم  يایرد  اب  ناناملـسم  هکنآ  اب  دوب . ییایرد  گنج  لاح  رد  نایحیـسم  ناگوان  اب  هتـسویپ  ناناملـسم 
سوناــیقا نـیا  رد  درک  تأرج  1250 م ) ق /  648  ) همطاف نبا  ماـن  هب  ناملـسم  کـی  اـهنت  دـندوب . كاـنمیب  سلطا  سوناـیقا  رب  یناریتشک 

لبج ات  تسناوت  اقیرفا  یبرغ  لحاوس  رد  همطاف  نبا  هک  دیآیمرب  نانچ  یبرغم  دیعس  نبا  باتک  رد  يو  رفس  شرازگ  زا  دنک . يدرونایرد 
هناخدور بصم  هدـیدرونرد و  ار  اقیرفا  برغ  یبرغم  دیعـس  نبا  دوخ  دـسریم  رظن  هب  دـنک . يورـشیپ  ایناتیروم ) رد  نالب  پاک   ) ضیبـالا

رفـس هب  شکارم  بونج  رد  همطاف  نبا  تسا . هدرک  هیکت  همطاف  نبا  همانرفـس  رب  رتشیب  بلاطم  نیا  لقن  رد  ـالامتحا  اـما  هدـید ، ار  لاـگنس 
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تسد هقطنم  نآ  فشک  هب  نامز  نآ  ات  ناییاپورا  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  داهن و  مدق  اقیرفا  یبرغ  لحاس  رب  تخادرپ و  ییایرد 
111 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

يایفارغج تفرـشیپ  رد  ناناملـسم  شقن  نییعت  یلک  روطهب  دـش . قرغ  ایناپـسا  بونج  ییالط  لحاس  رد  وا  یتشک  ماجنارـس  دـندوب . هتفاـین 
ناگوان ماجنارس  ریغص  يایـسآ  رد  ناینامثع  ندمآ  راک  يور  اب  تسا . تسد  رد  یمک  عالطا  ناشیا  ياهرفـس  زا  هچ  تسا ؛ راوشد  يرحب 

هب نایلاغترپ  یبایهار  نامز  ات  ار  دوخ  تردق  دنتسناوت  ناناملسم  دنه  سونایقا  رد  یلو  دیـسر ؛ تردق  لامک  هب  هنارتیدم  يایرد  رد  ینامثع 
رد يدنلام )  ) يدنیلم زا  ار  اماگودوکـساو  یتشک  يرمق ) يرجه  مهن  نرق  يافوتم   ) دجام نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  دـننک . ظفح  ایرد  نیا 

لوصا یف  دئاوفلا  باتک  رد  دجام  نبا  درک . تیاده  يدالیم  لاس 1498  رد  دنه  یبرغ  لحاوس  رد  عقاو  توکیلاک  ات  اقیرفا  یقرش  لحاس 
دنه سونایقا  خرس و  يایرد  زا  يدایز  رایسب  تاعالطا  زین  هتفگ و  نخس  امنبطق  يریگراک  هب  یناریتشک و  شور  زا  دعاوقلا  رحبلا و  ملع 

. تسا برع  هریزجهبـش  بوـنج  مدرم  زا  يرمق ) يرجه  مهد  نرق   ) يرهم دـمحا  نـب  نامیلـس  ناملـسم  نادروناـیرد  رگید  زا  تـسا . هداد 
مولع هرابرد  رخازلا  رحبلا  ملع  یف  رخافلا  جاهنملا  يدرونایرد و  يرظن  مولع  هنیمز  رد  هیرحبلا  مولعلا  طبـض  یف  هیرهملا  ةدـمعلا  ياـهباتک 

رد نانآ  تسا . ییایرد  يایفارغج  رد  ناناملـسم  تفرعم  جوا  هدـنهد  ناشن  يرهم  نامیلـس  دـجام و  نبا  راثآ  تسوا . زا  يدرونایرد  یلمع 
قیقد ياهبابـسا  زا  نینچمه  دوـب و  هدـش  میـسرت  اـهنآ  رب  تارادـم  راـهنلا  فـصن  طوـطخ  ـالامتحا  هک  ییاـیرد  ياـههشقن  زا  يدروناـیرد 

. دندربیم ناوارف  هرهب  یموجن  تاعالطا  زا  دندرکیم و  هدافتسا  يدرونایرد 
112 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

اهنیمزرس بیاجع  اهیتفگش و  هب  هجوت  مشش  لصف 

هلیسو نیا  هب  دناهتساوخیم  نیخروم  تسا و  هدوب  لومعم  میدق  خیرات  ياهباتک  رد  یتح  اهناتساد و  اهنامر و  رد  اهیتفگـش  بیاجع و  رکذ 
عون نیا  زا  ییاههنومن  همانردنکـسا  هماندابدنـس ، تاقولخملا ، بیاجع  دـننام  يراثآ  دـنهد . رارق  ناگدـنناوخ  هجوت  دروم  ار  دوخ  هتـشون 

. دنتسه تافیلأت 
ياهناتـساد هب  روش  قوش و  اـب  ناـنآ  دـش . تیوـقت  مدرم  رد  قیاـقح  فـشک  یملع و  يرگوجتـسج  هیحور  يرمق  يرجه  مراـهچ  نرق  رد 

اعبط هک  دالب  بیاجع  يوجتـسج  دـندادیمارف . شوگ  دـندرکیم ، لـقن  تسدرود  دـالب  دـنه و  نیچ ، ياـیرد  زا  نادروناـیرد  هک  یبیجع 
زیمآفازگ و ياهقارغا  زا  نوحـشم  ییایفارغج  بتک  اـضعب  اههمانرفـس و  هب  ناناملـسم  هک  دـش  بجوم  تسا ، زیگنالاـیخ  هاـگ  بلاـج و 

سیلج میدن و   ) میکح ساینلب  فیلأت  بیاجع  تامسلط و  هرابرد  باتک  نیتسخن  دناهتفگ  دنرگنب . دیدرت  هدید  اب  زیگناتفگش  ياهناتساد 
باتک یمالسا  نارود  رد  ناهج  ياهیتفگـش  هرابرد  بتک  نیرتنهک  زا  یکی  دش . ناهج  ناسیونبیاجع  يوگلا  وا  باتک  تسا . ردنکـسا )

تسا . هدروآ  شباتک  رد  ناتسیس  خیرات  هدنسیون  ار  وا  ياههتشون  زا  یتمسق  هک  تسا  یخلب  دیؤملا  وبا  هتشون  نادلبلا  بیاجع 
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هدرکیم تموکح  اراخب  رد  يرمق  يرجه  ات 387  لاس 365  زا  هک  تشون  یناماس  روصنم  نب  حون  مان  هب  ار  باتک  نیا  یخلب  دـیؤملا  وبا 
شیپ الامتحا  هک  يرگید  باتک  تسا . هدـش  فیرحت  طولغم و  ییاههخـسن  هدیـسر ، ام  تسد  هب  هچنآ  هتفر و  نایم  زا  رثا  نیا  لصا  تسا .

نب گرزب  ادخان  دـنهلا  بیاجع  باتک  تسین ، دوجوم  نآ  یـسراف  نتم  یلو  هدـش ، هتـشون  نآ  اب  نامزمه  ای  یخلب و  دـیؤملا  وبا  باتک  زا 
برع يدـنه و  یناریا ، ناناگرزاب  نادرونایرد و  هک  تسا  یبیرغ  بیجع و  تایاکح  زا  ياهعومجم  باتک  نیا  تسا . يزمرهمار  راـیرهش 

. تساهتیاکح نیرتبیرغ  بیجع و  أشنم  هک  تسا  دنه  نیچ و  هب  طوبرم  باتک  نیا  بلاطم  رتشیب  دـناهدرک . لقن  یناریا  درونایرد  نیا  يارب 
کی ملاع و  قرـشم  هب  ار  نآ  تمـسق  هن  هدرک ؛ تمـسق  هد  ار  یتیگ  ياهیتفگـش  بیاجع و  دـنوادخ  دـسیونیم : باتک  زاـغآ  رد  راـیرهش 

تمسق کی  دنه و  نیچ و  هب  ار  نآ  تمسق  تشه  قرشم ، بیاجع  تمـسق  هن  زا  تسا . هدرک  اطع  بونج  لامـش و  برغم و  هب  ار  تمـسق 
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تسا . هداد  صاصتخا  نیمز  قرشم  کلامم  هب  ار  هدنامیقاب 
مجنپ نرق  فورعم  نادیـضایر  يربط  بویا  نب  دمحم  هتـشون  بئارغلا  ۀـفحت  هدـنام  نوصم  راگزور  دربتـسد  زا  افداصت  هک  يرگید  باتک 

تسا . ینیوزق  يایرکز  تادوجوملا  بئارغ  تاقولخملا و  بیاجع  باتک  یساسا  عبانم  زا  یکی  باتک  نیا  تسا . يرجه 
اما دننادیم ؛ ایفارغج  بتک  ییادتبا  ياههنومن  ار  نوتم  هنوگنیا  دنهدیم و  رارق  ایفارغج  بتک  فیدر  رد  ار  یسیونبیاجع  ناسانشباتک ،

اهرهـش و هراـبرد  هک  ییاهتمـسق  طـقف  درذـگیمرد و  اـیفارغج  دودـح  دـح و  زا  بلاـطم  هرتـسگ  بیاـجع ، ياـهباتک  رد  هک  تفگ  دـیاب 
زا تسا  ياهعومجم  هکلب  تسین ، فرـص  ییاـیفارغج  گـنهرف  کـی  بیاـجع  باـتک  دراد . تهابـش  ییاـیفارغج  ياـهباتک  هب  تساـهمیلقا 

رتینالوط ياهقباس  ییایفارغج  بتک  هکنیا  رگید  هتکن  ناسنا و ...  اههوک ، اهگنـس و  اـههناخدور ، اـهایرد و  نیمز ، نامـسآ و  ياـهیتفگش 
نیرتنهک زا  یکی  تسا . هدوب  ناسیونبیاجع  يارب  يرکب  عبانم  ایفارغج  ياهباتک  نیتسخن  دنراد و 
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ابیرقت تسا و  مولعمان  باتک  نیا  هدنـسیون  تسا . برغملا  یلا  قرـشملا  نم  ملاعلا  دودح  باتک  ایفارغج  ملع  رد  یـسراف  هدـناماجهب  نوتم 

جیردتب یـسیونبیاجع  تسا . هدوب  یخلب  دیؤملا  وبا  هدافتـسا  دروم  الامتحا  هدـش و  هتـشون  یخلب  دـیؤملا  وبا  نادـلبلا  بیاجع  اب  نامزمه 
يور دوـب ، راـگزور  نآ  عـجرم  باـتک  همانـشناد و  ياهنوـگ  لاـحنیع  رد  هک  یبدا ، بلاـق  نیا  هب  يرایـسب  ناگدنـسیون  تـفرگ و  قـنور 

دوخ یهاگ  هک  يروطهب  تساهیتفگش ؛ زا  رپ  باتک  نیا  تسا . ینادمه  دومحم  نب  دمحم  هتـشون  همانبیاجع  راثآ  نیا  هلمج  زا  دندروآ .
لوبق لقع  تسا و  ردان  نیا   » و تسا » تفگـش  تسا و  بیجع   » ياههلمج اب  ار  شدیدرت  يروابان و  بتارم  یتیاکح  لقن  زا  سپ  هدنـسیون 

: دیوگیم دنکیم و  نایب  دنکیمن »
یلو دـیآیمنرد ، روج  لقع  اب  اهتیاکح  یـضعب  هکنیا  اـب  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  و  میدرک » داریا  اـم  غورد ، رگا  تسا و  تسار  رگا  »

ار هخـسن  هدزای  باتک ، نیا  ددعتم  یطخ  خسن  زا  دناهدروآ .» میلاقا  بتک  رد  اما  تسا ، رود  لقع  زا  هچرگا  تشادـنپ . غورد  ار  اهنآ  دـیابن 
هلجم رد  همانبیاجع »  » مان هب  ياهلاقم  رد  هوژپشناد  یقت  دمحم  موحرم  ار  نآ  رگید  یطخ  هخسن  هس  و  یسیلگنا ، سانـشناریا  يروتـسا ،

، هدنسیون راتفگـشیپ  زا  سپ  اههخـسن  بلاغ  رد  یلو  تسین ، ناسکی  یطخ  ياههخـسن  رد  نتم  بیترت  تسا . هدرک  یفرعم  باتک  يامنهار 
نکر دهدیم . حرـش  ار  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  بیاجع  ناگتـشرف و  كالفا و  لّوا  نکر  تسا : هدـش  میـسقت  نکر  هد  رب  باتک  نتم 

، اههاچ اههمـشچ ، اهرهن ، اهایرد ، بآ ، نیمز ، بیاجع  هب  طوبرم  موس  نکر  دـنکیم . ثحب  ربا  داب و  قربودـعر ، شتآ ، بیاـجع  زا  مود 
. دـنکیم وگتفگ  هلزلز  فوسخ و  اهیداو ، اههسینک ، اهدجـسم ، دالب ، میلاقا ، بیاـجع  زا  مراـهچ  نکر  تساههرخـص . اهگنـس و  اـههوک ،

هرابرد یبلاطم  يواح  متفه  نکر  تساهجنگ . اههربقم و  اهتروص ، بیاجع  هرابرد  مشش  نکر  تسا . ناتخرد  بیاجع  هرابرد  مجنپ  نکر 
ربمایپ فرـش  هرابرد  نکر  نیا  رد  هوالعب  تسا ؛ ناودـنه  ناکرت و  یمدآ ، رداون  نایداع ، نانز ، هناگجنپ ، ساوح  حاورا ، یمدآ ، بیاـجع 

، ایمیک نایعدم ، نانهاک ، (ص ،)
115 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. تسا سانسن  لوغ و  ّنج و  بیاجع  هرابرد  متـشه  نکر  بلاطم  تسا . هدش  ثحب  ایند  ییافویب  تمایق و  گرم ، باوخ و  بیاجع  بط ،
ییابفلا بیترت  هب  اهنکر  زا  یـضعب  تسا . تاقولخم  هرابرد  یبلاطم  يواح  مهد  نکر  دـنکیم . ثحب  ناگدـنرپ  بیاجع  هرابرد  مهن  نکر 

نیا درادـن . دوجو  اهنآ  نایم  یمکحم  طابترا  تسا و  یعّنـصت  یحطـس و  دراوم  بلغا  رد  باـتک  نیا  هناـگهد  ناـکرا  تسا . هدـش  میظنت 
رب نتم  یفراـعملاةریاد  ياهمانـشناد و  هبنج  بیترت  نیا  هب  تسا . هدرک  راوشد  ار  نآ  ندـناوخ  نتم  بلاـطم  طاـبترا  مدـع  یگتخیرمههب و 

ۀفرعم یلا  تاراشالا  هدش  هراشا  یمالسا  ياهنیمزرس  راثآ  بیاجع و  هب  نآ  رد  هک  يرگید  باتک  دراد . ناحجر  نآ  یناتساد  یبدا و  هبنج 
نیا زا  دزادرپیم . یخیراـت  بیاـجع  اهدادـیور و  رکذ  هب  یهاـگهگ  نآ  رد  هک  تسا  يوره  یلع  نـب  رکب  یبا  نـب  یلع  هتـشون  تاراـیزلا 

هب باتک  نایاپ  رد  هک  تسا  دوجوم  رـصم  بتکلا  راد  رد  یلـصوم  يوره  یلع  نب  رکب  یبا  نب  نسحلا  یبا  هلحر  مان  هب  ياهطوطخم  باتک 
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یفیراعت اهفصو و  نآ  يازجا  زا  یخرب  رد  یلو  تسا ، ریطاسا  تافارخ و  زا  ولمم  همانرفـس  نیا  تسا . هدش  هراشا  يرمق  يرجه  لاس 602 
نب ایرکز  رثا  تادوجوملا  بئارغ  تاقولخملا و  بیاـجع  هنیمز  نیا  رد  رگید  باـتک  تسا . فلؤم  يرگنفرژ  زا  یکاـح  هک  دراد  دوجو 

يوامـس مارجا  ناگراتـس و  كـالفا و  هراـبرد  لوا  شخب  تسا : شخب  ود  لـماش  باـتک  نیا  تسا . 1203 م ) ق /  600  ) ینیوزق دومحم 
يدنبمیـسقت زا  تیعبت  هب  ینیوزق  باتک  نیا  رد  تساههمـشچ . اههناخدور و  اهایرد ، اههریزج ، اـههوک ، نیمز ، هراـبرد  مود  شخب  تسا ؛

یطانرغ دمحا  هلمج  زا  روشک  نآ  ناملسم  هتـسجرب  نانادایفارغج  زا  ایناپـسا  تمـسق  رد  دنکیم . میـسقت  میلقا  تفه  هب  ار  نیمز  سویملطب 
تیاور هلمج  زا  دوب . انـشآ  فـلد و ...  وـبا  نالـضف ، نبا  ظـحاج ، 1085 م ) ق /  477  ) یـسلدنا یـشوطرط  میهاربا  راثآ  اب  وا  دربیم . ماـن 

نآ هب  میدـقلا  دابدنـسلا  ثیدـح  باتک  رد  ءاسنلا  ریازج  لصف  رد  يزوف  نیـسح  رتکد  هک  تسا  نانز  رهـش  ثیدـح  یـشوطرط  زا  ینیوزق 
رد ار  دابعلا  رابخا  دالبلا و  راـثآ  باـتک  درک و  تاـعارم  يدودـح  اـت  ار  اـیفارغج  یـسیونبیاجع و  ناـیم  زرم  ینیوزق  تسا . هدرک  هراـشا 

رد یلو  تشون ؛ ایفارغج  بوچراهچ 
116 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

؛ دروخیم مشچ  هب  همانبیاجع )  ) ینادمه دومحم  نب  دمحم  باتک  زا  دیلقت  راثآ  فلتخم ، دراوم  رد  تاقولخملا  بیاجع  یـسراف  همجرت 
ناویحلا باتک  هدنسیون  ظحاج  ینوریب ، ناحیر  وبا  انیس ، یلع  وبا  زا  دوخ  راثآ  رد  ینیوزق  دیآ . نایم  هب  یمان  نآ  هدنـسیون  زا  هکنیا  نودب 

. تسا هدوب  نارگید  بلاطم  لقان  گرزب و  یققحم  هکلب  هدوبن ؛ رکتبم  قاّلخ و  ياهدنسیون  ینیوزق  تسا . هدرب  مان  تاّرکب  بئارغلا  ۀفحت  و 
تاقولخملا بیاجع  دالبلا و  راثآ  رد  ینیوزق  دناهتـسناد . ربارب  ینیلپ  تودوره و  اب  ار  وا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  یکـسفوکچارک  هتفگ  هب 

هب دـنکیم  لـقن  هـچنآ  یملع  تـقد  هراـبرد  دـهاوخیم  بـیترت  نـیا  هـب  تـسا و  هدوزفین  نارگید  بلاـطم  رب  يزیچ  هـک  دـنکیم  دـیکأت 
دهد . نانیمطا  شاهدنناوخ 

117 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

یسیردا فیرش  بتکم  یمالسا ، يراگنهشقن  بتکم  متفه  لصف 

نایرـصم پملا ،»  » هوک ناینانوی  دننادب : ناهج  زکرم  ار  دوخ  نطو  اهتلم  ات  دش  ببـس  یبلطيرترب  یتسودنطو و  هزیگنا  ناتـساب  نارود  زا 
ییاورنامرف نامز  زا  ناـهج  هشقن  نیرتنهک  دندرمـشیم . ملاـع  زکرم  ار  دوخ  روشک  کـی  ره  زین  نایدـنه  ناـیلباب و  ناـینیچ ، و  بت »  » رهش

نگراس ياهییاشگروشک  هک  تسا  هدـش  مسر  نیلگ  یحول  يور  رب  شیپ  لاس  رازه  راهچ  دودـح  رد  هشقن  نیا  تسا . هدـنام  یقاب  نایلباب 
هدافتـسا ییاههشقن  زا  دندرک ، زاغآ  ار  هنارتیدم  يور  رب  يدرونایرد  هک  نایقینف  کش  نودب  دـهدیم . ناشن  ار  م ) 2300 ق .  ) دّکا هاشداپ 

. دناهدوب دـنمهرهب  ایفارغج  شناد  زا  م ) 626 ق . - 667  ) لاپیناب روشآ  نامز  رد  دوخ ، ندمت  تفرـشیپ  رد  نایروشآ  نینچمه  دـناهدرکیم ؛
ترابع هک  دناهدوب  هجاوم  ییایفارغج  مهم  عوضوم  هس  اب  نانوی  نادنمـشناد  دیـسر . ارف  ینانوی )  ) ینله ندمت  نارود  روشآ ، ندمت  زا  سپ 

. يوامس مارجا  اب  نیمز  هطبار  و  تکرح ؛ ماگنه  نیمز  نوکس  نآ ؛ هب  تبسن  اهایرد  تیعقوم  نیمز و  لکش  زا : دوب 
نایلباب نهک  دـیاقع  ریثأت  تحت  هک  نانوی  نادنمـشناد  رگید  یلو  درک ، حرطم  ار  یبلاطم  نیمز  ندوب  يورک  هرابرد  ثروغاثیف  رابنیتسخن 

هشقن نتفرگ  راک  هب  یطلم  سوتاکه  مان  هب  يو  نادرگاش  زا  یکی  اهدعب  دندرکن . هجوت  وا  تایرظن  هب  دندوب  ناینادلک  و 
118 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نیمزرس ندش  بوسحم  ایسآ ؛ اپورا و  شخب  ود  هب  ناهج  میـسقت  دوب : نینچ  سوتاکه  هشقن  یگژیو  تخاس . لومعم  نانوی  رد  ار  ایفارغج 
هایس و هنارتیدم ، يایرد  هلیسو  هب  همین  ود  هب  نیمز  میسقت  تسا ؛ هتفرگ  ارف  ار  نآ  بآ  وس  ره  زا  هک  نیمز  ندوب  ياهریاد  ایـسآ ؛ ءزج  یبیل 

. تسا هدوب  اقیرفا  ایسآ و  لماش  نییاپ  همین  اپورا و  لماش  الاب  همین  هک  رزخ 
کی نآ  رد  تشون و  ایفارغج  هرابرد  یباتک  يو  ددرگیمرب . دالیم ) زا  شیپ  موس  نرق  رخاوا   ) سنتسوتارا نامز  هب  نانوی  رد  هشقن  میـسرت 
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. دوب عقاو  هب  کیدزن  یتاعالطا  هدش و  هتخانش  ياههراق  يواح  هک  درک  میسرت  لیطتسم  لکش  هب  ییایفارغج  هشقن 
هب موسوم  دوخ  روهشم  باتک  درک و  يزیریپ  ار  ایفارغج  شناد  دعاوق  يدالیم  مود  نرق  طساوا  رد  يذولق  سویملطب  سنتسوتارا ، زا  دعب 

. درک مسر  دوب ، اهنآ  همه  هدنریگربرد  هک  هشقن  کی  فلتخم و  ياهنیمزرـس  زا  هشقن  دودح 26  باتک  نیا  رد  تشون . ار  ایفارغجلا  باتک 
هب ور  يایند  يرادا  یـسایس و  تایـضتقم  ظاحل  هب  مالـسا  روهظ  اب  داتفا . قیوعت  هب  یتدم  ات  ییایفارغج  ياههشقن  میـسرت  سویملطب  زا  دعب 

م.  ) فسوی نب  جاجح  يارب  ملید  زا  ياهشقن  مود  نرق  رد  بیترتنیدب  دش . لوذـبم  ياهژیو  هجوت  يراگنهشقن  هشقن و  هب  مالـسا  شرتسگ 
هتشاد دوجو  هحیطب )  ) هرـصب ياهقالتاب  زا  ياهشقن  ( 158 - 136 کح .  ) یـسابع روصنم  تفالخ  نامز  رد  دناهتفگ : یخرب  دـش . هیهت  ( 95

. تسا يرمق  يرجه  موس  نرق  لیاوا  هب  طوبرم  تسا ، هدوب  زین  تایئزج  یـضعب  يواح  هک  یبرع ، نابز  هب  ملاـع  ياـههشقن  نیتسخن  تسا .
مهدزای نرق  ات  نامز  نیا  زا  دـیدرگ و  نکمم  ناریا  دـنه و  نانوی ، ییایفارغج  یموجن و  راثآ  اـب  ییانـشآ  قیرط  زا  ناناملـسم  يارب  رما  نیا 
ناملـسم نانادایفارغج  نامجنم و  تشاذـگ . رـس  تشپ  ار  ینیوکت  هلحرم  نیدـنچ  دـشیم و  ماجنا  یملع  تروص  هب  يراگنهشقن  يدـالیم 

یمیدق ياهشور  نیزگیاج  ون  ياهکینکت  ماجنارس  ات  دنتخادرپ  ییایرد  ياهقطنم و  یناهج ، ياههشقن  مسر  هب  نوگانوگ  ياهتّنس  ساسارب 
ياههشقن میسرت  رد  ناناملسم و  ییایفارغج  هشیدنا  رد  تایاور  زا  یضعب  ملع  تفرشیپ  دوجو  اب  دش . ناشیا 

119 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
لاب دنه ، نآ  تسار  لاب  نیچ ، نآ  رس  هک  تسا  یغرم  لکـش  هب  نیمز  نآ  ربانب  هک  یتیاور  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشاد  یقیمع  ریثأت  ییایفارغج 

رد هشقن  میـسرت  راک  ساسا  تیاور  نیمه  تسا . یلامـش  ياـقیرفا  نآ  مد  و  رـصم ، قارع و  ماـش ، زاـجح ، هکم ، نآ  هنیـس  رزخ ، نآ  پچ 
ياـج رب  میدـق  ناریا  زا  هک  دـشاب  هدـش  لـصاح  نیمز  زا  ياهشقن  هدـهاشم  زا  روصت  زرط  نیا  هک  دراد  لاـمتحا  تسا . هدوب  یخلب  بتکم 

لوادج فیلأت  ( 218 - 198  ) یـسابع نومأم  نامز  رد  نامجنم  یعمجهتـسد  راک  هجیتن  دندوب . هدرک  ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  بارعا  هدنام و 
هب دـش . میـسرت  زین  هینومأملا » ةروصلا   » مان هب  ملاع  زا  ياهشقن  ناـمز  نیمه  رد  دوب . موس  نرق  لوا  همین  رد  نحتمملا  جـیزلا  ماـن  هب  یموجن 

ياههشقن اب  ار  هینومأـملا  ةروصلا  يدوعـسم  تسا . هتـشاد  حـیجرت  يروص  سونیراـم  سویملطب و  ياـههشقن  رب  هشقن  نیا  يدوعـسم  هتفگ 
دمحم ای   ) يرازف بیبح  نب  میهاربا  هدرکیم ، یگدنز  لاس 532  رد  هک  يرهز  هتفگ  هب  دوب . هدرک  هسیاقم  يروص  سونیراـم  سویملطب و 

باتک ییایفارغج  داوم  نوچ  تسا . هدوب  هخـسن  نیمه  رب  ینتبم  زین  يرهز  هیفارغجلا  باتک  هدرک و  هیهت  هشقن  نیا  زا  ياهخـسن  بیبح ) نب 
. تسا هدوب  یسویملطب  ماظن  یناریا و  ماظن  زا  یبیکرت  رب  ینتبم  هینومأملا  ةروصلا  الامتحا  هدش ، میظنت  یناریا  روشک  تفه  ساسا  رب  يرهز 

ةروص باتک  دنوشیم . ازجم  مه  زا  زور  لوط  ساسارب  هک  دوشیم  میسقت  اوتسا  طخ  اب  يزاوم  میلقا  تفه  هب  نوکسم  ناهج  ماظن  نیا  رد 
میظنت هینومأملا ) ةروصلا   ) ملاع زا  يدحاو  هشقن  ساسارب  تسا ؛ میلاقا  زا  کی  ره  زا  ياهقطنم  ياههشقن  زا  یتسرهف  هک  یمزراوخ  ضرالا 

هدش هداد  جرخ  هب  ناوارف  راکتبا  دراد ، لماک  فالتخا  دعب  ياهنارود  هدـش  هتخانـش  ياههشقن  اب  هک  باتک  نیا  ياههشقن  رد  تسا . هدـش 
هرابرد تواضق  يارب  هنافسأتم  یلو  دراد ؛ تیمها  تسا  ناناملسم  یـشکهشقن  دوجوم  راثآ  نیرتمیدق  زا  هک  ببـس  نادب  باتک  نیا  تسا .

قبط هک  تسا  ياهشقن  حرـش  طقف  ضرالا  ةروص  هک  دـهدیم  ناشن  يوق  نیارق  میراد . زاین  رگید  عبانم  هب  نآ  تخانـش  باـتک و  بلاـطم 
لصا تسا . هدش  هدیشک  سویملطب  شور 

120 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نیا زا  یکی  هوالعب ، تسا ؛ هدـنکارپ  ییاهتمـسق  دراد  هشقن  راهچ  طـقف  هک  زین  گروبـسارتسا  یطخ  هخـسن  تسین و  تسد  رد  باـتک  نیا 

هشقن الثم  تسا ؛ هدش  میسرت  نادنمـشناد  تاحالطـصا  حیـضوت  يارب  اهلحاس  طوطخ  نداد  ناشن  روظنم  هب  هتـشاد و  يرظن  فده  اههشقن 
هتخانـش الماک  نآ  ریـسم  راگزور  نآ  رد  هک  لین ، هشقن  ای  تسا  یناتـساد  يایفارغج  زا  یبلاج  هنومن  نآ  فارطا  ياههوک  رهوگ و  هریزج 

باتک هشقن  نیرخآ  دشابیم . نایامن  نآ  رب  میلقا  تفه  دودح  هکنآ  لیلد  هب  تسا ، راگزاس  یموجن  يایفارغج  میدـق  بتکم  اب  دوب ، هدـش 
ناشن الاب  رد  ار  بونج  هک  قباس ، ياههشقن  فالخرب  دـهدیم و  ناشن  ار  ینونک ) فوزآ   ) سیتویام ياـیرد  اریز  تسا ؛ تیمهااـب  رایـسب 
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برع ییایفارغج  بتکم  ملاعلا » سلطا   » ياههخـسن رد  هک  ناهج  هشقن  زا  یمزراوخ  باتک  رد  تسا . هداد  رارق  الاب  رد  ار  لامـش  دـناهداد ،
ضرف کیژم  نوف  تاقیقحت  دنکیم . رثؤم  کمک  ياهشقن  نینچ  مسر  دـیدحت  هب  ضرع  لوط و  طوطخ  نییعت  تسین . يرثا  دوب ، دوجوم 

، نامگینوه رظن  هب  دراد . هیکت  ینایرس  نتم  رب  هشقن  وا  رظن  هب  اما  دنکیم ؛ دییأت  تسا ، راوتـسا  هشقن  داینب  رب  یمزراوخ  هلاسر  هک  ار ، ونیّلن 
تسا . هدشن  قفوم  راک  نیا  رد  یلو  دزیمآمهرد ، سویملطب  هشقن  اب  ار  ینومأم  هشقن  ناکما  دح  ات  باتک  نیا  رد  هتساوخیم  یمزراوخ 

دوقفم هک  هدیشک  ضرالا » ۀفـص   » مان هب  ملاع  زا  ياهشقن  هدرک ، همجرت  یبرع  نابز  هب  ار  سویملطب  يایفارغج  هک  ( 288 م .  ) هّرق نب  تباث 
سویملطب ياههشقن  اب  رظن  دنچ  زا  یلو  دـناهدش ؛ هیهت  یمالـسا  ینانوی - يراگنهشقن  شور  ساسارب  روکذـم  ياههشقن  مامت  تسا . هدـش 

ياهطخ تروص  هب  ار  ییایفارغج  ضرع  لوط و  دـناهدرکن و  يوریپ  یـسویملطب  یطورخم  ریوصت  هویـش  زا  هکنآ  تسخن  دـنراد : تواـفت 
. دناهتفرگن رظن  رد  ار  نیمز  يورک  لکش  نانآ  دراد . رارق  يوتسم  یحطس  رب  ییوگ  هک  دناهدیشک  یمیقتسم 

یناّتب زا  داقتنا  نینچمه  نیمز و  هرک  زا  وا  هشقن  رد  تاضورفم  یخرب  يارب  يروص  سونیرام  زا  داقتنا  نمض  ( 442 م .  ) ینوریب ناحیر  وبا 
؛ دناهتسناد میقتسم  ياهطخ  مکح  رد  ار  راهنلا  فصن  ياههریاد  ناشیا  دیوگیم : هلبق  تهج  نییعت  دروم  رد  ( 317 (م .

121 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رادم کی  تسیب و  میلقا و  تفه  هب  نوکسم  ملاع  یسویملطب  ياههشقن  رد  هکنآ  مود  دناهدش . راچد  یشحاف  ياطخ  نینچ  هب  بیترتنیدب 
میلاقا هب  ملاع  میـسقت  اهنت  یمالـسا  ینانوی - ياـههشقن  رد  یلو  تسا ، هدـش  میـسقت  نآ  بونج  رد  رادـم  راـهچ  اوتـسا و  طـخ  لامـش  رد 

ياـههشقن رد  دـنه  سوناـیقا  ـالثم  دراد ؛ دوـجو  شور  ود  یعیبـط  تاصخـشم  رد  ییاـهتوافت  هکنآ  موـس  تـسا . هدـش  تاـعارم  هناـگتفه 
اب یقرـش  بونج  رد  ار  نآ  یمالـسا  یناـنوی - ياـههشقن  هک  یلاـح  رد  هدـش ، هداد  ناـشن  هتـسب )  ) روصحم ياـیرد  تروصهب  یـسویملطب 
هک تسا  نآ  زا  رتکچوک  بتارم  هب  یمالسا  ینانوی - ياههشقن  رد  زین  نالیس  تسا . هدرک  طبترم  ریبک ) سونایقا   ) قرشم یطیحم  سونایقا 

. تسا هدش  هداد  ناشن  یسویملطب  ياههشقن  رد 
، هوالعب دناهتـشاد ؛ اقیرفا  ایـسآ و  هرابرد  ناملـسم  ناراگنهشقن  ناـنادایفارغج و  هک  تسا  يرتقیقد  تاـعالطا  دولوم  اـهتوافت  نیا  زا  یخرب 
ار نانآ  رما  نیا  هک  دندوب  هدرک  حیحـصت  شیوخ  ياهدصر  يانبم  رب  ار  مدقتم  ناناملـسم  ناینانوی و  یموجن  ياهلودج  ناملـسم  نامجنم 
رد ون  یـشور  ( 322 م .  ) یخلب لهـس  نب  دـمحا  دـیز  وـبا  يرمق  يرجه  مراـهچ  نرق  رد  تسا . هداد  يراـی  رتـقیقد  ياـههشقن  ندیـشک  رد 

. درک يراذگهیاپ  یمالسا  يراگنهشقن 
حیضوت هرابرد  وا  میلاقالا  ةروص  باتک  تسا . یمالـسا  نادنمـشناد  نانادایفارغج و  نایم  رد  ییایفارغج  ياههشقن  میـسرت  ناماگـشیپ  زا  وا 

هدرک يرادربهخسن  دیز  وبا  ياههشقن  زا  ( 340 م .  ) يرخطصا یلو  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  باتک  نیا  لصا  تسا . ییایفارغج  لوادج  اههشقن و 
کلاسملا و باتک  رد  هک  دیشک  ناهج  زا  ياهشقن  زین  تایالو و  زا  هشقن  کی  تسیب و  يرخطصا  تسا . هدوزفا  اهنآ  تیفیک  رب  الامتحا  و 

نبا دناهدرک . لابند  يراگنهشقن  ایفارغج و  رد  ار  یخلب  شور  هک  دنتسه  ینانادایفارغج  زا  یـسدقم  لقوح و  نبا  تسا . هدمآ  وا  کلامملا 
تسا . هدرک  حیحصت  ار  شباتک  ياههشقن  وا  ياضاقت  هب  هدرک و  تاقالم  ار  يرخطصا  لقوح ،

122 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رد فیلأت   ) ملاعلا دودح  باتک  هدـش ، فیلأت  ایفارغج  هنیمز  رد  یـسراف  نابز  هب  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  يراثآ  نیتسخن  هلمج  زا 

ینزاخ رفعج  وبا  ياههشقن  هدش  حالصا  لکـش  الامتحا  مدقتم  ياهشقن  يانبم  رب  باتک  فلؤم  یکـسرونیم ، هتفگ  هب  انب  تسا . لاس 372 )
دیعب تسین . تسد  رد  هدرک  راـک  نآ  يور  رب  ملاـعلا  دودـح  بحاـص  هک  ياهشقن  یلو  تسا ، هدیـشخب  دوبهب  هدرک و  حالـصا  اددـجم  ار 

هدنسیون هک  ییایفارغج  ياهشقن  رب  تسا  يراتفگشیپ  باتک  نیا  هک  تسا  دقتعم  یکسرونیم  تسا . هدوب  یخلب  بتکم  شور  هب  هک  تسین 
تسین . تسد  رد  هشقن  نیا  زا  یناشن  چیه  هنافسأتم  دنکیم . هراشا  نادب  اهراب 

، اههشقن نیا  رد  وا  تسا . هدرک  هیهت  ار  تمـسق  ره  هناگادج  هشقن  میـسقت و  تلایا  ای  شخب  هدراهچ  هب  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  یـسدقم 
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گنر هب  ار  اههداج  دـشاب . كرد  لباق  یتسردـب  ناگمه  يارب  ات  هدرب  راـک  هب  نیمز  ياـهیراومهان  شیاـمن  يارب  ار  ییاهـشور  اـههناشن و 
. تسا هدرک  گنر  ییامرخ  ار  یلصا  ياههوک  یبآ و  ار  روهـشم  ياههناخدور  زبس ، ار  کمن  ياهایرد  درز ، ار  زیخلـصاح  لحاوس  خرس ،

ياههشقن رد  ناناملـسم  ياهیروآون  هب  رجنم  اهدـعب  هک  درک  دراو  یعیبط  يایفارغج  رد  ياهزاـت  میهاـفم  ینوریب  ناـحیر  وبا  مجنپ  نرق  رد 
لبج بونج  رد  ییاههگنت  هار  زا  سلطا  سونایقا  اب  ار  دـنه  سونایقا  طابترا  هیرظن  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ینوریب  دـش . اـیند  ییاـیفارغج 

ناراگنهشقن نانادایفارغج و  زا  يرایـسب  درک . حرطم  لـین  دور  ياههمـشچرس  و  وراـجنامیلک ) فورعم  هلق  اـب  يزکرم  ياـقیرفا  رد   ) رمقلا
. دناهدرک يوریپ  ینوریب  هیرظن  زا  يدعب 

ناشن ار  نابز  كرت  یحاون  نآ  رد  هک  دیـشک  یـسانشنابز  ياـنبم  رب  ملاـع  زا  یبیرغ  هشقن  يرغـشاک  دومحم  يرمق ، يرجه  مجنپ  نرق  رد 
نآ فارطا  رد  ار  نوغاسالب  رهـش  و  وس )»  » وص يّدی   ) هناخدور تفه  هقطنم  هداد و  رارق  ملاع  زکرم  ار  رغـشاک  هشقن ، نیا  رد  يو  دادیم .

كرت لیابق  هاگیاج  نداد  ناشن  ظاحل  هب  هشقن  نیا  تیمها  رابتعا و  هدروآ .
123 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

[ ریوصت ]
124 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

لـصا اب  ربارب  ياههشقن  سلطا  زا : لقن  نیتال ) نتم   ) يدالیم مود  نرق  سویملطب - سویدولک  ناهج  هشقن  رد  برع  جـیلخ  سراف و  جـیلخ 
. يدالیم ياهنرق 15 و 16  رد  هدش  پاچ  ( A .E .Nordenskio ?ld  ) دلویکسندرون ا . آ .

127 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تسیزیم لیسیس ، نامرون  هاشداپ  مود ، راجر  رابرد  رد  هک  1166 م ) 560 ق / م .  ) یسیردا فیرش  هللا  دبع  وبا  مشـش  نرق  رد  تسا . هدوب 

یـسیردا دروآ . دوجو  هب  ملاـع  ياـههشقن  لـماش  ياهعومجم  راـجر ، روتـسد  هب  وا  تسا . هدوب  یطـسو  نورق  ناـنادایفارغج  نیرتـگرزب  زا 
ار راگزور  نآ  هدش  هتخانش  يایند  زا  یحبش  گنر و  ینامـسآ  ياهرک  ای  ياهرقن  هشقن  داد و  رارق  دوخ  راک  يانبم  ار  سویملطب  ياههشقن 
هناگادج و هشقن  دعب  درک و  میسقت  یلوط  شخب  هد  هب  ار  میلقا  تفه  زا  کی  ره  دیشک و  ملاع  زا  ياهشقن  سپـس  تخاس . هریاد  لکـش  هب 

نادـب دوب  هدروآ  تسد  هب  اهنامرون  ناناملـسم و  عبانم  زا  هک  ار  ییایفارغج  تاعالطا  وا  دومن . میـسرت  ار  اهـشخب  نیا  زا  کی  ره  یلیـصفت 
هشقن يانثتسا  هب  تسا . قافالآ  قارتخا  یف  قاتشملا  ۀهزن  هب  موسوم  وا  ییایفارغج  گرزب  فیلأت  زا  یـشخب  اههشقن  نیا  درک . دراو  اههشقن 

. تسا هدنام  یقاب  نونک  ات  وا  ياههشقن  هیقب  هناتخبشوخ  ییایفارغج ) هرک   ) ياهرقن
نورق اپورا  هک  یناـمز  تسا . يراـگنهشقن  هنیمز  رد  اـهنامرون  ناـبزبرع و  ناناملـسم  ناـیم  يراـکمه  هنومن  نیرتهب  یـسیردا  ياـههشقن 

ياههشقن هداـیز  ـالوکین  رتکد  هتفگ  هب  دوب . ناناملـسم  يرادربهشقن  لاـمک  هدـنهد  ناـشن  یـسیردا  ياـههشقن  درکیم ، يرپس  ار  یطـسو 
ناملسم و ناراگنناهیک  زا  یکی  هک  یسوط  دمحا  یسیردا ، زا  سپ  تسا . هدوب  ناییاپورا  عجرم  اهتدم  ناهج  هشقن  نتخانـش  رد  یـسیردا 

خسن زا  یکی  رد  درک . میـسرت  یخلب  بتکم  شور  هب  ار  ییاههشقن  تسا ، دودح 576 ) فیلأت   ) تاقولخملا بئاجع  یسراف  باتک  فلؤم 
روکذـم ياههشقن  دراد . دوجو  یخلب  بتکم  شور  هب  هشقن  شـش  تسا ، دوجوم  اتوگ  هناخباتک  رد  هک  تاقولخملا  بئاجع  باـتک  یطخ 
يدادعت زین  يرجه  متفه  نرق  رد  برع . دالب  سراف و  جیلخ  دنـس و  لابج ، هنارتیدم ، يایرد  نیوزق ،) يایرد   ) رزخ رحب  هشقن  زا : دـنترابع 

. تسا هدوب  یخلب  بتکم  شور  هب  یضعب  یمالسا و  ینانوی - شور  هب  یخرب  هک  دش  میسرت  ملاع  هشقن 
128 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نیا رد  دراد . دوجو  ایفارغج  هنیمز  رد  یـسراف  ياهلاسر  زا  هدـنامیقاب  ءزج  کی  رد  يرمق  يرجه  لاس 646  هب  قلعتم  ملاـع  زا  یبیرغ  هشقن 
؛ ددنویپیم هنارتیدم  يایرد  سلطا و  سونایقا  هب  دچیپیم و  لامش  تمـس  هب  سپـس  درذگیم و  رمقلا  لبج  بونج  زا  دنه  سونایقا  هشقن ،

تمس هب  ار  اقیرفا  هتفرگارف و  ار  نیمز  هرک  یبونج  عبر  زا  یشخب  زین  هتخانشان » نیمزرـس   » یلو دنکیم ؛ هطاحا  ار  اقیرفا  هراق  بیترت  نیدب 
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بلاج هژیو و  تازیمم  دـناهدرک ، مسر  متـشه  متفه و  ياهنرق  ناراگنهشقن  هک  ییاههشقن  دوش . لـصتم  ایناپـسا  هب  اـت  دـنزیم  رود  لاـمش 
هدرک يوریپ  یخلب  بـتکم  شور  زا  هـک  ( 682 م .  ) ینیوزق دومحم  نب  دـمحم  نب  اـیرکز  هب  قلعتم  ملاـع  هشقن  لاـثم  يارب  دراد ؛ یهجوـت 

بآ ياهناـسفا  همـشچ  زین  فاـق  هوک  یبونج  تمـس  رد  تسا و  هتفرگ  ربرد  ار  طـیحم  سوناـیقا  فاـق  ياهناـسفا  هوـک  هشقن  نیا  رد  تسا .
باـتک فلؤم  ( 1286 / 685 م .  ) یبرغم دیعـس  نبا  ینیوزق ، رـصاعم  ناـنادایفارغج  زا  تسا . يراـج  هتخانـشان  نیمزرـس  تمـس  هـب  تاـیح 
تبسن دیعس  نبا  هب  رللیم  هک  ملاع  يوضیب  ياههشقن  تسا . هدنام  اجهب  باتک  نیا  زا  ياهدیزگ  اهنت  هک  تسا  هعبـسلا  میلاقالا  یف  ایفارغجلا 

- ینانوی شور  زا  دیعـس  نبا  ملاـع  هشقن  رگید ، يوس  زا  دـنراد . قلعت  لـقوح  نبا  رـصتخم  سانـشان  فلؤم  هب  داـیز  لاـمتحا  هب  تسا  هداد 
هب اقیرفا  بونج  رد  دـنه  سونایقا  هتفرگ و  ار  هتخانـشان  نیمزرـس  ياج  ییاـیرد  نیمز  هرک  یبونج  عبر  رد  یلو  دـنکیم ، يوریپ  یمالـسا 

اههراق دودح  دروم  رد  فلؤم  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هدش  هدنایامن  لاگنچ  لکـش  هب  اقیرفا  یبونج  شخب  ددنویپیم و  سلطا  سونایقا 
و ناتـسبرع » هشقن  «، » قارع هشقن  ، » هدیـسر ام  تسد  هب  ملاس  هک  یبرغم  دیعـس  نبا  ياههشقن  زا  تسا . هدوب  يأر  تتـشت  راچد  اههریزج  و 
زا هک  تسا  هدـش  داـجیا  يدـیدج  ياهـشیارگ  یمالـسا  يراـگنهشقن  رد  يرمق  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد  تسا . نیرهنلا » نیب  هشقن  »

ییایفارغج ضرع  لوط و  مکح  رد  یقفا  يدومع و  طوطخ  زا  ياهکبش  نآ  رد  هک  تسا  ییاههشقن  اهنآ  نیرتبلاج 
129 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

عـضوم بیترت  نیدب  هدـش و  تبث  اهنآ  رد  اهناکم  یماسا  هک  دـناهدروآ  دوجو  هب  یلکـش  عبرم  ياههناخ  طوطخ  نیا  تسا . هدـش  هدیـشک 
نآ رد  هک  ینیچ  يراگنهشقن  زا  یمالـسا  يراگنهشقن  رد  دـیدج  شور  نیا  هک  تسین  مولعم  تسا . هدـش  صخـشم  نکاما  نآ  ییایفارغج 

ناملـسم ناراگنهشقن  صاخ  هکنیا  ای  هتفریذـپ  ریثأت  هدوب ، لومعم  هلـصاف  نداد  ناشن  يارب  یـسایقم  تروص  هب  لکـش  لیطتـسم  ياههناخ 
هنومن تسا . هدـش  هیهت  نیچ  رد  هرود  نیمه  رد  هک  تسا  تسد  رد  هدرک  يوریپ  حرط  نیا  زا  هک  یلوـغم  ياـههشقن  زا  ییاـههنومن  تسا .

هدش میـسقت  يواسم  یلوط  شخب  هدـجه  هب  نوکـسم  ملاع  نآ ، رد  هک  تسا  ( 750 م .  ) یفوتـسم هللا  دـمح  هشقن  عون ، نیا  زا  يرکذ  لباق 
عمج هطقن  کی  رد  اهبطق  رد  دناهدمآرد و  میقتسم  ياهطخ  تروص  هب  دنرذگیم و  يوتـسم  یحطـس  زا  ییوگ  هک  دننانچ  اهلوط  تسا و 

نیدب دباییم . دادتما  لامش  تمس  هب  دوشیم و  عورش  اوتسا  طخ  زا  تسا و  هدش  میسقت  يزاوم  شخب  هن  هب  زین  نوکـسم  ملاع  دنوشیمن .
لیم  56 2 لداعم 3 / نومأم ) نامجنم  تابـساحم  رب  انب   ) هجرد ره  دراد و  تعـسو  هجرد   10 هجرد * ابیرقت 10  اهعبرم  زا  کـی  ره  بیترت ،

هتـشون نوکـسم  ملاع  هریاد  فارطا  رد  زین  میلقا  تفه  یماسا  اهعبرم و  زا  کی  ره  رد  یبیترت  تیاـعر  نودـب  اـهناکم  یماـسا  تسا . یبرع 
تسا و هجرد   1 هجرد * هدنیامن 1  هناخ  ره  هشقن  نیا  رد  تسا . هدرب  راک  هب  لکـشلیطتسم  ياههناخ  اب  ياهکبـش  یفوتـسم  تسا ...  هدش 

. تسا هدمآ  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هدمع  تابصق  اهرهش و  یماسا 
. تسا یلامش  ضرع  هجرد  ات 45  یقرش و 16  لوط  هجرد  ات 111  لماش 64  هشقن  نیا 

میلقا زا  وا  هشقن  تسا . هتفرگ  سویملطب ) رظن  قبط   ) هتـشذگیم تادـلاخ  ریازج  زا  هک  يراهنلافصن  ار  ییاـیفارغج  لوط  أدـبم  هللا  دـمح 
هللا دمح  هشقن  هیبش  رایسب  هک  هدیـشک  ملاع  زا  ياهشقن  749 ق ) م .  ) يدرو نبا  دهدیم . ناشن  اوتسا  طخ  لامـش  رد  ار  مشـش  میلقا  ات  لوا 

ناملسم ياهروشک  هک  ار  يراکشآ  ندز  اجرد  یگدنامبقع و  يدرو ) نبا  هللا و  دمح   ) هشقن ود  نیا  هب  یحطـس  یهاگن  تسا . یفوتـسم 
، دناهدوب نآ  راچد  ترتف  هرود  نیا  رد 

130 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رد نالوغم  ییاشگناهج  زا  سپ  هک  دشاب  يایگتفـشآ  یتابثیب و  ندز ، اجرد  یگدنامبقع و  نیا  یلـصا  لماع  دـیاش  دزاسیم و  نشور 

تـساههشقن عون  نیا  زا  يرگید  هنومن  ( 833 م .  ) وربا ظفاح  هب  قلعتم  ملاع  هشقن  تسا . هدـش  یمالـسا  ياهروشک  ریگنابیرگ  راگزور  نآ 
 ... تسا هیبش  یفوتسم  هللا  دمح  هشقن  هب  تاهج  يرایسب  زا  وا  ملاع  هشقن  ... 

نآ هک  مدـقتم  ياههشقن  زا  یخرب  اب  سایق  رد  رما  نیا  تسا و  رودـم  اقیرفا  یبونج  لحاس  هتفرگارف و  بآ  ار  نیمز  هرک  یبونج  عبر  طقف 
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دیآیم . رامشهب  یتفرشیپ  دناهداد ، ناشن  لاگنچ  لکش  هب  ار 
زا هشقن  داتـشه  لماش  سلطا  نیا  درک . هیهت  سلطا  تروص  هب  ار  ییاههشقن  یـسنوت  یـسقافص  دـمحا  نب  یلع  1551 م  ق / لاس 958  رد 

دهدیم و ناشن  مراهچ  میلقا  رد  یـسمش  لاس  زا  هام  ره  رد  ار  زور  لوط  هک  تسا  لکـش  ياهریاد  هشقن  کی  یـسمش و  میوقت  کی  هلمج 
کی یـسقافص  سلطا  زا  تسا . هدش  میـسرت  هنارتیدـم ، يایرد  هایـس و  يایرد  لحاوس  ایناپـسا ، لحاوس  اقیرفا ، لامـش  ياههشقن  نینچمه 

رد دراد . هیکت  یسیردا  هشقن  رب  یـسقافص  ملاع  یمومع  هشقن  تسا . دوجوم  سیراپ  یلم  هناخباتک  رد  هرامش 2278  اب  یطخ  نهک  هخسن 
. تسا هدمآ  زین  فوزآ  يایرد  هایس و  يایرد  لحاوس  فلتخم  یحاون  هشقن  نیا 

رد نایروس  ای  نایحیـسم  ياهیتشک  اب  هایـس  يایرد  ای  هنارتیدـم  ياـیرد  رد  هک  هدرک  هیهت  ییادـخان  يارب  ار  سلطا  نیا  ـالامتحا  یـسقافص 
روظنم هب  یسیردا  هشقن  اب  ییاینولاتاک  ییایرد  هشقن  بیکرت  تهج  رد  یـششوک  لصاح  رللیم ، داقتعا  هب  هشقن  نیا  تسا . هدوب  دمآوتفر 

تسا . هدوب  دیدج  یبرع  ییایرد  هشقن  هیهت 
هک تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  دـندش . بجوم  یمالـسا  يراگنهشقن  رد  ار  یمهم  رایـسب  ياهتفرـشیپ  كرت  ناراگنهشقن  يرجه  مهد  نرق  رد 

سیئر يریپ  ياههشقن  ناشیا  راک  ياههنومن  نیرتهتسجرب  زا  دندز . یلپ  نیون  يراگنهشقن  یمالسا و  یتّنس  يراگنهشقن  نایم  اهنآ 
131 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

رد نآ  یبرغ  هرکمین  طقف  دـش و  لیمکت  يرمق  يرجه  لاس 919  رد  هک  دیـشک  ملاع  زا  ياهشقن  يو  تسا . كرت  يدرونایرد  (، 962 (م .
رب هشقن  نیا  دوشیم . هدـید  اـکیرما  ریازج  لـحاوس  سلطا و  سوناـیقا  اـقیرفا ، یبرغ  لامـش  يربیا ، هریزجهبـش  هشقن  نیا  رد  تسا . تسد 
هب لاس 923  رد  هک  تسا  ناهایگ  تاناویح و  اهتلم ، اهروشک ، هرابرد  ییاهتشاددای  یگنر ، ياهریوصت  لماش  هدش و  هدیـشک  وهآ  تسوپ 

. دش میدقت  ینامثع  هاشداپ  میلس  ناطلس 
هدرک هدافتـسا  هشقن  تسیب  زا  ابیرقت  سیئر  يریپ  نآ  هیهت  رد  دراد و  یـضایر  يانبم  تسا و  یناریتشک  ياـمنهار  کـی  عقاو  رد  هشقن  نیا 

يواـح هک  تسا  بملک  فتـسیرک  هتفر  تسد  زا  هشقن  اـههشقن ، نیا  زا  یکی  تسا . هتـشاد  قـلعت  یلاـغترپ  نافـشاک  هـب  هـشقن  راـهچ  هـک 
ناهج هشقن  سیئر  يریپ  مهدزناش  نرق  زاغآ  رد  دسیونیم : یکـسفوکچارک  دوب . يدالیم  لاس 1498  رد  شموس  رفـس  یط  وا  تافاشتکا 

لاـس 941 رد  تسا . هدوب  سویملطب  نآ  زا  هشقن  هدراـهچ  نیا  زا  هشقن  تشه  هک  درک  مسر  دوجوم  ییاـیفارغج  هشقن  هدراـهچ  داـینب  رب  ار 
ياـکیرما هدـش  فشک  هزاـت  یحاون  سلطا و  سوناـیقا  یلامـش  شخب  نآ  رد  هک  درک  هیهت  ار  شاهشقن  نیمود  سیئر  يریپ  يرمق  يرجه 

زا 905) سپ  م .  ) دجام نبا  راثآ  رد  اصوصخ  يرجه  مهد  نرق  یمالسا  یبرع  راثآ  رد  هنافـسأتم  تسا . هدش  هداد  ناشن  يزکرم  یلامش و 
هدشن هراشا  احیرص  یمالـسا  ییایرد  ياههشقن  دوجو  هب  دناهدوب ، دنه  سونایقا  نادرونایرد  زا  هک  مهد ) نرق  لوا  همین   ) يرهم نامیلـس  و 
فصو هداد ، ناشن  يو  هب  ار  نآ  اقیرفا ، قرش  رد  اماگادوکساو  اب  تاقالم  نمـض  دجام  نبا  هک  ار  ییایرد  ياهشقن  سورابود  یلو  تسا ؛

ینعی  ) نایبرغم هویش  هب  نآ  يور  رب  تاراهنلافصن  تارادم و  هدوب و  دنه  لحاس  رـسارس  لماش  هشقن  نیا  سورابود  هتفگ  هب  تسا . هدرک 
دنه سونایقا  ناملسم  نادرونایرد  تسا . هدشن  صخشم  نآ  رد  اهداب  ریسم  یلو  هدش ، هداد  ناشن  اقیرفا ) لامش  بارعا 

132 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
عبـصا نازیم  رب  ناگراتـس  عافترا  هدـنهد  ناشن  تارادـم  اهنآ  رد  هک  دـندرک  هیهت  یموب  هویـش  هب  جردـم و  طوطخ  اب  ییاـیرد  ییاـههشقن 

يریگهزادنا ماظن  زا  دـنه  سونایقا  ناملـسم  نادرونایرد  ستبیت  هتفگ  هب  دوب . تباث  ياههلـصاف  هدـنهد  ناشن  اهراهنلافصن  و  ناتـشگنا ) )
تسا . هدشیم  هدافتسا  اههشقن  يدومع  طوطخ  زا  الامتحا  راک  نیا  يارب  دندرکیم و  هدافتسا  تافاسم 
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یسررب ایفارغج و  طاطحنا  ییایفارغج و  ياههمانگنهرف  فیلأت  یلحم ، ياهیحان و  يایفارغج  ياهباتک  نیودت  یتخانشناهیک ، متـشه  لصف 
نآ لماوع 
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هراشا

رگید نایب  هب  تسا . هدوب  رشب  هجوت  دروم  هتسویپ  هک  تسا  يدام  ناهج  تیهام  رد  یسررب  قیقحت و  نامه  يراگنناهیک )  ) یتخانـشناهیک
تایضایر کیزیف و  موجن ، هتشر  نادنمشناد  هلیـسو  هب  الومعم  هک  یتسه  تعیبط و  هفـسلف  یناهیک و  نیناوق  هرابرد  تسا  یملع  یـشهوژپ 

ههد زا  سپ  تبقاع  هدـش و  هعیبطلادـعبام  هفـسلف  زا  ياهخاش  سپـس  تسا و  يریطاسا  تاریبعت  نامه  نآ  ییادـتبا  تروص  دوشیم . ماجنا 
. تسا یتخانشناهیک  زا  ییاهتروص  هدمآ ، نایدا  رد  هک  شنیرفآ  ياهناتساد  الثم  تسا ؛ هدمآرد  لقتسم  یملع  تروص  هب  متـسیب  نرق  مود 

راک تسا . هدوب  هارمه  ناهج  لماکت  ای  شنیرفآ  هب  طوبرم  بلاطم  ینید و  رئاعـش  اب  ییادتبا  ياهنید  رد  ابلاغ  یتخانـشناهیک  ياههروطـسا 
لماکت نامز  تشذـگ  اب  اهثحب  هنوگنیا  اریز  تسا ؛ هدوب  اهنآ  ندرک  ینالقع  اههروطـسا و  نیا  لکـش  نداد  رییغت  هیلوا  لـحارم  رد  هفـسلف 

، یـسانشناهیک زا  اهنآ  رد  هکلب  هتـشادن ، صاصتخا  ایفارغج  هب  طـقف  هک  هدـش  فیلأـت  یبتک  يرجه  متفه  مشـش و  ياـهنرق  رد  تفاـییمن .
تفرعم هک  تسا  هدوب  نآ  تاـفیلأت  هنوگنیا  زا  یلـصا  فدـه  تسا . هدـش  ثحب  زین  هباـشم  تاـعوضوم  موجن و  ماـکحا  ناـهج ، شنیرفآ 

عبانم زا  بتک  نیا  نافلؤم  کش  نودب  دوش . هتشاذگ  یلومعم  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  هدش  يدنبهتـسد  مظنم و  یتروص  هب  ناهج  هرابرد 
. دناهتفرگیم هرهب  یبرع  میدق 

134 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هنوگنیا فیلأت  تلع  دروخرب . یعبتت  قیقحت و  هب  ناوتیم  اهنآ  رد  تردنب  تسا و  هدش  هضرع  يداقتناریغ  یتروص  هب  بتک  نیا  تاعالطا 

هنیمز رد  هک  یتاـفیلأت  تسا . هداـتفا  رثؤـم  ییاـیفارغج  تفرعم  تفرـشیپ  مدـع  رد  دوـخ  هک  هدوـب  مـلعت  مـیلعت و  ماـقم  لزنت  رتـشیب  بـتک ،
زا  1131 لاس 524 / رد  وا  یطانرغ . دماح  وبا  فیلأت  بئاجعلا  ۀبخن  و  بابحالا ) ای   ) بابلالا ۀفحت  زا : دنترابع  هدـش  هتـشون  یتخانـشناهیک 

سپس دیزگ ؛ ینکس  لتارانک  ياهراغلب  نیمزرس  رد   1135 لاس 530 / ات  دیـسر و  اگلو  دور  ّبصم  هب  رزخ ) يایرد   ) نیوزق يایرد  قیرط 
ندید زین  ناتسراجم ) رد  يرگنه   ) ایراغنه زا  درک و  رفس  ناکلاب  هریزجهبش  هب  تشاد  اهراغلب  هب  هک  ياهقالع  ظاحل  هب  تفر و  مزراوخ  هب 

رد  1170 لاس 565 / رد  ماجنارـس  تفر و  لصوم  هب   1162 لاس 557 / رد  يو  دـمآ . دادـغب  تفالخ  زکرم  هب   1160 لاس 555 / رد  درک .
/682 م .  ) ینیوزق دومحم  نب  دـمحم  نب  ایرکز  فیلأت  دالبلا  راـثآ  زین  نادـلبلا و  بئاـجع  هنیمز  نیا  رد  رگید  بتک  زا  تشذـگرد . قشمد 

شخب هک  تسا  شخب  ود  لماش  باـتک  نیا  تسا ، یـسانشیتیگ  رد  وا  تادوجوملا  بیارغ  تاـقولخملا و  بیاـجع  باـتک  تسا . ( 1282
یسانشناهیک بتک  رگید  زا  دنکیم . ثحب  ینیمز  يایشا  هرابرد  مود  شخب  يوامس و  مارجا  ناگراتس و  ینعی  ینامسآ  يایشا  هرابرد  لّوا 

م.  ) يدرو نبا  بئارغلا  ةدیرف  بئاجعلا و  ةدیرخ  و  ( 1337 / 727 م .  ) يراصنا یقشمد  رحبلا  ّربلا و  بیاجع  یف  رهدلا  ۀبخن 
. تسا ( 1457 / 861

یلحم ياهیحان و  يایفارغج  ياهباتک  نیودت 

دنچره دــش . فیلأـت  یلحم )  ) ياهیحاـن ياـنبم  رب  یبرع  یــسراف و  هـب  يددــعتم  ییاـیفارغج  راـثآ  يرمق ، يرجه  مـهد  اـت  مـتفه  نرق  زا 
. دناهداد هئارا  ياهیحان  يایفارغج  هرابرد  هیامرپ  یتاعالطا  نادایفارغج  خروم و  دنچ  دناهدرکن ، هجوت  لباق  يراک  هرود  نیا  نانادایفارغج 

135 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رد هک  يروطهب  تشادن ؛ دوجو  يراکتبا  تلاصا و  لمع ، هشیدنا و  رد  یلو  دوب ، هدنام  ظوفحم  میدـق  ییایفارغج  ياهـشور  هرود  نیا  رد 

تفرـشیپ اب  هرود  نیا  رد  ياهیحان  يایفارغج  رد  ییاهباتک  فیلأت  دـشن . لـصاح  یـساسا  تفرـشیپ  یناـسنا  یعیبط و  یموجن ، ياـهایفارغج 
یسیونایفارغج يراگنخیرات و  هب  یسایس ، فادها  ربانب  ناهاشداپ ، اریز  تشاد ؛ کیدزن  طابترا  نیمز  قرشم  رد  یمالسا  تسایس  مالسا و 

ینایرـس باتک  دشیم . هتـشون  ییایفارغج  راثآ  رتمک  دوب ، ییایفارغج  تیلاعف  یمیدـق  زکرم  هک  نیرهنلانیب  قارع و  رد  دـندادیم . تیمها 
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زا ياهریادـمین  ياهشقن  باتک  نیا  تشاد . یمالـسا  ییایفارغج  شور  رد  یناوارف  ریثأت  ( 1286 / 685 م .  ) يربع نبا  فیلأت  یـشدق  ثرائم 
خـیرات و عقاو  رد  هک  دـمآ  مهارف  ططخ  مان  هب  ییایفارغج  یتایبدا  ماش ، رـصم و  رد  کیلامم  ناـیبّویا و  ییاورناـمرف  ناـمز  رد  دراد . ملاـع 
ات ناناملـسم  تسد  هب  نیمزرـس  نآ  حتف  زا  ار  رـصم  ياهناتـساد  ثداوح و  845 ق ) م .  ) يزیرقم نیدـلا  یقت  تسا ، هدوب  رـصم  يایفارغج 

راثآ روبق و  لحم  دـندوب ، هدـمآ  رـصم  هب  هک  ياهباحـص  هب  طوبرم  رابخا  زا  یتمـسق  و  هرهاق ) رـصم -  ) ططخ نینچمه  ناـیمطاف ؛ ضارقنا 
ءافنحلا ظاعتا  رد  دندوب ، هداد  تبـسن  نایرـصم  هب  يدـنک  رمع  وبا  یعاضق و  ار  هچنآ  رـصم و  نیمزرـس  يایفارغج  بیاجع و  ناگتـسیاش ،

اهـشرازگ و يروآعمج  فیلأت و  تابجوم  رـصم ، تایبدا  هب  یگتـسبلد  دعب  هب  نایبویا  نامز  زا  دروآ . درگ  افلخلا  نییمطافلا  ۀمئالا  رابخاب 
فیلأت یخیرات  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  دروآ . مهارف  ار  مومع  هجوت  دروم  ياـههناسفا  رـصم و  هنعارف  هراـبرد  بیرغ  بیجع و  ياهناتـساد 
ياهباتک اضعب  تسا و  هدـمآ  ياهیحان )  ) یلحم ياـیفارغج  یفـصو و  ياـیفارغج  زا  یـشخب  ناتـسودنه  يزکرم و  يایـسآ  ناریا ، رد  هدـش 

، دادـغب خـیرات  یمق ؛ کلملا  دـبع  نب  نسح  فیلأت  مق ، خـیرات  لاثم  يارب  تسا ؛ هدـش  فیلأت  ییایفارغج  نکاـما  رـصم و  هراـبرد  یـصاخ 
فیلأت

136 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
اههتشون نیا  تسا و  هدوب  هجوت  دروم  زابرید  زا  ياهیحان  يایفارغج  دمحا ، سیفن  هتـشون  هب  یخلب . نبا  فیلأت  همانـسراف ، يدادغب ؛ بیطخ 

نیا ناـنادایفارغج  زا  يرایـسب  هنادنمـشوه  تادـهاشم  اهزادـنامشچ و  ناوارف  عونت  دـنراد . دوخ  رد  ار  قیقد  تاـعالطا  زا  یمیظع  هنیجنگ 
نیـصصختم ياهیـسررب  ماـنب ، ناحایـس  ياههتـشون  ناـمز ، تشذـگ  اـب  دروآ . دوجو  هب  ار  بیرفلد  ياهیندـناوخ  هعومجم  نیتسخن  هرود ،

عونت گنر و  یلحم ) ياهیحان و  يایفارغج  هنیمز  رد   ) یمالسا يایفارغج  ياوتحم  هب  سانشهعماج  نانادایفارغج  يداقتنا  راثآ  راگنعضوم و 
. دیشخب يدایز 

ییایفارغج ياههمانگنهرف  فیلأت 

. دروآ راب  هب  یشخبرمث  جیاتن  لوغم  هلمح  اب  نراقم  ماش  رد  ییایفارغج  تاقیقحت  شور 
توقای نادلبلا  مجعم  یبرع  نابز  هب  ییایفارغج  تایبدا  رد  رثا  نیرتدـنمدوس  تارایّزلا )  ) یترایز ياهباتک  ءادـفلا و  وبا  هصالخ  زا  هتـشذگ 

تاعوضوم هنکما ، یماسا  زا  ییایفارغج  یگنهرف  دیـسر ، ناـیاپ  هب   1224 لاـس 621 / رد  هک  باـتک  نیا  تسا . ( 1229 / 626 م .  ) يومح
زا یلکروـطهب  میلاـقا و  ياوـه  بآ و  نـیمز ، تعـسو  زا  باـتک  همدـقم  تـسا . یعیبـط  ياـیفارغج  و  یـسانشموق )  ) یـسانشداژن یخیراـت ،

ایناپسا زا  یمالسا  ياهنیمزرس  هرابرد  تسا  یلصفم  ياهشرازگ  لماش  نیا ، ربهوالع  دیوگیم . نخس  یعیبط  یضایر و  یسایس ، يایفارغج 
اب ار  ییایفارغج  ياههژاو  توقاـی  تسا . هدـید  مهدزیـس م  متفه ق / هدـس  رد  توقاـی  هک  لکـش  ناـمه  هب  ناتـسودنه ، رهنلا و  ءارواـم  اـت 
ار شدوخ  نامز  دوخ و  زا  لبق  ییایفارغج  تفرعم  زا  ياهصالخ  عقاو  رد  وا  تسا . هتخاس  قفاوم  رتمیدـق  ياههرود  یملع  یبدا و  تاـیاور 

لّوا تسد  عباـنم  زا  باـتک  نیا  دنتـسه ، یخیراـت  ياـیفارغج  رد  قیقحت  لـها  هک  یناـسک  يارب  مه  رـضاح  ناـمز  رد  یتح  دـهدیم . هئارا 
نادلبلا مجعم  دوریم . رامشهب 

137 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رب هیکت  اـب  زج  اـهنآ  ندـناسر  ناـیاپ  هب  هک  دـناهدوب  ییاـههمانتغل  فیلأـت  هشیدـنا  رد  ناـفلؤم  نآ  رد  هک  تسا  ياهرود  هدـنیامن  عـقاو  رد 

. تسا هدوبن  نکمم  ماش  يایفارغج  شور  زا  يوریپ  نامز و  نآ  ات  هدمآدرگ  ییایفارغج  عیسو  تاعالطا 

نآ لماوع  یسررب  ایفارغج و  طاطحنا 

یسیردا و راثآ  يانثتسا  هب  هکنانچ ، دوشیم ؛ راکشآ  ناملسم  ناسیونایفارغج  راک  رد  طاطحنا  ياههناشن  يرجه  مهد  نرق  ات  مشش  نرق  زا 
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هب تبـسن  يداّقن  اب  هارمه  هناملاع  هجوت  دراد . رارق  يرتنییاپ  حطـس  رد  لبق  ياههرود  تافیلأت  اب  هسیاقم  رد  هرود  نیا  تافیلأت  ءادفلا ، وبا 
یتیاور و تامولعم  ندرک  هصالخ  هتفر و  نایم  زا  دوب ، رتمیدق  ناگدنسیون  تاصتخم  زا  هک  تاعالطا  تحـص  هب  نداد  تیمها  عوضوم و 

رکیپ رب  ياهدنـشک  هبرـض  مهدزیـس م  متفه ق / نرق  رد  لوغم  هلمح  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  یخرب  دوب . هدش  نآ  نیـشناج  میدـق  يرظن 
رگید ییایفارغج  نوتم  هک  تسا  نآ  رب  یضعب  داقتعا  دیآ . شیپ  ترتف  هرود  کی  نآ  لابند  هب  هک  دش  ببس  درک و  دراو  یمالسا  گنهرف 

هتـشذگ هرود  نانادایفارغج  هک  یلک  تروص  هب  ناهج  فصو  شور  تشاد . یـشزرایب  يدـیلقت  لکـش  دوبن و  شزرااب  تاـعالطا  لـماش 
هاگتـسد نوچ  یلو  دش ، هتـشاد  هاگن  هدنز  ترتف ) هرود   ) هرود نیا  نانادایفارغج  زا  یـضعب  طسوت  دـندرکیم ، يوریپ  نآ  زا  مشـش ) نرق  )

. دنتخادرپیم دـشاب  رـصحنم  یمالـسا  دالب  رد  ثحب  هب  هک  یتافیلأت  هب  رتمک  نانآ  دوب ، یـشاپورف  لاح  رد  ماگنه  نیا  رد  یـسابع  تفالخ 
هدش ادیپ  لیامت  نیا  هزات  تافیلأت  رد  دوب . توافتم  میدق  يایفارغج  ياهباتک  بیترت  لکش و  اب  زین  ایفارغج  ياهباتک  باوبا  بیترت  لکش و 

تافیلأت زا  یـضعب  رد  ینانوی  يایفارغج  ریثأت  هرود  نیا  رد  دـننک . کیدزن  یفـصو  ياـیفارغج  هب  ار  یـضایر  یموجن و  ياـیفارغج  هک  دوب 
ياـهباتک هک  دوـب  تلع  نادـب  ناـصقن  نیا  دـیاش  تفریم . ناـصقن  هب  ور  دـنه  ناریا و  ياـیفارغج  ریثأـت  هک  یتروـص  رد  دوـب ، رتراکـشآ 

لیسیس و ماش ، دننام  يزکارم  رد  ییایفارغج  تیلاعف  یلو  دندرکیم ، فیلأت  یسراف  نابز  هب  ار  ییایفارغج 
138 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

زا هک  دـش  فیلأـت  یمهم  ياـهباتک  زکارم  نیا  رد  دـمآیمرد . اـیفارغج  مّلعت  میلعت و  مهم  زکارم  تروص  هب  تفاـییم و  شرتـسگ  ایناپـسا 
دمحم فیلأت  ۀیفارغجلا  باتک  (، 1138 / 533 م .  ) یقرخ دمحا  نب  دـمحم  فیلأت  كالفالا  میـسقت  یف  كاردالا  یهتنم  راثآ  نیا  نیرتمهم 

هیاپ رب  يرهز  باتک  تسا . یبرغم  دیعـس  نبا  فیلأت  هعبـسلا  میلاقالا  یف  ایفارغجلا  باتک  (، 1137 دودـح 531 / تایح   ) يرهز رکب  وبا  نب 
باتک رد  دوب . نایامن  یموجن  يایفارغج  یفصو و  يایفارغج  ندرک  کیدزن  هب  لیامت  یبوخب  باتک  نیا  رد  دوب . هدش  میظنت  ینانوی  میلاقا 

رد اـهنامرون  ناناملـسم و  يراـکمه  زا  یبلاـج  هنومن  هک  دوـشیم  هدـید  لـیامت  نیمه  زین  قاـفآلا ) قارتـخا  یف  قاتـشملا  ۀـهزن   ) یـسیردا
نادلبلا میوقت  باتک  تفریم . رامـشهب  یمهم  مادـقا  یفـصو  يایفارغج  یعیبط و  يایفارغج  رد  یـسیردا  فیلأت  دوب . ییایفارغج  ياهتیلاعف 

لوط و باـتک  نیا  رد  درک . فیلأـت   1321 لاس 721 / رد  ار  نآ  هک  دوب  ملاع  يایفارغج  هصـالخ  زین  ءادـفلا  وبا  كولمم  هدازهاـش  هتـشون 
نخس یناسنا  یموجن و  یفصو و  يایفارغج  زا  مظنم  یلکـش  هب  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  ياهیحان  تروص  هب  ایفارغج  هدمآ و  دالب  ضرع 

تسا . هدمآ  نایم  هب 
هتفگ یترایز  تایبدا  اهباتک  عون  نیا  هب  دوش . هراشا  دراد ، ییایفارغج  تاعالطا  هک  ییاـهباتک  زا  رگید  ياهتـسد  هب  تسا  مزـال  همتاـخ  رد 

فصو هب  اهنت  اهباتک  هنوگنیا  رد  تسا . هتشاد  یتیمها  یترایز  ای  ینید  ظاحل  زا  هک  تسا  یطاقن  اهرهـش و  هرابرد  بتک  عون  نیا  دوشیم .
مّلعت میلعت و  سرادم  هفوصتم ، ياهطابر  اههیکت ، ءایلوا ، روبق  یمالـسا ، سدـقم  هنکما  زا  هکلب  هدـشن ، هدنـسب  اهنآ  عضاوم  نییعت  نکاما و 

هکم و نوچ  یفلتخم  ياهرهش  رد  هنکما  یماسا  زا  یلصفم  ياهـشرازگ  تافیلأت  نیا  رد  تسا . هتفر  نخـس  اهنیا  ریاظن  یمالـسا و  تعیرش 
یلا تاراشا  ناوتیم  راثآ  هتـسد  نیا  زا  تسا . هدوب  نانمؤم  نارئاز و  يامنهار  اـهباتک  نیا  یلک  روطهب  دوشیم . هدـید  زین  قشمد  هنیدـم و 

درب . مان  ار  یمیعن  دمحم  رداقلا  دبع  فیلأت  سرادملا  خیرات  یف  سراّدلا  و  ( 1214 / 611 م .  ) يوره فیلأت  تارایّزلا  ۀتفرعم 
139 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

اهرهش یخیرات  يایفارغج  مود ]: شخب  ]

برعلا ةریزج  لوا  لصف 

هراشا
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هب برغم  زا  سراف ، جـیلخ  هب  قرـشم  زا  هک  تسا  ناهج  هریزجهبـش  نیرتگرزب  هدـش  عقاو  ایـسآ  یبرغ  بونج  رد  هک  ناتـسبرع  هریزجهبش 
یلو درک ، مولعم  ناوتیمن  تقدب  ار  ناتسبرع  یلامش  زرم  تسا . دودحم  برع ) يایرد   ) دنه سونایقا  هب  بونج  زا  مزلق و  ای  خرـس  يایرد 
ماش نابایب  یسانشنیمز  ظاحل  زا  تسناد . برعلا  ةریزج  یلامش  زرم  ار  نآ  داد و  دادتما  تارف  ات  هبقع  جیلخ  زا  یـضرف  طخ  کی  ناوتیم 
هتفگ هباـنب  هریزجهبـش  نـیا  تعـسو  دوـشیمن . بوـسحم  ناتـسبرع  ءزج  ییاـیفارغج  ظاـحل  زا  یلو  تـسا ، ناتـسبرع  ءزج  ماـشلا ) ۀـیداب  )

. تسا ناریا  تعسو  ربارب  ود  ابیرقت  عبرم و  رتمولیک  نویلیم  هب 3  بیرق  ناسیونایفارغج 
زا سراف  جـیلخ  دـنه و  سونایقا  ار  نیمزرـس  نیا  تسا . یـسانشنیمز  مود  نارود  زا  کیـساروژ  هرود  هب  قلعتم  هریزجهبـش  نیا  ياـههوک 

یسانشنیمز موس  نارود  رد  تسا . هدرک  ظفح  ار  دوخ  یناتـسهوک  تروص  نامع  یلحاس  تمـسق  زونه  هدرک و  ادج  دنه  ناریا و  كاخ 
ةارس ياههوک  ناتسبرع  یبرغ  تمسق  رد  درک و  ادج  زین  اقیرفا  زا  ار  ناتـسبرع  دش ، رمحا ) رحب   ) خرـس يایرد  لیکـشت  ثعاب  هک  یفاکش 

نآ هّلق  تسا . لصتم  ماش  ياههوک  هب  لامش  رد  دراد و  دادتما  نمی  تختیاپ  ءاعنص  رهش  برغم  ات  نآ  یبونج  هتشر  هک  دش  داجیا  ةارـش ) )
هدش هدیـشک  خرـس  يایرد  تازاوم  هب  هک  هریزجهبـش  یبرغ  ياههوک  هتـشر  دراد  عافترا  رتم  تسا و 3760  فورعم  بیعـش  ینب  لـبج  هب 

دوجو هب  ناتسبرع  ینایم  ياهشخب  برغم و  رد  ار  ییاههّرح  اهنآ  ياههزادگ  دنشوماخ و  نونکا  هک  تسا  ییاهناشفشتآ  ياراد 
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لباق تعسو  رظن  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  هتشاد  دوجو  ناتـسبرع  يزکرم  یبرغ و  ياهتمـسق  رد  هّرح  یـس  بیرق  توقای  هتـشون  هب  دناهدروآ .
هوک هتشر  ود  هنیدم  لامش  رد  هریزجهبش  یبرغ  ياههوک  هتشر  زا  لاله . ینب  ةّرح  میلس و  ینب  ةّرح  ساطوا ، ةّرح  هلمج : زا  دناهدوب ، هجوت 
رّمـش لبج  هب  زورما  یملـس  هوک  تسا . یط  ياههوک  ای  یملـس  اجا و  اـهنآ  ماـن  دـنمکحم و  ّدـس  راـصح و  ود  هلزنم  هب  هک  دوشیم  ادـج 
نامع نیمزرـس  ات  قرـشم  تمـس  هب  دـنریگیم  هخاش  نمی  ياههوک  زا  هک  ییاههوک  هتـشر  ناتـسبرع  یبونج  ياههنارک  رد  دراد . ترهش 
یبونج ياههوک  هتـشر  يالبال  رد  دراد . عاـفترا  اـپ  رازه  ات 10   9 زبس ) هوک   ) رـضخا لبج  ياههلق  هوک ، هتـشر  نیا  رد  دـباییم و  دادـتما 

زا ییاهیگتسجرب  هریزجهبـش ، زکرم  دجن ، نیمزرـس  رد  تسایرد . يوس  هب  لیـس  ناراب و  بآ  روبع  هدنهد  ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاههّرد 
قرش رد  قیوط  هوک  تسا . هدمآ  دیدپ  تلازاب  تینارگ و  گنـس  زا  ییاهیگتـسجرب  زین  طاقن  زا  ياهراپ  رد  دراد و  دوجو  یکهآ  ياهگنس 

. دراد هطاحا  نآ  رب  یکهآ  ياهگنسهتخت  اهگنس و  هدش و  لیکشت  ياهسام  ياهگنس  زا  هوک  نیا  تسا . عقاو  ضایر  یقرش  بونج  دجن و 
دح رد  دناهدرک . باترپ  هقطنم  نیا  هب  اهناشفشتآ  ار  اههزادگ  اهگنس و  هتخت  زا  یخرب  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  هدش  ماجنا  ياهـشهوژپ 
عمج دوشیم و  هتفگ  هراد »  » اهنآ هب  هک  دراد  دوجو  تشرد  ياهگیر  زا  ییاههدوت  تسپ  راومه و  ياهنیمز  رب  اهناتـسهوک و  ناـیم  لـصاف 

ياهیندـییور و  ردبـش ) هجنوی و  دـننام  اهماد  نایاپراهچ و  يارب  فلع  هنوگره   ) ناـیله ناـهایگ و  ـالومعم  اـههراد  رد  تسا . تاراد »  » نآ
دوخ باتک  رد  دامتعا  دروم  خویش  یهافش  راتفگ  برع و  مکحم  راعشا  زا  املع و  بتک  زا  ار  هراد  دودح 60  توقای ، دیوریم . ییارحص 

زا يدنک  سیقلا  ؤرما  هک  لجلج  ةراد  دننام  دنتیمها ، ياراد  یلهاج  راعـشا  رد  ناشمان  ندـمآ  ظاحل  هب  تاراد  نیا  زا  یخرب  تسا . هدروآ 
رپ ییاج  ینزام  ریزخ  نب  جرب  رعش  رد  هک  تسا  مارآلا  ةراد  تاراد ، نیا  زا  رگید  یکی  تسا . هدرک  دای  دوخ  هقّلعم  رد  نآ 
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دوب . هداتسرف  بلهم  کمک  هب  جراوخ  اب  گنج  يارب  ار  يو  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  هدش  دای  ینامعن  قیاقش  زا 

جح تراجت و  ياهناوراک  تساهبالیس و  بصم  هک  تسا  ییاهیداو  یلو  درادن ؛ دوجو  دزیرب  ایرد  هب  هتسویپ  هک  ياهناخدور  ناتسبرع  رد 
شزیر زا  هک  دربیم  ماـن  جـالفالا  يداو  رد  ياهچاـیرد  زا  فورعم ، درگناـهج  یبـلیف ، دـنهدیم . صیخـشت  اـهنآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ریـسم 

تسا . هدوب  رتم  دصراهچ  نآ  ضرع  رتم و  رازه  تشه  هچایرد  نیا  لوط  دوب . هدش  لیکشت  اهبالیس 
فک شکرس و  ییاهدور  ییوگ  هکنانچ  دوشیم ؛ بآ  زا  رپ  یگدنراب  ماگنه  هب  هک  دراد  دوجو  ناتسبرع  هریزجهبش  رد  یناوارف  ياههرد 

اب هاتوک  ياهزادـنا  ات  دزیریم  برع  يایرد  ای  خرـس  يایرد  هب  اهنآ  بآ  هک  ییاـههّرد  دـنقمعمک . لـیوط و  رتشیب  اـههّرد  نیا  دـنابل ؛ رب 
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هکنانچ دـناهدرک ؛ حیرـصت  ناتـسبرع  رد  ییاـهدور  دوجو  رب  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  دنتـسه . دـنت  ياهیبیـشارس  رتفرژ و  ياههاگرذـگ 
داوج هتـشون  هب  تسا . هتخیریم  خرـس )  ) مزلق يایرد  هب  هدوب و  گرزب  رایـسب  وا  هتفگ  هب  هک  هدرب  مان  سروک »  » مان هب  يدور  زا  تودوره 

زا دور  نیا  ص 116 .)  ) تسا هدـمآ  ودال  تروص  هب  ضرالا  ةروص  باتک  رد  هک  هدرک  دای  رال  مان  هب  یگرزب  دور  زا  مه  سویملطب  یلع ،
سراف جیلخ  هب  اههحاو  اهنیمزرس و  یط  زا  سپ  دباییم و  نایرج  یقرشلامش  هب  سپـس  دریگیم ؛ همـشچرس  ةارـسلا  لبج  قرـش  نارجن و 

نیا تسا . رـساود » يداو   » نامه هدرک  هراشا  نادب  سویملطب  هک  يدور  دـیوگیم : ستیروم  تسا . هتفر  نیب  زا  دور  نیا  هزورما  دزیریم .
سراف جیلخ  لحاوس  هب  هتشذگ ، یلاخلا  عبر  نایب  زا  هار  اهرتمولیک  یط  زا  سپ  دراد و  دادتما  یقرشلامش  تمس  هب  نارجن  قرـش  زا  يداو 

نیا رد  قمعمک  ياههاچ  ندنک  اب  هک  ضمحلا  يداو  همّرلا و  يداو  دننام  دراد ؛ دوجو  ناتسبرع  هریزجهبش  رد  يرگید  ياهیداو  دسریم .
دوشیم . يراج  زین  نیمز  يور  رب  بآ  نیا  عقاوم  یضعب  رد  تفای . تسد  بآ  هب  ناوتیم  اهیداو 
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دباییم دادتما  قرش  تمس  هب  هرابود  سپس  تسا ؛ یقرش  بونج  قرـش و  تمـس  هب  كدف  هّرح  ربیخ و  هّرح  کیدزن  زا  همّرلا  يداو  دادتما 
یکیدزن رد  یلحم  ات  یبونج ) دوفن   ) ءانهد رد  اهنآ  زا  یکی  ددرگیم و  هخاش  ود  دش ، هدـناوخ  نطاب  اهدـعب  هک  میـصق  مان  هب  یلحم  رد  و 

دوشیم . يراج  هرصب 
تمس رد   ) هنیدم کیدزن  رد  دسریم . هنیدم  هب  ات  دباییم  دادتما  یبرغ  بونج  تمـس  هب  ربیخ  هّرح  بونج  زا  مضا ) يداو   ) ضمح يداو 
يداو نیا  رد  دوشیم  ناور  ربیخ  ياههوک  ياههمـشچ  زا  هک  ییاهبآ  ددـنویپیم . ضمح  يداو  هب  يرقلا  يداو  قیقع و  يداو  نآ ) لامش 

یکیدزن رد  هموک  كول  هزاوآرپ  رهـش  ستیروم  هتفگ  هب  دزیریم . خرـس )  ) مزلق ياـیرد  هب  هجولا  ياتـسور  بونج  رد  دـباییم و  ناـیرج 
رهش نیا  توقای ، هتشون  هب  تسا . هتشذگ  اجنآ  زا  نمی  حتف  ماگنه  یمور ، رادرس  سولاگ ، سویلیآ  هتشاد و  رارق  ایرد  هب  يداو  نیا  ّبصم 
اهنآ زا  یضعب  زا  هک  دراد  دوجو  ییاهزیراک  اههمشچ و  برعلا  ةریزج  ياهتمسق  زا  یضعب  رد  تسا . هتـشاد  رارق  ءاروحلا  مان  هب  یلحم  رد 

تساهاج . رگید  فوّفهلا و  ءاسحا ، نامع ، تومرضح ، نمی ، زاجح ، ریسع ، رد  هچنآ  دننام  دیآیم  نوریب  یناشفشتآ  مرگ  بآ 
رد تسا . هدش  هدیشک  بونج  ات  لامش  زا  گرزب  ریوک  دنچ  نآ  یلخاد  ياهتمسق  رد  یلو  تسا ؛ دابآ  اتبسن  ناتـسبرع  هریزجهبـش  لحاوس 

، تسین ناتـسبرع  هریزجهبـش  ءزج  ییایفارغج  رظن  زا  ماشلا  ۀیداب  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  تسا . هتفرگ  رارق  ماشلا  ۀـیداب  هریزجهبـش  لامش 
ماشلا ۀیداب  دراد . كرتشم  زرم  ناتسبرع ، گرزب  نابایب  یلامش ، ذوفن  اب  تسا و  ناتـسبرع  لخاد  ياهنابایب  دننام  یـسانشنیمز  رظن  زا  یلو 

بأوم مودا ، فورعم  یخیرات  یحاون  نایم  نابایب  نیا  دراد . دادتما  قارع  یبرغ  بونج  ات  نیطسلف  بونج  زا 
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[ ریوصت ]
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[ ریوصت ]
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[ ریوصت ]
151 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

دننام تنوکس  لباق  ياههحاو  دابآ و  اتبسن  نآ  یبونج  زرم  تسا . عقاو  ناحرس  يداو  یلامش و  ناتسبرع  نیطـسلف ، تاکفتؤم ،) [ ) ریوصت ]
نآ دابآ  یحاون  ماشلا و  ۀیداب  یبونج  زرم  دوشیم . هدیمان  فوج  رضاح  لاح  رد  تسا و  فورعم  مالسا  خیرات  رد  هک  دراد  لدنجلا  ۀمود 

دوفن تسا . عقاو  یلامش  دوفن  لدنجلا ) ۀمود   ) فوج بونج  رد  تسا . هدوب  فورعم  ماش  فراشم  هب  نآ  زا  سپ  یکدنا  مالـسا و  زا  شیپ 
فوج و ناـیم  ناـبایب  نیا  تسا . رتمولیک  رد 320  نابایب 640  نیا  ضرع  لوط و  خرـس . دیفـس و  ياهنـش  زا  هدیـشوپ  تسا  ینابایب  گرزب 
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رتم هب 150  اهنآ  زا  یخرب  يدـنلب  هک  دـناشوپیم  اـسآجوم  ياـههسام  زا  ییاـههپت  ار  ناـبایب  حطـس  دراد . رارق  دـجن  هیحاـن  رّمـش و  لـبج 
لیدبت ابیز  یتشهب  هب  نابایب  نیا  شرابرپ  ياهناتسمز  زا  سپ  تسا . بسا  لعن  لکـش  هب  رتشیب  توافتم و  اههپت  نیا  لکـش  افرژ و  دسریم .

دیاپیمن . هتفه  دنچ  زج  تسا و  هاتوک  ینیمز  تشهب  نیا  رد  یگدنز  یلو  دوشیم ؛
دادتما یقرش  بونج  هب  یبرغ  لامش  زا  نابایب  نیا  دراد . رارق  ءاسحألا  تیوک و  دجن ، نایم  هک  تسا  خرـس  نیمزرـس  ای  انهد  ریوک ، نیمود 
یگرزب رایـسب  نابایب  یلاخلا  عبر  ددـنویپیم . یلاخلا  عبر  هب  بونج  تمـس  زا  اـنهد  تسا . رتمولیک  رد 50  نآ 600  ضرع  لوـط و  دراد .

زا نمی و  لامش  دجن و  ياهزرم  ات  تومرضح  هرهم و  لامش  زا  ینعی  نامع - لحاوس  يانثتسا  هب  ناتسبرع - قرـش  بونج و  مامت  هک  تسا 
اریز دـناهدناوخ ؛ یلاخلا  عبر  ار  انهد  یبونج  ياهـشخب  زین  رخأتم  نانادایفارغج  تسا . هتفرگارف  ار  نمی  قرـش  ياـهزرم  اـت  ناـمع  تکلمم 

هک نآ ، زا  یتمسق  دنتفگیم و  زین  دهیـص  نابایب  نیمدقتم  ار  نابایب  نیا  تسا . هدوب  نوکـسم  عبر  ربارب  رد  يراذگمان  نیا  هتـشادن و  هنکس 
فاقحا تسا ، نمی  ترواـجم  رد  هک  ار ، ناـبایب  نیا  یبرغ  تمـسق  تسا . هدوب  فورعم  نیربی  رازگیر  هب  دراد ، رارق  نمی  یقرـشلامش  رد 

لحم فاقحا  هروس  هیآ 21  رد  هچنآ  دسریم  رظن  هب  دناهتفگ .
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نیا زا  يرگید  تمـسق  توقای  هتـشون  هب  تسا . نش  گیر و  ياههپت  يانعم  هب  لصا  رد  هملک  نیا  تسا . فاقحا  نیمه  هدش  رکذ  داع  موق 
لقن ینادمه  دمحم  نب  دمحا  زا  يو  تسا . هتشاد  رارق  اعنص  رحش و  نایم  هدوب و  خسرف  دصیس  رد  خسرف  دصیس  هک  هتشاد  مان  رابو  نابایب 

روراب مرخ و  زبسرس و  ياهنیمزرس  زا  يراگزور  هک  رابو  تسا . هدوب  عقاو  رحش  هرهم و  دالب  تومرضح و  نارجن و  نایم  رابو  هک  دنکیم 
زا سویملطب  هک  هدوب  يرابور  ماوقا  هاگیاج  ایوگ  تسا و  نایامن  نآ  رد  مالـسا  زا  شیپ  ياهیدابآ  راثآ  تسین . شیب  یناـبایب  هزورما  هدوب ،

. تسا هدرک  دای  ياتیرابوج  مان  هب  نانآ 

ناتسبرع هریزجهبش  ياوه  بآ و 
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هب رواجم  ياهبآ  تعـسو  اما  تسا ، دودـحم  ایرد  هب  برغ  قرـش و  زا  هکنآ  اب  تساـیند ، قطاـنم  نیرتمرگ  نیرتکـشخ و  رامـش  رد  ناتـسب 

روطهب هک  مومس ، یمـسوم  ياهداب  شزو  تلع  هب  دنکیمن . مک  ار  نارابمک  عیـسو و  یـضارا  نیا  یکـشخ  یمرگ و  هک  تسا  مک  يردق 
هاگ لیلد  نیمه  هب  دـنکیم . ذوفن  هریزج  لخاد  هب  مک  یلیخ  دـنه  سونایقا  تکربرپ  ياـهناراب  دزویم ، ناتـسبرع  بلق  لـخاد و  رد  مظنم 

هکم و نوچ  ییاهرهـش  درابیم و  يداعریغ  تروص  هب  هاتوک  دنت و  ياهرابگر  زین  تاقوا  یهاگ  دوشیم و  داجیا  تخـس  ياهیلاسکـشخ 
. دسریم عبرم  لیم  هد  هب  اهنآ  نیرتعیـسو  تعـسو  هک  تسا  ياهداتفارود  ياههحاو  زاجح ، لامـش  رد  دنکیم . دیدهت  یناریو  هب  ار  هنیدـم 

كدف هحاو  دننام  اههحاو  نیا  زا  یـضعب  دننیـشنارحص . مدرم  نیا   5 لیلد 6 / نیمه  هب  تسا . زاجح  مدرم  رارقتـسا  لحم  اهنت  اـههحاو  نیا 
هب ص )  ) ربمایپ راگزور  هب  زیخلـصاح  قطاـنم  نیا  رتشیب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  نونکا  هتـشاد ، یترهـش  مالـسا  ردـص  رد  هک 

هجرد زا 70  شیب  یمک  هنیدـم  يامد  تسا . تیاهنراف  هجرد  ات 90  زاجح 80  تسپ  یـضارا  رد  اوه  يامد  دشیم . تشک  نایدوهی  تسد 
زیخلصاح ياهیداو  رد  درابیم . ریسع  نمی و  رد  طقف  یمسوم  ياهناراب  تسا . تیاهنراف 
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نیمه هب  تسا . اپرازه  ایرد  حطس  زا  نمی ، تختیاپ  اعنـص ، عافترا  تسا . هدش  هدیـشک  لحاس  یلیم  تسیود  ات  زبسرـس  یـضارا  هیحان  نیا 

زیخلـصاح یـضارا  یلحاس  قطانم  رد  نینچمه  تسا . برعلا  ةریزج  ياهرهـش  نیرتاوه  بآ و  شوخ  نیرتابیز و  زا  یکی  رهـش  نیا  لـیلد 
ةریزج یقرـش  ياـهتنا  ياوه  بآ و  دراد . ناوارف  ینیمزریز  ياـهبآ  اـب  قیمع  ياـههّرد  تومرـضح  دراد ، دوجو  هتـسویپان  روـطهب  يرگید 

. تسا بوطرم  مرگ و  طقسم  هدیدح و  هّدج ، ياوه  بآ و  بوطرم و  يدودح  ات  نامع  ات  برعلا 
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برعلا ةریزج  یندعم  ياهتورث  يرادماد و  يزرواشک و 

. تسین بسانم  ناهایگ  زا  يرایسب  دشر  يارب  برعلا  ةریزج  رد  كاخ  يروش  اوه و  یکشخ 
يزرواـشک ياـههدروارف  نیرتـمهم  زا  اـمرخ  تسا  جـیار  بوغرم و  اـجهمه  رد  نآ  هویم  هک  تسا  ناتـسبرع  تاـتابن  سورع  اـمرخ  لـخن 

، نآ زا  دـنربیم و  ناوارف  ياههرهب  نآ  هزات  کشخ و  زا  اـهبرع  دراد . ناوارف  فرـصم  زین  برعلا  ةریزج  نورد  رد  یتح  تسا و  ناتـسبرع 
رد اهنتهن  نبامرخ  دراد . يرترب  ناهایگ  رگید  رب  تساهبنارگ و  هایگ  نیا  دننکیم . درآ  ار  نآ  هتسه  دنریگیم و  اهیندیشون  عاونا  نغور و 

كاروخ و نیتسخن  امرخ  دوب . يرگناوت  هیام  رتش  دننام  ناتـسلخن  تسا . هدوب  ناتخرد  رورـس  مه  نایماس  رگید  نایم  رد  هکلب  اهبرع ، نایم 
نآ فارطا  هنیدم و  رد  امرخ  عون  دص  دودح  تسا . هدوب  نایماس  هلیسو  هب  هدش  هتشاک  ناتخرد  نیرتسدقم  نیرتنهک و  زا  اهبرع و  شروخ 

مدنگ تسا . كات  جنرب و  ترذ ، وج ، مدنگ ، يزرواشک  تالوصحم  رگید  زا  دناهدرک . دای  نآ  زا  برع  ناگدنـسیون  هک  هدـشیم  تشک 
فیاط نمی و  دننام  بآرپ  قطانم  رد  دوشیم . تشک  نمی  فیاط و  رد  وم )  ) كات ءاسحا و  نامع و  رد  جـنرب  اههحاو ، یـضعب  نمی و  رد 
تشک ولآدرز  بیس و  رانا ، دننام  هویم  ناتخرد  هدوب ، هکم  مدرم  قالیی  یلهاج  راگزور  زا  دنتـشاد و  يزرواشک  هب  شیارگ  نآ  مدرم  هک 

زاجح رد  اهنآ  دوجو  لیلد  هدمآ  نآرق  رد  هک  اههویم  ناتخرد و  زا  یخرب  مان  تسا . هدشیم 
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، ایقاقا دـیآیم ، تسد  هب  لاغذ  نآ  زا  هک  یهوک ، غات  كارا ، زگ ، ناتخرد  رانا . ردـس و  روگنا ، نوتیز ، ریجنا ، دـننام  تسا ؛ طاقن  رگید  و 
. دیوریم اهیدنلب  رب  یبونج ) یبرغ و  ياهشخب  رد  اصوصخ   ) برعلا ةریزج  نوگانوگ  ياهاج  رد  مه  زونه  ربنسیس  حمس و 

، ماش قارع و  زا  رابهرت  اههویم و  زا  یخرب  تسا . ضورع  دجن و  یبونج ، ناتسبرع  نمی ، زاجح ، اهیزبس  تالغ و  تشک  قطانم  نیرتبـسانم 
. دوشیم هدروآ  ناتسبرع  هب  اقیرفا  دنه و 

. تسا هدش  ناتسبرع  دراو  مالسا  زا  شیپ  ناراگزور  زا  تسادیپ  شایـسراف  مان  زا  هکنانچ  دنیوگیم ، زبرخ  نآ  هب  هنیدم  مدرم  هک  هزبرخ 
نادب یبونج  ناتـسبرع  هک  يزرواشک ، ياههدروآرف  رگید  و  نایقامـس ) هریت  زا  ياهچتخرد   ) ّرم غمـص ، ردنک ، روخب ، نوچ  ییاههدروآرف 

ياهتلود اهنآ و  ناـیم  ییاـهیریگرد  ثعاـب  یهاـگ  هدوب و  یبونج  ناتـسبرع  ندـمتم  ياـهتلود  تمظع  هیاـم  تورث و  عبنم  هتفاـی و  ترهش 
دناهداد . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  نونکا  تسا ، هدشیم  مور  ناریا و  نوچ  نامز  نآ  گرزب 
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ناتسبرع تامیسقت  مود  لصف 

هراشا

. تخبشوخ ناتسبرع  یگنس و  ناتسبرع  ینابایب ، ناتسبرع  تسا : هدشیم  میسقت  شخب  هس  هب  ناینانوی  هتشون  هب  ناتسبرع 
. تسا هدوب  رود  هب  نانآ  شترا  ناینانوی و  نایمور و  سرتسد  زا  هک  هدوب  ناتسبرع  لخاد  ياهنابایب  ینابایب ، ناتسبرع  فلا )

ات هدوب و  تیملا  رحب  قرـش  ياهیدنلب  یناتـسهوک و  قطانم  لماش  ناتـسبرع  یبرغ  لامـش  رد  ارطب  ای  هرتپ  هب  موسوم  یگنـس  ناتـسبرع  ب )
. دراد دادتما  هبقع  جیلخ 

يایرد رمحا و  رحب  رانک  رد  ناتسبرع  یبونج  لحاوس  یبرغ و  بونج  لحاوس  نمی و  ات  ماشلا  ۀیداب  بونج  لماش  تخبشوخ  ناتسبرع  ج )
. دراد طابترا  تکرب ) ریخ و   ) نمی هملک  اب  تخبشوخ  هملک  هک  دندقتعم  ییاپورا  نادنمشناد  زا  یخرب  تسا . هدوب  برع 

ةریزج هک  دناهتشون  یـضعب  دناهتفرگ . رظن  رد  تخبـشوخ  هیمـست  رد  ناینانوی  ار  انعم  نیمه  تسا . هدش  هتفرگ  نمی  زا  نمی  هک  انعم  نیدب 
دوشیم . هدناوخ  نیتسار  ناتسبرع  یسیلگنا  رد  هک  تسا  تخبشوخ  ناتسبرع  نامه  برعلا 
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هدرک و میسقت  ضورع  دجن و  نمی ، هماهت ، زاجح ، شخب  جنپ  هب  ار  ناتسبرع  بارعا ،
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. میزادرپیم هدوب ، لومعم  ناملسم  نانادایفارغج  نویوغل و  دزن  هک  بارعا  دناهداد . تبسن  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ار  میسقت  نیا 

زاجح

عقاو دجن  تاعافترا  هماهت و  لصاف  دح  رد  یبونج و  یلامـش - نآ  تهج  تسا و  ةارـسلا  لبج  ای  ناتـسبرع  یبرغ  ناتـسهوک  هتـشر  زاجح 
، یـسدقم تسا . هدوب  هتـشاد ، دـنویپ  نآ  هب  هچنآ  همامی و  هنیدـم ، هکم ، لماش  هدوب و  برع  راید  زاجح  يرخطـصا  هتـشون  هب  تسا . هدـش 

نایم تسپ  یـضارا  رد  عقاو  تسا  یهوک  زاـجح  توقاـی ، هتفگ  هب  تسا . هدرب  ماـن  برعلا  ةریزج  هیحاـن )  ) هروخ راـهچ  زا  یکی  ار  زاـجح 
ناملـسم نانادایفارغج  هاگن  زا  زاجح  تسا . هدـش  هدـیمان  عنام ) زجاح -  ) زاـجح تسا ، هیحاـن  ود  نیا  ناـیم  لـصاف  نوچ  دـجن و  هماـهت و 

ار نیطـسلف  كوبت و  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا . هدیـسریم  نمی ) زرم  رد   ) ثیل ات  هدـشیم و  زاغآ  هبقع  رد  ماش  ياـهزرم  زا  یلکروطهب 
زاجح لامش  هیلایهتنم  رد  هک  یمسح  نیمزرـس  تسا ؛ هلمج  نآ  زا  هک  دراد  یخیرات  مهم و  عضاوم  نکاما و  زاجح  دننادیم . زاجح  ءزج 

ياههروک زا  یکی  دراد و  يرایـسب  راثآ  تسا و  زیخلـصاح  بآرپ و  هیحان  نیا  دراد . رارق  هبقع  جیلخ  رانک  رد  ماش  ياهزرم  هب  کیدزن  و 
ناربمایپ و ياههناسفا  هدـمآ و  هژاو  نیا  نوماریپ  نآرق  رد  هچنآ  اـب  هملک  نیا  دـندقتعم ، ناسانـشقرش  زا  یخرب  دوشیم . هدـناوخ  مرا  نآ 

نیا رد  تاطیوح  ياهبرع  نونکا  دنتـسیزیم . یمـسح  رد  ماذج  برع  ياههلیبق  یلهاج  راگزور  رد  دراد . دـنویپ  نهک  یخیرات  ياهتیاور 
دنوشیم . بوسحم  میدق  نایطبن  ياههدنامزاب  ناسانشرواخ ، هتفگ  هب  هک  دننکیم  یگدنز  هیحان 
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هوکشاب يردنب  هلیا  یبوقعی ، هتـشون  هب  تسا . هدمآیم  رامـشهب  یمـسح  هیحان  ءزج  هبقع ، جیلخ  هیلایهتنم  رد  عقاو  میدق ) هلیا   ) هبقع ردنب 

زا ياهزیمآ  نآ  مدرم  دـنتخادرپیم . دتـسوداد  یناگرزاب و  هب  اجنآ  رد  برغم  رـصم و  ماـش ، جاـجح  دوب و  مزلق )  ) روش ياـیرد  لـحاس  رب 
درف ره  هک  درک  لوبق  دیسر و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  كوبت  رد  هلیا ، فقسا  هبؤر ، نب  ۀّنحی  دسیونیم : يدوعسم  دندوب . فلتخم  ياهداژن 

، دناهدوب يدوهی  ارهاظ  هک  هبقع  جیلخ  یقرش  لحاس  رد  عقاو  انقم  يدابآ  نینکاس  نینچمه  دهد ؛ هنارـس  يرانید  لاس  رد  هلیا  مدرم  زا  غلاب 
ردنب دومث ، موق  نکسم  حلاص ، نیادم  ای  رجح  رهش  تازاوم  هب  دندرک . اضما  حلص  دادرارق  ص )  ) لوسر ترـضح  اب  ترجه  مهن  لاس  رد 
يایرد لحاس  رد  ناتـسبرع  مهم  ردانب  زا  نانچمه  ردنب  نیا  تسا . هدوب  رجح  ءزج  هجو  ردنب  یـضعب  هدـیقع  هب  تشاد . رارق  هجو  فورعم 

. تسا خرس 
هدیمان ع )  ) میهاربا دالوا  زا  یکی  هاگداز  قیتع  دهع  سدقم  بتک  رد  تسا ، عقاو  زاجح  هیحان  رد  خرس  يایرد  یقرش  لحاس  رد  هک  نیدم 

هتفر نخـس  نیدم  موق  زا  زین  نآرق  رد  دناهدوب . نکاس  اجنآ  رد  هدمآ ، اهنآ  مان  تاروت  رد  هک  میدق  نیدم  هلیبق  ای  موق  الامتحا  تسا . هدش 
تارف ات  انیـس  هریزجهبـش  زا  یخرب  هتفگ  هب  تشاد و  دادتما  انیـس  هوک  بآوم و  ات  هبقع  جیلخ  زا  نیدم  هک  هدـمآ  سدـقم  بتک  رد  تسا .

زا تسا ؛ هدوب  نکاس  نیدم  رد  یتدم  ع )  ) یسوم ترضح  دناهتشاد . تراجت  رصم  نانبل و  نیطسلف ، مدرم  اب  اهینیدم  تسا . هتشاد  دادتما 
باحـصا دـسریم  رظن  هب  دـننادیم . ع )  ) بیعـش موق  نامه  ار  اهینیدـم  زین  ياهدـع  دـناهدیمان . ع )  ) یـسوم هاگهانپ  ار  نآ  یخرب  ورنیا 

نامه هدرب  مان  اهنآ  زا  نآرق  هک  ییاهینیدم  هک  بلطم  نیا  یلو  تسا ؛ نیدم  موق  نامه  هتفر ، نآ  رکذ  نآرق  رد  هک  هکیالا 
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هار ظاحل  هب  نیدـم  تیمها  مالـسا  زا  لـبق  تسین . ملـسم  هدـش ، هتفگ  نخـس  اـهنآ  زا  یناـنوی  بتک  تاروت و  رد  هک  دنتـسه  ییاهینیدـم 
. دشیم یهتنم  يرقلا  يداو  هب  هک  دوب  نآ  یناگرزاب 

، دابآ نهک و  تسا  يرهـش  نیدـم  یبوقعی  هتـشون  هب  دوب . جـح  يراجت و  ياهناوراک  روبع  لحم  ناـنچمه  زین  یمالـسا  نارود  رد  هار  نیا 
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هتشون هب  دناهتخیمآ . مههب  یمدرم  نآ  نینکاس  و  اهناتسلخن ، اهناتسوب و  اهغاب و  راوگشوخ و  يراج و  ياهدور  رایسب و  ياههمشچ  ياراد 
ع)  ) یسوم هک  یهاچ  تسا و  رتگرزب  كوبت  زا  دراد و  رارق  كوبت  ربارب  هنیدم و  یلزنم  شش  رد  مزلق و  يایرد  هرانک  رب  نیدم  يرخطصا 

انب نآ  رب  ياهناخ  دناهدیـشوپ و  مدـید ، ار  هاـچ  نیا  هک  دـیوگ  ومه  تساـجنآ . درک ، باریـس  ار  بیعـش  نادنفـسوگ  دیـشک و  بآ  نآ  زا 
( موـسر  ) بادآ هزادـنا و  نزو و  تاحالطـصا  نوـچ  هک  تسا  دـقتعم  یـسدقم  تسا . ناور  ياهمـشچ  زا  نیدـم  بورـشم  بآ  دـناهدرک .

تسین . برعلا  ةریزج  زا  هدش ، عقاو  زاجح  زرم  رد  رهش  نیا  تسا و  یماش  اهینیدم 
لاس رد  تسا . عقاو  دنیوگیم ) كوبت  زین  زاجح  یلامش  ياهتمـسق  هب  زورما   ) كوبت کچوک  رهـش  ماش  زرم  هب  کیدزن  زاجح  لامـش  رد 

يرخطـصا و دندرک . هحلاصم  هیزج  رارق  هب  ناشیا  اب  اجنآ  مدرم  هک  دـمآ  كوبت  هب  نایمور  اب  گنج  يارب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ترجه  مهن 
همشچ هک  تسا  نآ  رد  ياهعلق  دراد . رارق  ماش  هارمین  رد  نآ  زا  هلحرم  راهچ  هلـصاف  هب  ماش و  رجح و  نایم  كوبت  دنـسیونیم : لقوح  نبا 

دنوادخ هک  هکیالا ، باحـصا  هک  دناهتفگ  دـنناوخیم و  ص )  ) ادـخ لوسر  مان  هب  ار  نآ  هک  تسا  يراوید  نآ  رد  دراد ، ناتـسلخن  بآ و 
هدرک هراشا  دوب  هدش  يراذگمان  ص )  ) ربمایپ مان  هب  هک  يدجـسم  هب  یـسدقم  دندوب . هاگیاج  نیا  زا  داتـسرف ، اهنآ  يوس  هب  ار  ع )  ) بیعش

برغ و رد  یمسح  دراد . رارق  يرورش ، یمسح و  هوک  ود  نیب  ماش ، يرقلا و  يداو  نایم  كوبت  توقای ، هتشون  هب  تسا .
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تسا . عقاو  نآ  قرش  رد  يرورش 
دوهی سدقم  بتک  رد  تسا . عقاو  ماش  هب  نمی  یناگرزاب  هار  قرشم  رد  ءامیت  فورعم  هبصق  رجح  یقرشلامش  كوبت و  یقرش  بونج  رد 

زا ياهلیبق  هک  هدـش  تیاور  نینچمه  تسا ؛ هدوب  زافیلا  نامه  یـضعب  نامگ  هب  هک  هدوب  هکم  قشمد و  نایم  ياهیرق  ءامیت  هک  هدـش  هتـشون 
هلیبـق م ، لاس 728 ق . هب  هک  دـیآیم  تسد  هب  یمیدـق  ياههمانلاس  نوتم  زا  دنتـشاد . تنوکـس  برع  دالب  رد  ءامیت  دـالوا  زا  نایلیعامـسا 

 ... أبس ءامیت و  رهش  مدرم  يآسم و 
زین يروشآ  یلباب و  نوتم  رد  دنداتسرف . جاب  ناونع  هب  هیودا  رتش و  الط و  م ) 725 ق . - 745 کح :  ) موس رسلپ  تالگیت  روشآ ، هاش  يارب 

زا هدنامیقاب  یخیم  حاولا  رد  تسا و  هدوب  ینادلک ، هاشداپ  نیرخآ  م ،) 538 ق . - 555 کح :  ) سدینوبان رقم  یتدم  ءامیت  هک  تسا  هدمآ 
تـسد هب  م  لاس 538 ق . هب  لباب  تلود  دـعب  یکدـنا  تشک . ار  ءامیت  ریما  دوخ  تنطلـس  موس  لاس  هب  سدـینوبان  هک  هدـمآ  راـگزور  نآ 
 ... دندرک نطو  يالج  یهورگ  لیئارسا  ینب  زا  درک  ناریو  ار  سدقملا  تیب  رصّنلا  تخب  نوچ  دسیونیم : يرذالب  درک . طوقس  نایناریا 

زا تشگزاب  رد  ص )  ) ربمایپ مالـسا ، زاغآ  رد  دندیزگ . لزنم  برثی  ءامیت و  يرقلا و  يداو  رد  دندمآ و  زاجح  هیحان  هب  ناشیا  زا  ياهفیاط 
ص)  ) ادخ لوسر  راک  زا  ءامیت  مدرم  نوچ  دش . زوریپ  ماجنارس  ات  درک  هرصاحم  زور  دنچ  ار  اجنآ  یلاها  دش و  يرقلا  يداو  راپسهر  ربیخ 
كدف و مدرم  مود  هفیلخ  نامز  رد  اما  دندنام ؛ یقاب  دوخ  نیمزرـس  رد  دـندرک و  هحلاصم  هیزج  تخادرپ  طرـش  هب  ناشیا  اب  دـندش ، هاگآ 

مقرا یبا  نب  مقرا  زاجح ، ناطلس  رب  دوهی  طلست  زاجح و  هب  یسوم  ترضح  یشکرکشل  هب  هتـسر  نبا  دندش . چوک  هب  روبجم  ربیخ  ءامیت و 
ياهعلق ءامیت  دسیونیم : يرخطصا  تسا . هدرک  هراشا  هدوب  ءامیت  رهش  وا  رقم  هک 
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هار زور  هس  ماش  ياهزرم  ات  اجنآ  زا  دوب و  نابایب )  ) هیداـب ناتـسامرخ  تشاد . رارق  نآ  پچ  تمـس  رد  كوبت و  زا  رتناداـبآ  دوب  ینـصح ) )

: دسیونیم ملاعلا  دودح  بحاص  تشاد . هلصاف 
. دوب لخن  زا  رپ  عیسو  نیمز  رد  نهک  يرهش  ءامیت ، یسدقم  هتشون  هب  تشاد . رارق  نابایب  لد  رد  رایسب و  مدرم  اب  دوب  یکچوک  رهـش  ءامیت 
هب درکیم و  روبع  نینهآ  هرجنپ  کی  زا  نآ  بآ  هک  ابیز  زیگناتفگـش و  کبـس و  بآ  اب  ياهمـشچ  اب  رایـسب ، شبآ  ناوارف و  شیاـهغاب 
نآ عماج  دوب ، ناریو  رهش  ياهنامتخاس  رتشیب  دوب . يراج  اهغاب  تمس  هب  هک  تشاد  زین  نیریش  بآ  ياههاچ  ءامیت  تخیریم . هکرب  کی 

دمآراـک ییاورناـمرف  دنمـشناد و  یعجرم  دـندوب . صیرح  دـنمزآ و  ءاـمیت  مدرم  تـشاد . رارق  رهـش  فارطا  رد  اـهرازاب  رهـش و  ناـیم  رد 
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اهبوشآ ماگنه  هب  هک  دنتـشاد  يدواد  ياههرز  دندوب و  بصعتم  تخـس  یمدرم  دوب . شاّفک  ناشمکاح  لاّقب و  اهنآ  ناوخهبطخ  دنتـشادن .
هلیبق هاگیاج  ءامیت  ءادفلا ، وبا  هتـشون  هب  تسین . بآ  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  دسیونیم : یعمـصا  لوق  زا  توقای  یلو  دندرکیم . نت  رب 

تسا . هدوب  ّیط 
گنس و زا  هدیشوپ  هقطنم  نیا  دراد . رارق  یناشفشتآ ) ياهنیمز   ) تاّرح ای  رارح  یحاون  هریزجهبش ، یبرغ  ياهتمسق  رد  زاجح و  لامش  رد 

هکنانچ هدوسرف ، هایس و  ياهگنس  اب  تسا  ینیمز  رارح  ناملسم ، نادنمشناد  هتفگ  هب  تسا . اوال »  » دمجنم یناشفشتآ  داوم  هایس و  ياهگیر 
نآ رگیدکی  هب  ناشیکیدزن  اهگنس و  يرایـسب  هکلب  تسین ، هایـس  هک  دراد  رارق  یمرن  نیمز  نآ  ریز  تسا و  هدش  هتخوس  شتآ  هب  ییوگ 

دنایامنیم . هایس  ار 
ةریزج برغ  هّرح  زاجح و  هّرح  تسا . تارح  نیا  نیرتگرزب  زا  عافترا  رتم  ات 2100  لوط و 1500  رتمولیک  زا 150  شیب  اب  ضریوعلا  ةّرح 

رد ماش  ياههّرح  ات  برعلا 
161 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

یبرغ بونج  بونج و  دجن ، یقرـش  بونج  یبرع ، هریزجهبـش  هنایم  هقطنم  رد  اههّرح  عون  نیا  دباییم . دادـتما  ةافـص  هژیوب  ناررح  هقطنم 
زا یضعب  هب  یلهاج  راعشا  رد  دوشیم . تفای  ندع  بدنملا و  باب  یکیدزن  رد  یناشفشتآ  ياهگنس  ورنیمه  زا  دراد ؛ دوجو  زین  ناتسبرع 

. تسا هدیشکیم  هنابز  نآ  زا  شتآ  هدوب و  نشور  مود  هفیلخ  راگزور  هب  هک  رانلا » ةّرح   » هلمجزا تسا ، هدش  هراشا  زاجح  لامش  ياههّرح 
. تسا هدیشکیم  هنابز  نامسآ  هب  هنیدم  فارطا  ياههوک  یخرب  زا  اسآدود  ياهربا  نافع  نب  نامثع  تفالخ  نامز  رد 

هک درک  ناشفشتآ  هنیدم  قرش  ياههوک  زا  یکی  لاس  نیا  رد  داتفا . قافتا  1256 م  لاس 654 ق / هب  زاجح  رد  یناشفشتآ  دادیور  نیسپاو 
یناوارف یگدنلاب و  يروراب ، هب  اههّرح  زا  يدادعت  دمآ . شیپ  هنیدم  رهش  يرتمولیک  دنچ  ات  نآ  ياههزادگ  تشاد و  همادا  هتفه  نیدنچ  ات 
ياتـسور نیرتهب  دـناهتفگ : نآ  هرابرد  تسا و  ربیخ  ياتـسور  هّرح  نآ  ياههّرح  زا  یکی  هک  زاـجح  ياـههّرح  هژیوب  دـناهدش ؛ هرهـش  بآ 

زکارم زا  اههرح  نیا  هکنانچ  دناهدرکیم ؛ يرادربهرهب  اههّرح  قطانم  زا  تازلف  بایـسآ و  گنـس  جارختـسا  اب  یلهاج  بارعا  تسا . یبرع 
زا دناهتـشون ، ییاهباتک  اههّرح  هرابرد  ناملـسم  نادنمـشناد  هک  دنامن  هتفگان  میلـس .  ینب  هّرح  دننام  تسا ؛ هدـش  بوسحم  يراکزلف  نهک 

هدیبع . وبا  زا  تاّرحلا  باتک  یبالغ و  دمحم  هللا  دبع  وبا  هب  بوسنم  رارحلا  باتک  هلمج 
هب تسا . هدرمـشرب  هنیدـم  یحاون  زا  ار  يرقلا  يداو  هتـسر ، نبا  دراد . رارق  هنیدـم  رهـش  العلا و  نایم  هک  تسا  یمهم  يداو  يرقلا ، يداو 

يداو دـسیونیم : ملاعلا  دودـح  بحاص  تسا . هدوب  فورعم  بآ  ياههمـشچ  امرخ و  ناتخرد  نتـشاد  هب  يرقلا  يداو  يرخطـصا  هتـشون 
ار يرقلا  يداو  یسدقم  تسا . رایسب  مدرم  اب  کچوک  ياهرهش  زا  يرقلا 

162 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
. دراد رایسب  ياهاتسور  تسا و  هنیدم  یحاون  زا  يرقلا  يداو  توقای  هتشون  هب  تسا . هتسناد  حرق  هیحان  زکرم 

تیب زا  رفس  رد  ورسخ  رصان  يرجه  مجنپ  لاس  رد  تسا . هتشذگیم  يرقلا  يداو  زا  ماش )  ) لامش نمی -)  ) بونج یمیدق  يورناوراک  هار 
یمـسح هیحان  رد  هک  ماذـج  هفیاـط  دـصق  هب  هثراـح  نب  دـیز  ترجه  مشـش  لاـس  رد  تسا . هدرک  روبع  يرقلا  يداو  زا  هکم  هب  سدـقملا 

زا درک و  هلمح  دندوب ، هدرک  عامتجا  يرقلا  يداو  رد  هک  هرازف  هفیاط  هب  دیز  بجر  هام  رد  دعب  يدنچ  درک . روبع  يرقلا  يداو  زا  دندوب ،
ّما دـیماجنا و  دـیز  يزوریپ  هب  هلمح  نیا  درک . هلمح  هرازف  ینب  هب  اددـجم  يو  ناـضمر  هاـم  رد  دروخ . تسکـش  هفرق ، ّما  هرازف ، موق  هکلم 

ربمایپ اجنآ و  مدرم  نایم  یلو  دندش ، يرقلا  يداو  راپـسهر  ربیخ  هوزغ  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  ترجه  متفه  لاس  رد  دـش . هتـشک  هفرق 
نب کلملا  دبع  دندوب ، هدش  طلسم  هنیدم  رب  هک  جراوخ  بوکرس  يارب  دمحم  نب  ناورم  نایوما  راگزور  رخاوا  رد  دش . عقاو  حلـص  (ص )

يداو دابآ  یحاون  زا  دندش . وربور  مه  اب  يرقلا  يداو  رد  هورگ  ود  هک  داتسرف  اهنآ  گنج  هب  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  يدعس  هیطع  نب  دمحم 
ناـشن هدـمآ  تسد  هب  یحاوـن  نیا  زا  هک  یحاوـلا  دراد . رارق  ضریوـعلا  ةرح  یقرـش  بوـنج  رد  هک  تسا  حـلاص  نیادـم  اـی  رجح  يرقلا ،
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هک رجح  يدالیم ، رد 105  نایطبن ) تختیاپ   ) ارتپ طوقـس  زا  سپ  تسا . هدوب  نایطبن  روشک  ءزج  يدـالیم  لّوا  نرق  رد  رجح  هک  دـهدیم 
اهنآ هک  یتیاور  رد  رگم  هدماین ، نایم  هب  یمان  اهینایحل  زا  یبرع  خـیراوت  رد  داتفا . اهینایحل  تسد  هب  دوب ، يدومث  رهـش  کی  يراگزور 

ینوزف هب  ور  رجح  رد  اهيدومث  تردـق  اهینایحل  طاطحنا  اب  دـناهدش . لیذـه  هلیبق  ءزج  اهدـعب  هک  دناهدرمـش  مهرج  هدـئاب  هلیبق  ءزج  ار 
دیدـج يدابآ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  رجح  دـش ، لقتنم  نادـید  قرـش  هب  رجح  زا  لقن  لمح و  تراجت و  هار  نوچ  اـما  تشاذـگ ؛

اهدعب تفرگ . ار  نآ  ياج  نادید  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 3  حرق 
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هک یلعف  حلاص  نیادم  هن  تسا ، ینونک  هبیرخ  نیمه  هدوب ، نایدومث  نکسم  هک  رجح  نیقرشتسم  زا  یکی  هتشون  هب  دش . هدیمان  العلا  حرق ،
. تسا هدش  هتخانش  دومث  موق  نطوم  یمالسا  عبانم  رد  حلاص  نیادم  ای  رجح  تسا . لیم  هد  يدابآ  ود  نیا  هلصاف  تسا . هدوب  نایطبن  رجح 
هد رجح  يرخطـصا  هتـشون  هب  تـسا . هدـمآ  يرقلا  يداو  زا  لـبق  لزنم  رجح  هنیدـم ، قـشمد - هار  حرـش  رد  هـبذادرخ  نـبا  ياههتـشون  رد 

یلاعت يادخ  هدوب و  دومث  موق  هاگیاج  رجح  دراد . رارق  بلاثا  ياههوک  نایم  رد  يرقلا و  يداو  زا  هار  زور  کی  هلصاف  هب  تسا  یکچوک 
هاگن رود  زا  راثآ  نیا  هب  نوچ  َنِینِمآ .» ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَی  اُوناک  َو  «، » ِداْولِاب َرْخَّصلا  اُوباـج  َنیِذَّلا  َدوُمَث  َو  : » دـیامرفیم ناـشیا  هراـبرد 

( موق  ) هاچ تفر . ناوتیم  یتخـسب  نآ  رـس  رب  هک  تسا  گیر  ياههتـشپ  نآ  درگادرگ  هک  دسریم  رظن  هب  هتـسویپ  هوک  کی  دـننام  دـننک 
وراب اب  کچوک  يرهش  رجح  یسدقم  هتشون  هب  ٍمُوْلعَم . » ٍمْوَی  ُبْرِش  ْمَُکل  َو  ٌبْرِش  اَهل  : » تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  تساجنآ و  دومث 
راثآ اههناخ و  تسا . هدش  هدـنک  گنـس  رد  هک  دراد  هّفـص  کی  دـننام  ياهپت  يالاب  رد  وکین  يدجـسم  تساهرازتشک . بآ و  ياههاچ  و 

دییأـت دـناهدرک ، لـقن  لـقوح  نبا  يرخطـصا و  هک  ار  یتاـعالطا  هدـیمان و  دومث  راـید  ار  رجح  توقاـی  تساـجنآ . رد  دومث  زیگناتفگش 
دنکیم .

هب ص )  ) ادخ لوسر  دورو  زا  سپ  دشیم ، هدیمان  برثی  تیلهاج  رد  هک  رهش  نیا  تسا . هکم  زا  دعب  ناتسبرع  یبهذم  رهش  نیمود  هنیدم ،
رد دحا  هوک  ود  نایم  راومه و  نیمز  رد  يرقلا  يداو  بونج  رد  هنیدـم  یبوقعی  هتـشون  هب  تفرگ . مان  یبّنلا  ۀـنیدم  ای  لوسرلا  ۀـنیدم  اجنآ 

يداو ياهمان  هب  هناخدور  راهچ  تسا و  تیاهنراف ) هجرد  دودـح 70   ) مرگ تیاغ  هب  نآ  ياوه  تسا . هتفرگ  رارق  بونج  رد  ریع  لامش و 
رغصا و قیقع  ربکا و  قیقع  ناحطب ،

164 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یّتـح تـسا . ءاـقرز  همـشچ  زا  رهـش  مدرم  بورـشم  بآ  دراد و  دوـجو  ناوارف  ياهناتــسلخن  اـهغاب و  هنیدـم  فارطا  رد  دراد . ةاـنق  يداو 

رتمولیک هّدج 425  ردـنب  ات  رتمولیک و  دودح 500  هکم  ات  نآ  هلـصاف  دراد و  رارق  هکم  لامـش  هّدج و  یقرـشلامش  رد  هنیدـم  دـسیونیم :
. تسا

هدمآ ابرثی »  » یئبس حاولا  رد  مالسا  زا  لبق  هنیدم  مان  تسا . زیخلصاح  تکربرپ و  هنیدم  كاخ  دراد . یصاخ  زایتما  زاجح  رد  هنیدم  تاینبل 
ینب نایدوهی  مالـسا  زا  لبق  یکدنا  هنیدم  رد  دراد . رارق  نآ  یلیم  رد 300  هکم و  لامش  رد  هنیدم  هک  هدش  هتـشون  سویملطب  باتک  رد  و 

هک نایدوهی  نیمه  دـیاش  دـش . بوسحم  يزرواـشک  ربتعم  زکارم  زا  رهـش  نیا  هک  ییاـج  اـت  دـنتخادرپ  يزرواـشک  هب  هظیرق  ینب  ریـضن و 
هتشاد يرایسب  یماسا  هنیدم  يدوهمس ، نیدلا  رون  هتشون  هب  دنـشاب . هدرک  لیدبت  اتنیدم  یمارآ  هملک  هب  ار  برثی  مان  هدوب ، یمارآ  ناشنابز 

زا الامتحا  هک  ۀمـصاع ، ۀـبوبحم ، هّبحم ، ءارذـع ، هموحرم ، هروبجم ، هرباج ، هنیکـسم ، هباـط ، هبّیط ، هنیدـم ، تسا : نینچ  اـهنآ  زا  یخرب  هک 
تسا . هدمآ  خیرات  تغل و  ثیداحا و  بتک  رد  تسا  مان  رب 90  غلاب  هک  رگید  یماسا  و  هدش ، هتفرگ  تاروت 

هوک و هنماد  رد  دحا  هوزغ  يادهش  روبق  دراد . رارق  تسا ، رتکیدزن  رهش  هب  رگید  ياههوک  زا  هک  دحا  هوک  هنیدم  لامش  یخـسرف  کی  رد 
ياهمان هب  دجـسم  هس  دـحا  هار  رد  دراد . مان  سارهم  هک  تسا  یبآ  همـشچ  هوک ، هنماد  رد  تسا . ص )  ) ربمایپ يومع  هزمح  ربق  درگادرگ 

اجأ و هوک  ود  هنیدم  قرش  رد  دراد . دوجو  هدش ، لزان  نآ  رد  حتف  هروس  هک  حتفلا  دجسم  یسراف و  ناملس  دجسم  ع ،)  ) یلع ماما  دجـسم 
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. تسا عقاو  ریع  هوک  هنیدم  بونج  رد  دننک . روبع  هوک  ود  نآ  زا  دیاب  هفوک  نایجاح  تسا و  روهشم  یط  ياههوک  هب  هک  دراد  رارق  یملس 
هلـصاف هدش و  رفح  نزام  هنیدم و  لامـش  رد  هاچ  نیا  دشیم . نیمأت  همور  هاچ  زا  نآ  زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  هنیدـم  مدرم  بورـشم  بآ 

هاچ هورع ، هاچ  زا : دـنترابع  دـشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  يرایبآ  برـش و  يارب  هک  هنیدـم  رگید  ياههاچ  دوب . هار  تعاس  کی  هنیدـم  اـت  نآ 
، سیرأ

165 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
. نآ رانک  هرانم  ءارضخلا و  ۀبق 

169 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نیع هـلمج : زا  تـشاد ؛ دوـجو  زین  ییاراوـگ  هدنـشوج  ياههمـشچ  اـههاچ ، زا  ریغ  هنیدـم  رد  هریغ . کـلام و  نـب  سنا  هاـچ  اـحریب ، هاـچ 

همشچ درکیم  نیمأت  ار  هنیدم  بورشم  بآ  هک  ياهمشچ  نیرتمهم  یضاقلا . فیخ  همشچ  نیقناخ ، همشچ  ناورم ، ۀینث  همشچ  نیروّصلا ،
مکح نب  ناورم  روتسد  هب  همشچ  نیا  تفرگیم . همشچرس  ابق  دجسم  برغ  رد  عقاو  هیرفعج  هاچ  زا  همشچ  نیا  دوب . ءاقرزلا  نیع  ای  قرزا 

يدبنگ نآ  يور  رب  اهدعب  دـندیمان . ءاقرز  ار  نآ  دوب ، دوبک  ناورم  ياهمـشچ  گنر  نوچ  دوب و  هدـش  ناور  هنیدـم  رد  هیواعم ، رازگراک 
زکرم هنیدم  مالسا ، زا  لبق  دنداد . رارق  همشچ  بآ  زا  نتشادرب  يارب  یناکلپ  فرط  ره  رد  دوب و  زاب  بونج  لامش و  تمـس  زا  هک  دنتخاس 

ادخ لوسر  هکنآ  زا  سپ  دناهدوب . اورنامرف  هشیمه  هنیدم  رد  نایدوهی  مرع ، لیـس  زا  لبق  ات  هک  دناهدروآ  تسا . هدوب  هیحان  نیا  يارق  ریاس 
ات دـندیزگ  لزنم  يراصنا  بویا  وبا  لزنم  رد  هاـم  کـی  تدـم  هب  دـندومرف  ترجه  برثی  هب  لوـالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشود  زور  رد  (ص )

يارب هک  یماگنه  راب  کی  درک : انب  رابود  ار  هنیدـم  دجـسم  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندرک . انب  ار  نآ  دـندیرخ و  ار  دجـسم  لحم  هک  یناـمز 
تاذاحم رد  تسرد  ار  دجـسم  هلبق  ص )  ) ربمایپ داد . وا  هب  دنوادخ  ار  ربیخ  حتف  تراشب  هک  ینامز  رگید  راب  دـمآ و  هنیدـم  هب  رابنیتسخن 

. درک انب  رد  هس  دجسم  يارب  نییعت و  هبعک 
لکش نیمه  هب  رکب  وبا  و  ص )  ) ربمایپ رمع  هیقب  رد  دجـسم  نامتخاس  دنتخاس . دودسم  ار  یبونج  رد  دش ، لزان  هلبق  رییغت  مکح  هک  هاگنآ 

ادیپ زاین  ریمعت  هب  يوبن  هاگمارآ  هنیدم و  دجـسم  ص )  ) لوسر ترـضح  تشذـگرد  زا  دـعب  دوزفا . دجـسم  تحاسم  هب  رمع  اما  دوب ، یقاب 
يارب داد و  دادـتما  زین  ار  دجـسم  هلبق  فرط  راوید  درک و  اـنب  يرجآ  يراوید  تشادرب و  ار  دجـسم  یبوچ  ياهنوتـس  رمع  ورنیا  زا  درک ؛

دنک ادـیپ  دادـتما  مه  ءاعنـص  هب  ات  دجـسم  رگا  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  درک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدـح  ناضرتعم ، ندرک  شوماخ 
يراکدیفس ار  دجسم  ماگنه  نیا  رد  داد . دادتما  ار  دجسم  راوید  نامثع  اهدعب  دوب . دهاوخ  نم  دجسم 

170 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رد یگنس  ياهنوتس  دنداد و  هعسوت  ار  نآ  رگید  تاهج  دجسم ، یقرش  فرط  زجب  دندرب . راک  هب  شوقنم  ياهگنـس  نآ  يانب  رد  دندرک و 

يارب مه  یبارحم  دندیناشوپ و  جاس  بوچ  اب  ار  دجـسم  فقـس  دنتخاس و  راوتـسا  برـس  زیزرا  ینهآ و  ياهلوتفم  اب  دنتـشاذگ و  راک  نآ 
هناخ يزاسزاب و  ار  ص )  ) ربمایپ دجسم  ات  داد  روتسد  کلملا  دبع  نب  دیلو  يرمق  يرجه  لاس 88  رد  دسیونیم : يربط  دندرک . انب  دجسم 

 ... داتسرف مور  ياورنامرف  دزن  ار  یسک  دجسم  ندرک  ناریو  زا  سپ  وا  دنیامن . لخاد  دجسم  رد  دننک و  ناریو  ار  ص )  ) ربمایپ نارسمه 
دبع نب  رمع  داتسرف . زیزعلا  دبع  نب  رمع  دزن  ار  همه  سپس  درک و  تساوخرد  کییازوم  رابلهچ  رگراک و  الط و  لاقثم  رازه  دص  وا  زا  و 

يارب زین  یبارحم  رمع  درک . انب  هرانم  راهچ  دجـسم  هشوگراهچ  رد  يرادیرخ و  تشاد  رارق  دجـسم  تهج  هس  رد  هک  ار  ییاههناخ  زیزعلا 
انب یمور  ياهرمرم  شوقنم و  ياهگنـس  اب  ار  دجـسم  رمع  تسا . هدوب  مالـسا  رد  بارحم  يانب  نیتسخن  نیا  هک  دـناهتفگ  درک . انب  دجـسم 

بارخ ار  ص )  ) ربمایپ نارسمه  تارجح  وا  داد . لقیص  الط  بآ  اب  ار  دجسم  یلخاد  ياهراوید  يور  دودنالگ و  ار  دجسم  فقـس  درک و 
هک یلبق  ياهنوتس  لابند  هب  لامش  تمس  رد  نوتس ، شش  دجـسم  برغم  هب  قرـشم  زا  رمع  درک . دجـسم  لخاد  ار  ص )  ) ربمایپ هاگمارآ  و 

دجسم لخاد  ار  ص )  ) ربمایپ هناخ  درک و  هفاضا  نوتس  راهچ  زین  دجسم  قرشم  تمس  رد  نوتس و  هدراهچ  دوب  ص )  ) ربمایپ ربق  فارطا  رد 

دلج 1 یمالسا  ياهروشک  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هناخ نوچمه  ار  نفد  لحم  هک  دوب  هدش  هتخاس  یفعاضم  راوید  ربمایپ ، نفدم  درگادرگ  داد . رارق  دجسم  ناتسبش  رد  مه  نوتس  هس  درک و 
کی ندوزفا  اب  ار  یجراخ  راوید  لکش  دننکن ، فاوط  نآ  درگرب  هبعک  نوچمه  مدرم  هکنیا  يارب  ورنیا  زا  دادیم ؛ ناشن  لکشعبرم  هبعک 

هعسوت ار  هنیدم  دجـسم  تفرگ  میمـصت  یـسابع  روصنم  نایـسابع ، تموکح  زاغآ  رد  دنداد . رییغت  لامـش  فرط  رد  هشوگ  هس  یگدمآرب 
رد ص )  ) ادخ لوسر  هاگمارآ  دبای  هعـسوت  قرـشم  تمـس  زا  هنیدم  دجـسم  رگا  هک  تشون  روصنم  هب  هنیدم ) یلاو   ) دـیز نب  نسح  دـهد .

رد هکنیا  ظاحل  هب  یسابع  روصنم  تفرگ . دهاوخ  رارق  طسو 
171 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

دجـسم نحـص  رد  يو  نامرف  هب  یلو  درک ؛ رظنفرـص  ص )  ) ربمایپ دجـسم  هعـسوت  زا  تشاد  رارق  هیما  ینب  نامثع و  هناـخ  قرـشم  تمس 
داد روتسد  هنیدم ) یلاو   ) نامیلس نب  رفعج  هب  یسابع  يدهم  لاس 161  رد  دندرکیم . هدافتسا  نآ  زا  اهزور  نارئاز  هک  دندرک  انب  ینابیاس 

برغ قرـش و  هلبق و  فرط  زا  دوـب و  دجـسم  لامـش  فرط  زا  عارذ  دودح 100  رد  هعـسوت  نیا  دهد . هعـسوت  ار  ص )  ) ربمایپ دجـسم  هک 
. دش هتخاس  ماش  تهج  رد  نانز  ناتسبش  لخاد  رد  نوتـس  جنپ  نانز و  ناتـسبش  ات  دجـسم  نحـص  رد  نوتـس  هد  یلو  دشن ، هداد  ياهعـسوت 

: دنیوگیم
. دوب یسابع  يدهم  دنسیونب ، هبیتک  ص )  ) لوسر دجسم  يارب  داد  روتسد  هک  یسک  نیتسخن 

زا رهـش  ات  دیـشک  هنیدم  رود  هب  دـنلب  يراصح  يدـعج  قاحـسا  نب  دـمحم  رابنیلوا  يارب  يرمق  يرجه  لاس 236  رد  نایـسابع  ناـمز  رد 
هتشون هب  داد . رارق  یلصا  تهج  راهچ  رد  هزاورد  راهچ  راصح  نیا  يارب  دنامب و  نوصم  نایودب  ياهگنج  نیشنارحص و  بارعا  تامجاهت 

زا نآ  مدرم  دراد و  رارق  تسا ، یناتـسهوک  مه  ینابایب و  مه  هک  راـگزاس  راومه و  ینیمز  رد  هزیکاـپ و  يرهـش  هنیدـم  ( 282 م .  ) یبوقعی
. دنناعبات راصنا و  نارجاهم و 

هد زا  هنیدـم  جارخ  دراد . رارق  هنیدـم  یخـسرف  هد  رد  میلـس و  ینب  هّرح  لحم  رد  هک  تسا  ییاههوک  هنیدـم  ياههناخدور  بآ  همـشچرس 
. راج مان  هب  تسا  يردنب  هنیدم  لحاس  رد  دراد و  هلـصاف  هار  زور  هس  هنیدـم  اب  مزلق ) رحب   ) مظعا يایرد  تسا . تاقدـص  ناتـسلخن و  کی 

هنیدم دیوگیم : دنکیم و  هراشا  هنیدم  ياوه  تفاطل  هب  هتسر  نبا  دنریگیم . ولهپ  رـصم  ياهیتشک  هلمج  زا  ناناگرزاب  ياهیتشک  اجنآ  رد 
نآ نیمز  كاخ و  زا  هک  ییوب  دوشیم . هدنکارپ  اجهمه  نآ  رطع  دنیوگیم و  نخس  نآ  ياهناتسغاب  ییوگ  هکنانچ  وبشوخ ، تسا  يرهش 
هب دـناهداهن .  مرح  ار  اـجنآ  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  همه  نآ ، ياوه  نیـشنلد  میـسن  دوشیم و  لـصاح  شکاـخ  زا  هک  یتکرب  دزیخیمرب و 

يزرواشک بآ  تسا . رایسب  امرخ  تخرد  نآ  فارطا  رد  دراد و  رارق  یناتسروش  رد  تسا و  هکم  فصن  ابیرقت  هنیدم  يرخطصا ، هتشون 
172 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

يو هاگمارآ  دراد و  رارق  رهش  نایم  رد  ابیرقت  ص )  ) ربمایپ دجسم  تسا و  وراب  ياراد  رهـش  دنـشکیم . ناهایـس  هک  تسا  هاچ  بآ  ناشیا ،
رد يرهـش  هیحان و  تروص  هب  برثی  یمیدـق  مان  نامه  اب  ار  هنیدـم  رهـش  یـسدقم ، تسا . عقاو  هلبق  يوس  هب  دجـسم و  نحـص  قرـشم  رد 

، دراد هک  ياهموح  شنوماریپ و  مهم  ياهرهـش  ظاـحل  هب  ار  نآ  نم  تسا و  ص )  ) ربماـیپ رهـش  برثـی  دـسیونیم : وا  تسا . هدروآ  زاـجح 
. تسا هکم  فصن  زا  رتمک  مدناوخ و  تیحان 

دناهتخاس یقیمع  ياهرابنابآ  رهـش  هزاورد  کیدزن  دراد ، اراوگ  یبآ  مک و  شرازتشک  هتفرگارف ، اههید  اهناتـسلخن و  اهغاب ، ار  نآ  رتشیب 
رد هب  هنیدـم  جراخ  زا  ار  يزیراک  مود  هفیلخ  دـنوریم . نییاـپ  هب  ییاـهناکلپ  اـب  هدافتـسا ، يارب  دوشیم و  دراو  اهنادـب  اـهزیراک  بآ  هک 

، دندنمهوکـش اشگلد و  دراد ، رارق  دجـسم  نوماریپ  هنیدم  ياهرازاب  تسا . ناریو  یـسدقم ) نامز   ) نونکا هک  هتخاس  يراج  یبّنلا  دجـسم 
هب هتفرگارف و  ار  رهش  تعـسو  زا  موسود  ابیرقت  یبنلا  دجـسم  تسا . رازهروش  رهـش  فارطا  نیمز  هدش و  هتخاس  لگ  اب  رهـش  ياهنامتخاس 

. تسین رتگرزب  نآ  زا  یلو  هدش ، هتخاس  قشمد  دجسم  يوگلا  هب  دقرغلا و  عیقب  تمس 
. دراد رد  تسیب  هنیدم  دجـسم  دندوزفا . نآ  رب  سابع  ینب  اهدعب  تخاس ؛ ییابیز  زرط  هب  کلملا  دبع  نب  دیلو  ادتبا  ار  ص )  ) ربمایپ دجـسم 
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قدـنخ هزاورد  هنیهج و  هزاورد  هینثت ، هزاورد  عیقب ، هزاورد  ياهمان  هب  رهـش  مهم  هزاورد  راهچ  یلو  دراد ، ددـعتم  ياـهرد  زین  هنیدـم  رهش 
هدرک ندید  ص )  ) ربمایپ هنیدم  زا  جح  رفس  دصق  هب  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  رد  هک  ورسخ  رصان  تسا . هکم  هب  ور  ریخا  هزاورد  هک  تسا 

و تسا ، كدنا  اما  ناور  شبآ  دراد . رازهروش  كانمن و  نیمز  هداهن و  ییارحـص  هرانک  رب  تسا  يرهـش  ادـخ ، لوسر  هنیدـم  دـسیونیم :
ربنم رانک  رد  ص )  ) لوسر هاگمارآ ] يراوید  راهچ   ] هریظح تسا و  مارحلا  دجسم  هزادنا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  و  دراد ...  ناتـسلخن 

دجسم ياهنوتـس  نایم  زا  اهراوید  تسا و  سّمخم  ياهناخ  هریظح )  ) نآ و  دراد ...  رارق  پچ  بناج  دننک  هلبق  هب  ور  یتقو  تسا و  دجـسم 
دورن و اجنادب  یسک  ات  هدیشک  یمراط ) رجحم -  ) نیزفاراد هناخ  نیا  رس  رب  تسا . هدروآرب 
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هـضور ار  نآ  و  رمرم )  ) ماخر ياهگنـس  زا  تسا  راوید  راهچ  مه  ربنم  هربقم و  ناـیم  دوشن . اجنادـب  غرم  اـت  هدیـشک  نآ  یگداـشگ  رد  ماد 

، دنیوگ هعیش  و  ۀّنجلا » ضایر  نم  ۀضور  يربنم  يربق و  نیب  : » تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ هچ  تشهب ؛ ياهناتسب  زا  تسا  یناتـسب  هک  دنیوگ 
یناتسروگ تسا و  ییارحص  بونج ، يوس  هب  نوریب  رهش  زا  تسا و  يرد  ار  دجـسم  تسا و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هاگمارآ  اجنآ 

. تسا ص )  ) ادخ لوسر  رهش  برثی  رهش  دسیونیم : دوخ  زا  لبق  نانادایفارغج  راتفگ  دییأت  نمض  توقای  دوشیم . هدید  نآ  رد 
اهناتسلخن و دراد . ناوارف  بآ  رایسب و  يامرخ  ناتخرد  تسا . هدش  عقاو  رازهروش  ینیمز  رد  تسا و  هکم  رهش  فصن  دودح  نآ  تحاسم 

هاگمارآ رهـش و  نایم  رد  نآ  دجـسم  دراد . ییوراب  هنیدـم  دوشیم ، يراـیبآ  ناـگدرب  هلیـسو  هب  هاـچ و  بآ  اـب  هنیدـم  یعورزم  ياـهنیمز 
هک هچیرد  کی  زج  دجسم  فقس  نآ و  نایم  هک  تسا  دنلب  ياهناخ  لکش  هب  هاگمارآ  تسا . عقاو  دجسم  قرش  رد  ص )  ) لوسر ترـضح 

هبطخ نآ  رب  ص )  ) ربمایپ هک  يربنم  دراد . رارق  رمع  رکب و  وبا  روگ  ص )  ) ربمایپ هاگمارآ  رانک  رد  تسین . يرگید  رد  تسا ، هتـسب  مه  نآ 
تسا . نآ  نوریب  هنیدم و  قرش  رد  دقرغلا  عیقب  تسا . دجسم  رد  زین  درکیم 

1257 م لاس 655 ق / رد  دروآ . دوجو  هب  ار  هنیدم  هّرح  زا  یتمسق  داتفا و  قافتا  هنیدم  فارطا  رد  یناشفـشتآ  1256 م . لاس 654 ق / رد 
رد نینچمه  تخوس ؛ دوب ، یمالـسا  راثآ  هعومجم  نیرتگرزب  هک  رهـش  نیا  سیفن  هناخباتک  داتفا و  هنیدم  رد  میظع  شتآ  قربودعر  رثا  رب 

دجسم ریمعت  راک  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  مزال  ینامتخاس  حلاصم  داوم و  نارگراک ، ناسدنهم ، یـسابع  هفیلخ  هللااب  مصعتـسملا  نامز  نیمه 
يرجه لاس 705  رد  داتـسرف . هنیدـم  هب  یناوارف  ینامتخاس  داوم  بوچ و  مه  نمی ، ریما  رفظملا ، کلملا  سپـس  دـش ؛ زاـغآ  ص )  ) ربماـیپ

هنیدم هب  دجسم  تاریمعت  يارب  ار  مزال  حلاصم  داوم و  يرهاظ  گنلپ ) اقآ   ) سربیب رصم و  یمطاف  ریما  زعملا  نب  یلع  نیدلا  رون  زین  يرمق 
نامز رد  دنتشاد . لیسگ 
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هک دـش  انب  ناور  یبآ  اب  نآ و  فارطا  رد  ییاهقاتا  اب  عیـسو  ياهناخوضو  مالـسلا  باب  یکیدزن  رد  رـصم ، ریما  نووالق ، روصنملا  کـلملا 

حیرـض يالاب  یکرت ) تشه   ) یعلـض تشه  هلبط  اب  یبوچ  يدبنگ  نووالق  دوب . رمقا  هب  فورعم  نیدلا  ءالع  ریما  اب  نآ  نامتخاس  يدـصت 
یبرغ تمسق  اهرد و  هناتسآ  دجسم و  یقرش  تمسق  فقـس  نووالق  نب  دمحم  رـصانلا  کلملا  يرمق  يرجه  لاس 725  رد  تخاس . يوبن 

. درک ریمعت  ار  ص )  ) ربمایپ دجسم 
ریمعت زین  ار  بورخم  ياهتمسق  تخاس و  نحص  رانک  رد  دجسم و  هلبق  فرط  رد  فقسم  قاور  فیدر  ود  يابسرب  فرشالا  لاس 813  رد 

ار دجسم  هتخیرورف  ياهفقس  زا  یضعب  و  ص )  ) لوسر ترضح  فیرش  هاگمارآ  فقـس  يرهاظ  قمقج  يرمق  يرجه  لاس 853  رد  درک .
بش رد  درک . زاغآ  دجسم  ياههرانم  اهراوید و  اهنوتس ، اهفقس ، رد  یساسا  یتاریمعت  يابتیاق  فرـشالا  کلملا  لاس 879  رد  درک . ریمعت 

، هروصقم دش و  بارخ  هرانم  لباقم  ياهنوتـس  رتشیب  راوید و  تخیرورف و  هیـسیئر  هرانم  قربودعر ، رثا  رد  لاس 886  ناضمر  هام  مهدزیس 
، دیـسر يابتیاق  فرـشا  هب  يزوسشتآ  ربخ  نوچ  تفرگ . شتآ  همه  ص )  ) ربمایپ فیرـش  هاگمارآ  زجب  اهنآرق )  ) فحاـصم بتک و  ربنم ،

دبنگ ص )  ) لوسر ترـضح  هاگمارآ  يالاب  رب  تاریمعت  نیا  رد  داتـسرف . هنیدم  هب  ص )  ) ربمایپ دجـسم  ریمعت  يارب  ار  یلامجلا  رقنـس  ریما 
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یبرغ حانج  رد  مه  مجنپ ) هرانم   ) ياهرانم داد  روتسد  يابتیاق  دش . هتخاس  دشیم ، هتفگ  ءاقرزلا  ۀبق  ءاضیبلا و  ۀبق  هک  یگنر  دوبک  ای  دیفس 
دننک . هفاضا  دجسم 

رد یلک  ریمعت  رصم ، کیلامم  مایا  رد  لاس 867 ، يزاسون  رد  نوچ  تشاد ؛ زاین  یلک  تاریمعت  هب  هنیدم  دجـسم  ینامثع  ناکرت  هرود  رد 
فورعم دجسم ، یبرغ  بونج  هشوگ  ردرس  نینچمه  یبرغ و  هرانم  لاس 940  رد  ینامثع  نامیلس  ناطلس  دوب ، هتفرگن  تروص  يوبن  مرح 

ماما يارب  یبارحم  رابنیتسخن  يارب  دوشیم . هدید  مالسلا  باب  ردرس  ياهیشاک  رب  يو  مان  نونکامه  هک  درک  يزاسزاب  ار  مالسلا ، باب  هب 
هفیلخ هک  نایفنح ، تعامج 
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همان ینامثع  دیجملا  دبع  ناطلس  هب  اشاپ  دوواد  يرمق  يرجه  لاس 1275  رد  دش . هتخاس  دندوب ، وا  بهذم  رب  ناکرت  زا  يرایسب  ینامثع و 

داتسرف هنیدم  هب  عاضوا  یسررب  يارب  ار  یصخش  ینامثع  ناطلس  دراد . یساسا  ریمعت  هب  زاین  يوبن  دجـسم  هک  دش  رکذتم  نآ  رد  تشون و 
دنداد و رییغت  زبس  گنر  هب  ار  دبنگ  گنر  تاریمعت  نیا  رد  درک . رداص  ار  هنیدم  دجسم  يانب  ریمعت و  روتسد  دش ، ملـسم  وا  يارب  یتقو  و 

تفرگ . مان  زبس ) دبنگ   ) ءارضخلا ۀبق  ص )  ) لوسر ترضح  هاگمارآ  سپ  نآ  زا 
. دراد رارق  هنیدم  هب  هکم  هار  رس  رب  هک  تسا  هنیدم  یبرغ  بونج  رد  یلحم  مان  ابق 

يانب هدولاش  نیتسخن  دندومرف و  لالجا  لوزن  ۀمثیخ  نب  دعـس  دزن  لحم  نیا  رد  ادـتبا  هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجه  ماگنه  ص )  ) ادـخ لوسر 
ياهزین كون  اب  ص )  ) ترضح دنیوگ  دنتشاد . رثؤم  تکرش  دجسم  نیا  نامتخاس  رد  دنتشاذگ و  ناشدوخ  كرابم  تسد  هب  ار  ابق  دجسم 

ياهراوید دنداد . رارق  عارذ  ار 66  دجسم  علـض  ره  دندرک . میـسرت  نیمز  يور  رب  ار  دجـسم  دودح  دندوب ، هدرب  ثرا  هب  دوخ  ردپ  زا  هک 
دروم دجسم  نیا  هراومه  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  دیدرگ . انب  دوب ، هدش  هدروآ  رهـش  فارطا  ياههوک  زا  هک  ییاهگنـسهراپ  اب  دجـسم 
جرزخ سوا و  لزانم  دوب و  هلـصاف  هار  لیم  شـش  ابق  ات  هنیدم  زا  یبوقعی ، هتـشون  هب  دوب . ناناملـسم  ریاس  هباحـص و  تشادگرزب  لیلجت و 

تساجنآ راصنا  ياههناخ  دراد و  رارق  هلبق  تمس  هب  هنیدم  رهش  یلیم  ود  رد  ابق  دسیونیم : يرخطصا  تشاد . رارق  اجنآ  رد  مالـسا  زا  لبق 
. هدوب گنس  زا  رایسب  ياهنامتخاس  نآ  رد  هکم و  هار  پچ  تمس  یلیم  ود  رد  هدوب  یهید  ابق  یسدقم ، هتشون  هب  دنامیم . یهد  هزادنا  هب  و 
رد اراوگ  یبآ  هتشاد و  نیچگنس  گرزب و  ینحـص  دجـسم  نیا  تسا . هتـشاد  رارق  نآ  رد  هدش ، هراشا  نادب  نآرق  رد  هک  يوقت ، دجـسم 

راتفگ دـییأت  رب  هوالع  توقای  تسا . هدوب  اـجنآ  رد  داد ، ناـمرف  نآ  یناریو  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  مه  رارـض  دجـسم  تسا . هدوب  يراـج  نآ 
رد یهاچ  مان  ابق  دسیونیم : یسدقم ،
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هللا دمح  هتـشون  هب  تسا . هدوب  راصنا  زا  فوع  نب  ورمع  ینب  نکـسم  ابق  دـناهدرک . يراذـگمان  هاچ  نآ  مان  هب  زین  ار  هد  نآ  هک  هدوب  یهد 

تسا . هدوب  ناریو  یهد  زین  ماگنه  نآ  رد  ابق  یفوتسم ،
هتـشون هب  تسا و  هدرک  تافو  اجنآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ردـپ  هللا  دـبع  هک  تسا  روهـشم  تسا . هفحج  لامـش  یخـسرف  تشه  رد  ءاوبا ،

يرخطصا هتشون  هب  دوب . اجنآ  رد  ملسا  ینب  هلیبق  ياههناخ  یبوقعی ، هتـشون  هب  تسا . هتـشذگرد  ءاوبا  رد  زین  ص )  ) ربمایپ ردام  يدوعـسم ،
ضرعت دصق  هب  ءاوبا  ناّدو و  ات  ص )  ) ادـخ لوسر  ترجه  مود  لاس  رد  دوب . عقاو  ناّدو  یلیم  شـش  رد  جـح و  نارفاسم  هار  رانک  رد  ءاوبا 

دندمآ . شیپ  شیرق  ناوراک  رب 
بت هیقف ، نبا  هتشون  هب  تسا . هدرب  مان  ربیخ  زا  هنیدم  یحاون  فصو  رد  هبذادرخ  نبا  تسا . عقاو  هنیدم  یقرشلامش  یلزنم  شـش  رد  ربیخ 

هک یماگنه  يدوعسم ، هتشون  هب  تسا . هدرک  هراشا  ربیخ  ناوارف  ناتسلخن  تعارز و  هب  يرخطـصا  تسا . هدوب  همه  دزنابز  روهـشم و  ربیخ 
تالآرویز نیگنر و  ياهـششوپ  اب  نانزفد و  وا  اب  هلباقم  يارب  اجنآ  مدرم  درک ، ربیخ  گنهآ  ترجه  مراهچ  لاس  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

دراد و بوخ  یعماج  تسا ؛ راوتـسا  يرهـش  ربیخ  دسیونیم : دروآیم و  رامـشهب  هنیدم  یحاون  ءزج  ار  ربیخ  یـسدقم  دندمآ . نوریب  الط 
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هنیدم و زا  دیرب  تشه  هلـصاف  هب  هدوب  ياهیحان  ربیخ  توقای  هتـشون  هب  تساجنآ . رد  دـنکرب  اج  زا  ار  نآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک  يرد 
، معاـن نآ  ياـههعلق  تشاد . ناوارف  ياهناتـسلخن  اـهرازتشک و  اـههعلق ، هیحاـن  نیا  تسا . هتـشاد  رارق  تفریم  ماـش  هب  هـک  یهار  راـنک  رب 

متفه لاس  رد  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هعلق  يانعم  هب  دوهی  تغل  رد  ربیخ  تسا . هتشاد  مان  هبیتک  و  حیطو ، ملالس ، ةاّطن ، ّقش ، صومق ،
هب و 
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اهناتسلخن و ياراد  تسا ، دننامهعلق  کچوک و  يرهش  ربیخ  دسیونیم : یسیردا  زا  لقن  هب  ءادفلا  وبا  درک . حتف  ترجه  متشه  لاس  یتیاور 

تسا . هدوب  اجنآ  ایداع  نب  لؤمس  هاگیاج  هدوب و  ریضن  ینب  هظیرق و  ینب  هناخ  مالسا  ردص  رد  اهرازتشک .
: دسیونیم يرخطصا  تسا . هار  زورهنابش  کی  هنیدم  ات  راج  نایم  دراد . دادتما  مزلق  يایرد  لحاس  ات  هنیدم و  رانک  رد  تسا  يردنب  راج ،
تسا و عقاو  ایرد  هنارک  رد  دسیونیم : راج  هرابرد  یـسدقم  تسا . رتکچوک  هّدج  ردنب  زا  راج  تسا . هلحرم  هس  هنیدم  ات  ردنب  نیا  هلـصاف 
هب هنیدم  رهـش  رابنا  دراد . نادابآ  يرازاب  دنلب و  شیاههناخ  درادـن ، راوید  تسایرد  يوس  هب  هک  یتمـس  دراد و  وراب )  ) راوید تهج  هس  زا 

نحـص هک  تسا  یعماج  دجـسم  ردـنب  نیا  رد  دـیآیم . رـصم  زا  نآ  مدرم  كاروخ  تسا . يراج  ردـب  لحم  زا  راـج  بآ  دوریم . راـمش 
هب دنه  ياهرهش  ریاس  نیچ و  ندع ، رصم ، هشبح ، نیمزرـس  زا  هک  تسا  ییاهیتشک  هاگرگنل  راج  تیعمجرپ  ردنب  توقای  هتـشون  هب  درادن .
راج لـباقم  رد  دوشیم . نیمأـت  لـیلی  همـشچ  زا  نآ  یندـیماشآ  بآ  دراد . یعماـج  دجـسم  رایـسب و  ياـهخاک  ردـنب  نیا  دـنیآیم . اـجنآ 

دنکیمن . روبع  اجنآ  زا  يرگید  یتشک  هشبح ، ياهیتشک  زج  هک  تسا  لیم  کی  رد  لیم  کی  تفاسم  هب  ياهریزج 
هلیبق اب  گنج  يارب  ترجه  موس  لاس  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا . نآ  زا  هار  زور  راهچ  هلـصاف  هب  هنیدم و  رهـش  بونج  رد  یهاگلزنم  عرف 

رد یناوارف  بارخ  ياـهرازتشک  فلؤم ، ناـمز  رد  تسا . هتـشاد  یعماـج  ربـنم و  عرف  يرخطـصا  هتـشون  هب  تفر . عرف  هیحاـن  هب  ملـسا  ینب 
پچ تمـس  رد  هذـبر  یحاون  زا  یهد  عرف  دـسیونیم : توقاـی  تسا . هدوب  هکم  یحاون  زا  عرف  یـسدقم  هتـشون  هب  تسا . هدوب  عرف  فارطا 

عرف ءادفلا  وبا  هتشون  هب  تسا . ناوارف  شبآ  دراد و  ناتسلخن  ربنم و  تسا ، هار  دیرب  تشه  هنیدم  نآ و  نایم  هک  تسایقس 
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زا نارفاسم  درذگیم و  نآ  رانک  زا  هکم  هب  هنیدم  هار  نیرتکیدزن  تسا و  تیعمجرپ  رامشیب و  تاهد  ياراد  دراد و  رارق  هنیدم  بونج  رد 
دنتسین . نمیا  اجنآ  نانزهار 

هار فصو  رد  هبذادرخ  نبا  رابنیتسخن  تسا . هدوب  رتکیدزن  هنیدم  هب  هتشاد و  رارق  هکم  یلزنم  راهچ  رد  هک  هدوب  یگرزب  ياتـسور  هفحج 
انکس میلس  ینب  زا  یموق  هفحج  رد  یبوقعی ، هتشون  هب  تسا . هتشون  ماش  مدرم  تاقیم  هماهت و  هیحان  زا  ار  هفحج  هکم ، هب  هنیدم  ورناوراک 

نآ و نایم  دوشیم و  نیمأت  اههاچ  زا  شبورـشم  بآ  تسا . يرازاـب  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  هد  هفحج  دـسیونیم : هتـسر  نبا  دناهتـشاد .
لیم ود  ایرد  ات  ار  نآ  هلصاف  هدرک و  دای  رماع  ینب  هلیبق  لزنم  ار  هفحج  يرخطصا  تسا . ماش  مدرم  تاقیم  اجنآ  تسا . هلـصاف  لیم  ایرد 8 

. دننکیم یگدنز  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  نادـنزرف  هک  دابآ  تسا  يرهـش  هکم و  یحاون  زا  هفحج  دـیوگیم : یـسدقم  تسا . هتـشون 
رهـش نیا  و  تسا ...  بآ  گرزب  هکرب  کـی  همـشچ و  کـی  هـفحج  یلیم  ود  رد  تـسا . نآ  رد  بآ  هاـچ  دـنچ  دراد . هزاورد  ود  اـب  يژد 

هنیدـم زا  نوچ  تسا : هتـشون  نآ  هراـبرد  هدرک و  روـبع  هفحج  زا  جـح  رفـس  رد  ورـسخ  رـصان  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  رد  تسا . زیخبت 
رـصم ماش و  برغم و  تاقیم  نآ  دنتفگیم و  هفحج  ار  نآ  هک  دوب  هّرد  دننام  ییانگنت  هوک و  هنیدم  زا  هلـصاف )  ) لزنم ود  هب  میدش  جراخ 

دابآ یلزنم  هفحج  یسیردا  هتـشون  هب  دناهداد . مان  هفحج  ظاحل  نیدب  ار  اجنآ  درک و  كاله  ار  نایجاح  دمآ و  یلیـس  یلاس  دنیوگ  تسا .
هب يرمق ، يرجه  متفه  نرق  زاغآ  رد  تسا . هتـشاد  هلـصاف  لیم  راهچ  ایرد  ات  هدوب و  ماـش  مدرم  تاـقیم  راویدیب و  يرهـش  تیعمجرپ و  و 

يرّکس زا  توقای  تسا . هدوب  هلحرم  هس  زین  هکم  رهش  ات  هلحرم و  هس  دودح  راج  ردنب  ات  شاهلـصاف  هدوب و  ناریو  هفحج  توقای ، راگزور 
تسا . هدوب  هکم  يوس  هب  هماهت  هیحان  زاغآ  هفحج  هک  دنکیم  لقن 
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رد توقای  تسا . لیم  شـش  تسا ، هکم  هب  هنیدـم  هار  برغ  رد  هک  ءاوبا ، ات  نادو  هلـصاف  و  هفحج ، یلزنم  کی  رد  تسا  یهاگیاج  ناّدو ،

عرف یحاون  زا  هنیدـم و  هکم و  نایم  یهد  تسا . هدـش  هتفرگ  یتسود )  ) تبحم ياـنعم  هب  ّدو  زا  نـالعف  دـننام  دـسیونیم ... : ناّدو  فصو 
تسا .

يریگبآ تسا و  عـقاو  هفحج  یلیم  هس  رد  مخ  توقاـی  هتـشون  هب  دراد . رارق  هنیدـم ) هکم و  ناـیم   ) هفحج یلیم  ود  رد  مخ  ریگبآ )  ) ریدـغ
. دزیریم نآ  هب  هک  یبآ  همشچ  دراد و 

( یمهم  ) هبطخ ریدغ  رانک  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  یمزاح  زا  وا  دراد . رارق  ریگبآ  همـشچ و  نایم  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم 
داریا رتـش  زاـهج  زا  يربـنم  رب  یحو  بجوم  هب  جـح  زا  تشگزاـب  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ياهبطخ  هب  هراـشا  ـالامتحا  تسا . هدرک  داریا 

دندومن . بوصنم  نانمؤم  تراما  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  دندرک و 
نایولع ناوارف و  بآ  يزرواشک و  ناتسلخن و  اب  هدوب  يراوتسا  هعلق  عبنی  يرخطصا ، هتشون  هب  تسا . خرـس  يایرد  لحاس  رد  يردنب  عبنی ،

زا یکی  هتشاد و  هلصاف  لزنم  هنیدم 9  ات  هک  هدرک  دای  ياهیحان  ار  عبنی  ترجه  مود  لاس  رابخا  رد  يدوعسم  تسا . هدوب  یفقو  اجنآ  رد  ار 
[ يردـنب . ] تسا عقاو  زاجح  رد  عبنی  دـسیونیم : یـسدقم  تسا . هدوب  هیحان  نیا  هب  هریـشعلا  وذ  مان  هب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  یگنج  ياـهرفس 

. تسا بآرپ  گرزب و 
زا جح  مسوم  رد  هنیدم  نایرازاب  رتشیب   ) دراد قنوررپ  يرازاب  راوتسا و  يژد  تسا . هنیدم  زا  رتلخنرپ  دابآ و  ییاج  دراد و  راوتـسا  يراوید 

نایولع  ) نسحلا ینب  زا  رهش  مدرم  رتشیب  تساههزاورد . زا  یکی  کیدزن  نآ  عماج  دجسم  دراد و  هزاورد  ود  رهش  نیا  دنتسه .) عبنی  مدرم 
شنادـنزرف هک  تسا  هدوب  یکلم  اجنآ  رد  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دـسیونیم : یـسدقم  راـتفگ  دـییأت  نمـض  توقاـی  دنتـسه . ینـسح )

دناهدوب . نآ  هرادا  رادهدهع 
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هتـشون هب  تسا . عقاو  ناـعقیعق  سیبـق و  وـبا  هوـک  ود  ناـیم  لکـشیلاله  گـنت و  ياهّرد  رد  هک  تسا  زاـجح  هیحاـن  یـسرک  رهـش و  هکم 
هبـصق هکم  دسیونیم : یـسدقم  دراد . رارق  رهـش  نایم  رد  هبعک  تسا و  لیم  ود  هزادنا  هب  نآ  لوط  تساههوک و  نایم  رد  هکم  يرخطـصا 

، دراد جاس  بوچ  اب  هقبط  دـنچ  ياهنکلاب  هدـش ، هتخاس  رجآ  زا  نآ  يالاب  مرن و  دیفـس  هایـس و  گنـس  زا  رهـش  ياهنامتخاس  تسا . زاجح 
زا رتنییاپ  تسا . هتـشادرب  ناشیا  هدهع  زا  ار  اههناخ )  ) ندرک مرگ  هنیزه  ادخ  دراد ، شوخ  ییاهبـش  یلو  تسا ، مرگ  ناتـسبات  رد  شیاوه 
رد و  تسا ...  هرد  يانهپ  هب  دجسم  يداشگ  دنیوگ ، رهـش ) الاب   ) ةالعم ار  دجـسم  زا  رتالاب  دنمان و  رهـش ) نییاپ   ) هلفـسم ار  مارحلا  دجـسم 

عارذ و داتفه  دصیـس و  دجـسم  يازارد  دراد . هگنل  ود  تسا و  ناـسنا  کـی  تماـق  هزادـنا  هب  نیمز  زا  شیدـنلب  قرـشم و  يورهبور  هبعک 
ياوه تسا . بجو  کی  عارذ و  هس  تسیب و  رد  بجو  کی  عارذ و  راهچ  تسیب و  هبعک  يازارد  تسا و  عارذ  هدزناـپ  دصیـس و  شیاـنهپ 

نیا دوشیم . نیمأت  دریگیم ، هیام  راهب  ناتـسمز و  ياهناراب  زا  هک  ییاـههاچ  زا  هکم  بورـشم  بآ  تسا ، مرگ  کـشخ و  رایـسب  هّرد  نیا 
نیدـب دـنکیم . دـیدهت  یناریو  هب  ار  رهـش  دروآیم و  دوجو  هب  میظع  ياهبالیـس  هک  تسا  يدـیدش  ياهرابگر  تروص  هب  یهاگ  اهناراب 

دنتفگیم ءاحطب  ار  هّرد  نیا  هت  تسا . یقاب  زونه  نآ  راثآ  هک  هدش  هدنک  هوک  رد  ییاهربلیس  لیـس ، رطخ  زا  هبعک  هناخ  ظفح  يارب  ببس 
. دراد دادتما  اههوک  هنماد  ات  هک  ینوکسم  ياههناخ  نآ  فارطا  رد  تسا و  مارحلا  دجـسم  هبعک  نوماریپ  دراد . رارق  اجنآ  رد  هبعک  هناخ  و 
هب نمی  یناگرزاب  هار  رس  رب  هک  دوب  ببس  نادب  هکم  رهش  تیمها  تسا . کشخ  تدشب  اههوک  هطاحا  لیلد  هب  عرزی و  مل  ینیمزرـس  هکم 

. تسا هدـش  رکذ  ینوگانوگ  لاوقا  هکم  يانعم  هرابرد  دوزفایم . نآ  تیمها  رب  مه  هبعک  هناخ  دوجو  تشاد . رارق  رـصم  نیطـسلف و  ماش و 
هک دوب  ناـنچ  تیلهاـج  رد  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبا  دـناهدرکیم . ماـحدزا  نآ  رد  مدرم  نوچ  دـنتفگیم ، هکب  ار  هکم  دـناهتفگ : یـضعب 

مان هّکب  ار  هکم  ببس  نیدب  دندرکیم ، نوریب  هکم  زا  ای  كاله و  دوز  ار  وا  درکیم  یمتس  هکم  رد  سکره 
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يارب تسا  ملع  مسا  هکب  هک  دـننآرب  یخرب  دـهدیمن . هار  دوخ  هب  ار  ناراکمتـس  ناملاظ و  دـبوکیم و  ورف  ار  ناراّبج  ندرگ  هک  دـنداهن 

دناهتفگ ياهدع  دناهتسناد . هناخ  ناکم  ار  هکب  رهش و  لصا  ار  هکم  یـضعب  دنفدارتم . هکم  هکب و  هژاو  ود  هک  دندقتعم  ياهدع  مارح . رهش 
بآمک ییاج  هک  دـناهتفگ  هکم  ببـس  نادـب  ار  هکم  هک  هدـش  لقن  يزار  رخف  ماما  زا  تسا . سانلا » ماحدزال  محز  اذا   » يانعم هب  هکب  هک 

، هساـنلا ۀـسابلا ، محر ، ّما  حالـص ، لـیبق  زا  یفلتخم  یماـسا  هکم  يارب  زین  راـبخا  لـها  تسا . هدـیکم  ار  شبآ  اـجنآ  نـیمز  اـیوگ  تـسا و 
ذوخأم هکم  هملک  دیاش  دناهتفگ ، یـضعب  تسا . هدمآ  نیمالا  دـلبلا  يرقلا و  ما  ياهمان  اب  زین  میرک  نآرق  رد  دـناهدروآ و  یثوک  همطاحلا ،

ییاههوک هکم  درگادرگ  دننادیم . سدـقم ) هناخ   ) اباروکم یـشبح  هملک  زا  ار  نآ  رگید  یخرب  دـشاب . هناخ  يانعم  هب  اکم  یلباب  هملک  زا 
سیبق وبا  هوک  دناهدیمان . زین  نابـشخا  ار  هوک  ود  نیا  تسا . ناعقیعق  سیبق و  وبا  هوک  ود  اهنآ  نیرتمهم  دنرادن و  ینادنچ  عافترا  هک  تسا 

مارحلا و دجـسم  رب  فرـشم  سیبق  وبا  تسا . هکم  هب  اـههوک  نیرتکیدزن  بشخا و  هوک  ود  زا  یکی  هکم ، یقرـش  بونج  قرـش و  رد  عقاو 
اریز دناهدیمان ؛ زین  نیمالا  لبج  ار  هوک  ود  نیا  شیرق  دوشیم . هدـید  یبوخب  هبعک  مرح و  تعـسو  ییابیز و  نآ  زارف  زا  تسا و  هکم  رهش 
هوک رب  رمقلا  قش  ماگنه  ص )  ) ادخ ربمایپ  داد . سپ  ع )  ) لیلخ میهاربا  هب  دوب ، هدـش  هداهن  اجنآ  رد  تناما  هب  هک  ار  دوسالا  رجح  هوک  نیا 
هوک نیمود  ناعقیعق  هوک  تشاد . رارق  رغصالا  دایجا  ربکالا و  دایجا  ياهمان  هب  هرد )  ) بعـش ود  سیبق  وبا  رانک  رد  دوب . هداتـسیا  سیبق  وبا 
هوک لامش و  رد  رمحالا  لبج  هکم ، ياههوک  رگید  زا  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  برغم  رد  هکم و  رب  فرـشم  هک  دوریم  رامـشهب  نیبشخا  زا 

هداج فرط  ود  رد  هک  یهوک  راهچ  تسا . رغصالا  دایجا  ربکالا و  دایجا  بعش  ود  کیدزن  همدنخ 
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داهن و هوک  راهچ  نیا  زارف  رب  ار  ياهدنرپ  ندب  يازجا  ع )  ) میهاربا ترـضح  هدـمآ  نآرق  رد  هکنانچ  دراد . مان  ریعلا  لبج  هدـش  عقاو  میعنت 
لوسر تسا . هکم  یلیم  هس  رد  عقاو  ارح  يدعب  هوک  تشگزاب . نیتسخن  تلاح  هب  هدنرپ  دنتـسویپ و  مه  هب  اهنآ  دـناوخارف ؛ ار  ءازجا  سپس 

روث لبج  رگید  هوک  تسا . هدوب  هوک  نیا  رد  مه  یحو  زاغآ  تخادرپیم و  تداـبع  هب  ارح ) راـغ   ) هوک نیا  رد  تثعب  زا  شیپ  ص )  ) ادـخ
رکب وبا  قافتا  هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجاهم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يراغ  دراد . رارق  هکم  زا  خـسرف  کی  هلـصاف  هب  نمی و  هار  رـس  رد 

. دـنیوگیم زین  لالإ  ار  نآ  هک  تسا  شیاـشخب ) هوک   ) ۀـمحرلا لـبج  هکم  فارطا  ياـههوک  رگید  زا  تسا . هوک  نیمه  رد  دـش  نآ  دراو 
زا تیلهاج  رد  دـید . ناوتیم  ینم  هفلدزم و  زا  ار  نآ  شايدـنلب  ظاـحل  هب  دراد و  رارق  تاـفرع  هکم و  ناـیم  رد  تسا و  ریبث  هوک  يرگید 

هفیاط زا  ریبث  مان  هب  يدرم  توف  ریبث  هب  هوک  نیا  يراذگمان  تلع  دباتب . ریبث  هوک  رب  باتفآ  عاعـش  هکنآ  رگم  دـندرکیمن ، تکرح  هفلدزم 
تسا . هدوب  نآ  رد  لیذه 

یناوارف ياهناتـساد  نآ  شیادیپ  هرابرد  هک  هدوب  مزمز  هاچ  اههاچ ، نیرتمهم  زا  تسا . هدشیم  نیمأت  اههاچ  زا  هکم  مدرم  یندیماشآ  بآ 
. درک رفح  نوجح  يوط و  هپت  ود  نایم  کلملا  دبع  نب  دیلو  هک  دوب  یهاچ  يدعب  هاچ  تسا . هدمآ  ییایفارغج  یخیرات و  بتک  رد 

رانک رد  هک  ینیمرچ  ضوح  رد  دندربیم و  هکم  هب  ار  هاچ  بآ  هک  تروص  نیدب  تسا ؛ هدشیم  نیمأت  هاچ  نیا  زا  نایجاح  بورشم  بآ 
بورـشم بآ  نیمأت  عبانم  رگید  زا  هبقث  همـشچ  دش . کشخ  اهدعب  هاچ  نیا  بآ  دـنتخیریم . دـندوب ، هدراذـگ  مدرم  هدافتـسا  يارب  مزمز 

نایم يراج و  هکم  هب  ار  همشچ  نیا  بآ  هک  داد  روتسد  يرسق ، هللا  دبع  نب  دلاخ  نیمرح ، یلاو  هب  کلملا  دبع  نب  نامیلس  دوب . هکم  مدرم 
مزمز نایم  نیرمرم  یضوح  رد  دروآ و  هکم  هب  دوب  ریبث  هوک  ياپ  رد  هک  ار  همشچ  نیا  بآ  دلاخ  دنک . امنبآ  دوسالا  رجح  نکر  مزمز و 

، اهنآ روتسد  هب  هکنآ  ات  دوب  دوجوم  نایسابع  نامز  ات  ضوح  نیا  تخاس . يراج  نکر  و 
183 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. نآ هرانم  ود  مارحلا و  دجسم  زا  یتمسق  هبعک و 
185 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
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[ ریوصت ]
186 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

[ ریوصت ]
187 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

يراج هکم  يوس  هب  بآ  تانق  هتشر  هد  دودح  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  تفالخ  نامز  رد  تخاس . ناریو  ار  نآ  هکم ، مکاح  یلع ، نب  دوواد 
هکم ياههمشچ  مامت  بآ  ات  داد  روتسد  جح  رفـس  رد  رماع  نب  هللا  دبع  هیما ، ینب  نارود  رخاوا  رد  هکنیا  ات  دوب  یقاب  اهتانق  هتـشر  نیا  دش .

یسابع لکوتم  تفالخ  ماگنه  هب  دش ، هدیمان  هفرع  هک  همشچ  نیا  دنزاس . يراج  تافرع  يارحـص  رد  دننک و  عمج  يدحاو  يارجم  رد  ار 
رثا رب  يرجه  لاس 241  رد  دـنزاس . يراـج  هکم  هب  ار  شبآ  ریمعت و  ار  نآ  اـت  داتـسرف  هکم  هب  راـنید  رازه  دـص  هفیلخ  یلو  تفر ؛ نیب  زا 

هب دیـشرلا  نوراه  ناـمز  رد  دـندرک . ریمعت  ار  نآ  اددـجم  یخیراـت  هچ  رد  تسین  مولعم  هک  دـش  بارخ  هفرع  همـشچ  رگید  راـب  ياهلزلز ،
هکم رهش  هب  بآ  رفح و  هکم  ات  یبآ  هار  دوب  هدش  رفح  هفرع ) یقرشلامش  يرتمولیک   35  ) نینح رد  هک  یتانق  زا  هدیبز ، شرسمه ، روتسد 

يارجم اهدعب  دش . همیمض  نینح  تانق  هب  تفرگیم ، همـشچرس  ارک  هوک  زا  هک  نامعن  يداو  زا  يرگید  بآ  هار  نآ ، زا  سپ  دش . يراج 
يراج دـشیم ، امنبآ  ینامز  نیمز و  قمع  رد  یهاگ  هک  یگنـس  ییارجم  رد  ار  بآ  دـندوزفا و  یلـصا  بآ  هار  هب  ار  رگید  تاـنق  تفه 

. دنتخاس
زکرم هکم ، خیرات  تسا . هدوب  نیمرح  رب  مکاح  یمالسا  ياهتلود  هجوت  دروم  هراومه  دوب ، فورعم  زین  هدیبز  همـشچ  هب  هک  نینح  همـشچ 
ناهج هک  22 ق ) - 13  ) رمع تفالخ  نامز  رد  دراد . ینتـسسگان  دنویپ  ناناملـسم ، هاگهلبق  هبعک ، هناخ  خیرات  اب  زاجح ، رهـش  نیرتمهم  و 

ياههناخ رمع  روتسد  هب  ورنیا  زا  دوبن ، ییاج  ار  هناخ  نارئاز  هوبنا  جح ، ماگنه  دندراذگ ، ینوزف  هب  ور  ناناملسم  تفای و  شرتسگ  مالسا 
دننک و انب  مارحلا  دجـسم  فارطا  رد  یهاتوک  راوید  ات  داد  روتـسد  نینچمه  رمع  دش . هبعک  فارطا  هصرع  ءزج  يرادیرخ و  هبعک  فارطا 

لاس رد  هکم  لیـس  زا  سپ  ار  هبعک  رمع  هک  دـننکیم  لقن  دـنهد . رارق  تشاد ، دوجو  اههناخ  نایم  هک  قباس  ياههچوک  ربارب  رد  ییاـهرد 
. داد هعسوت  يرجه   17

188 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
اج زا  ار  دوسالا  رجح  درب و  نیب  زا  ار  مرح  ياههناشن  دش و  يراج  هکم  يالاب  تمـسق  زا  دش ، هدیمان  لشهن  ما  لیـس  هک  میظع ، لیـس  نیا 

دیسرپ و مرح  نینکاس  زا  ار  دوسالا  رجح  لحم  درک و  رفس  هکم  هب  هلـصافالب  دیـسر  رمع  هب  لیـس  ربخ  نوچ  دنکفا . هکم  نییاپ  رد  دنک و 
ياهگنـس اب  يدـس  هکم  هّرد  يالاب  تمـس  رد  داد  روتـسد  هدـنیآ  رد  یلامتحا  ياهلیـس  عفد  يارب  هاگنآ  داد ؛ رارق  دوخ  لـحم  رد  ار  رجح 

تفالخ نارود  هب  مه  نامثع  دنام . نوصم  يدـعب  ياهلیـس  یناریو  زا  هبعک  سپنآ ، زا  دنتـشابنا . كاخ  اب  ار  نآ  نورد  دـنتخاس و  گرزب 
عانتما دوخ  هناخ  شورف  زا  یـضعب ، دیرخ . ار  دجـسم  فارطا  ياههناخ  وا  داد . تعـسو  ار  مارحلا  دجـسم  يرمق  يرجه  لاس 26  رد  دوخ 

نامز رد  درک . دیدجت  ار  مرح  ياههناشن  زین  و  داهن ...  لاملا  تیب  رد  ار  اهنآ  ياهب  دننک و  ناریو  ار  اههناخ  نآ  داد  نامرف  نامثع  دـندرک .
هب تخوس . هبعک  داد ، خر  هبعک  فارطا  رد  هک  يايزوسشتآ  رثا  رب  يرجه ، لاس 64  رد  رگید  تیاور  لاس 63 و  رد  یتیاور  هب  نایوما ،

، دسرب دـیزی  گرم  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  زور  هن  تسیب و  يرمق ، يرجه  لاس 64  لوالا  عیبر  هام  زا  هتفر  زور  هس  هبعک  رمع  نب  دـمحم  هتفگ 
ار نآ  دنک و  بارخ  ار  هبعک  تفرگ  میمـصت  ریبز  نبا  هعقاو  نیا  زا  سپ  دیـسر . رخالا  عیبر  لّوا  هبنـشهس  بش  دـیزی  گرم  ربخ  تخوس و 

فاکـش يزوسشتآ  ماگنه  هک  ار  دوسالا  رجح  هبعک ، نتخاس  زا  سپ  وا  دروآرد . دوب  هدرک  انب  ع )  ) میهاربا هک  یتروص  نامه  هب  اـبیرقت 
مان هب  يرطع  اب  ار  هبعک  نوریب  نورد و  سپس  داد ؛ رارق  دوسالا  رجح  نکر  يور  رب  تخاس و  مکحم  هرقن  اب  دوب ، هدش  هراپ  هس  هتشادرب و 

تفر . هدایپ  تسب و  هرمع  مارحا  میعنت  زا  دیناشوپ و  يرصم  ياههچراپ  اب  ار  هبعک  درک و  وبشوخ  قولخ 
نبا هک  ار  هچنآ  تشون ، وا  هب  ناورم  نب  کلملا  دبع  درک و  حـتف  ار  هکم  یفقث  فسوی  نب  جاجح  ات  دوب  تروص  نیمه  هب  هبعک  نامتخاس 
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. دنک بارخ  هدوزفا  هبعک  هناخ  هب  ریبز 
تبون نوچ  دروآرد . شیرق  نامز  تروص  نامه  هب  ار  هبعک  يانب  درک و  نینچ  جاجح 

189 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هک داد  روتـسد  داتـسرف و  هکم ، رد  شیوخ  لماع  يرـسق ، هللا  دبع  نب  دلاخ  دزن  رانید  رازهیـس  دیـسر ، کلملا  دـبع  نب  دـیلو  هب  تفالخ 

نینچمه دوب و  هرقن  زا  اقباس  هک  ار  هناخ  نادواـن  درک و  دودـنارز  ار  هبعک  هناـخ  رد  دـلاخ  دـنک . نییزت  تسا  هتـسیاش  هکناـنچ  ار  دجـسم 
. درک الطم  ار  هناخ  لخاد  ياهنوتس 

یثراح هللا  دـیبع  نب  داـیز  هب  رفعج  وبا  دـندوب . تحاراـن  هبعک  رد  اـج  دوبمک  زا  جاـجح  روصنم ، رفعج  وبا  اـصوصخ  نایـسابع ، ناـمز  رد 
رفعج وبا  دندیزرو . عانتما  اههناخ  نتخورف  زا  مدرم  یلو  دیازفیب ؛ دجسم  نحص  هب  درخب و  ار  مارحلا  دجـسم  نوماریپ  ياههناخ  هک  تشون 
دراو هبعک )  ) هناخ رب  نانآ  ایآ  هک  سرپب  مدرم  زا  تفگ : ع )  ) ماما تشاذـگ . ناـیم  رد  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  ماـما  اـب  ار  هلأـسم  نیا  روصنم 
دراو هناخ  رب  ام  دـنتفگ : خـساپ  رد  نانآ  تفگ . مدرم  هب  ار  هلأسم  نآ  دایز  تشون و  هللا  دـیبع  نب  دایز  هب  روصنم  نانآ . رب  هناخ  ای  دـناهدش 

. میاهدش
بارخ اههناخ  دنک . ناریو  ار  مارحلا  دجسم  نوماریپ  ياههناخ  ات  تشون  دایز  هب  روصنم  دراد . قلعت  نآ  هب  هناخ  میرح  هک  دومرف  ع )  ) ماما
مارحلا دجـسم  رانک  رد  هبعک )  ) هناخ تهج  نیدب  دوب ، هودنلا  راد  فرط  زا  شیازفا  نیا  دیدرگ و  دجـسم  ءزج  زین  هودـنلا  راد  مامت  دـش و 

رد هبعک  نوچ  درازگ ، جـح  يرجه  لاس 160  رد  یـسابع  يدهم  داد . رارق  طسو  رد  ار  هناخ  هک  روصنم  رـسپ  يدـهم  نامز  ات  تفرگ  رارق 
زین دنزاس و  دجسم  ياضف  همیمض  يرادیرخ و  ار  هبعک  یقرش  بناج  ياههناخ  داد  روتسد  تشاد ، رارق  مارحلا  دجـسم  رانک  رد  نامز  نیا 

لیمکت ار  ردپ  هشقن  يداه  شرـسپ  تشذگرد و  يدهم  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  راک  نیا  دننک . هرـسکی  ار  دجـسم  فارطا  ياهیراومهان 
ود درک و  هفاضا  رمرم  نوتس  راهچ  داتشه و  دصراهچ و  دجسم  رد  دوزفا و  مارحلا  دجسم  تعـسو  رب  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  يدهم  درک .
نآ رد  ص )  ) دمحم ترضح  هک  ياهناخ  یکی  هکم ، رهش  مرتحم  رایسب  يانب  ود  زین  دیـشرلا  نوراه  درک . انب  هورم  افـص و  نایم  زبس  هرانم 

دجسم هب  دوب ، هدش  هماقا  نآ  رد  هنایفخم  تروص  هب  ناناملسم  تعامج  زامن  نیتسخن  هک  ار ، مقرا  هناخ  يرگید  دوب و  هدمآ  ایند  هب 
190 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. دوب هبعک  هناخ  زادـنامشچ  اب  یخاک  دـش  هتخاس  نوراه  نامز  رد  هک  يرگید  يانب  تخادرپ . نوراه  ردام  ار  راک  نیا  هنیزه  درک . لیدـبت 
تفالخ مایا  رد  دوب . نایکمرب  يارس  تفریم ، رامشهب  نامز  نآ  یگنهرف  زکرم  هک  يرگید  ربتعم  يانب  دش . هدیمان  نیرولب  هناخ  خاک  نیا 

، هدیبز هناخ  شزیر  نآ ، تلع  تخیرورف . مارحلا  دجـسم  رواجم  ياهقاور  یبرغ و  ناتـسبش  ياهراوید  زا  یتمـسق  279 ق ) - 256  ) دمتعم
لاس رد  ریمعت  نیا  داتـسرف و  دادغب  زا  ار  نامتخاس  دیدجت  هنیزه  دـمتعم  ردارب  قفوم  دوب . ناتـسبش  فقـس  يور  رب  یـسابع ، روصنم  رتخد 

هب ار  هودنلا  راد  هک  درک  تساوخرد  هفیلخ  زا  هکم  ریما  یـسابع ، دـضتعم  نامز  رد  تفای . نایاپ  ياهقباسیب  تانییزت  اب  يرمق  يرجه   272
تمس رد  هودنلا  راد  بناج  رد  قیمع  ینادرگربلیـس  هبعک  تینوصم  يارب  و  دش ...  هتفریذپ  يو  داهنـشیپ  دنک . لیدبت  هناگادج  يدجـسم 

320 - 295  ) ردتقم نارود  رد  تفای . همتاخ  يرمق  يرجه  لاس 284  رد  دیـشک و  لوط  لاس  هس  تاریمعت  نیا  دندرک ...  رفح  هبعک  یبرغ 
نارئاز زا  رفن  رازه  ود  دـندرک و  هلمح  هکم  هب  ناـیطمرق  يرمق  يرجه  لاس 317  رد  دنداد . هعـسوت  یبرغ  بناج  زا  ار  مارحلا  دجـسم  ق )

نآ دیما  هب  دندرب  امغی  هب  دوسالا  رجح  اب  هارمه  ار  هبعک  هنیجنگ  نامجاهم  دنتفرگ ...  يریسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  دنتشک و  ار  ادخ  هناخ 
هب ار  دوسالا  رجح  لاـس ...  زا 22  سپ  ماجنارـس  دـنناشکب ...  اجنآ  هب  ار  مدرم  دـنزاسب و  یهاگتدابع  ءاـسحا ) ياهرهـش  زا   ) رجه رد  هک 
زا ریغ  دنتـشاد و  هجوت  هنیدـم  هکم و  هب  رهاظ ، هب  دـنچره  دوخ ، تفالخ  نارود  رد  نایـسابع  دـندنادرگزاب . تشاد  قلعت  نآ  هب  هک  ییاج 

فیخ و  دوب - هتسب  نامیپ  هنیدم  مدرم  اب  ص )  ) دمحم ترضح  هک  یلحم  هبقع - ینم ، رد  يدجاسم  دنداد ، ماجنا  هبعک  رد  هک  یتاحالصا 
. دندرک انب 
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دندوب . هدش  میقم  يرداچ  رد  یتدم  فیخ  رد  ص )  ) لوسر ترضح  هک  هدش  هتفگ 
لاس رد  دوب . نایـسابع  نامز  تروص  نامه  هب  هبعک  هناخ  هکم و  عضو  یجرب ، کیلامم  نایبویا و  تموکح  نایمطاف و  تفـالخ  نارود  رد 

رادرس یلّقص  رهوج  يرجه   358
191 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

جح مسوم  رد  هکم  فیرـش  دوب . رارقرب  زین  رخاوا  نیا  ات  هک  درک  رارقرب  هکم  رد  ار  افرـش  تموکح  دمآ و  هکم  هب  یمطاف  هللا  نیدـل  زعملا 
تفای تفارـش  تموکح و  هکم  رد  زعم  فرط  زا  هک  یفیرـش  نیتسخن  دوب . رادهدـهع  ار  نایجاح  یتسرپرـس  تبقارم و  هکم و  ینابهگن  رما 

هک زعم  دشیم . هدناوخ  هبطخ  هللا  نیدل  زعملا  مان  هب  هکم  رد  وا  نامز  رد  دوب . رئأث  هب  بقلم  ینـسح  یـسوم  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رفعج 
لاس 455 ات  نیمرح  تموکح  دومن . بوصنم  نیمرح  تیالو  هب  امـسر  ار  يو  درک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دوب ، دنمـشناد  ّربدم و  يدرم 
زا هک  یـسیع ، نب  رثکم  یبویا ، نیدلا  حالـص  نامز  رد  دش . لقتنم  شردارب  باقعا  هب  سپنآ  زا  دوب ، یقاب  يو  هداوناخ  رد  يرمق  يرجه 

. دش هکم  فیرش  دوب ، دمحم  نب  رفعج  ياههداون 
هفیلخ ماـن  هب  هبطخ  نآ ، زا  سپ  هک  داد  روتـسد  درک و  یغلم  ار  وا  تموـکح  یبوـیا  نیدـلا  حالـص  درکیم ، فاـحجا  مدرم  هـب  وا  نوـچ 

رئأث نسح  نب  دمحم  نب  رفعج  فیرش  ردارب  هللا ، دبع  فیرش  هداون  هک  هداتق  فیرش  یتدم  زا  سپ  دوش . هدناوخ  نیدلا  حالـص  یـسابع و 
، سپنآ زا  یلو  دوب ؛ لقتـسم  يدـح  ات  يرمق  يرجه  لاس 630  اـت  افرـش  تموکح  دیـسر . تموکح  هب  يرمق  يرجه  لاـس 597  رد  دوب ،

رصم رب  لّوا  میلس  ناطلس  هک  يرمق  يرجه  لاس 922  رد  هکنیا  ات  دندوب  ماش  نمی و  يارما  عبات  ینامز  رصم و  ناهاشداپ  عبات  یهاگ  افرش 
بلاغ فیرـش  ندمآ  راک  يور  ات  مالـسا  ناهج  رب  ناکرت  تموکح  نارود  رد  نانآ  دندش . ینامثع  نیطالـس  عبات  تفای ، طلـست  نیمرح  و 

هب بلاغ  فیرـش  دنتفرگ . ورین  1201 ق ) - 1115  ) هیباهو بلاغ ، فیرـش  نامز  رد  دـندرک . ظفح  ناـکرت  هب  تبـسن  ار  دوخ  یگدرپسرس 
اشاپ یلع  دمحم  يرمق  يرجه  لاس 1228  رد  یلو  درک ؛ بوکرس  ار  اهنآ  ینامثع ، تلود  بناج  زا  رـصم  یلاو  اشاپ ، یلع  دمحم  کمک 
ياج هب  ار  ییحی  فیرش  داتسرف و  رصم  هب  درک و  ریسا  ار  فیرش  دوب ، هتخود  مشچ  زین  زاجح  هب  دنک و  لقتسم  ار  رـصم  تشاد  دصق  هک 

نب دمحم  فیرـش  دش و  عزتنم  رـصم  زا  زاجح  يرمق  يرجه  لاس 1256  رد  دـش . رـصم  عبات  زاجح  تموکح  نامز  نآ  زا  تشاـمگ و  وا 
دیجملا دبع  ناطلس  فرط  زا  امسر  نوع 
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نب زیزعلا  دبع  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دیـسر ، زاجح  تنطلـس  هب  نیـسح  فیرـش  لّوا  یناهج  گنج  زا  دعب  یلو  دیدرگ ؛ هکم  یلاو  ینامثع 

درک . دیعبت  سربق  هریزج  هب  ار  نیسح  فیرش  دش و  طلسم  وا  رب  دوعس 
یسدقم هتـشون  هب  تسا . مک  شیانهپ  لیم و  ود  دودح  نآ  يازارد  هک  تسا  ياهّرد )  ) یبعـش دننام  هکم  یلیم  هس  رد  ینم  هکم : تافاضم 

زج لاس  یقاب  رد  تسا و  دابآ  جـح  مسوم )  ) ياهزور رد  و  دراد ...  رارق  مرح  زرم  نورد  هکم و  یگنـسرف  کی  رد  هک  تسا  يرهـش  ینم 
یهاگرخ همیخ و  ینم  رد  نآ  مدرم  هک  تسا  یمالـسا  رهـش  رتمک  و  تسا ...  ندرک  ینابرق  ياـج  ینم  تسین ...  نآ  رد  یـسک  ناـنابهگن 

وبا هتـشون  هب  دراد . رارق  نآ  رد  ناطیـش ) مجر  لـحم   ) هرمج هک  تسا  يا  هندرگ )  ) هبقع هـکم  تمـس  زا  ینم  زاـغآ  رد  دنـشاب ...  هتـشادن 
نآ رخآ  رد  هبقع  هرمج  تسا و  مارحلا  دجـسم  برغم  رد  ینم  دـسیونیم : یفوتـسم  هللا  دـمح  تسا . عقاو  تافرع  هار  رـس  رب  ینم  ءادـفلا ،

دراد . رارق 
رارق هکم  يوس  هب  فیخ و  دجـسم  يـالاب  نیتـسخن  هرمج  تسین و  ینم  ءزج  هتبلا  تسا . عقاو  هکم  يوس  هب  ینم و  ناـیاپ  رد  هبقعلا ، ةرمج 

رد دناهتفر ، جح  هب  هک  یمدرم  خیرات ، نورق  یط  رد  هک  تسا  نآ  هبعک  تایـصوصخ  زا  دسیونیم : تارمج  یمر  هرابرد  هتـسر  نبا  دراد .
فرگـش و ياههناشن  لحم  اجنیا  رگا  هدوب و  رییغت  نودـب  هشیمه  لحم  نیا  یلو  دـناهدرک ؛ ناطیـش  مجر  هزیرگنـس  اب  تارمج  یمر  لحم 
زا نامدرم  ای  هتسشن  ار  اهگنس  نآ  زگره  لیس  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدمآرد  اههزیرگنس ) زا   ) یهوک تروص  هب  تسیابیم  دوبن  اههبوجعا 
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نیموس رد  و  نابرق )  ) دیع زور  رد  ار  نآ  هرمج  هک  تسا  ياهبقع  هکم  فرط  زا  ینم  زاغآ  رد  یسدقم ، هتشون  هب  دناهتفرگنرب . گنس  اجنآ 
( کسانم  ) زور
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تسا و عقاو  نیتسخن ) هرمج  هبقع و  ةرمج   ) ود نآ  نایم  مود  هرمج  فیخ و  دجسم  کیدزن  نیتسخن  هرمج  دننکیم و  راسگنـس  ریوصت ] ]
گنس و اب  هک  دراد  تخاسشوخ  ياهناکد  اههیرصیق و  اههاگراک و  اههاچ و  هبقع ، کیدزن ) . ) تسا ینم )  ) هبقع کیدزن  شبک  دجـسم 

دناهدش . انب  تسا ، فرشم  اهنآ  رب  هک  هوک  ود  نایم  جاس ، بوچ 
ینم یگنـسرف  کی  رد  هفلدزم  یـسدقم ، هتـشون  هب  دنرازگیم . زامن  دننامیم و  اجنآ  رد  ار  بش  هک  تسا  نایجاح  رارقتـسا  لحم  هفلدزم 

هفلدزم ار  اـجنآ  تهج  نآ  زا  دـسیونیم : توقاـی  دراد . ریبـث  هوـک  کـیدزن  بآ )  ) هکرب دـنچ  هراـنم و  هناخاقـس ، هناـخزامن ، تسا . عـقاو 
رد اّوح  و  ع )  ) مدآ ندمآدرگ  ببـس  هب  هک  دناهتفگ  یـضعب  دـننک . هتوتیب  عامتجا و  اجنآ  رد  یلو  دـنیآ ، درگ  ینم  رد  مدرم  هک  دـناهتفگ 
رد ار  حبص  و  اشع )  ) نتفخ و  برغم )  ) ماش زامن  نایجاح  تسا . نیمزأم  رّسحم و  نطب  نایم  نآ  ياج  و  تسا ...  هدش  هدناوخ  هفلدزم  اجنآ 

دنناوخیم . اجنآ 
اجنآ رد  جـح  مسوم  هب  نایجاح  هک  دوشیم  قالطا  ینکاما  هب  حالطـصا  رد  تسا و  راک  ماـگنه  راـک و  ياـج  ياـنعم  هب  تغل  رد  تاـقیم 

: زا دنترابع  اهتاقیم  دندنبیم . مارحا 
نب دـیز  ترجه ، موس  لاس  رخآلا  يداـمج  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تسا . قارع  مدرم  تاـقیم  هک  هکم ، یلیم  تشه  لـهچ و  رد  قرع  تاذ 

. ددنبب ار  شیرق  ناوراک  هار  ات  داتسرف  تشاد ، رارق  قارع  هداج  رد  قرع  تاذ  هذبر و  نایم  هک  دجن ، نیمزرس  زا  هدرق  هب  ار  هثراح 
رد تسا . بآ  ياههاچ  اب  کشخ  ییاج  هکم و  یلزنم  ود  رد  تسا  یهید  قرع  تاذ  دسیونیم : یسدقم  تفای . تسد  ناوراک  نیا  رب  دیز 

دننکیم . لیلهت  هب  زاغآ  قرع  تاذ  زا  قارع  مدرم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح 
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یـسدقم دـنوشیم . مرحم  نمی  ناـیجاح  ململی  رد  یبوـقعی  هتـشون  هب  تسا . نمی  مدرم  تاـقیم  نیّرـس  کـچوک  رهـش  یکیدزن  رد  ململی 
ءاعنـص و مدرم  تاقیم  نرق  يرگید  ململی و  یکی  . ) دندنبیم مارحا  ود  نآ  رد  هک  داد  رارق  تاقیم  ود  ار  نمی  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم :
، نمی تاقیم  ود  زا  یکی  ململی ، هرابرد  توقای  تسا .) هدـش  هداهن  تاقیم  ود  نمی  یلامـش  یبونج و  شخب  ود  يارب  نیارباـنب  تسا ؛ دـجن 
. تشاد رارق  زین )  ) لبج نب  ذاعم  دجسم  اجنآ  رد  دنتسبیم . مارحا  نمی  مدرم  اجنآ  هکم و  زا  بش  ود  هلـصاف  هب  هدوب  یهاگیاج  دسیونیم :
رد ياهرد  ار  ململی  مه  یـضعب  نآ . زا  بش  هس  ای  بش  ود  هلـصاف  هب  فیاط  هیحان  زا  تسا  یهوک  ململی  دسیونیم : یقوزرم  زا  لقن  هب  وا 

: دسیونیم نرق  هرابرد  توقای  تسا . هدوب  گنـسرف  تفه  تسیب و  هکم  ات  ململی  هلـصاف  یفوتـسم  هللا  دمح  هتـشون  هب  دناهتـسناد . هوک  نآ 
دراد . هلصاف  زور  هنابش  کی  هکم  ات  نرق  تسا . گنسرف  ود  دجن  هار  زا  هکم )  ) مرح ات  نرق  هلصاف  تسا . هدوب  اجنآ  مدرم  زا  ینرق  سیوا 

مدرم هک  تسا  عقاو  روش  يایرد  لحاس  رب  باذیع  یبوقعی ، هتشون  هب  تسا . خرـس  يایرد  يوس  نآ  رد  باذیع  ردنب )  ) رـصم مدرم  تاقیم 
. دـنربیم دـننکیم و  راب  اهیتشک  رد  ار  نآ  زج  جاع و  الط و  ناناگرزاب  دـنوشیم و  اهیتشک )  ) راوس نمی  زاجح و  هکم ، يوس  هب  اـجنآ  زا 

نیا زا  تسا و  عقاو  الط  ندعم  رـصم و  نیمز  هبون و  نیمز  و  هشبح )  ) شبح نایم  ناشیا  نیمز  دسیونیم : هجب  مدرم  فصو  رد  يرخطـصا 
زا سکره  هک  هدج  يوربور  تسا  يردنب  باذیع  تسا . هلـصاف  هلحرم  هد  دنیوگ ، باذیع  ار  نآ  هک  ایرد ، لحاس  رب  ینـصح  هب  ات  ندعم 

میدیسر باذیع  رهش  هب  يرمق  يرجه  لاس 442  لوالا  عیبر  متسیب  تسا : هتشون  ورـسخ  رـصان  ددنب . مارحا  اجنآ  زا  دیآ  ایرد )  ) يوس نآ 
. تسا هداهن  ایرد  رانک  رب  رهش  نیا  ... 

196 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
 ... رهش نیا  رد  دیآ ...  اجنآ  اهیتشک  نمی  رابگنز و  هشبح و  زا  هک  تسا  یهاگجاب  تسا . رـصم  ناطلـس  هب  قلعتم  و  دراد ...  هنیدآ  دجـسم 
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یـسیردا دنـشورفب . دـنرآ و  اجنآ  هب  بآ  نایواجب  دوش ، عطق  ناراـب  بآ  دـتفا و  قاـفتا  رگا  ناراـب و  بآ  اـّلا  دـشابن ، همـشچ  هاـچ و  بآ 
: دسیونیم

نایم تسا و  ییایرد  هرگ  کی  اجنآ  ایرد  يانهپ  دنوریم و  هّدج  هب  باذیع  زا  تساههاچ ...  زا  اهنآ  یندیماشآ  بآ  دنهایس و  اجنآ  مدرم 
. تسا هلصاف  زور  هنابش  کی  لحم  ود  نیا 

نیمزرـس یحاون  همه  هب  باذیع  مدرم  تسا . رـصم ) ناطلـس   ) عبات دوخ  وا  هک  دراد  تماقا  هجب  مکاح  فرط  زا  يایلاو  باذـیع  رهـش  رد 
نایهام يدایص  ياهقیاق  اب  باذیع  رهـش  رد  دنروآیم . تاینبل  لسع و  نغور و  اجنآ  زا  دننکیم ، شورف  دیرخ و  دنراد و  دمآوتفر  هجب 

: دسیونیم توقای  دننکیم . دیص  دنکاروخشوخ ، معطشوخ و  هک  ار  يدایز 
وبا دنیآیم . رـصم )  ) دیعـص يوس  هب  ندع  زا  هک  تسا  ییاهیتشک  هاگردنب  مزلق . يایرد  لحاس  رب  تسا  یکچوک  يردنب )  ) رهـش باذـیع 

یخرب دننادیم و  رصم  یحاون  زا  ار  نآ  یضعب  دناهدرک . فالتخا  رگید ، ياج  ای  تسا  رـصم  ءزج  باذیع  هکنیا  هرابرد  دسیونیم : ءادفلا 
. دناهدروآ رامش  هب  هشبح  ياهرهش  زا  ار  نآ  مه  ياهدع  دناهتفرگ و  هجب  ياهرهش  زا  ار  نآ 

هّدـج يوس  هب  باذـیع  زا  دـنوشیم و  راوس  یتشک  رب  رـصم  زا  هک  ینایجاح  نمی و  ناناگرزاب  يارب  تسا  یهاـگرگنل  باذـیع  لاـحرههب 
دنوریم .

تسا . هدوب  میلس  ینب  زا  یموق  هاگیاج  هفحج  یبوقعی  هتفگ  هب  دوب . ماش  مدرم  تاقیم  هفحج ،
تـشاد هلـصاف  هلحرم  کـی  هکم  اـب  هک  هنارعج  هب  هرمع  ماـگنه  هب  هکم  یلاـها  یلو  تسا ؛ هدوـب  هکم  هنیدـم و  مدرم  تاـقیم  هفیلحلا ، وذ 

تسا . هدوب  هار  زور  هدزای  هکم  ات  هفیلحلا  وذ  زا  یفوتسم ، هللا  دمح  هتشون  هب  دنتسبیم . مارحا  دنتفریم و 
ردنب نیا  دنیآیم ، هکم  هب  باذیع  زا  هک  تسا  ینایجاح  تاقیم  هکم و  ردنب  هّدج ،
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هّدج دسیونیم : يرخطصا  تسا . هدوب  ایرد  لحاس  رد  هکم  تافاضم  زا  هّدج  یبوقعی  هتشون  هب  دش . انب  نآ  رانک  رد  هبیعش  بیرخت  زا  سپ 
مدرم اب  نآ  مدرم  یناگرزاب  تسا و  رهـش  نیرتدابآ  هکم  زا  دـعب  زاجح  رد  تسا و  رایـسب  نآ  تراجت  و  نادابآ ، تسا و  هکم  مدرم  هضرف 
ياراد رهـش  دنتـسه . یهّفرم  ناناگرزاب  نآ  مدرم  تسا . رـصم  نمی و  زادناراب  دسیونیم : ردـنب  نیا  هرابرد  یـسدقم  تسا . ناریا )  ) سراپ

رد اهیناریا  دادعت  دنروآیم ، رود  هار  زا  ار  یندیماشآ )  ) بورشم بآ  یلو  تسوراب ؛ نآ  فارطا  هدش و  عقاو  رازاب  رد  هک  تسا  يدجـسم 
هتـشون هب  تسا . مرگ  رهـش )  ) ياوه تسابیز و  میقتـسم و  تسار و  رهـش  ياـههچوک  دـنراد . زیگناتفگـش  ياـهخاک  تسا . رایـسب  اـجنآ 

. تسا يدابآ  گرزب و  رهش  هّدج  تسا . هلصاف  لیم  لهچ  ود ، نآ  نایم  تسا و  هکم  مدرم  ردنب  شیپ  هّدج  یسیردا ،
ياهرهـش زا  يرهـش  چیه  مدرم  هکم ، زا  دعب  و  تسوکین ...  ناشلاح  دنناوارف و  لاوما  بحاص  دنمتورث و  شمدرم  ناوارف و  نآ  یناگرزاب 

ار تاقدـص  هک  تسا  هکم  یمـشاه  ریما  فرط  زا  اورنامرف )  ) یلاو کی  هّدـج  رد  دنتـسین . لاحوکین  دـنمتورث و  هدـج  مدرم  دـننام  زاـجح 
فلتخم تاـهج  هب  هـک  دـنراد  رایـسب  ياـهیتشک  هدـج  مدرم  درادیم . ساـپ  ار  اـهنآ  قوـقح  دروآیمرب و  ار  مدرم  تاـجایتحا  دریگیم و 

رتشیب هک  مزلق  يایرد  لحاس  رب  تسا  یکچوک  رهش  هّدج  دسیونیم : ریبج  نبا  تسا . رایسب  هاگدیص  یهام  دیص  يارب  هدج  رد  دنوریم و 
ییاهقاتا اهنآ  يالاب  هقبط  رد  هک  دـناهتخاس  زین  لگ  گنـس و  اب  ییاهارـسنامهم  اجنآ  رد  تسا و  ین ) زا  هدـش  هتخاس   ) نیین نآ  ياـههناخ 

نهک يراثآ  اتسور  نیا  رد  دنیاسآیم . اهنآ  زارف  رب  امرگ  دنزگ  زا  ماگنه  بش  مدرم ، هک  دراد  ییاهماب  دناهدروآرب و  اههرجح  نوچ  نیین 
یقاب ریبج ) نبا  نامز   ) زورما ات  نهک  رهـش  نوماریپ  يوراب  راوید و  رثا  هدوب و  يرهـش  نیـشیپ  راگزور  رد  دـهدیم  ناـشن  هک  دراد  دوجو 

ود هدـج  تسا ...  هدوب  داهن ، هکم  هب  يور  هک  ماگنه  نادـب  اّوح ، لزنم  دـنیوگ  هک  تسا  راوتـسا  یناتـساب و  يدـبنگ  اـجنآ  رد  زین  تسا و 
هب هک  دراد  دجسم 
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تبـسن دیـشرلا  نوراـه  هب  ار  نآ  ياـنب  یخرب  هک  دراد  سوـنبآ  بوـچ  زا  نوتـس  ود  دجـسم  ود  نـیا  زا  یکی  تـسا . بوـسنم  مود  هـفیلخ 
ییاهزیراک رهش  نوریب  رد  دنتسه ...  يرفعج  ینیسح و  ینسح و  يولع  تاداس  زا  نآ ، فارطا  کچوک و  رهش  نیا  مدرم  رتشیب  دنهدیم .

رد ییاههاچ  اجنآ  رد  هک  تسا  هدوب  اهیناریا  هب  قلعتم  نهک )  ) ياهتمـسق نیا  دـنیوگ  دراد . ناشتمدـق  رب  تلالد  اهنآ  عضو  هک  نهک  تسا 
زا نآ  فارطا  و  رهـش )  ) نیا مدرم  رتشیب  تسا ...  هدوب  هاچ  هقلح  تصـش  دصیـس و  زا  شیب  اهنآ  رامـش  هک  دندوب ...  هدـنک  اههرخـص  لد 
(، ع  ) یلع نب  نسح  نادنزرف  زا  یسیع ، نب  رثکم  فیرـش  نیمرح  رب  دنفلتخم ...  ياهنییآ  بهاذم و  رب  هک ...  دنتـسه  ییاههورگ  اههقرف و 

دشابن . دوخ  راوگرزب  رابت  سنج  زا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا و  يراکاطخ  درم  هک  دنکیم ، تموکح 
لوسر رب  ار  هار  شیرق  رافک  هک  تسا  ییاجنامه  دراد و  رارق  مرح  رد  شرگید  تمـسق  لح و  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  یلحم  هّیبیدح 
ترجه مشش  لاس  هدعقیذ  رد  ص )  ) ربمایپ يدوعسم ، هتشون  هب  تسا . هار  رتشیب  زور  کی  مارحلا  دجسم  ات  هیبیدح  زا  دنتسب ...  ص )  ) ادخ

هکم و یلیم  هن  رد  هک  هّیبیدح  رد  شترضح  دندش . هکم  هب  وا  دورو  عنام  ناکرـشم  دمآ ...  هّیبیدح  هب  جح  دصق  هب  رفن  دصـشش  رازه و  اب 
: دسیونیم توقای  دش . هتسب  رفس  نیمه  رد  زین  ناوضر  تعیب  درک . تماقا  تشاد  رارق  مرح  رانک  رب 

هدـناوخ هدـش ، عقاو  هرجـش  دجـسم  کـیدزن  و  یلع ) رئب   ) تساـجنآ هک  یهاـچ  ماـن  هب  تسین و  گرزب  تسا و  هناـیم  يايداـبآ  هیبیدـح 
لح و رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  یعـضوم  هیبیدح  دـیوگیم : ءادـفلا  وبا  دـندرک . تعیب  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  دوب  اجنیا  رد  دوشیم .
. دنتشادزاب ادخ  هناخ  ترایز  زا  ار  وا  دنتفرگ و  ص )  ) ادخ لوسر  رب  ار  هار  ناکرشم  هک  تسا  ییاجنامه  تسا و  مرح  رد  شرگید  تمسق 

دراد . رارق  مرح  لباقم  هیبیدح  هللا ، دمح  هتشون  هب 
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ینایعیـش هاگتاقیم  هرجـش  دراد . رارق  هکم  هنیدم - هداج  رانک  رد  هنیدم  یمین  خـسرف و  کی  رد  هدوب ، یلع  رئب  نآ  مان  هک  هرجـش ، دجـسم 
تلیـضف رد  یثیدح  نآ  قاط  فرط  کی  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  هرجـش ، دجـسم  دـننکیم . تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  هک  تسا 

ۀعلق مان  هب  یگرزب  هبارخ  هعلق  نادـیم  کی  هلـصاف  هب  دجـسم  نیا  تسار  تمـس  رد  دناهتـشون . ص )  ) لوسر ترـضح  زا  زاـمن ، دجـسم و 
ات نآ  راثآ  اـما  تشاذـگ ؛ یناریو  هبور  مکمک  دوب ، اـهیدوهی  نآ  زا  ص )  ) ربماـیپ تثعب  زا  لـبق  هک  هعلق  نیا  تسا . ناـیامن  قیقعلا  نوصح 

تسا . هدنام  یقاب  نونک 
هک تسا  ياهعلق  نافـسع  دـسیونیم : یـسیردا  تسا . هکم  تافاضم  زا  یبوقعی  هتـشون  هب  هکم و  هفحج و  نایم  تسا  يروخـشبآ  نافـسع 

هتـشون هب  دـنراد . تماقا  اجنآ  رد  هنیهج  هلیبق  زا  یهورگ  تسا و  نیریـش  نآ  ياـههاچ  بآ  تسا و  هار  لـیم  هد  دودـح  اـیرد  نآ و  ناـیم 
ءادفلا وبا  تسا . عقاو  هکم  یلیم  رد 36  دراد و  زبسرس  عرازم  اهناتسلخن و  عماج و  دجسم  هک  تسا  یگرزب  هد  روخشبآ و  نافـسع  توقای 

دراد . هلصاف  هلحرم  کی  تسا ) نآ  لامش  رد  هک   ) صیلخ ات  نایجاح و  يارب  تسا  یهاگتحارتسا  دیوگیم :
دناهتفگ . بّصحم  نآ  هب  تسا  رازگیر  نوچ  تسا و  رتکیدزن  ینم  هب  ینم و  هکم و  نایم  تسا  یهاگیاج  بّصحم 

هب رابتفه  درک ، بورغ  باتفآ  نوچ  تفگ : وا  هب  دـناشن و  فرعم  رد  درب و  اجنآ  هب  ار  ع )  ) مدآ ع )  ) لیئربج هک  تسا  ییارحـص  تافرع 
رد یلو  تسین ، مرح  رد  تافرع  يرخطصا ، هتـشون  هب  دناهتفگ . تافرع  ای  فارتعا ) لحم   ) فرعم ار  اجنآ  ورنیا  زا  نک ؛ فارتعا  تهانگ 

ییاههناخ اجنآ  رد  هکم  مدرم  هزبرخ . هناودـنه و  زبس  ياهرازتشک  اب  تسا  یهید  تاـفرع  دـسیونیم : یـسدقم  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زرم 
اجنآ رد  ار  هفرع  زور  هک  دنراد 
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زامنشیپ هک  دناهتخاس  يریت  تسا . یبآرپ  تانق  اههچضوح و  اههناخاّقس و  اجنآ  رد  تسا ...  نایجاح  فقوم  هفرع )  ) تافرع دننارذگیم .

رد فقوت  جـح  ماگنه  یلو  دـنیآیم ، درگ  تافرع  هنارک  رب  هاگزامن  هب  کیدزن  ياههپت  رب  وا  درگ  مدرم  دتـسیایم و  نآ  تشپ  اـعد  يارب 
ياههناشن تافرع  ياهزرم  رد  دوشیم . بجاو  وا  رب  ینابرق  کی  دـیآ  نوریب  تافرع  زا  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  سکره  تسین و  زیاج  هّرد 
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رب ار  اهتما  ع )  ) لیئربج اجنآ  رد  تسا ...  تافرع  ناـمه  هفرع  دـسیونیم : توقاـی  دـناهتخاس . رجآ  زا  يربنم  هاـگزامن  رد  تسا و  يدـیفس 
زین یـضعب  دنتخانـش و  اجنآ  رد  ار  رگیدکی  تشهب  زا  ندمآ  دورف  زا  دعب  اوح  و  ع )  ) مدآ هک  دنیوگ  زین  ياهدـع  دناسانـش ...  ع )  ) میهاربا

دننکیم . فارتعا  ناشهانگ  هب  اجنآ  رد  مدرم  هک  دناهتفگ 
زیرک نب  رماع  نب  هللا  دبع  هب  هک  تسا  ياهمـشچ  دجـسم و  اجنآ  رد  ددنویپیم . تافرع  هب  شیاهتنا  هک  هوک  ود  نایم  تسا  ياهّرد  نیمزأم 

: دسیونیم توقای  تسا . مرح  زرم  اجنآ  تسا و  عقاو  تافرع  زا  رتولج  لیم  ود  هلصاف  هب  نیمزأم  یسدقم  هتشون  هب  تسا . بوسنم 
دوشیم . یهتنم  هنرع  نطب  هب  شنایاپ  هتفرگ و  رارق  هوک  ود  نایم  هّرد  نیا  هکم و  رد  تافرع  مارحلا و  رعشم  نایم  تسا  ییانگنت  نیمزأم 
هلیبق نکـسم  مالـسا  تیلهاج و  رد  تسا . هدـش  عقاو  یناتـسهوک  ياهقطنم  رد  هک  هکم  بونج  یلزنم  ود  رد  تسا  یکچوک  رهـش  فیاـط 

ياهفالخم زا  یفالخم  فیاط  دسیونیم : هتسر  نبا  تسا . هدوب  هکم  ریما  تموکح  همیمـض  نایوما  تفالخ  نارود  رد  تسا و  هدوب  فیقث 
رد هدوب ، فورعم ]  ] شزیوم دـناهدروآیم . هکم  هب  هویم  اجنآ  زا  هتـشاد و  شوخ  ییاوه  هدوب ، یکچوک  رهـش  مراـهچ  نرق  رد  تسا . هکم 

هتسبیم و خی  بآ  هوک ، نیا  يالاب  رد  تسا . هدوبن  تشاد ، رارق  نآ  هنماد  رد  فیاط  هک  ناوزغ  هوک  رس  زا  رتدرس  ییاجچیه  هکم  فارطا 
: دسیونیم ملاعلا  دودح  بحاص  تسا . هدشیم  فیاط  ياوه  لادتعا  ثعاب 
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ياوه اـب  تسا  يرهـش  تسا : هتفگ  رهـش  نیا  فـصو  رد  یـسدقم  دزیخ  مرچ )  ) میدا يو  زا  هوـک و  نماد  رب  درخ  تسا  یکرهـش  فیاـط 

هلیبق هناخ  فیاط  دنور . اجنادب  دنک  هتـسخ  ار  هکم  ناهاشداپ  امرگ  هاگره  تساجنآ ...  زا  هکم  ياههویم  رتشیب  درـس . بآ  یماش و  کنخ 
. دراد هتـسویپ  مههب  ياـهرازتشک  تسا . ناوارف  شاهویم  لدـتعم و  شیاوه  اراوگ و  شیاـهبآ  ندـمتم . کـچوک و  تسا  يرهـش  فـیقث و 

يدـنمتورث ناناگرزاب  فیاط  رد  دـنربیم . هکم  هب  ار  اـجنآ  هویم  رتشیب  دـنربیم . قاـفآ  همه  هب  هک  دراد  فورعم  ياهریـش  رایـسب و  روگنا 
هب دوب  ياهندرگ  هکم  فیاط و  نایم  توقای ، هتشون  هب  تساهبنارگ . یلاع و  رایسب  هدش  یغابد  ياهتـسوپ  اهنآ  تورث  هک  دننکیم  یگدنز 
رتش فیدر  هس  هار  نیا  يانهپ  رد  هک  درک  دابآ  نانچ  ار  هندرگ  نیا  هار  يرجه  لاس 430  رد  نمی  بحاص  هکم . ات  هار  زور  فصن  هلصاف 
نآ درگ  هب  هک  يراوید  اـب  رهـش  دراد . رارق  يدوگ  رد  اـههوک  رد  ندوـب  روـصحم  ببـس  هب  فیاـط  دـندرکیم ...  تکرح  ناـشیاهراب  اـب 

زاجح هطقن  نیرتدرـس  فیاط  دسیونیم : دـنکیم و  دـییأت  ار  وا  راتفگ  ءادـفلا  وبا  توقای ، زا  دـعب  نرق  کی  تسا . روصحم  هدـش  هدیـشک 
دـنکیم و هراشا  فیاط  ریجنا  ولاتفـش و  روگنا و  امرخ ، تاـغاب  لوصحم  هب  هطوطب  نبا  ددـنبیم . خـی  نآ  هوک  هلق  يـالاب  رد  بآ  تسا و 

یناهارف ینیـسح  نیـسح  دمحم  ازریم  دنربیم . هیده  تسا ، هکم  ياهطابر  نیرتهب  زا  هک  عیبر  طابر  هب  ار  اههویم  فیاط  مدرم  دـسیونیم :
تسا و عقاو  لزانملا  نرق  یگنـسرف  مین  رد  فیاط  هبـصق  دسیونیم : تسا ، هدـید  ار  فیاط  يرمق  يرجه  ات 1303  ياهلاس 1302  رد  هک 

دراد . ياهدش  يراکدیفس  یلاع  دبنگ  هاگترایز و  هک  تساجنآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  سابع  نب  هللا  دبع  هاگمارآ 
ادخ لوسر  باحـصا  رب  هراق  لضع و  بارعا  هک  تسا  هقطنم  نیا  رد  دراد . رارق  فیاط  هکم و  نایم  هک  تسا  زاجح  نکاما  زا  یکی  عیجر 

دندرک . تنایخ  (ص )
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هماهت

هژاو اب  هماهت  هژاو  دـیاش  تسا .) هدـش  عقاو  ةارـسلا  لبج  ایرد و  نایم  هک   ) تسا خرـس  يایرد  دادـتما  اب  يزاوم  کیراب  هنارک  نامه  هماهت 
نهک یماس  هژاو  نیا  هشیر  هک  منآرب  نم  دـیوگیم : یلع  داوج  دـشاب . هتـشاد  دـنویپ  يربع  رد  موهت  و  ایرد ) ياـنعم  هب   ) یلباـب رد  وتماـیت 
رییغت ایرد  هنارک  فلتخم  طاقن  رد  هماهت  يانهپ  دراد . طابترا  خرـس ) ياـیرد  لـحاس   ) كاـنمن مرگ و  رایـسب  ياهنارک  ياهبیـش  اـب  تسا و 

. دسریم لیم  هاجنپ  هب  اهاج  یضعب  رد  دنکیم .
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نیا رد  هک  يروطهب  تسا ، رتشیب  قرـشم  رد  نمی  هماهت  عافترا  دـناهتفگ . نمی » هماهت  ، » تسا عقاو  نمی  لباقم  رد  هک  ار  هماـهت  زا  یتمـسق 
زین نییاـپ )  ) هلفاـس اـی  روغ  ندوب ، فرژ  ببـس  هب  ار  هماـهت  دوشیم . لیدـبت  یناشفـشتآ  یکهآ و  ياهگنـس  زا  ییاـههپت  هب  نیمز  تمـسق 

جارخ درکیم و  تراظن  هماهت  رب ...  هیداب  یناریا )  ) نابزرم فرط  زا  یلماع  دسیونیم : هدرمش و  مود  میلقا  زا  ار  هماهت  هتسر  نبا  دناهتفگ .
رد مزلق ، يایرد  هب  برغ  رد  هک  تسا  ییاههوک  هماهت  دـسیونیم : هماهت  هدودـحم  هراـبرد  يرخطـصا  درکیم . يروآعمج  ار  یحاون  نآ 

نمی هماهت  اب  قبطنم  ارهاظ  فصو  نیا  دوشیم . دودحم  ءاعنص  رهش )  ) هب بونج  رد  هکم و  هب  لامش  رد  نارجن ، هدعـص و  تیحان  هب  قرش 
. تسا

: دسیونیم یـسدقم  تسا . عقاو  بدنم  لحاس  هقفالغ و  لحاس  لباقم  رد  دیبز  هیحان  هبذادرخ  نبا  هتـشون  هب  تسا . نمی  هماهت  زکرم  دـیبز 
هدش هرهـش  نمی  دادغب  هب  هک  تخاسشوخ  ربتعم و  يرهـش  تسا . ناهاش  هاگیاج  نمی و  رهـش  ردام  ود  زا  یکی  نمی و  هماهت  هبـصق  دیبز 

. دننکیم یگدنز  نابیدا  ناگرزب و  نادنمشناد ، ناناگرزاب ، رهش  نیا  رد  تسا .
راهچ اب  تشخ )  ) لگ زا  ییوراب  رهـش  تسا . هزیکاپ  شیاههبامرگ  نیریـش و  شبآ  ياههاچ  تسا . كرابم  يرهـش  شناـنکاس  يارب  دـیبز 

هکم زا  تساهرازتشک . اههید و  رهش  فارطا  دراد . قرابش  هزاورد  ماشه و  هزاورد  ندع ، هزاورد  هقفالغ ، هزاورد  ياهمان  هب  هزاورد 
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اهرازاب زا  رود  رهـش  عماج  دجـسم  تسابیز . عیـسو و  شیاـههناخ  تسا . رجآ  زا  شیاـهنامتخاس  رتشیب  تسا . رتزهجم  رتگرزب و  رتداـبآ و 
گنت و شیاهرازاب  تسین . نآ  دـننام  يرهـش  نمی  رد  تسا . هدیـشک  رهـش  يارب  يزیراک  دایز  نبا  مان  هب  دـیبز  ماکح  زا  یکی  دراد . رارق 

حاجن يرمق  يرجه  لاس 410  رد  تسا . سرواگ  ترذ و  نآ  مدرم  كاروخ  رتشیب  تسا . كدـنا  اجنآ  رد  هویم  نارگ و  اهتمیق  کـیراب و 
یـسابع تفالخ  هاگتـسد  اب  دز و  هکـس  دوخ  مان  هب  درک و  روگ  هب  هدـنز  ار  ناجرم  شمالغ  اجنآ و  ریما  سیق  فرـصت و  ار  دـیبز  یمان ) )

دمحم یضاق  هکنآ  ات  تسشن  شیاج  هب  نالهک  وا  مالغ  دش و  هتـشک  يزینک  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 452  رد  درک ...  رارقرب  هدوارم 
دیبز رب  تشک و  ار  یحیلص  دمحم  نب  یلع  حاجن ، نب  دیعـس  يرمق  يرجه  لاس 473  رد  تفای . تسد  دیبز  رب  یحیلـص  ینادمه  یلع  نب 

 ... تفای تسد  حاجن  نب  دیعس  رب  مرکملا  یلع  نب  دمحا  رد 477  دعب  یکدنا  دش . طلسم 
هبطخ نایسابع  مان  هب  وا  درک . فرصت  ار  اجنآ  تخات و  دیبز  هرامالا  راد  رب  ناهگان  حاجن  نب  شایج  لاس 482  رد  درک . فرصت  ار  دیبز  و 

لاس رد  حاجنا  لآ  تلود  تشذگرد . لاس 498  رد  يو  دندناوخیم .) هبطخ  رـصم  یمطاف  يافلخ  مان  هب  نایحیلـص  هک  یلاح  رد   ) دناوخ
حالص ردارب  هاشناروت ، هلودلا  سمـش  يرجه  لاس 569  طـساوا  رد  دـش . ضرقنم  یجراـخ  يدـهم  نب  یلع  تسد  هب  يرمق  يرجه   554

، دنک يریگولج  اهنآ  تفرشیپ  زا  هک  دنتفاین  اجنآ  رد  ار  یسک  دندیسر و  رهش  راوید  هب  نایرصم  یتقو  دیشک . رکشل  نمی  هب  یبویا ، نیدلا 
اب يدهم ، نب  یلع  نب  یبنلا  دبع  دیبز ، ریما  دندروآرد . فرصت  هب  تنوشخ  اب  ار  رهـش  دنتفر و  الاب  نآ  زا  دنتـشاذگ و  راوید  رب  ییاهنابدرن 

دیبز رد  ماگنه  نیا  رد  درپس . دوخ  يارما  زا  ذقنم  نب  لماک  نب  كرابم  هب  ار  دیبز  تموکح  هاشناروت  هلودلا  سمـش  دش . ریـسا  شرـسمه 
نوریب ار  اجنآ  ریما  ذـقنم  نب  ناطح  تفاـی و  تسد  دـیبز  رهـش  رب  هبآغلتق  يرمق  يرجه  لاس 577  رد  دش . هدـناوخ  هبطخ  نایـسابع  مان  هب 

هبآغلتق دعب  یکدنا  یلو  درک ،
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، یبویا نیدلا  حالص  ردارب  نیکتغط ، مالسالا  فیس  هک  یماگنه  لاس 578  رد  تفای . تسد  دیبز  رب  ذقنم  نب  ناطح  اددجم  تشذـگرد و 
راگزور رد  هک  تسا  نمی  رد  يروهشم  رهش  دیبز  توقای  هتشون  هب  درب . هانپ  نمی  ياهژد  زا  یکی  هب  ذقنم  نب  ناطح  دیـسر ، دیبز  رهـش  هب 

دـنکیم و دـییأت  ار  وا  ياههتفگ  ءادـفلا  وبا  توقای ، زا  دـعب  نرق  کـی  دـش . اـنب  داـیز ) نب  دـمحم  تسد  هب   ) لاس 204 هب  یـسابع  نومأـم 
: دیوگیم اجنآ  فصو  رد  هدید  ار  دیبز  دوخ  هک  هطوطب  نبا  تسا . نمی  هضرف  دراد و  هزاورد  تشه  هک  دراد  ياهراب  دسیونیم :

هب يرهش  ءاعنـص  زا  دعب  نمی  روشک  رد  دراد ، هلـصاف  خسرف  لهچ  ءاعنـص  ات  دوریم و  رامـشهب  نمی  كاخ  ءزج  هک  گرزب  تسا  يرهش 
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تسا عقاو  ایرد  زا  رود  تشد و  نایم  رد  دیبز  تسا ، ناوارف  زوم  هویم و  بآ و  رایسب و  غاب  رهش  نیا  رد  تسین ، دیبز  يدنمتورث  یگرزب و 
يوراـبیز عبطفیطل و  يوـخشوخ و  نآ  مدرم  دراد . ناوارف  لـخن  دـشابیم ...  اـجنآ  ياهرهـش  نیرتاـبیز  زا  هکلب  نمی  زکارم  زا  یکی  و 

رهش و مدرم  زا  یسک  زور  نیا  رد  دنوریم ؛ امرخ  ياهغاب  هب  دننکیم و  لیطعت  ار  هبنش  زور  ره  ناتـسبات  ناتـسمز و  دیبز  مدرم  دنتـسه ... 
رتش لـمحم و  راوس  اـهنز  دـننکیم ؛ هضرع  رهـش  نوریب  رد  ار  دوخ  عاـتم  اولح  هویم و  ناگدنـشورف  دـنامیمن ؛ هناـخ  رد  ناـگناگیب  یتـح 

دنقالخا . مراکم  ياراد  نیما و  نیدتم و  حلاص و  یمدرم  امومع  دیبز  نادنمشناد  املع و  دنزادرپیم ...  شدرگ  هب  دنوشیم و 
. دوریم رامشهب  نمی  هماهت )  ) لحاوس زا  ایرد و  لحاس  رد  هک  تسا  هکم  تافاضم  زا  یبوقعی  هتـشون  هب  نمی . هماهت  رد  تسا  يرهـش  ّرثع 

: دسیونیم نآ  فصو  رد  یسدقم 
تیحان و نآ  هبـصق  تسا . هزاوآرپ  وکین و  گرزب ، يرهـش  ّرثع  دـنیابیز . شیاهرهـش  دراد . هناگادـج  یهاشداپ  تسا ، يرابتعا  اب  تیحاـن 

دنروآیم رود  هار  زا  ار  یندــیماشآ )  ) بآ دراد ...  اـبیز  یعماـج  دجــسم  داـبآ و  يرازاـب  دوریم . رامــشهب  هدعــص  ءاعنــص و  هاــگرد 
اجنآ دیاوف  تسا ...  هلصاف  هار  زور  هد  هکم  رهش و  نیا  نایم  توقای  هتفگ  هب  تسا . فیثک  شیاههبامرگ 

209 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دسریم . رانید  رازه  دصناپ  هب  لاس  رد 

یسدقم دوب . ّرثع  هیحان  ياهرهش  زا  یلح  تسا . هدرک  دای  هکم  هب  میحس  يذنالوخ  هار  زا  نخس  نمـض  هبذادرخ ، نبا  رابنیتسخن  ار  یلح 
یکچوک رهـش  یلح  یـسیردا ، هتـشون  هب  دراد . دوجو  شیاسآ  هنوگهمه  نآ  رد  تسا و  هفرم  نادابآ و  يردنب  دـسیونیم : نآ  فصو  رد 

دنیآیم و اجنآ  هب  نمی  زا  هک  تسا  یناسک  ردنبشیپ  رهش  نیا  دوشیم . باختنا  هماهت  ریما  فرط  زا  اجنآ و  مدرم  زا  شیاورنامرف  تسا و 
زا یلح  زا  دوشیم . هدروآ  اجنآ  هب  زیچهمه  دوشیم و  هتفرگ  جاب  ناگدنوشجراخ  ناگدـنوشدراو و  زا  یلح  رد  دـنوریم . الاب  هب  مزلق  زا 

ایرد لحاس  رب  نمی و  رد  يرهـش  یلح  دـیوگیم : ینمی  هرامع  زا  لقن  هب  توقای  تسا . هار  زور  جـنپ  بونج  رد  ّرثع  رهـش  ات  یکـشخ  هار 
هک دنکیم  هراشا  ءادـفلا  وبا  توقای ، زا  دـعب  نرق  کی  تسا . هلـصاف  هار  زور  تشه  هکم  ات  هار و  زور  کی  نیّرـس  نآ و  نایم  تسا ؛ عقاو 

یلح و ّرثع و  دـسیونیم : نودـلخ  نبا  دـننادیم ، دـیبز  لاـمعا  زا  ار  یلح  یـضعب  تسا . فورعم  بوقعی  نب  یلح  هب  ّرثـع  هیحاـن  رد  یلح 
نیا سپـس  دـمآرد ؛ داـیز  نب  شیجلا  وبا  تعاـطا  هب  نامیلـس  هکنآ  اـت  دوـب ...  فرط  نب  نامیلـس  تسد  رد  فرط و  ینب  لاـمعا  زا  هجرش 

داتفا . دندوب ، هکم  يارما  زا  هک  نسحلا ، ینب  زا  ناینامیلس  تسد  هب  یحاون 
. دربیم مان  زین  ار  هجرـش  هاگردـنب  نازاج  مکح و  ياـهفالخم  لاـبند  هب  هبذادرخ  نبا  راـبنیتسخن  تسا ، نمی  هماـهت  رداـنب  زا  یکی  هجرش 
: دـسیونیم نآ  فصو  رد  یـسدقم  تسا . هتـسناد  ضیرقلا  ۀجرـش  مان  هب  ایرد  رانک  رب  نمی و  ات  هکم  نایم  لزاـنم  زا  ار  رهـش  نیا  یبوقعی 

رود هار  زا  ار  نآ  بورــشم  بآ  هدـش و  هتخاـس  تـشخ  زا  رهــش  تساـجنآ . رد  هّدـج  ندـع و  ترذ  راـبنا  اـیرد . هـنارک  رب  تـسا  يرهش 
تسا عقاو  نمی  نیمزرس  يادتبا  رد  هکم و  یحاون  زا  هجرش  توقای ، هتشون  هب  تسا . عقاو  ایرد  هنارک  رب  رهش  عماج  دجسم  دنروآیم ،
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هتفگ هک  مدید  هنضاح  نبا  طخ  هب  هیشاح  باتک  رد  یسبع  دوسا  ثیدح  رد  هک  دیوگ  ومه  تشاد . رارق  ّرثع  هیحان  هک  تسا  ییاجنامه  و 

وا زا  هنییع  نب  نایفس  هدینـش و  تیاور  وا  زا  ءاطع  هک  دوب  اجنآ  زا  یـشرق ، معطم  نب  ریبج  نادناخ  يالوم  یجرـش ، بیهـص  نب  رزرز  دوب ،
هدش هتخاس  ین  زا  شیاههناخ  هک  تسایرد  لحاس  رب  يردنب  هجرـش  دسیونیم : ءادفلا  وبا  تسا . هدوب  راگزیهرپ  يدرم  يو  هدرک ، تیاور 

دراد . یبوچ  ياهقاط  و 
يرخطـصا تسا . هدوب  ایرد  لحاس  رب  هکم  تافاضم  زا  دناهتـشون  تسا . هدوب  نامع  ات  هکم  هار  نایم  لزانم  زا  هبذادرخ  نبا  هتفگ  هب  نیّرس 

يرهـش نیرـس  یـسر . ململی  تیحان  هب  يوش  نوریب  نیرـس  زرم  زا  نوچ  تسا ، زاجح  نمی و  نایم  زرم  نیرـس  دسیونیم : اجنآ  فصو  رد 
. تشاد رارق  هزاورد  کیدزن  نآ  عماج  تسا . هدوب  يژد  ياراد  کچوک و 
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. تسا هدوب  نمی ) هماهت   ) ناوارف لسع  امرخ و  تابوبح و  زکرم  هک  تسا  تاورـس  هضرف  نیّرـس  تسا . هدوب  هاگراک )؟(  کی  ياراد  رهش 
. دراد هاگیاجشوخ  راوتسا و  ياهعلق  تسا . هار  زور  جنپ  یلح  ات  نآ  هلصاف  ایرد و  لحاس  رب  تسا  يرهش  نیّرس  یسیردا ، هتشون  هب 

نیا هب  سکعلاب  نییاـپ و  هب  ـالاب  زا  خرـس  ياـیرد  رد  هک  ییاـهیتشک  زا  ار  یکرمگ )  ) یموسرم قوقح  نآ  ياورناـمرف  تسا . ناوارف  شبآ 
یمـشاه ریما  هب  ار  رگید  مین  هماهت و  ياورنامرف  هب  ار  نآ  زا  یمین  هک  دنکیم  نیمأت  هدرب  یناگرزاب و  ياهالاک  زا  دـنوشیم و  دراو  ردـنب 

نایم هار و  زور  راهچ  ناشنایم  هک  تسایرد  لحاس  رب  هکم  کیدزن  یکچوک  رهـش  هینثت  ظفل  هب  نیّرـس  توقای ، هتـشون  هب  دزادرپیم . هکم 
نیا دسیونیم : نودلخ  نبا  تسا . هدرک  رکذ  خسرف  هدزون  خـسرف ، هب  ار  نیّرـس  هکم و  هلـصاف  ءادـفلا  وبا  تسا . هار  زور  جـنپ  هّدـج  نآ و 

يرجه لاس 650  رد  هداتق  نب  حـجار  تسا . نیین  شیاههناخ  درادـن و  وراب  دراد . رارق  ایرد  لحاس  رب  هک  تسا  نمی  هماهت  ياهتنا  رد  رهش 
اب هلحرم  مین  نآ  ژد  درک . فرصت  ار  اجنآ  يرمق 
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دراد . هلصاف  رهش 

 ... بدنم هب  فورعم  لحم  يدوعسم ، هتشون  هب  دراد . رارق  بدنملا  باب  هناهد  رد  مزلق و  رحب  لحاس  رد  هک  نمی  هماهت  يردنب  رهـش  اخم ،
اخم فصو  رد  یـسدقم  دراد . رارق  اخم  نآ  لحاس  رب  تسا و  لیم  کی  طقف  نآ  ضرع  اریز  تسا ؛ خرـس  يایرد  ياههاگرذـگ  نیرتگنت 
رهـش عماج  دراد . رارق  نآ  نوریب  هک  تسا  ياهمـشچ  زا  رهـش  بآ  دراد . رایـسب  نغور  هک  تسا  دـیبز  یحاون  زا  دابآ  يرهـش  دـسیونیم :

تسا . عقاو  ایرد  هنارک  رب  همشچ و  کیدزن 
: دسیونیم یبوقعی  دراد . رارق  دیبز  لباقم  رد  هقفالغ  لحاس  هبذادرخ  نبا  هتـشون  هب  تسا . خرـس  يایرد  لحاس  رد  يردنب  رهـش و  هقفالغ 
( مراهچ نرق  ینعی   ) نونکا هک  دـیبز  هقفالغ  يدوعـسم ، هتـشون  هب  تسا . عقاو  دراد ، مان  یـشاجن  هریزج  هک  کلهد ، هریزج  لباقم  هقفـالغ 

هعلق مدرم  یکـشخ ...  رد  تسا  یفالخم  هقفالغ  یـسیردا  هتـشون  هب  تسا . عقاو  اخم  رواجم  تسا ، داـیز ) نب  شیجلا  وبا   ) داـیز نبا  ورملق 
توقای هتـشون  هب  دراد . هلـصاف  لیم  هاجنپ  نآ  اب  تسا و  عقاو  دـیبز  هاگردـنب  هک  تسا  یلحاس  ناـمه  رب  رهـش  دنیرهـش .)  ) دـنندمتم نآ ) )

زا یتشک  اب  نارفاسم  تسا و  لیم  هدزناپ  دیبز  ات  نآ  هلـصاف  دراد . یهاگرگنل  هک  تسا  دـیبز  ربارب  نمی و  يایرد  لحاس  رب  يرهـش  هقفالغ 
لیم هدزناپ  ناشنایم  تسا و  فورعم  هقفالغ  هب  هک  تسا  یلحاس  ار  دـیبز  دـسیونیم : يزیزعلا  لوق  زا  ءادـفلا  وبا  دـنوریم . اـجنآ  هب  دـیبز 

ود نایم  هلصاف  نیا  الامتحا  تسا . هلـصاف  لیم  لهچ  ناشنایم  تسا و  دیبز  ردنبشیپ  هقفالغ  دسیونیم : رگید  ياج  رد  ومه  تسا . هلـصاف 
هلـصاف تسا ، لیم  هدزناپ  هقفالغ  دـیبز و  هلـصاف  تسا  هتفگ  هکنیا  زا  توقای  روظنم  دـسریم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ هدوب  هقفالغ  دـیبز و  رهش 

. دشاب هقفالغ  لحاس  دیبز و  لحاس  ود  نایم 
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نآ تامیسقت  نمی و 

نمی يروهمج   ) یلامش نمی  تسا . هدش  لیکـشت  یبونج  یلامـش و  شخب  ود  زا  تسا و  عقاو  ناتـسبرع  هریزجهبـش  یبرغ  بونج  رد  نمی 
هب برغم  زا  بدـنملا و  باـب  هب  بونج  زا  یبونج ، نمی  يروهمج  هب  یقرـش  بونج  قرـشم و  زا  ناتـسبرع ، روـشک  هب  لامـش  زا  یلاـمش )

بونج هیلا  یهتنم  رد  هک  یبونج  نمی  تسا . هدوب  أبـس  میدـق  یهاـشداپ  نیمزرـس  زا  یتمـسق  يروهمج  نیا  تسا . دودـحم  خرـس  ياـیرد 
زا  ) برع ياـیرد  هب  بوـنج  زا  ناـمع ، هریزجهبـش  ياهنیـشنخیش  هـب  قرـشم  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  هـب  لامـش  زا  دراد ، رارق  برعلا  ةریزج 

ماـن هب  رتـشیب  میدـق  رد  یبوـنج  نمی  تسا . دودـحم  بدـنملا  باـب  هب  یبرغ  بوـنج  زا  یلامـش ، نمی  هـب  برغم  زا  سوناـیقا ،) تاـعرفتم 
یلو دـندش ، لالقتـسا  ناـهاوخ  زین  یبوـنج  نمی  هنکـس  دیـسر  لالقتـسا  هب  یلامـش  نمی  هکنیا  زا  دـعب  تـسا . هدوـب  فورعم  تومرـضح 

لاس 1968 رد  هکنیا  ات  دشیم  هرادا  نیشنخیش  تروص  هب  دوب ، فورعم  ندع  هب  هک  نیمزرـس  نیا  دش و  رما  نیا  عنام  یـسایس  تالکـشم 
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ات سپـس  ءاعنـص و  اـت  هدـشیم  عورـش  ثـیلثت  زا  میدـق  رد  نـمی  ياـهزرم  نادنمـشناد  زا  یخرب  هدـیقع  هـب  دیـسر . لالقتـسا  هـب  يدـالیم 
ات نمی  بونج  ات  لامـش  زا  ةارـس  ياههوک  تسا . هتـشاد  همادا  خرـس ) يایرد  لحاس  رد   ) هماهت نیبا و  ندـع  نامع ، رحـش و  تومرـضح ،

ياهگنس زا  رتشیب  نمی  هیحان  دشیم . ناور  نآ  رد  ناراب  بآ  هک  دوب  ییاههّرد  نآ  يالبال  رد  تسا و  هتـشاد  دادتما  برع  يایرد  لحاوس 
دای اهنآ  زا  نادرگناهج  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يداـیز  ياـههّرح  نیمزرـس  نیا  رد  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  نیـشنهت  ياـههیال  ياهساـم و 

ناشفشتآ و رامذ  یکیدزن  رد  دننکیم . جارختسا  هایـس  گنـس  يزاسهناخ  يارب  نآ  زا  مدرم  هک  ءاعنـص  لامـش  رد  بحرا  دننام  دناهدرک ؛
ناتـسبرع زا  ییاهتمـسق  رد  یناشفـشتآ  قطانم  دوشیم . تفای  هّرح  ياـهنیمز  برأـم  حاورـص و  ناـیم  هّرد  دربا و  يداو  یلامـش  شخب  رد 

. دوشیم هدافتسا  ینامتخاس  ياهراک  رد  یناشفشتآ  ياهگنس  زا  هک  دراد  دوجو  یلاخلا  عبرلا  نامع و  ندع ، تومرضح ، دننام  زین  یبونج 
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نیمزرس نوچ  دندرکیم . جارختسا  رامذ  قرشم  رد  یهوک  زا  ار  درگوگ  نمی  مدرم  دیوگیم : فورعم  حایس  روبین ، یلع ، داوج  هتشون  هب 
زا ناوتیم  يراوشدب  دـناهداهنن ، ماگ  نادـب  هدومزآ  ناسانـشراک  هدـشن و  یـسررب  ینف  ياهویـش  هب  برع  هریزجهبـش  یحاون  رتشیب  نمی و 

نمی یناتـساب  راثآ  ياهیرافح  اههناریو و  زا  هدمآ  تسدهب  تازلف  تفگ . نخـس  مالـسا  زا  لبق  ندمت  رد  قطانم  نیا  كاخ  هنوگ  نداعم و 
روبین زا  لقن  هب  یلع  داوج  تسا . هدوب  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسا  تیلهاج و  رد  هدـنرب  رادـبآ و  بوغرم )  ) ياهریـشمش دوجو  هدـنهدناشن 

هب هراشا  نمض  زین  برع  نادایفارغج  ینادمه  تسا . هدشیم  جارختسا  نهآ  نآ  زا  هک  هدوب  ییاهندعم  اهاج  رگید  هدعص و  رد  دسیونیم :
قیقع نارقبلا و  صوـصف  نادـمغ و  مقن و  نداـعم  زا  نهآ  ضاوـضر ، نداـعم  زا  زلف  ود  نیا  هک  تـسا  هـتفگ  نـمی  هرقن  ـالط و  ياهندـعم 
نداعم یخرب  زا  تسا . هدشیم  جارختـسا  نمی  نادمه  هیحان  ياههوک  رد  ناشیع  هراهـش و  نداعم  زا  ناوعـس ) يداو  هب  بوسنم   ) یناوعس
ياهنوگ هب  نمی  ياوه  بآ و  تسا . هدشیم  يرادربهرهب  زین  یمالسا  راگزور  رد  هدوب ، هدافتسا  دروم  مالسا  زا  لبق  راگزور  هب  هک  روبزم 

ياههدروارف رتشیب  تسا . فیطل  اوه  لدـتعم و  تاـعافترا  بوطرم ، مرگ و  هماـهت  ياوه  اریز  دـیوریم ؛ نآ  رد  یهاـیگ  عون  ره  هک  تسا 
. دیآیم تسد  هب  نیمزرس  نیا  زا  يزرواشک 

. دـننک يرادـهگن  نآ  رد  ار  ناراب  بآ  ات  دـناهدروآرد  یناکلپ  جّردـم و  تروص  هب  ار  اهیدـنلب  نازرواشک  اهنیمز ، زا  رتشیب  هدافتـسا  يارب 
یتسارب زبس  ناتـسبرع  تخبـشوخ و  ناتـسبرع  مان  دناهتـشاکیم و  ار  تـالوصحم  ياـههنوگ  نیرتعونتم  مالـسا  زا  شیپ  اـهلاس  نمی  مدرم 

 ... ّرم و غمص ، ردنک ، روخب ، ولآدرز ، بیس ، رانا ، كات ، نمی  تالوصحم  زا  تسا . هقطنم  نیا  راوازس 
( غـالا  ) رخ رتـسا و  بسا ، زا  ناتـسبرع  بوـنج  نمی و  هقطنم  رد  دوـشیم . تشک  راـبهرت  اـهیزبس و  تـالغ ، زیخناراـب  قطاـنم  رد  تسا و 

یحاون نمی و  رد  تسا . هتـشاد  زین  ییاـمندوخ  هبنج  يراوس  رب  نوزفا  اـهبرع  یگدـنز  رد  هک  رتـسا  زا  اـصوصخ  تسا ؛ هدـشیم  هدافتـسا 
بونج

214 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
، یشحو واگ  راتفک ، یشحو ، هبرگ  گرگ ، گنلپزوی ، گنلپ ، نوچ  ینارادناج  قطانم  نیا  رد  تسا . هدوب  قنوررپ  زین  يرادماد  ناتـسبرع 
، رتوبک دهده ،)  ) رسهبهناش غالک ، دغج ، سکرک ، زاب ، باقع ، نوچ  یناگدنرپ  ییارحص و  شوم  رامـسوس ، وهآ ، غرمرتش ، یـشحو ، رخ 

نمی فوج  هیحاـن  رد  هک  تسا  ینیعم  تلود  ناتـسبرع ، بونج  نمی و  رب  مکاـح  تلود  نیتـسخن  دراد . دوـجو  کـشجنگ  ناتـسدرازه و 
ياهتروص هب  تاروت  رد  هک   ) ناعم لصا  رد  نیعم  دوب . نانآ  هطلـس  ریز  یبونج  ناتـسبرع  مظعا  تمـسق  دمآ و  راک  يور  یبونج ) فوج  )

فوج رد  هک  دوب  وانرق  رهـش  نیعم  تختیاپ  بآ . همـشچ  يانعم  هب  تسا  هدوب  هدمآ ) موق  نیا  لحم  ندـیمان  يارب  نیعم  نوعم و  نوعام و 
يارب اهینیعم  دـشاب . برأم  لامـش  يرتمولیک  رد 110  نیعم  رهـش  نامه  واـنرق  دـسریم  رظنهب  تشاد . رارق  ءاعنـص  یقرـشلامش  یبونج ،

زا ار  یتراجت  ياهالاک  دـندوب و  هدروآ  دوجو  هب  ناتـسبرع  لامـش  یبرغ و  تمـسق  نمی و  هقطنم  رد  ییاهنیـشنرجاهم  لامـش  اـب  تراـجت 
يداو نابتق ،) تلود  تختیاپ   ) عنمت تومرضح ،) تختیاپ   ) هوبش هرهم ،) ردنب   ) رافظ بارغ ،) نصح   ) ناق ردانب  زا  ناتسبرع  یبونج  لحاس 
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نابتق و لامـش  نیعم و  بونج  رد  هک  نایئبس ، اهدـعب  دـندروآیم . لامـش  يوس  هب  نارجن  نیعم و  فوج  أبـس ،) تختیاـپ   ) برأـم بیرخ ،
. درک هبلغ  رواجم  کلامم  ریاس  رب  نانآ  ترهـش  مسا و  جیردتب  دنتـسشن و  ناینیعم  ياج  هب  دـندرکیم ، یگدـنز  تومرـضح  یبرغ  لامش 

دوهی بتک  تاروت و  صصق  زا  یمالسا  تایاور  رد  هک  یطسب  حرش و  نآرق و  رد  نآ  مان  ندمآ  ظاحل  هب  ناناملـسم  نایم  رد  أبـس  ترهش 
یلیم تصش  رد  عقاو  برأم  رهش  سپس  دوب و  برأم  برغم  رد  عقاو  حاورـص  رهـش  ادتبا  رد  نایئبس  تلود  تختیاپ  تسا . هدوب  هدش ، ذخا 

نیمزرـس هک  دوب  یناگرزاب  هار  دـنچ  یقالت  لحم  تشاد و  رارق  ایرد  حطـس  زا  اپ  عافترا 3900  رد  رهش  نیا  دش . تختیاپ  ءاعنـص  قرـشم 
نآ هک  تسا  رهش  نیا  روهشم  ياهانب  زا  برأم  دس  دادیم . دنویپ  هنارتیدم  ردانب  هب  ار  روخب  ردنک و 
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هب تسا ، هتـشاد  تموکح  دالیم  زا  لبق  متـشه  نرق  رخاوا  رد  هک  یبرع ) رمعی  رمعتی -  ) رمعتیا مان  هب  أبـس  بّرقم )  ) ياـهبّرکم زا  یکی  ار 
هب هّطخ و  نآ  رد  یتالوحت  ثعاب  نمی  یلخاد  ياهگنج  نایئبس ، نارود  رخاوا  رد  دوب . هدرک  زاغآ  رمعتیا  ردپ  ار  دـس  يانب  دـیناسر . ماجنا 
زا رافظ  دوب . رافظ  رد  عقاو  نادـیز  فورعم  هعلق  يارما  اهتلود  نآ  زا  یکی  دـش . نمی  تسایـس  هصرع  رد  ياهزاـت  ياـهتلود  ندـمآ  دوجو 

نونکا دش و  نارواماه »  » ریمح تلود  تختیاپ  اهدعب  تشاد و  رارق  میری  یبرغ  بونج  يرتمولیک  هدـفه  رد  هک  دوب  نمی  یبونج  ياهرهش 
يایرد لحاس  رب  هرهم  نیمزرـس  رد  هک  تسا  يرافظ  زا  ریغ  رهـش  نیا  دراد . رارق  نمی ، یلعف  تختیاـپ  ءاعنـص ، بونج  رد  نآ  ياـههبارخ 

( ءاعنـص بونج   ) رافظ هب  برأم  زا  اهنآ  یتموکح  زکرم  دـندمآ . راک  يور  رب  نایریمح  نایئبس  زا  سپ  تسا . عقاو  دـنه ) سوناـیقا   ) برع
رابنیتسخن يارب  یتیرموح  هملک  یّتح ، هتـشون  هب  دـندروآرد . دوخ  ذوفن  تحت  ار  یتراجت  ياههار  نمی و  رـسارس  نایریمح  تفای . لاقتنا 

. میروخیمرب نادب  نیلپ  باتک  رد  سپ  نآ  زا  هدمآ و  لاس 60 م ) دودح   ) برع يایرد  رود  هب  شدرگ  باتک  رد 
هتـسویپ هک  روخب  ردنک و  يروآعمج  دندش . اهنآ  یناگرزاب  گنهرف و  ثراو  اهدعب  هک  دـنتفریم  رامـش  هب  نایئبس  دـنواشیوخ  نایریمح 

رفـس رد  هک   ) رافـس ای  رافیـس  ار  رافظ  نایمور  ناـینانوی و  تسا . هدوب  گرزب  تلود  نیا  دـمآرد  یـساسا  عبنم  هتـشاد ، ینید  سدـقت  هبنج 
. تسا هدوب  ءاعنص  هار  رـس  رب  اخم  ردنب  یقرـش  لامـش  یلیم  دص  رد  رهـش  نیا  دناهدیمانیم . تسا ) یلخاد  رهـش  يانعم  هب  هدمآ و  نیوکت 

هوک جوا  رب  نآ  راـثآ  زونه  دروآ و  تسد  هب  ار  نیعم ، تلود  تختیاـپ  واـنرق ، و  أبـس ، تختیاـپ  برأـم ، ماـقم  یبونج  ناتـسبرع  رد  راـفظ 
دوشیم . هدید  نمی  رد  مرب  رهش  کیدزن  هب  يرودم 

. درک انب  ءاعنـص  رد  ار  نادمغ  رـصق  تسیزیم ، يدالیم  لّوا  نرق  رد  هک  بصحی  نب  حرـشیل  مان  هب  يریمح  ناهاشداپ  زا  یکی  دـنیوگیم 
ود هتفگ  هب  دنتخاس . يراوتسا  مکحم و  ياهرصق  دننامب  ظوفحم  نایودب  یناهگان  موجه  زا  هکنآ  يارب  نیشنرهش  نایریمح 
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زا خاک  نیا  تسا . هتـشاد  عافترا  عارذ  تسیب  نآ  هقبط  ره  هدوب و  هقبط  تسیب  یخاـک  نادـمغ  توقاـی ، ینادـمه و  فورعم ، ناداـیفارغج 

هدیناشوپ فافش  رایسب  یگنسهتخت  زا  ار  نآ  فقـس  دوب . نآ  يالاب  هقبط  رد  هاشداپ  رابرد  هدش و  هتخاس  رمرم  قامـس و  تینارگ و  گنس 
ياهگنس زا  رصق  هناگراهچ  ياهامن  دسانـشزاب . جاویلغ  زا  ار  غالک  دنیبب و  ار  نامـسآ  نآ  نایم  زا  تسناوتیم  ناسنا  هک  يروطهب  دندوب ؛

( تشاد یعقاو  ریـش  اب  تهابـش  هک   ) سم زا  ریـش  همـسجم  راهچ  انب  یلـصا  هیاپ  راهچ  رد  دوب . زبس  درز و  خرـس ، دـیپس ، ياهگنر  هب  ناولا 
اجرباپ مالـسا  روهظ  ماگنه  ات  نادمغ  دشیم . جراخ  شرغ  يادص  شناهد  زا  دـیزویم  اههمـسجم  نآ  هب  داب  هاگره  هک  دوب  هدـش  هتخاس 

دودح 354- رد  ارهاظ   ) يدالیم مراهچ  نرق  طساوا  زا  تفر . نایم  زا  تفرگ  تروص  مالسا  شرتسگ  يارب  هک  ییاهگنج  رد  ارهاظ  دوب و 
رد يدنه ، هب  فورعم  سولیفوئت ، ار  راک  نیا  تایاور  بسح  رب  تفای . جاور  نمی  رد  تینارصن  ياهلاس 341 و 346 ) نایم  یلوق  هب  355 و 
هک دـندرک  انب  ییاهاسیلک  ریمح  هاشداپ  هزاجا  هب  ندـع  رافظ و  رد  سپ  نآ  زا  داد . ماـجنا  377 م ،) - 361  ) نیتناتسنک مور  روتارپما  نامز 

تیحیسم 518 م ،) - 491  ) مور روتارپما  سویـساتسانآ ، دـهع  رد  درک . کمک  نید  نیا  شرتسگ  هب  ناوا  نامه  رد  هشبح  يالیتسا  ارهاـظ 
دیاش  ) يدالیم مشـش  نرق  لیاوا  رد  درک . رارقرب  مظنم  یطباور  ریمح  كولم  اب  مور  يروتارپما  تفای و  يرتشیب  جاور  اـهيریمح  ناـیم  رد 
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، درک جورخ  رتانـشوذ ...  فونی  هعیخل  ینمی  نارمکح  دـض  رب  هک  فـسوی ،)  ) ساوـنوذ هب  فورعم  ساـهینپ  اـی  هعرز  دودح 515 م ) رد 
فالتخا تخادرپ . نایحیـسم  تیذا  رازآ و  هب  ساونوذ  تفریذـپ . ار  دوهی  نید  دـش و  نمی  هاـشداپ  دوخ  تخاـس و  بولغم  ار  اـهيریمح 

. دش يدالیم  لاس 523  رد  نارجن  نایحیسم  راتشک  ثعاب  دییارگ و  ینمشد  هب  ماجنارـس  یبونج  ناتـسبرع  رد  یتسرپاتکی ، نید  ود  ناوریپ 
ناتسبرع هب  سولاگ  سویلیآ  يرادرس  هب  مور ، رصیق  تسوگوآ ،  نارجن ، رد  نایحیسم  راتشک  زا  دعب 
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ار برأم  یتدم  مور  هاپس  تفر . شیپ  مه  نآ  یقرش  بونج  أبس و  تختیاپ  برأم ، ات  درک و  حتف  ار  هتیمک  قشن و  نارجن و  دیشک و  رکشل 
رد یماکان  نایمور  تشگزاب . رـصم  هب  درک و  اـهر  ار  ناتـسبرع  یباـیماک  نودـب  یبآیب  لـیلد  هب  زور  شـش  زا  سپ  یلو  درک ، هرـصاحم 
أبـس كاخ  رد  یـشکرکشل  نیا  هک  ییاهیبارخ  یلو  دـننادیم ؛ ییامنهار  رد  ناـیطبن  تناـیخ  هجیتن  رتشیب  نمی  هب  ار  هلاـس  ود  یـشکرکشل 
دش بجوم  مزلق  رحب  رد  ییایرد  هار  داجیا  تسا . هدوبن  ریثأتیب  نمی  رد  تلود  نآ  فعض  دیاش  تکلمم و  نآ  قنور  لزنت  رد  درک  داجیا 

یبونج ناتسبرع  لود  دض  رب  دوب ، نمی  هنیرید  نمـشد  هک  ار  هشبح  طابترا  نیا  دنک . رارقرب  طابترا  موسکا ) تلود   ) اقیرفا هشبح  اب  مور  ات 
رد راب  ود  اهیـشبح  دش . داجیا  یلوحت  یحیـسم  هشبح  رد  دـنداد ، شرتسگ  هشبح  رد  ار  تینارـصن  یمور  تاعد  هک  اهدـعب  درک . تیوقت 

يرادرـس هب  دوب ، هحبـصاالا  بلاک  یهاشداپ  ناـمز  رد  هک  لاـس 525 ، رد  هشبح  مود  هلمح  دـندرک . هلمح  نمی  هـب  و 525  ياهلاس 523 
. دنتفرگ ار  نمی  رادرس  ود  نیا  لاس 525 )  ) ناتسبات لیاوا  ای  راهب  رخاوا  رد  تفرگ . ماجنا  دوب ، طایرأ  عبات  هک  میهاربا ،)  ) ههربا طایرأ و 

دودح رد  تشک . ار  وا  دیروش و  طایرا  رب  ههربا  دعب  يدنچ  تفرگ . انکس  ّزعت  رهش  قرشم  رد  دنج  رد  ههربا  دش و  دراو  ءاعنـص  هب  طایرا 
انب اسیلک ) ینانوی   ) سیلق ماـن  هب  ییاـسیلک  ءاعنـص  رد  وا  تفرگ . تسد  هب  دوخ  امیقتـسم  ار  نمی  راـک  ههربا  يدـالیم   534 ياهلاس 533 -

، دش عورش  یحیسم  هنـس 540  رد  هک  مور  ناریا و  ياهگنج  رد  دـشن . بایماک  یلو  دـهد ، رارق  بارعا  جـح  زکرم  ار  نآ  تساوخ  درک و 
، یخرب هدـیقع  هب  درک . یـشکرکشل  ناریا  هب  ههربا  مور  کیرحت  هب  تبقاع  دزیگنارب . ناریا  دـض  رب  ار  ههربا  اـت  دوب  شـالت  رد  مور  تلود 
ص)  ) لوسر ترضح  تدالو  زا  لبق  یتدم  روکذم  یشکرکشل  دناهتـشاد . ار  هبعک  یبارخ  دصق  هک  تسا  لیف  باحـصا  نامه  ههربا  هاپس 

يوغب هک  یبلک  بئاس  نب  دمحم  دناهتسناد . لیفلا  ماع  ار  نآ  ناملـسم  نیخروم  زا  یخرب  هک  ترـضح  نآ  تدالو  اب  نراقم  هن  تسا  هدوب 
تدالو زا  لبق  لاس  هکم 23  هب  ار  ههربا  هلمح  هدرک ، لقن  لیف  هروس  ریسفت  رد  وا  زا 
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تسا . هتسناد  ص )  ) ربمایپ

میدق ناهاش  داژن  زا  هک  تسا  نزی  يذ  نب  فیس  دنیوگیم ، تایاور  هکنانچ  نایـشبح ، طلـست  زا  نمی  ییاهر  يارب  نابرع  تضهن  نامرهق 
دوب هدش  هریچ  نمی  رب  نایناریا  کمک  هب  هک  فیس  دراد . ربتعم  یماقم  برع  روثنم  ياهناتساد  رد  فیس  زیمآتیقفوم  شـشوک  دوب . ریمح 

هتخاس نایـشبح  نارود  هب  هک  نادـمغ  رـصق  رد  دـش و  اورنامرف  امـسا  وا  دادیم . ماجنا  نمی ) ناریا و   ) طـلتخم شور  هب  ار  نمی  روما  هرادا 
هرادا ار  نمی  ناناملـسم  تسد  هب  نمی  حـتف  ات  نایناریا  دـش و  هتـشک  دوخ  ناـفلاخم  تسد  هب  دـعب  يدـنچ  یلو  دـیزگ ؛ تماـقا  دوب ، هدـش 

يو دزن  ناشیا  زا  ییاهتأیه  دیـسر ، نمی  مدرم  هب  ص )  ) ربماـیپ ياـهیزوریپ  ربخ  نوچ  دـسیونیم : يرذـالب  نمی ، حـتف  هراـبرد  دـندرکیم .
رد هماندـهع  میظنت  زا  لبق  نئافد  یـضارا و  لاوما و  زا  هچنآ  هکنآ  رب  ینبم  تشون  نانآ  يارب  ییاههماندـهع  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمآ و 
نب دـلاخ  درک . راذـگاو  هباحـص  زا  یکی  هب  ار  ناتـسبرع  یبونج  نیمزرـس  زا  هشوگ  ره  هرادا  ص )  ) ربمایپ دـشاب . یقاب  تسا  ناشیا  تسد 
دیبل نب  دایز  درک ؛ ءاعنص  رهش  یلاو  ار  یموزخم  هریغم  نب  ۀیما  یبا  نب  رجاهم  داتـسرف ؛ نآ  فارطا  ءاعنـص و  تراما  هب  ار  صاع  نب  دیعس 

نارجن یلاو  ار  يراصنا  مزح  نب  ورمع  داد و  تراما  لحاوس  ندع و  حمر و  دیبز و  رب  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  تخاس ؛ تومرـضح  یلاو  ار 
دنکیم . دای  مالسا  زا  لبق  نمی  یناریا  یلاو  دنچ  زا  یناهفصا  هزمح  درک .

دزن رد  هیحان ) ینعی   ) هروک اب  ربارب  فالخم  دـشیم . هرادا  ددـعتم  ياـهفالخم  تروص  هب  نیمزرـس  نیا  نمی ، رب  ناناملـسم  طلـست  زا  سپ 
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دزن رد  هاگودرا )  ) دـنج اب  ربارب  فالخم  رگید  ریبعت  هب  و  دـشیم ...  هتخانـش  نآ  هب  هک  دوب  یمان  ار  فالخم  ره  تسا و  هدوب  قارع  مدرم 
رگید فالخم  ات  ار  فالخم  ره  هلـصاف  هدرب و  ماـن  ار  نمی  فیلاـخم  هک  تسا  یناداـیفارغج  نیتسخن  هبذادرخ  نبا  تسا . هدوب  ماـش  مدرم 

ص218 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  نمی  یبوقعی  هتشون  هب  دنکیم . نایب 
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دنیاهرهش . اهناتسا و  دننام  هک  دراد  فالخم  راهچ  داتشه و 
حرـش و نودب  اهنآ  همه  هک  ییایفارغج  بتک  رد  هدش  طبـض  سونأمان  رایـسب  یماسا  نمی و  ياهفالخم  هرابرد  تاعالطا  تعـسو  ظاحل  هب 

تیمها زین  مالـسا  زا  دـعب  هک  ءاعنـص  دـننام  نمی  ياهرهـش  یـضعب  هب  طـقف  مینکیم و  هدنـسب  دـش  هتفگ  هک  رادـقم  نیمه  هـب  دنلیـصفت ،
. مینکیم هراشا  دناهتشاد ،

نمی مهم  زکارم  زا  زین  مالـسا  نارود  رد  شتمظع  تمدق و  ظاحل  هب  رهـش  نیا  یلو  میتفگ ؛ نخـس  نآ  خیرات  مالـسا و  زا  لبق  ياعنـص  زا 
، رتـگرزب يرهـش  زاـجح  هماـهت و  نمی ، رد  تـسا . نـمی  تختیاـپ  ءاعنـص  دـسیونیم : نآ  فـصو  رد  هتـسر  نـبا  تـسا . هـتفریم  رامـشهب 

راوگشوخ لدتعم و  ياوه  ياراد  ینابایب ، یناتسهوک - تسا  يرهش  ءاعنـص  تسین . ءاعنـص  رهـش  زا  رتلیـصا ...  رتتکربرپ و  رتتیعمجرپ ،
نیزم فاص  فیرظ و  ياهگنـس  رجآ و  چـگ و  اب  نآ  ياههناخ  رثکا  تسا ...  يراهب  فیطل  ياوه  هب  هیبش  تخاونکی و  لاس  ماـمت  رد  هک 

، رفعی نبا  هنتف  زا  دـعب  یلو  تشادـن ، راصح  رهـش  نیا  میدـق  رد  دـناهدیناشوپ . چـگ  رجآ و  اب  ار  اـههناخ  زا  یـضعب  فک  و  تسا ...  هدـش 
رجآ گنـس و  زا  ییاهخاک  نابایخ  نیا  فرط  ود  دـنکیم . میـسقت  همین  ود  هب  ینابایخ  ار  رهـش  تخاس . رهـش  رود  هب  ییوراـب  نآ  هاـشداپ 

کیدزن رهـش  عماج  دجـسم  دراد ...  رارق  هلبق  تهج  رد  رهـش  رازاب  دوشیم . زاب  ناـبایخ  نیمه  هب  رهـش  ياـههچوک  ماـمت  هدـش و  هتخاـس 
دجسم تسا . هدش  انب  وا  نامز  رد  و  ص )  ) لوسر ترضح  رما  هب  دجسم  نیا  دناهتفگ ؛ تسا ، هدش  هتخاس  چگ  گنـس و  زا  رهـش و  راصح 

. دشیم هتفگ  ناذا  لسلست  هب  نآ  ياههرانم  همه  زا  زامن  ره  رد  هک  تشاد  هرانم  ءاعنص 22 
گرزب یّلت  تروص  هب  هدش و  ناریو  نونکا  هک  تسا  نآ  رد  میظع  ییانب  تسا و  هدوب  نمی  ناهاشداپ  هاگیاج  ءاعنص  يرخطصا ، هتشون  هب 

نادابآ و مرخ و  تسا  يرهش  تسا ، نمی  هبصق  دسیونیم : ءاعنص  فصو  رد  ملاعلا  دودح  بحاص  دنیوگ . نادمغ  ار  نآ  هک  هدنام  یقاب 
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راهچ ای  رابهس  وج  دهد و  رمث  رابود  یلاس  هب  ناشرگید  ياهتشک  مدنگ و  و  دزیخ ...  زین )  ) رهـش نیا  زا  دزیخ  نمی  یحاون  رتشیب  زا  هچره 
رد یسدقم  تسا . نیا  دناهدرک ، نافوط  سپ  زا  هک  ییانب  نیتسخن  هک  دنیوگ  گنـس و  زا  دراد  ياهراب  رهـش  نیا  اوه . لادتعا  تیاغ  زا  راب 

هدـنامرد زورما  یلو  دوـب ...  رتداـبآ  رتـگرزب و  دـیبز  زا  اـقباس  تسا ، نـمی  تاـعافترا )  ) دـجن زکرم )  ) هبـصق دـسیونیم : ءاعنـص  فـصو 
، هدش رتکچوک  هک  نونکا  دراد . دنمدوس  یناگرزاب  بوخ و  نان  تسا ، نازرا  هویمرپ و  هفرم ، يرهش  اما  تسا ، هدش  نآ ] زا  رتتیمهامک  ]
. دراد رهـش  تمـس  کی  رد  اـبیز  یعماـج  تسا ، رجآ  زا  همه  دـنام ، هفوک  هب  شیاـهنامتخاس  تسا ، هداـشگ  شرازاـب  اـنبشوخ و  مه  زاـب 

دناهفینح وبا  وریپ  هدعص  ءاعنـص و  مدرم  رتشیب  دسیونیم : رگید  ياج  رد  تسا . نمی  ياهفالخم  زا  یکی  ءاعنـص  دوخ  دسیونیم : نینچمه 
هب شیاهبآ  ییاراوگ  شیاههویم و  يرایـسب  ظاحل  هب  ءاعنـص  دناهتفگ  هکنانچ  دـسیونیم : توقای  تسا . ناشیا  تسد  رد  عماج  دـجاسم  و 

هتشون هب  ارهاظ  دراد . رایسب  یناگرزاب  ياهالاک  گرزب و  ياهرازاب  ءاعنـص  دسیونیم : يزیزعلا  زا  لقن  هب  ءادفلا  وبا  دراد . تهابـش  قشمد 
ار ءاعنص  یلو  تسا ، ّزعت  رهـش  نمی  کلملا  راد  نونکا  دسیونیم : تسا ، هتـشادن  ار  نمی  تختیاپ  مکح  رگید  ءاعنـص  یفوتـسم ، هللا  دمح 

دوشیم . هدید  نآ  رد  لصف  راهچ  هک  تسا  راگزاس  نانچ  اوه  بآ و 
برأم یمیدق  رهش  ياههبارخ  تسا . هدوب  أبـس  تلود  تختیاپ  هتـشذگ  رد  هک  ناتـسبرع  هریزجهبـش  یبرغ  بونج  رد  تسا  يرهـش  برأم 

. دراد رارق  تسا  رتم   1 ایرد 160 / حطس  زا  شعافترا  هک  یتشد  رد  رهش  نیا  ياههبارخ  دوشیم . هدید  ءاعنـص  یقرـشلامش  رد  نونکامه 
رارق ءاعنص  یقرـشلامش  رد  ياهپت )  ) ياهتـشپ رـس  رب  هیحان  نآ  رد  زورما  برأم  هبـصق  دنکیم . بورـشم  ار  اجنآ  زین  نونکامه  هنذا  يداو 
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، أبس تلود  زکرم  برأم ، دراد .
221 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

دش . ناریو  مرع  لیس  رثا  رب  مالسا  زا  لبق  رهش  نیا  تسا . هتشاد  رارق  روخب  یناوراک  هار  رس  رب 
ءزج ار  برأم  هد  نمی ؛ ياـهفالخم  زا  نخـس  ماـگنه  هک  تسا  هبذادرخ  نبا  هدرب ، ماـن  برأـم  زا  هک  یناداـیفارغج  نیتسخن  مالـسا  زا  دـعب 
زاغآ رد  يرخطـصا  تسا . هدوب  نمی  فالخم  زا 84  یفالخم  دوخ  برأم  یبوقعی  هتـشون  هب  تسا . هدرک  داـی  معنأ و ...  ـالعأ و  فـالخم 

بحاص تسا . هتفگ  نخـس  دـندوب  هتـسب  نآ  رب  يدـس  هدوب و  أبـس  راید  هب  هک  يریگبآ  زا  هدرب و  مان  برأم  زا  يرمق  يرجه  مراـهچ  نرق 
هدکهد دنچ  شنوماریپ  رد  هک  تسا  یتیحان  أبـس  یـسدقم  هتـشون  هب  تسا . هدرک  دای  رایـسب  مدرم  تمعناب و  ياهکرهـش  زا  ار  أبـس  دودح 

تسا و هلحرم  هس  رافظ  ات  نآ  هلصاف  تسا ...  ناریو  نونکا  برأم )  ) أبـس رهـش  دسیونیم : یـسیردا  دراد . دابآ  ياهبـصق  تسه و  رادربنم 
حاورـص خاک  هب  هک  هدوب  ع )  ) دوواد نب  نامیلـس  خاک  اـجنآ  رد  تسا  هدوب  تیعمجرپ  داـبآ و  گرزب و  يرهـش  میدـق  رد  هک  تسا  یهد 

برأم ءادفلا  وبا  هتشون  هب  تسا . هدنامن  یقاب  خاک  نآ  زا  يزیچ  اههناریو  اهلت و  زج  یـسیردا ) نامز   ) رـضاح لاح  رد  تسا . هدوب  فورعم 
. تسا هدناوخ  ناطحق  نب  برعی  نب  بجـشی  شایناب  مان  هب  ار  نآ  مان  وا  تسا . هدوب  تومرـضح  ياههوک  نایاپ  رد  نمی و  هعبابت  تختیاپ 

ياههبارخ رد  دوجوم  ياههبیتک  زا  متـسیب ، نرق  زاغآ  مهدزون و  نرق  مود  همین  رد  یجراخ  حایـس  دنچ  ار  برأم  أبـس و  زا  هدـنامیقاب  راثآ 
دناهدرک . ییاسانش  برأم )  ) أبس رهش 

. دننکیم رداص  ینامی  عزج  گنـس  اجنآ  زا  تسا . راوشد  نآ  جارختـسا  هک  نهآ  نداعم  اب  نمی  لامـش  رد  تسا  ياهیحان  رهـش و  هدـعص 
هک هدوب  نمی  ياهفالخم  زا  یکی  هدعص 

222 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
سرج نارجن و  هب  هک  یتسوپ  تسا . یناگرزاب  لحم  نادابآ و  يرهش  هدعص  يرخطصا  هتشون  هب  دناهتـشاد . تنوکـس  نآ  رد  نالوخ  هلیبق 

رد هک  هتشاد  رارق  فاحلا  نب  ورمع  نب  نالوخ  نیمزرس  رد  هدعص  دنراد . ماقم  اجنآ  ناینیسح  دیآیم و  هدعص  زا  رتشیب  دنربیم ، فیاط  و 
تسا يرهش  هدعص  دسیونیم : دودح  بحاص  تسا . هدوب  يراوتسا  خاک  اجنآ  رد  راگزور  نامه  تسا و  هدشیم  هدناوخ  عامج  تیلهاج 
هتشون هب  دراد . ینمی  نیلعن  رایسب و  مرچ  هدعص  تسا . هدوب  نمی  ناهاشداپ  هاگیاج  میدق  رد  هرصب . زا  یناناگرزاب  رایسب و  مدرم  اب  نادابآ 

. تسا هدوب  ناشیا  عاطقا  نایولع و  رهش  هدعص  دناهتخاسیم ، وکین  مرچ  ابیز و  ياهشرف  تسوپ و  زا  ییاهفرظ  اجنآ  نارگتعنص ) ، ) یسدقم
: دسیونیم یسیردا 

یکی زا  هدرک و  لقن  هدعص  هرابرد  ار  دوخ  زا  لبق  ياهنادایفارغج  تاعالطا  توقای  دندربیم . زاجح  هب  هدعص  زا  ار  هدش  یغابد  ياهتسوپ 
تسا . هدرب  مان  هدوب ، نآ  یلیم  رد 25  هک  هیشمعا  مان  هب  هدعص  دابآ  تاهد  زا 

هس دیبز  رهـش  ات  نآ  هلـصاف  تسا و  عقاو  ربص  لبج  هنماد  رباخم  رهـش  لامـش  يرتمولیک  رد 51  نمی ، بوـنج  رد  هک  يزکرم  يرهـش  ّزعت 
. تسا هتشاد  گرزب  يرازاب  ناوارف و  ياههزاورد  اب  گرزب  يراوید  نآ ، یمیدق  رهش  تسا . رتم  ایرد 1374  حطس  زا  نآ  عافترا  هلحرم و 

دوجو ییابیز  دجاسم  رهش  رد  تسا . هدش  ناریو  يدالیم  مهدزون  نرق  ياهشروش  رد  نآ  ياهانب  زا  يرایسب  هک  تسا  یمیدق  يرهـش  ّزعت 
تیاکح رهش  تمظع  یگرزب و  زا  دجاسم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  1454 م ) - 1229 ات 858 ق / زا 628   ) نمی نایلوسر  نارود  هب  هک  دراد 

: دسیونیم ءادفلا  وبا  دعب ، نرق  کی  تسا . هدوب  نمی  روهـشم  ياههعلق  زا  ّزعت  گرزب  هعلق  دسیونیم : نآ  هعلق  فصو  رد  توقای  دنکیم .
هدنکفا هیاس  دیبز  نیمزرس  هماهت و  رب  تساههوک ، رد  هک  نآ  هعلق  تسا و  نمی  ناهاشداپ  هاگیاج  ّزعت  ام  نامز  رد 
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نایم رد  هتخاس و  يراج  اجنادـب  اههوک  زا  ار  بآ  نمی  ریما  دـناهتفگ و  ۀلهـص  نآ  هب  هک  تسا  ییاهناتـسوب  غاب و  ّزعت  رهـش  يالاب  تسا و 

نیرتوکین نیرتگرزب و  زا  دسیونیم : ّزعت  فصو  رد  هدرک  ندید  نمی  زا  هک  یبرغم  حایس  هطوطب  نبا  تسا . هتخاس  یگرزب  يانب  اهناتـسوب 
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، تلود لاجر  یشاوح و  نامالغ و  اب  ناطلس  لوا  هلحم  رد  هک  دراد  هلحم  هس  رهـش  نیا  دراد . ربکتم  نشخ و  یمدرم  تسا . نمی  ياهرهش 
دوشیم . هدناوخ  بلاحم  هک  دراد  یگرزب  رازاب  زعت  دنراد . تنوکس  مدرم  هدوت  موس  هلحم  رد  نایرکشل و  ارما و  مود  هلحم  رد 

هعلق هک  درذگیم  نآ  یبرغ  لامـش  زا  یکچوک  لابج  هلـسلس  تسا . عقاو  ایرد  حطـس  زا  يرتم  عافترا 2635  رد  هک  یکچوک  رهـش  مابش 
هک ار ، ییاهبنارگ  شوقن  اجنآ  زا  یناـملآ )  ) رزـالگ تسا . یمیدـق  ـالماک  رهـش  نیا  تسا . ییوراـب  رهـش  درگ  رب  دراد . رارق  نآ  رب  ماـبش 

، رفعی نبا  نآ  زا  هک  تسا  ياهعلق  ءاعنص  یخسرف  شش  رد  دسیونیم : هتـسر  نبا  دروآ . تسد  هب  تشاد ، نمی  ياهرهـش  تمدق  رب  تلالد 
بصن یلپ  نآ  رب  هک  روبعلا  بعص  راوشد و  یناتسهوک  گنت  ربعم  کی  زجب  هعلق  نیا  تسا . فورعم  مابش )  ) مابش مان  هب  هدوب و  نمی ، ریما 

، عرازم اـهرهن ، اههمـشچ ، اـهنآ  رد  دراد . دوـجو  هیرق  زا 40  شیب  کــشوک و  زا 500  شیب  هـعلق  نـیا  رد  درادـن . يرگید  هار  دـناهدرک ،
م.  ) ینادـمه تسا . یگرزب  عماج  دجـسم  رازاب و  هعلق  دوخ  رد  تسا . ناوارف  دنفـسوگ  واگ و  رتش ، دـننام  ینایاپراهچ  اهلخن و  اهناتـسوب ،
هک تسا  هدوب  دجسم  هس  رهش  نآ  رد  دندوب . اهیتومرضح  نآ  نانکاس  گرزب . دجاسم  اب  تسا  يرهش  دسیونیم : مابش  فصو  رد  ( 334

کی یـسدقم  هتـشون  هب  ءاعنـص  ات  مابـش  هلـصاف  تسا . هدوب  اهيریمح  رهـش  نیتسخن  رهـش  نیا  دناهدرک . بارخ  ار  اهنآ  زا  یمین  اهيدنک 
. تسا تومرضح  نیمزرس  زا  مابش  یسیردا  هتشون  هب  تسا . هدوب  هلحرم 

ناتخرد تالغ ، ناور ، بآ  اهرازتشک ، دابآ ، رایـسب  تاـهد  هوک  نیا  رد  تسا . رهـش  رب  فرـشم  هک  دراد  مابـش  هوک  رد  عقاو  دـنلب  ياهعلق 
عزج هرقن و  قیقع ، ياهبنارگ  ياهگنس  زین  امرخ و 
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زور هنابش  کی  ءاعنـص  نآ و  نایم  دوشیم و  نیمأت  مابـش  زا  ءاعنـص  مدرم  یندیماشآ  بآ  دسیونیم : توقای  دراد . دوجو  گنـس ) یعون  )

. تسا راوشد  مابش  هوک  رب  نتفر  الاب  تسا . هار 
هوک غتیـس  دنراد . تفگـش  تخـس  ياههعلق  هوک  نیا  لد  رد  دننکاس و  رفعی  نبا  نادـنزرف  اهنآ  رد  هک  تسا  یگرزب  ياهراغ  هوک  نیا  رد 

ءاعنص ات  نآ  نایم  هک  هدوب  تومرضح  هبصق  مابـش  ءادفلا ، وبا  هتـشون  هب  تسا . یناوارف  ناتخرد  اهرازتشک و  اجنآ  رد  تسا و  عیـسو  مابش 
مابـش هعلق  اب  ار  تومرـضح  تختیاپ  هوبـش  اهابتـشا  ءادـفلا  وبا  هک  دراد  لامتحا  تسا . هدوب  هار  هلحرم  هدزاـی  یـضعب  لوق  هب  خـسرف و   71

. دشاب هتفرگ  یکی  ءاعنص  کیدزن 
تسا و عقاو  دـنه ) سوناـیقا  تاـعرفتم  زا   ) برع ياـیرد  راـنک  ناتـسبرع  یبونج  لـحاس  رد  هک  تسا  نمی  رگید  یحاوـن  زا  تومرـضح ،

یلاخلا عبر  نابایب  هب  لامـش  زا  نمی و  هب  برغم  زا  تومرـضح  دوشیم . همیمـض  نآ  هب  دراد  رارق  نآ  یقرـش  دادتما  رد  هک  هرهم  نیمزرس 
هب تاعافترا  نیا  دهدیم . لیکشت  دریگیم ، أشنم  ناتسبرع  بونج  تاعافترا  زا  هک  ییاهیداو  ار  تومرضح  هدمع  تمـسق  تسا . دودحم 

تاعافترا و نیا  نایم  دراد . يدـنلب  رتم   2400 تاعافترا ، نیا  زا  ییاهتمـسق  دراد ، دادـتما  قرـش  هب  برغ  زا  رتمولیک  دودح 640  يازارد 
هدـمع تالوصحم  تسا . يزنودـنا  رد  هواج  دـنه و  اب  مهم  دتـسوداد  زکارم  زا  اّلکملا )  ) اّلکم مهم  ردـنب  دراد . رارق  یلحاـس  تشد  اـیرد ،

میدق ذـخآم  رد  هدوب و  روهـشم  ّرم  روخب و  تراجت  ظاحل  هب  یناتـساب  مایا  رد  تومرـضح  تسا . نوتوت  لین و  مدـنگ ، امرخ ، تومرـضح 
ترهش ردنک  روخب و  نیمزرـس  مان  هب  هک  دوب  رحـش  هرهم و  لماش  میدق  نارود  هب  تومرـضح  یلحاس  یـضارا  تسا . هدمآ  شمان  ینانوی 

دنناوخ و فاقحا  ار  نآ  هک  تسا  يرازگیر  اجنآ  رد  تسا . عقاو  ایرد  کیدزن  ندع ، قرشم  رد  تومرضح  يرخطـصا ، هتـشون  هب  تشاد .
دوه روگ  دراد . رایسب  یتیحان  تسا و  کچوک  يرهش  تومرضح 
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ردـنا نادابآ و  مرخ و  تسا  یتیحان  : » دـسیونیم ملاعلا  دودـح  بحاص  تسا . عقاو  توهرب  هاچ  نآ ، کیدزن  دراد و  رارق  اجنآ  ع )  ) ربمایپ
يزور ره  دنک  زامن  ناشیا  دجـسم ]  ] تگزم هب  دوش و  ردنا  ناشیا  رهـش  هب  یک  یبیرغ  ره  یک  تسا  نانچ  ناشیا  مسر  تساهرهـش و  يو 

فاقحا ار  تومرـضح  زکرم )  ) هبـصق یـسدقم ، ناشیا .» بهذم  هب  دنک  یتفلاخم  یک  رگم  دننک ، رایـسب  تخاون  ار و  وا  دنرب  ماعط  رابهس 
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لیامت راـک  شناد و  هب  شمدرم  تیعمجرپ ، داـبآ و  تسا  ییاـج  دراد . رارق  اـیرد  هنارک  زا  رود  رازنـش و  ناـیم  رد  دـسیونیم : دـمانیم و 
دوشیم و هدیمان  رحش  نآ  زکرم  دسیونیم : تسا  تومرـضح  عباوت  زا  هک  هرهم  فصو  رد  یـسیردا  دناهدرچ . هیـس  دنمزآ و  یلو  دنراد ،
زا و  تومرضح ، رهـش  ود  مابـش ، میرت و  زا  طقف  متفه  نرق  رد  توقای  تسا . میدق  نایریمح  نابز  و  یبرع ) ریغ   ) یمجع هرهم ، مدرم  نابز 

رحـش ات  نآ  هلـصاف  هدـشیم و  هدروآ  رحـش  هب  هک  تومرـضح ، يامرخ  لوصحم  هب  ءادـفلا  وبا  تسا . هدرک  دای  اهنآ  ياـهیدابآ  اـههعلق و 
تسا . هدرک  هراشا  هدوب ، هار  زور  راهچ 

قنور يدالیم  لوا  نرق  رخاوا  ات  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  طساوا  زا  هک  تسا  یمور ) ینانوی و  ياتوباس  نامه   ) تومرـضح تختیاـپ  هوبش ،
نرق 6 اـت  م  نرق 3 ق . زا  دوب . دـنه  رـصم و  نایم  تراجت  روخب و  هداج  مهم  عضاوم  زا  هوبـش )  ) رهـش نیا  راگزور  نامه  رد  تسا . هتـشاد 

يایفارغج رد  هوبـش  زا  دنتـشاد . ییاورنامرف  تومرـضح  تمعنرپ  ياهرهـش  زا  یـضعب  رب  هک  دوب  نانهاک  زا  ياهلـسلس  رقم  هوبـش  يدالیم ،
نوریب اجنآ  زا  نآ  مدرم  دوب و  نایریمح  ياهرهـش  زا  دـسیونیم : نآ  فصو  رد  توقای  طقف  تسا ؛ هدـماین  یماـن  یمالـسا  ياطـسو  نورق 

عبات هک  تسا  یکچوک  يدابآ  زورما  هوبـش  ياج  رب  دـندرک . تنوکـس  دـشیم ، هدـناوخ  مابـش  ناـشیا  دزن  هک  تومرـضح ، رد  دـندمآ و 
دشابیم . ندع  تموکح 

رد هرهم  دراد و  رارق  هرهم  نیمزرس  ياههنارک  رد  دهیص )  ) توحیس قرشم  رد  رحش ،
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نآ رانک  هشوگ و  رد  دوب و  نآ  رود  هب  لـگ  زا  يراوید  اـب  نش  زا  یناـبایب  رد  رحـش  تسا . لـحاس )  ) هنارک ياـنعم  هب  یبونج  یبرع  ناـبز 
رحش نیمزرس  لحاوس  دندوب . هتخاس  رهش  زا  تظافح  يارب  یلکشهریاد  ياههعلق  رهش  يوراب  رانک  رد  تشاد . رارق  یلکـشثلثم  ياهجرب 

رب کساح ، رهـش  لحاوس ، نیا  ردنب  دییوریم و  روخب  اههوک  نیا  رد  دوب . هدـمآ  شیپ  ایرد  لحاس  ات  هک  دـیناشوپیم  ییاههوک  رتشیب  ار 
یلحاس هار  فصو  نمـض  هک  تسا  ناملـسم  نادایفارغج  نیتسخن  هبذادرخ  نبا  دشیم . هدناوخ  ایروم  ایروک  هک  هدوب  یگرزب  جیلخ  رانک 

ياهبصق هرهم ، راید  يرخطصا ، هتشون  هب  تسا . ردنک  نیمزرـس  دیوگیم : وا  تسا . هدرک  دای  ار  رحـش  هکم ، ات  نامع  زا  ناتـسبرع  بونج 
. دـنروآ اـجنآ  زا  ردـنک  دزیخ و  ورکین  ناـبیجن  اـجنآ  زا  تسا . راوشد  ناـشنابز  تسا . کـشخ  یتیـالو  دوـشیم . هدـناوخ  رحـش  هک  دراد 

یـسدقم هتـشون  هب  دـنربیم . ناهج  همه  هب  اجنآ  زا  یبرع ) غمـص   ) نابل دزیخ و  کین  نارتسا  رحـش ، زا  دـسیونیم : ملاعلا  دودـح  بحاص 
رد غمـص )  ) ردـنک ياهتخرد  دوشیم . هدرب  هرـصب  نمی و  ياهاج  رگید  ندـع و  ناـمع و  هب  هک  تسا  گرزب  ياـهیهام  دیـص  زکرم  رحش 

ربنع تسا . کشخ  نیمزرـس  نیا  رثکا  دـنراد ...  تنوکـس  دنـصلاخ ، برع  هک  هرهم  لـیابق  رحـش  رد  یـسیردا  هتـشون  هب  دـیوریم . اـجنآ 
يرایسب رحش  دالب  رد  تسا . رافظ  رهش  رحش  دالب  زکرم  ءادفلا  وبا  هتـشون  هب  دوشیم . تفای  رحـش  لحاوس  رد  رحـش ) هب  بوسنم   ) يرحش

. تسا عقاو  فاقحا  رازگیر  اجنآ  لامش  رد  دوشیم . تفای  لیگران  دننام  دنه  ناهایگ  زا 

نامع

تختیاپ تسا . ناتسبرع  هریزجهبش  یقرش  بونج  هشوگ  رد  لقتسم  ینیشنناطلس  نامع ، 
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زین اهنیشنخیش )  ) حلاصتم لحاوس  لخاد  رد  مدنسملا  سأر  تسا . عقاو  برع  يایرد  نامع و  يایرد  رانک  رب  طقسم  رهش  شاهدمع  ردنب  و 
هاگردنب یلحم و  ياهرازاب  روص  راحـص و  نآ  یمیدق  رهـش  ود  دوشیم . دودحم  یلاخلا  عبر  هب  لامـش  فرط  زا  نامع  تسا . نامع  ءزج 
دنمتورث یندـعم  عبانم  يزرواشک و  تالوصحم  ظاـحل  زا  ناـمع  تسا . سراـف  جـیلخ  لـحاوس  راـبگنز و  نمی ، دـنه ، يوس  هب  یناریتشک 

. دنایضابا بهذم  وریپ  نآ  مدرم  رتشیب  تسا . جیار  زین  رتش  شرورپ  اجنآ  رد  تسا . کشخ  یهام  رانا و  ومیل ، امرخ ، شتارداص  تسا .
يالبال رد  تسا . یناشفشتآ  ياهگنس  زا  نآ  یناتسهوک  هقطنم  هدش و  لیکـشت  ياهنارک  ياهتـشد  یناتـسهوک و  هقطنم  زا  نامع  نیمزرس 
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اههّرد نیا  زا  یلخاد  ياهنیمز  هنارک و  هنایم  یتالـصاوم  هار  تسا و  بآ  نودـب  کشخ و  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  ییاههّرد  ناـمع  ياـههوک 
هوزن راحص ، دننام  یناتساب  ياهرهـش  نامع  رد  دندیمانیم . نوزم »  » ار نامع  میدق  نایناریا  تسا . ییاوتـسا  مرگ و  نامع  ياوه  درذگیم .

لاس رد  تسا . هدوب  تیلهاج  نارود  ياهرازاب  زا  یکی  نامع ...  میدق  تختیاپ  راحـص  تسا . هدوب  فورعم  مالـسا  راگزور  زاغآ  زا  ابد  و 
تاکز تاقدص و  ات  داتـسرف  نامع  هب  يدزا  يدنلج  نادنزرف  ردارب ) ود   ) ذایع رفیج و  دزن  ار  صاع  نب  ورمع  ص )  ) ربمایپ ترجه ، متـشه 

لاس رد  راـک  نیا  هک  هدـش  هتفگ  دریگب ؛ تیزگ )  ) هیزج مه  ناـیتشترز )  ) سوجم زا  دـهد و  ناتـسدگنت  هب  هتفرگ و  نارگناوت  زا  ار  اـجنآ 
قان زوم و  رانا ، دننام  دشاب ؛ رایسب  هویم  امرخ و  نامع  رد  تسا ...  ریـسمرگ  یتیالو  نامع  يرخطـصا ، هتـشون  هب  تسا . هدوب  ترجه  متفه 

زا رترگناوت  رتنادابآ و  يرهش  چیه  سراپ  يایرد  هنارک  رب  دنزادنا .] رگنل   ] دیآ اجنآ  گرزب  ياهیتشک  و  دنیوگ ...  قبن  ار  نآ  یبرع  هب  هک 
ناشیا هک  دنجراوخ  زا  یموق  اجنآ  رد  دشاب . گنسرف  دصیس  نآ  لامعا  هک  دنیوگ  تسا و  رایسب  ياهرهـش  تیالو  نیا  رد  تسین ، راحص 

مساق نب  دمحم  مان  هب  ناشیا  زا  يدرم  داتفا . گنج  يول  نب  ۀماس  ینب  زا  یموق  ناشیا و  نایم  دضتعم ، راگزور ] هب   ... ] دنناوخ ةارش  ار 
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هبطخ درک و  حتف  ار  نامع  وا  درک ، نامع  یهار  يو  اب  روث  وبا  مان  هب  ار  يدرم  دضتعم  تساوخ . ددم  يو  زا  دـمآ و  دـضتعم  دزن  هب  یماس 
يرهش نامع   » ملاعلا دودح  بحاص  هتشون  هب  دندیزگ . نکسم  دنناوخ  هوزن  ار  نآ  هک  یتیحان  هب  ةارـش  موق  دناوخ . یـسابع  دضتعم  مان  هب 

يو ردـنا  هک  ناهج  ردـنا  تسین  يرهـش  چـیه  تسا و  ناـهج  همه  هدـکراب  دنرایـسب و  ناـناگرزاب  يو  ردـنا  اـیرد و  نارک  رب  میظع  تسا 
اهیاج هب  اجنیا  زا  دـتفا و  رهـش  نیدـب  لامـش  بونج و  برغم و  قرـشم و  ياهیتشک )  ) ياهزاهج همه  دوب و  اـجنآ  زا  رترگناوت  ناـناگرزاب 

دنربب .»
تـسد هب  ار  تموکح  دـندوب ، جراوخ  هک  هوزن ، مدرم  و  دنتـشاد ...  دـشودمآ  نامع  هب  يرمق  يرجه  ات 375  لاس 317  زا  یطمرق  ناـیلاو 

دربیم و ماـن  برعلا  ةریزج  گرزب  هیحاـن )  ) هروـخ راـهچ  زا  یکی  ار  ناـمع  یـسدقم ، دـندرک . ماـعلتق  ار  نایـضفار  هطمارق و  دـنتفرگ و 
: شیاهرهش راحص و  نآ ) زکرم   ) نآ هبصق  تسا . خسرف  داتشه  رد  خسرف  داتشه  دسیونیم :

تساههاچ زا  ناشیا  بورشم  بآ  تسا ، غاب  ناتسلخن و  نیمزرـس ] نیا   ] مامت تسا . رافّلج و ...  تولـس ، ابد ، تیفح ، کنـض ، ّرـس ، هوزن ،
ینیمزرـس نامع  دراد . رارق  نآ  لامـش  رد  تسا و  لصتم  ناـمع  هب  هرهم  تسا . یناتـسهوک  ناـمع ]  ] رتشیب دنـشکیم و  نوریب  واـگ  اـب  هک 

زا تاـهلق ، روص و  رهـش  ود  تسا . روگنا  ریجنا و  راـنا ، زوم ، نوـچ  رایـسب  يریـسمرگ  ياـههویم  لـخن و  ناـتخرد  اـب  تیعمجرپ  لقتـسم ،
اههاچ زا  نامع  مدرم  یندـیماشآ  بآ  دـندابآ . یلو  کچوک ، رهـش  ود  نیا  تسا . عقاو  سراف  کمن  ياـیرد  لـحاس  رب  ناـمع ، ياـهرهش 

لوا میلقا  رد  دنه و  نمی و  يایرد  لحاس  رب  یبرع  ياهروخ  ار  نامع  توقای ، دننکیم . دیـص  دیراورم  یهام و  اجنآ  مدرم  دوشیم . نیمأت 
وبا تسا . لثملا  برض  نآ  يامرگ  دراد . ناوارف  تعارز  اهناتسلخن و  اهرهش ، نامع  دسیونیم : وا  دنادیم . میدق » رگه   » رجه قرشم  رد  و 

، نآ هبـصق  دنیآرد و  اهنادـب  رابگنز  نیچ و  دـنه و  دنـس و  ياهیتشک  هک  دراد  یهاگرگنل  تسا و  یگرزب  رهـش  نامع  دـسیونیم : ءادـفلا 
تسا و سراپ  يایرد  رانک  رب  راحص ،
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بوسنم نادـب  نامع  ياـیرد  تسا و  ناتـسبرع  یقرـش ) بونج   ) رهـش نیرتگرزب  ناـمع  هللا ، دـمح  هتـشون  هب  تسین . نآ  زا  رتگرزب  يرهش 

تسا .
چیه سراپ  يایرد  هنارک  رب  تسا . ابد  راحص و  نامه  نامع  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  نامع . يایرد  لحاس  رد  تسا  يردنب  رهـش و  راحص 

مراهچ نرق  رد  تسا . نامع  نیمزرـس  هیحان )  ) هروخ نیرتگرزب  راحـص  ینادـمه ، هتـشون  هب  تسین . راحـص  زا  رترگناوت  رتناداـبآ و  يرهش 
تورث اههاگشدرگ و  تیعمجرپ  رهش  نیا  تسا . هدوبن  نیچ ، يایرد  هنارک  رب  نامع  هبصق  راحص ، زا  رتدابآ  رتمهم و  يرهش  يرمق  يرجه 

جاس بوچ  رجآ و  زا  شیاههناخ  زیگناتفگش ، شیاهرازاب  تسا . هدوب  ءاعنص  دیبز و  زا  رتدنمتورث  تکربرپ و  زیخهویم و  هتشاد و  رایسب 
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اراوگ يزیراک  نیریـش و  شبآ  ياههاچ  تسا ، هتـشاد  رارق  اهرازاب  ياهتنا  رد  ایرد و  رانک  رد  دـنلب  ابیز و  ياههتـسدلگ  اب  نآ  عماج  و  ... 
هدشیم بوسحم  نمی  هاگهانپ  قارع و  نیمزقرشم و  رابنا  نیچ و  هاگرد  رهش ] . ] دناهدوب هافر  رد  تهج  ره  زا  رهش  نیا  رد  مدرم  هتشاد و 

[ ینک هاگن  نادـب  و   ] یخرچب تهج  ره  زا  هک  هدـش  یبوکهراتـس  نانچ  نآ  عماج  دجـسم  بارحم  دـناهدوب ...  یناریا  شمدرم  رتشیب  تسا .
هلاـس ره  دوشیم . هدـید  گـنر  خرـس  رگید  ییوس  زا  زبـس و  رگید  فرط  زا  درز و  فرط  کـی  زا  هک  يروـط  هب  دوـشیم  گـنرهبگنر 

زا همه  رهش  ياهانب  دوشیم . هدروآ  اجنآ  هب  نمی  ياهالاک  مامت  دننکیم و  تفر  دمآ و  اجنآ  هب  رگید  ياهنیمزرس  زا  يرایـسب  ناناگرزاب 
يرمق يرجه  مهد  نرق  لیاوا  رد  تسا . هدوبن  انب  یتخاسشوخ )  ) رظن زا  نآ  دـننامه  يرهـش  یحاون ، نآ  رد  هدـش و  هتخاس  جاـس  رجآ و 

تفای . تسد  راحص  رب  نامع ، ماما  یبرعی ، دشرم  نب  رصان  اهدعب  دندرک ؛ فرصت  ار  نامع ] و   ] راحص اهیلاغترپ 
بونج يرتمولیک  رد 150  نامع و  میدق  ياهرهش  زا  رضخا ، هوک  هنماد  رد  هوزن ،
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: دسیونیم يرخطصا  تسا . عقاو  نامع ) لابج  هلسلس  یبونج  ياههنماد  رد   ) طقسم یبرغ 

. دوـب ناتــسهوک  زرم  رد  گرزب  يرهــش  هوزن  يرجه  مراـهچ  نرق  رخآ  رد  دــنیاجنآ . زوـنه  دــنتفر و  هوزن  هـب  جراوـخ ) زا   ) ةارــش موـق 
ناتـسلخن ار  رهـش  رود  دـشیم . نیمأت  هاچ  زا  نآ  مدرم  یندـیماشآ  بآ  دوب . رازاـب  ناـیم  رد  نآ  عماـج  دجـسم  لـگ و  زا  شیاـهنامتخاس 

هک تسا  يرامـشیب  گرزب  ياهیدابآ  نآ ، رد  نامع و  رد  تسا  یهوک  هکلب  تسین ، ایرد  لحاس  رد  هوزن  دسیونیم : توقای  دوب . هتفرگارف 
رگید رد  هک  دـنفابیم  مشیربا )  ) ریرح اـب  طولخم  هچراـپ  یعوـن  اـجنآ  رد  دـنجراوخ . زا  برع و  نآ  مدرم  دـنناوخ ...  هوزن  ار  اـهنآ  ماـمت 

دوشیمن . هتفاب  برع  ياهنیمزرس 
ياهماب دراد . رارق  رـضخا  ياههوک  بونج  نامع و  يایرد  راـنک  رد  هک  تسا  ناـمع  نیـشنناطلس  مهم  ردـنب  تختیاـپ و  رهـش و  طقـسم ،

طسو رد  تسا و  نایلاغترپ  يالیتسا  راگدای  نآ  یتموکح  خاک  دنحطـسم . عفترم و  همه  اهخاک ،)  ) یتنطلـس ياهانب  زج  طقـسم ، ياههناخ 
هک هدوب  يردنب  طقسم  يرجه ، مراهچ  نرق  رخاوا  رد  تسا . هدرب  مان  طقـسم  زا  هک  تسا  ینادایفارغج  نیتسخن  هتـسر  نبا  دراد . رارق  رهش 

ياهزرم نایاپ  رد  هک  هدوب  یلحاس  يرهـش  طقـسم  توقای ، هتـشون  هب  تسا . هدوب  هویمرپ  ابیز و  ییاج  هدـشیم و  اریذـپ  ار  نمی  ياهیتشک 
يدـنه و رتشیب  نآ ، نانکاس  تسا . سراف  جـیلخ  لحاس  رد  ردـنب  نیرتگرزب  طقـسم  نونکامه  تسا . هتـشاد  رارق  نمی  بناج  رد  ناـمع و 
تارداص و یلصا  زکرم  تسا  سراف  جیلخ  لخدم  رب  فرشم  تسا و  یبوخ  هاگردنب  هک  ببس  نادب  رهش  نیا  دنتسه . تسوپهایس  چولب و 

. دشابیم نامع  تادراو 

ضورع دجن و  همامی ، ءاسحا ، نیرحب ،

نیمزرس همه  هب  يرمق  يرجه  متفه  نرق  دودح  ات  مالسا و  ردص  رد  مالسا و  زا  شیپ  نیرحب 
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. تسیچ نیرحب  هب  نیمزرـس  نیا  هیمـست  هجو  هک  تسین  مولعم  تسا و  هدـشیم  قـالطا  ناـمع  اـت  هرـصب  زا  سراـف  جـیلخ  یبونج  لـحاس 
نآ لیلد  دـیاش  تسین . نینچ  نیمزرـس  نیا  تیعقوم  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ هتفرگ  ربرد  ار  نآ  اـیرد  ود  هک  یلحم  ینعی  نیرحب  هک  مینادیم 
هک تفگ  دیاب  انمض  تسا . هتفرگارف  ار  نآ  ییایرد  دننام  هک  دشاب  رگید  فرط  زا  نش  زا  هتشابنا  ياهارحـص  فرط و  کی  زا  ایرد  دوجو 

برغم و لامش و  تمـس  زا  نیرحب  نیمزرـس  دنتـسه . ناتـسبرع  یقرـش  بونج  گرزب  رازگیر  ای  ضورع  هقطنم  زا  یئزج  ءاسحا  نیرحب و 
، هنیدم هب  ار  نآ  يروبعلابعص  یناوراک  ياههار  و  تسا ...  دودحم  برع  هریزجهبش  ياهرازگیر  فلع و  بآیب و  ياهارحص  هب  بونج 

. تسا هدرکیم  طوبرم  نامع  نمی و  زاجح ،
طاـبترا دناهتـسیزیم ، نآ  رد  هک  یماوقا  لـیابق و  هبلغ  ذوفن و  نازیم  اـب  تسا ، هدـشیم  قـالطا  نآ  رب  نیرحب  هک  یکـشخ  هزوح  تعـسو 
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نیا یناساس  هرود  يرادا  تالیکـشت  رد  تسا . هدوب  هدـنکارپ  نآ  نوماریپ  هک  دـشیم  ییاههحاو  اهارحـص و  هیلک  لماش  یهاـگ  تشاد و 
نیرحب زورما  هک  لاوا ،»  » ای گیهامشیم »  » و طخ »  » ای ریشدرا » نتب   » و رجه »  » ای رگه »  » ياهمان هب  نیشنتموکح  ای  تیالو  دنچ  هب  ار  هیحان 

هتـشاد طابترا  نایناساس  روشک  یبرغ  بونج  يزکرم  تالیکـشت  اب  امیقتـسم  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دـندوب  هدرک  میـسقت  دوشیم ، هدـناوخ 
دـش ریزگان  هکنادـنچ  تفرگ ؛ راصح  رد  ار  گورتنـس »  » نآ هاـشداپ  تفر و  نیرحب  هب  روگ  زا  ناـکباب )  ) ریـشدرا يربط ، هتـشون  هب  تسا .

زا یکی  هک  ار ، ریـشدرا  نتب  اهدـعب  ریـشدرا  تشگزاب . نیادـم  هب  ریـشدرا  سپـس  دوش ...  هتـشک  ات  دزادـنا  ریز  هب  رهـش  يوراب  زا  ار  دوخ 
نآ داهن  دـندوب ، هدرک  شروش  وا  دـض  رب  هک  اجنآ  مدرم  داسجا  رب  ار  نآ  هراب  يانب  ریـشدرا  نوچ  تخاس . تسا ، نیرحب  هقطنم  ياـهرهش 
رد ار  طخ  رهش  ریـشدرا  هک  دناهتفگ  ياهدع  دنتفگیم . مه  ریـشدرا » ناروف   » ار رهـش  نیا  يرونید  هتـشون  هب  دندیمان . ریـشدرا  نتب  ار  رهش 

ياهرهش تسا و  نیرحب  یلحاس  تمسق  طخ  هک  تسا  دقتعم  هک  دلون  داهن . ناینب  نیرحب 
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نیرحب و برع  لیابق  دوب ، ریغـص  لفط و  زونه  مود  روپاش  هک  یماگنه  يدـالیم  مراـهچ  هدـس  لـیاوا  رد  دراد . رارق  نآ  رد  ریقع  فیطق و 
ایرد زا  بارعا  بوکرس  يارب  دیـسر  دشر  دح  هب  نوچ  روپاش  دندروآ . موجه  ناریا  كاخ  هب  هبترم  نیدنچ  همظاک ] سیقلا و  دبع   ] همامی

نب رکب  میمت و  ینب  بارعا  اجنآ  رد  هک  دیـسر  رگه )  ) رجه هب  ات  تفرب  نانچمه  تشکب و  ار  یحاون  نآ  مدرم  دـمآ و  طـخ  هب  تشذـگ و 
مدرم زا  یهورگ  نآ  زا  سپ  تشکب . ار  اجنآ  بارعا  دمآ و  همامی  هیحان  هب  سپـس  درک ...  راتـشک  زین  ار  اهنآ  دـندوب ، سیقلا  دـبع  لئاو و 

زا تسد  مود )  ) روپاش دـینادرگ . نکاس  نیرحب ) لحاس  رد  ، ) دـندناوخیم جـیه  تسا و  نیراد )  ) طخ نامه  هک  نیرحب ، رد  ار  بلغت  ینب 
ار نیـسوبحم  هناش  ریـسا و  ار  بارعا  درک و  فرـصت  ار  رجه  دـمآ و  فیطق  هب  اـهیتشک  اـب  ناوارف  يرکـشل  اـب  تشادـنرب و  بارعا  بیقعت 

دعب هب  نامز  نآ  زا  دناهدیمان و  فاتکالاوذ  ای  ابنـس  هبوه  قرـشم  خیرات  رد  ار  وا  ببـس  نیدـب  دـنارذگ . نآ  نایم  زا  یبانط  درک و  خاروس 
فرــصت رد  يدـالیم  لوا  نرق  مود  هـمین  رد  نـیرحب ) ـالامتحا  و   ) ناـمع دـسیونیم : تراوکراـم  دــیدرگ . ناریا  تموـکح  ءزج  نـیرحب 

رد میقتـسم  روطهب  ناناملـسم  يـالیتسا  نارود  رد  نیرحب ) و   ) ناـمع دـسریم ، رظن  هب  هک  دـنکیم  هفاـضا  وا  تسا . هدوب  ناریا  يروتارپما 
راگزور رد  يرذـالب ، هتـشونهب  تسا . هدوب  يدـنلج ،)  ) هدـنلج نارـسپ  رفعج ، دـبع و  ناردارب  تیمکاـح  تحت  هکلب  هدوبن ، ناریا  فرـصت 

نوچ تشاد . ییاورنامرف  نیرحب  نیمزرـس  بارعا  رب  نایـسراپ  يوس  زا  دیز  نب  هللا  دـبع  ونب  هفیاط  زا  يدـبع  يواس  نب  رذـنم  ص )  ) ربمایپ
، تخبیس يواس و  نب  رذنم  يارب  ياهمان  هارمه  هب  ار  یمرضح  دامع  نب  هللا  دبع  نب  ءالع  ص )  ) ادخ لوسر  دیسرارف ، ترجه  متشه  لاس 

بارعا همه  ناشیا  هارمه  دندروآ و  مالسا  نت  ود  نآ  درک ، توعد  هیزج  تخادرپ  ای  مالسا  هب  ار  ناشیا  داتـسرف و  نیرحب  هب  رجه ، نابزرم 
راید و نآ 
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تخادرپ رب  نانآ  اب  ءالع  دـندوب و  يراصن  دوهی و  یـسوجم و  نیرحب  نیمزرـس  مدرم  یلو  دـندش ، ناملـسم  نایـسراپ )  ) نامجع زا  یخرب 

رب ار  یفقث  صاعلا  یبا  نب  نامثع  وا  ياج  هب  درک و  راـضحا  نیرحب  زا  ار  یمرـضح  نب  ءـالع  رمع ، مود ، هفیلخ  اهدـعب  درک . حلـص  هیزج 
درامگ . نامع  نیرحب و 

نیرحب هک  هدـش  هتفگ  نیرحب  ياهزرم  هرابرد  هنونیب . قورف و  رجه ، ةرآ ، فیطق ، طخ ، زا : دـنترابع  نیرحب  تاهد  هبذادرخ  نبا  هتـشون  هب 
ینابایب هب  لامش  هکم و  هب  برغم  فرط  زا  نیرحب ، هب  قرـشم  بناج  زا  همامی  نیمزرـس  تسا و  لصتم  همامی  نیمزرـس  هب  برغم  تمـس  زا 

، تسا ینابایب  نامع  نیرحب و  نایم  يرخطصا  هتشون  هب  دوشیم . دودحم  تسا ، لصتم  هرصب  دودح  رگید  جابن و  هیّرض و  بیذع و  هب  هک 
دیعـس وب  ار  وا  هک  یباّنج  نسح  دـندمآ ... ؛ سراـف  هب  نیرحب  زا  هیدأ ، نب  ةورع  نادـنزرف  زا  میمت  نب  ۀـلظنح  لآ  هیما ، ینب  راـگزور  زا  ... 

. دندمآ درگ  وا  رب  رایـسب  یموق  درک و  توعد  ار  اهبرع  یلو  دمآ ، نیرحب  هب  یناگرزاب  يارب  اجنآ  زا  تشاد ، نایطمرق  بهذم  دنتفگیم و 
نیرحب دسیونیم : ملاعلا  دودح  بحاص  دناهدناوخ . مان  نیا  هب  بیرجلا ، نیع  مّلحم و  شیاهدور ، ببـس  هب  ار  نیرحب  ینادمه ، هتـشون  هب 
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. تسا هدرب  مان  رجه  نیرحب و  زا  طقف  مراهچ  نرق  مود  همین  رد  یسدقم  نادابآ . ياهیاج  اههید و  اهرهـش و  رایـسب و  مدرم  اب  تسا  یتیحان 
ره هرابرد  هدرب و  مان  ار  نیرحب  هقطنم  ياهرهش  مشش ، نرق  رد  یسیردا  دوشیم . هدناوخ  نیرحب  تسا و  رجه  هبـصق  ءاسحا  دسیونیم : وا 

. تسا هداد  یطوسبم  حرش  مادک 
لاس رد  تسا . رهـش  نیا  هب  بوسنم  یّطخ  ياهریت  هک  طخ  هراز و  هشیب ، ءاـسحا ، فیطق ، صمح ، و  رگه )  ) رجه زا : دـنترابع  اهرهـش  نیا 

توقای هتشون  هب  دندرکیم . تسرد  بارش  نآ  زا  هک  دمآیم  لمع  هب  امرخ  یعون  نیرحب  تیالو  رد  لوغم ، هلمح  زا  شیپ  ، 605
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نیا رد  دـناهتفگ ...  رجه  ار  نآ  هبـصق  دـنعقاو و  نامع ، هرـصب و  نایم  دـنه ، يایرد  راـنک  رب  هک  ییاهرهـش  همه  يارب  تسا  یماـن  نیرحب 
زا همامی  هیما  ینب  راگزور  رد  تسا . نآ  یحاون  زا  زین  همامی  هک  دـنیوگیم  یـضعب  تسا و  یعیـسو  ياهرهـش  اهبآ و  اههمـشچ و  هیحاـن ،

دعـس نب  رکب  وبا  کباتا  لاس 628 ، رد  دـناهدوب . يدـحاو  هیحان  همامی  نیرحب و  ناـمع ، ساـبع  ینب  راـگزور  هب  یلو  هدوب ، ادـج  نیرحب 
دوخ فرـصت  هب  ار  ءاسحا  نامع و  نیرحب ، فیطق ، بونج ، لـحاوس  رتشیب  رـصیق ، ینب  كولم  زا  دیـشمج ، کـلم  ادـخان  يراـی  اـب  یگنز 

رایسب و تاهد  ياراد  هیحان  نیا  تسا ، هدوب  هطمارق  نیمزرـس  سراف و  يایرد  لحاس  رب  ياهیحان  نیرحب ...  ءادفلا ، وبا  هتـشون  هب  دروآرد .
، دیوگیم نخس  ياهریزج  نیرحب  زا  تسخن  هتخیمآ ، مهرد  ار  ياهریزج  یلحاس و  نیرحب  یفوتسم ، هللا  دمح  تسا ...  رگه )  ) رجه نامه 

جیلخ یبونج  لـحاس  رد  هک   ) یمیدـق نیرحب  فـیرعت  هب  سپـس  دـناهتفگ ، رجه  ار  نآ  ناتـسرهش  دـسیونیم : نآ  زکرم  فـیرعت  رد  یلو 
 ... هرآلا و رزا ، طخ ، فیطق ، ءاسحل ، اب  ار  نآ  قباس  نامز  رد  تخاس . ار  اجنآ  ناکباب  ریـشدرا  دـسیونیم : دزادرپیم و  تسا ) هدوب  سراف 

تسا . ناوارف  يامرخ  نیرحب  ياههویم  زا  دناهدرمش ...  برع  کلم  زا 
هب هیحان  نیا  تسا ، هدوب  فورعم  نیرحب  هب  میدق  بتک  رد  هک  تسا  سراف  جیلخ  یلحاس  یـضارا  هدمع  تمـسق  ءاسحا  ءاسحل . ای  ءاسحا 

لامـش و زا  رتمولیک  لوط 480  هب  ءاسحا  تسا . هتـشاد  ییازـسب  تیمها  مالـسا  زا  شیپ  راگزور  زا  سراف ) جـیلخ   ) اـیرد هب  یکیدزن  تلع 
دزن رد  هک  دناهدوب  ضورع  ياهشخب  زا  نیرحب  ءاسحا و  هیحان  دراد . دادتما  سراف  جیلخ  یبونج  لحاس  رد  یقرـش  بونج  هب  یبرغ  لامش 

رد ءاسحا  تسا . هتفرگارف  ینابایب  یتشد  ار  ءاسحا  تمـسق  نیرتشیب  تسا ...  هدوب  فورعم  یئاراـتاک  ماـن  هب  ینیلپ ، یمور ، فورعم  خروم 
هدیشک فط  هوک  هایملا و  يداو  ياتسار  رد  اههپت  نیا  تسا . یناوارف  ياههپت  نآ  يالبال  رد  هک  دوشیم  یهتنم  ییاهیدنلب  هب  برغ  تمس 

یقرش هیحان  دناهدش .
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نیا هقطنم  نیرتشرابرپ  دراد . رارق  دایز  نادـنچهن  قمع  اب  بآ  ناوارف  ياههاچ  هیحان  نیا  رد  تسا . رازهروش  رتشیب  ایرد  هنارک  رد  ءاسحا 
. دـیآیم رامـش  هب  ءاسحا  ییایرد  ياهرهـش  زا  هتفرگ و  ربرد  ار  تورات  هریزج  هک  تسا  عقاو  یجیلخ  رانک  رب  فیطق  تسا . فیطق  هیحاـن 
زا یکی  انابلیب ،  رهش  ياج  یتسیاب  هک  دراد ...  دوجو  یناتساب  ياههناریو  رهـش  نیا  لحم  رد  تسا . رتالاب  ایرد  زا  رتم  دنچ  رهـش  نیا  حطس 

. تسا هدناوخ  سپولوگ  سونیس  یمور ، خروم  ینیلپ ، ار  فیطق  جیلخ  هنارک  دشاب ...  هدوب  نایئاهرگ ،)  ) نایئاهرج ياهرهش 
رد هک  دزادنایم  طخ »  » دای هب  ار  ام  ینیطخ  ای  ینتاک  مان  دناهتشاد و  انکس  اجنآ  رد  هک  هدوب  ياهلیبق  ود  مان  ینتاک  پولوگ و  هک  دناهتفگ 

یمیدق رهش  نامه  ایوگ  دراد  رارق  فیطق  جیلخ  رد  هک  تورات  کچوک  هریزج  تسا . هدشیم  قالطا  نیرحب  هنارک  رسارس  رب  یبرع  نوتم 
يور رب  رهـش  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . عقاو  نآ  رد  نیراد  رهـش  هدـمآ و  سویملطب  يایفارغج  رد  شمان  هک  تسا  ترهات »  » ای ورات » »

« تورات  » تروص هداتفا و  نآ  تسخن  شخب  اهدعب  هک  هدش  انب  تسا ، هدوب  تورتشع »  » يادخ هاگشتسرپ  الامتحا  هک  یناتـساب ، ياههبارخ 
زین نآ  هک  تسا  تیوک  راومه  نیمزرـس  دراد ، رارق  سراف  جـیلخ  یبونج  هنارک  رد  لامـش و  رد  هک  ءاسحا  زا  یتمـسق  تسا . هدـنام  یقاـب 

دوجوم ناوارف  بآ  اجنآ  رد  هک  تسا  ینـش  هتـسجرب  ياههپت  تروص  هب  تیوک  ياههنارک  دوشیم . بوسحم  ضورع  گرزب  هقطنم  ءزج 
. تسا عقاو  یجیلخ  هرانک  رب  هک  تسا  تیوک  رهـش  نیـشنریما  نیا  ياهرهـش  نیرتهزاوآرپ  زا  تسامرخ . تخرد  ناـنآ  تشک  رتشیب  تسا .
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هدوب سیناموروک  رهـش  اهنآ  تختیاپ  دـناهدوب . برع )  ) سیقلا دـبع  هلیبق  ناردـپ  هک  هدوب  اـهكوب  یمیدـق  نهک و  ماوقا  هاـگیاج  تیوک 
ار نآ  ندنک  روتـسد  فاتکالاوذ  روپاش  هک  یقدنخ  الامتحا  تسا . هدـش  هتفرگ  سیناموروک  نیمه  زا  نیرق )  ) تیوک نیـشیپ  مان  هک  تسا 

ياهرهش  ) ناسراش ات  داد 
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نورق رد  تسا . هدیـسریم  ایرد  هب  تیوک  نیـشنریما  لامـش  رد  همظاـک  جـیلخ  رد  درادـب ، هدوسآ  درگناـبایب  ياـهبرع  دـنزگ  زا  ار  قارع )
نبا تشگ . نیرحب  نایطمرق  زکارم  زا  یکی  سپـس  تشاد و  رارق  ءاسحا  هبـصق  کیدزن  هک  دوب  رجه  رهـش  ءاسحا  زکرم  یمالـسا  نیتسخن 

هب تسا . هدرک  هراشا  هدـمآیم ، رامـشهب  ءاسحا  هبـصق  هک  رجه  هدوب و  ءاسحا  ءزج  هک  فیطق  هب  نیرحب  تاهد  زا  نخـس  ماگنه  هبذادرخ 
بارعا دشیم و  هدیمان  ءاعرج  هک  تشاد  يدمآوتفررپ  رازاب  دوب و  میمت  ینب  زا  دعـس  هفیاط  ياههناخ  لزانم و  ءاسحا  ینادـمه ، هتـشون 

گرزب و تسا  يرهـش  دـشیم ، هدـناوخ  نـیرحب  دوـب و  رجه  شاهبـصق  هـک  ءاـسحا  دـیوگیم : یـسدقم  دـندرکیم . دـمآوتفر  اجنادـب 
. دراد هلصاف  ایرد  زا  هلحرم  کی  تسا و  یطحق  امرگ و  هاگیاج  تیعمجرپ ، نادابآ و  ناتسلخنرپ و 

اجنآ رد  لدـع  ییارگدرخ و  تسا ، دیعـس  وب  لآ  ناـیطمرق  هاـگیاپ  هک  تساـجنآ  رد  ییاـههریزج  تسا ، هاـگتراجت  دراد ، يدننامهمـشچ 
توقاـی تـسا . هدرب  ماـن  نـیرحب  ياهرهـش  زا  فـیطق  هارمه  ار  ءاـسحا  یــسیردا ، تـسا ...  هدـنام  راـکیب  نآ  عماـج  یلو  تساـمرفمکح ،

داد رارق  نیرحب  زکرم  دیشک و  وراب  درک و  دابآ  ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  روهـشم ، فورعم و  نیرحب  رد  تسا  يرهـش  ءاسحا  دسیونیم :
رایسب ياهناتسلخن  ءاسحا  دسیونیم : ءادفلا  وبا  تسا . روهشم  دابآ و  زورما  هب  ات  رهش  نیا  دوب ، یطمرق  یباّنج  دیعس  وبا  نب  نسح  رهاط  وبا 

 ... تسا عقاو  فیطق  یبرغ  بونج  یلزنم  ود  رد  یکشخ و  رد  رهـش  نیا  دیآیم . نوریب  مرگ  ياهراسهمـشچ  زا  هک  دراد  يراج  ياهبآ  و 
رد جرخ - هب  امرخ  فیطق ، ءاسحا و  مدرم  تسا ...  هار  زور  راهچ  همامی  نآ و  نایم  درادن ، ییوراب  رهش  تسا ...  ناتسلخن  نآ  درگربدرگ 

 ... فیطق و ءاسحل ،)  ) ءاسحا ياهرهش  یفوتسم  هللا  دمح  هتشون  هب  دنریگ . مدنگ  راب  کی  امرخ  رابود  ربارب  رد  دنرب و  همامی - يداو 
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تعاطا نیرحب  نایاورنامرف  زا  تاقوا  رتشیب  نیمزرـس  نیا  قطانم  رگید  ءاـسحل و  فیطق و  ریازج  دـندمآیم و  رامـش  هب  برع  نیمزرـس  زا 
امسا سپـس  تفرگ و  رارق  نایلاغترپ  يالیتسا  تحت  سراف  جیلخ  ياهتمـسق  نیا  يدالیم  نرق 17  طساوا  ات  نرق 16  رخاوا  زا  دندرکیمن .

ار ءاسحا  دوعـس  نب  زیزعلا  دـبع  دوب ، ناکلاب  ياـهگنج  مرگرـس  یناـمثع  تلود  هک  لاس 1913  رد  دـمآرد . یناـمثع  تلود  طلـست  تحت 
. تسا يدوعس  ناتسبرع  تفن  راشرس  تادیاع  عبنم  ءاسحا  دوزفا . دوخ  ورملق  رب  تفرگ و 

، تسا همانم  مهم  ردـنب  نآ  زکرم  دراد . رارق  يدوعـس  ناتـسبرع  كاـخ  رطق و  هریزجهبـش  ناـیم  سراـف  جـیلخ  رد  ریازجلا ) عمجم   ) نیرحب
: زا دنترابع  نیرحب  ریازج  نیرتگرزب 

یتمسق یلک  روطهب  نیرحب  ریازجلا  عمجم  دناهتشاد . ترهش  تیمها و  میدق  زا  دیراورم  دیص  هطساو  هب  همه  هک  ناسعن  ما  هرتس ،  قّرحم ، 
يرتمولیک رد 195  میقتـسم  طخ  هب  قرحم ) هریزج   ) نیرحب دـنتفگیم . نامع ) ات  هرـصب  زا   ) نیرحب نآ  هب  میدـق  رد  هک  تسا  ياهقطنم  زا 

هاجنپ اـب  هک  تسا  نیرحب  نآ  گرزب  هریزج  تسا ، عبرم  رتمولیک   691 نیرحب 2 / تحاـسم  تسا . عقاو  ولیخن ) هریزج  یبرغ  بونج   ) ناریا
رد نیرحب  هریزج  یتعارز  یضارا  دهدیم . لیکـشت  ار  نیرحب  روشک  تحاسم  دصرد   85 ضرع ، رتمولیک  ات 25  نیب 13  لوط و  رتمولیک 

ياهغاب عرازم و  رتشیب  تسا و  زیخلصاح  رتمولیک ) جنپ  دودح  ضرع  هب   ) نآ لامـش  هیـشاح  تسا . هتفرگ  رارق  عافترامک  ياههپت  تشد و 
ییارحـص ناـهایگ  زا  هدیـشوپ  يریوک و  نآ  ياـهنیمز  کـشخ و  هریزج  يزکرم  تمـسق  ياوـه  بآ و  دراد . رارق  تمـسق  نیا  رد  هریزج 

رد نآ  هطقن  نیرتدنلب  دراد . دادتما  هریزج  هیلایهتنم  رد  ربلا  سأر  هغامد  ات  هسام ) نش و  زا  هدش  لیکـشت   ) یبونج تمـسق  ياهنیمز  تسا .
اههمشچ ینیمزریز و  بآ  عبانم  ياراد  نیرحب  هریزج  دراد . عافترا  دازآ  يایرد  حطس  زا  رتم  دودح 135  ناخدلا  لبج  مان  هب  هریزج  زکرم 

نیرتمرگ رد  نیرحب  يامد  تسا . ناشوج )  ) نیزترآ ياههاچ  و 
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تامدخ یناگرزاب ، ياهتیلاعف  هیاپ  رب  اتدمع  نیرحب  داصتقا  تسا . دارگیتناس  هجرد  تاعاس 17  نیرتکنخ  رد  هجرد و  دودح 49  تاعاس 
تراـجت دیـص و  هتـشذگ  رد  دراد . رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  يزرواـشک  شخب  تـفن و  عیانـص ، ياهـشخب  تـسا و  ناـمتخاس  شخب  و 

هب ور  نیرحب  رد  دـیراورم  دیـص  نپاژ ، یـشرورپ  دـیراورم  دوجو  اـب  هزورما  یلو  دادیم ، لیکـشت  ار  نیرحب  داـصتقا  زا  یـشخب  دـیراورم 
زا نآ  رد  هدش و  تفای  یخیم  طخ  هب  ياهبیتک  نیرحب  هریزج  رد  نوسنیلوار  هتشون  هب  تسا . هدش  فقوتم  المع  عقاو  رد  هتشاذگ و  شهاک 
رد هفوشکم  راثآ  تمدق  یکرامناد  ناسانـشناتساب  لاس 1332  رد  تسا . نیرحب  هریزج  نامه  هک  هدـش  هدرب  ماـن  نوملید  ماـن  هب  ياهریزج 

هدنامیقاب زا  هلاس  رازهجنپ  یندمت  راثآ  اهیلاغترپ  هعلق  ریز  رد  نیرحب  هریزج  لامش  رد  دناهدناسر . رجح  رـصع  هب  ار  نیرحب  هریزج  لامش 
زکارم زا  دالیم  زا  شیپ  موس  ای  مود  هرازه  رد  هدـش و  هتخانـش  نوملید  هیحاـن  گـنهرف  ناونع  هب  هک  هدـش ...  ادـیپ  وراـب  جرب و  اـب  يرهش 

مهدزای يرجه / مجنپ  نرق  زا  ملاس  ياهرانم  اب  تسا  يدجـسم  ياههناریو  نیرحب  رد  یمالـسا  هرود  راثآ  زا  تسا . هدوب  نایرموس  يراـجت 
مان هب  نیرحب  ریازج  زا  یکی  زا  ناریا  رب  م ) 323 ق . م .  ) ردنکسا طلست  نارود  رد  دنبهذمینس . هیقب  هعیش و  یضعب  نیرحب  مدرم  يدالیم .

هک نایناساس  هرود  يرادا  تالیکـشت  رد  دراد . تقباطم  نیرحب  ینونک  ریازج  زا  یکی  اـب  ـالامتحا  هک  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  سولیت 
هریزج اب  هک  دوب  یحاون  نآ  زا  یکی  لاوأ  ای  گیهامـشیم  دوب ، هدش  میـسقت  نیـشنتموکح  ای  هیحان  دـنچ  هب  سراف  جـیلخ  یبرغ  لحاوس 

. دراد تقباطم  زورما  نیرحب 
نیا رد  مان  نیمه  هب  ياهیرق  نونکامه  دشیم و  قالطا  قرحم  هریزج  هب  مان  نیا  اقباس  هک  دنتفگیم  یهام  شام  گیهامشیم ، هب  نایناساس 

نب رکب  هلیبق  تب  مان  زا  ذوخأم  الامتحا  دندیمانیم ، لاوا  ار  هریزج  یهاگ  يرجه  مهن  نرق  ات  هک  لاوا ، هملک  یلو  دراد ؛ دوجو  هریزج 
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هک تسا  لاب  یهام  يانعم  هب  یلاو  زا  قتشم  لاوا  هک  دناهتفگ  مه  یـضعب  دنتـشاد . ذوفن  نیرحب  نیمزرـس  رد  مالـسا  زا  شیپ  هک  دوب  لئاو 
نانادایفارغج زا  یکی  ياههتـشون  رد  تفای ؟ رییغت  نیرحب  هب  لاوا  هریزج  ارچ  اما  تسا . هتـشاد  تهابـش  نادـب  نیرحب  گرزب  هریزج  لکش 

بآ ناـیرج  زین  برع  نیمزرـس  یکـشخ  نآ و  ناـیم  دراد و  ناـیرج  یبآ  سراـف  یکـشخ  لاوا و  هریزج  ناـیم   » هک تـسا  هدـمآ  یمالـسا 
: دسیونیم يرخطصا  دراد . رارق  ایرد ) ود   ) بآ نایرج  ود  نایم  هک  تسا  نیرحب  هب  هریزج  نیا  هیمست  هجو  رما  نیا  دراد .» دوجو  يرگید 
هدوب و یلحاس ) نیرحب  ینعی   ) رجه ياهرهش  زا  لاوا  یسدقم ، هتشون  هب  تساهنآ . زا  یکی  لاوأ  تسا و  ییاههریزج  سراپ  يایرد  لد  رد 

 ... نآ کیدزن  رد  ؤلؤل  هک  تسا  ییاجنامه 
، دوـشیم هدـناوخ  نیرحب  هک  تسا  یگرزب  رهـش  نآ  رد  دـنناوخ . نیرحب  ار  لاوا  هریزج  دـسیونیم : یـسیردا  تسا . هدـمآیم  تـسد  هـب 

هلمج زا  تساراوگ . ناـشبآ  ياـههاچ  تسا و  رایـسب  بآ  نیرحب  رد  دراد . اـمرخ  تخرد  عرز و  تشکرپ و  تمعنرپ ، داـبآ ، تسا  يرهش 
بآ اههمشچ  نیا  زا  دنراد . رارق  هریزج » نآ   » رهش نایم  رد  هک  تسا  راذغ  همشچ  هغلیرم و  همشچ  نادیزوب و  همشچ  نآ ، ياهراسهمـشچ 

تسا و فورعم  راذغ  هب  هک  ياهمـشچ  زا  الثم  دنادرگیم ؛ ار  ییاهبایـسآ  هک  دباییم  نایرج  هدـش  رفح  ياهلاناک  رد  ياهدنـشوج  ناوارف 
. دیآیم نوریب  یناوارف  بآ  تسا ) بجو  تصش  نآ  رطق  هک   ) دراد يرودم  گرزب و  هناهد 

اب ربارب  ار  نآ  دـناهدرک و  نیعم  ار  هاچ  عافترا  رهام  نادنمـشناد  ناسدـنهم و  تسا و  ناسنا  تماق  هاـجنپ  نآ  قمع )  ) يدوگ هک  یلاـح  رد 
تسا و لصتم  ایرد  هب  همشچ  نیا  هک  دناهدرک  نامگ  دنراد  تنوکس  یلاوح  نآ  رد  هک  ییاهرهش  مدرم  مومع  دناهتفای و  ایرد  بآ  عافترا 
هک یلاح  رد  تسا ، کنخ  ذیذل و  اراوگ و  نیریـش و  همـشچ  نآ  بآ  اریز  تسین ، تسرد  نیا  دنرادن . مه  اب  دروم  نیا  رد  یفالتخا  چـیه 

رد يراوتسا  يرتسگداد و  زا  ایرد  لحاس  ود  مدرم  دنکیم و  تموکح  ییاهنتب  مکاح  هریزج  نیا  رد  تسا ...  روش  مرگ و  ایرد  بآ 
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قح ییاپرب  يرگداد و  رد  هکنآ  رگم  دـننکیمن ، باختنا  وا  ياج  هب  ار  يرگید  سک  تشذـگرد ، هاـگره  دـنراد و  تیاـضر  وا  زا  شنید 
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هریزج نیا  رد  دراد . رارق  نیرحب  هیحان  رد  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  ایرد  هک  تسا  ياهریزج  لاوأ  ای  لاوأ  توقاـی ، هتـشون  هب  دـشاب . وا  دـننام 
تسا ياهریزج  لاوأ  دسیونیم : يرماع  يدلب  زا  لقن  هب  ءادفلا  وبا  توقای ، زا  دعب  نرق  کی  تسا . ناوارف  اهناتسوب  ومیل و  لخن و  ناتخرد 

 ... دوشیم رتمک  قفاوم  داب  ندیزو  تروص  رد  تسا و  هار  زور  ود  ایرد  هار  زا  فیطق  ات  نآ  هلـصاف  یلحاس ،) نیرحب  رد   ) فیطق کیدزن 
نکاما زا  و  دراد ...  عیسو  عتارم  جرتا و  ناتسلخن ، رایـسب ، ياهناتـسکات  هید ، دصیـس  زا  شیب  دراد ...  دیراورم  دیـص  يارب  یبوخ  هاگدیص 

تسا . مرگ  رایسب 
برعلا و ةریزج  هیحان  راهچ  زا  یکی  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  یـسدقم  هتـشون  هب  دـشیم ،  هدـناوخ  اّوج »  » مان هب  میدـق  رد  هک  همامی 
هک گرزب  يرهش  تسا . رجح  نآ  هبصق  هک  تسا  یتیحان  همامی  دسیونیم : رگید  ياج  رد  ومه  تسا . هدوب  رگه )  ) رجح هروخ  هب  هتسباو 

ماگنه هب  تسا . هدوب  رجح  نآ  زکرم  دشیم و  هدرمـش  دجن  ياههیحان  زا  همامی  توقای ، هتـشون  هب  تسا . هتفرگ  ربرد  ار  نآ  اههید  اهژد و 
. تسا هدوب  اجنآ  رد  برع ، يارسنخس  یشعا ، ربق  هک  هخوفنم  هلمج  زا  هتشاد ، ییاهاتسور  اهرهش و  همامی  مالسا  شیادیپ 

هب یسیدنت  اجنآ  رد  هدش ، ادیپ  هتـشذگ  زا  يراثآ  نآ  رد  نونکا  تسا و  یناتـساب  ياهرهـش  زا  هک  تسا  سودس  نآ  نکاما  زا  رگید  یکی 
زا دوریم  نامگ  هک  تسا  ییاهنامتخاس  سودس  یکیدزن  رد  دسیونیم : دجن  خیرات  رد  یـسولآ  تسا . هدش  تفای  اپ  يدنلب 22  رطق 3 و 
 ... تسا رایسب  هدش  هدنک  ياههتشبن  نآ  رب  هتسدلگ و  دننام  تسا  يزیچ  راثآ  نیا  نایم  رد  دناهتفگ  نینچمه  دشاب . ناعبت )  ) نایریمح راثآ 

ياتـسور رد  دنـشاب . هتـشادن  یطابترا  ناشیا  اب  ات  دندرک  شناریو  دندید ، اجنآ  هب  ار  یگنرف  نادرگناهج  دـمآوتفر  سودـس  مدرم  نوچ 
هک واف ،
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زا شیپ  هب  هک  تسا  یبونج  یبرع  نابز  هب  اههتـشبن  نیتسخن  زا  اریز  دراد ، رایـسب  تیمها  هک  هدـش  تفای  ییاههتـشبن  دراد ، رارق  هماـمی  رد 

. تسا نایئبس  راثآ  زا  ددرگیمزاب و  دالیم 
رد ساموت  مارترب  هتـشون  هب  تسا . هدوب  دـجن  هار  زا  قارع  سراف و  جـیلخ  نمی و  نیب  ورناوراک  هار  رـس  رب  يرهـش  هدـنامزاب  اجنیا  اـیوگ 

هتـشاد راهتـشا  سوواط  رز و  هب  هدـمآ و  تاروت  رد  هک  تسا  ریفوا  لحم  نامه  هک  هتـشاد  رارق  واف  هب  کـیدزن  هرفیوع »  » ياـههاچ هماـمی 
. تسا

همامی ياهیداو  زا  یکی  تسا . کیدزن  الط  نداعم  هب  لحم  نیا  تسا . هدش  ریفوا  يربع  ینانوی و  هب  همجرت  رد  هک  هدوب  رفع  نآ  یبرع  مان 
فیاـط هب  سپـس  ضرع و  هب  ادـتبا  دور  فیاـط  يوـس  هب  هفوـک  زا  هک  یـسک  هبذادرخ  نبا  هتـشون  هب  هک  تسا  ضراـع  اـی  ضرع  ماـن  هـب 

: دیوگیم دربیم و  مان  زین  ار  ضرع  هکم ، ات  همامی  هار  فصو  نمض  رد  ومه  دسریم .
نیا زا  یضعب  دراد . رارق  ةارقم  حضوت و  هربو ،... ، هحوفنم ، ياهاتسور  هّرد  نیا  رد  دنکیم و  تمـسق  ود  ار  همامی  هک  تسا  ياهرد  ضرع 

هتـشون هب  تسا . هدرک  هراـشا  اهنادـب  سیقلاؤرما ، هقّلعم ،  بحاـص  فورعم و  رعاـش  هک  تسا  ییاـهنامه  ةارقم  حـضوت و  دـننام  اهاتـسور 
زا تسا . هدوب  ناور  یبآ  هدـنامزاب  دـیاش  هّرد  نیا  اـهرازتشک . اهاتـسور و  ياراد  روراـب و  مرخ و  هماـمی ، رد  تسا  ياهّرد  ضرع  توقاـی ،

تسا . مامش  ضرع  هفینح و  يداو  همامی ، رگید  ياهیداو 
يـالبال رد  تسا . ناتـسبرع » لد   » نآ یـسیلگنا  همجرت  تسا و  عـقاو  برعلا  ةریزج  لد  رد  هـک  تـسا  یمیدـق  نیمزرـس  يارب  یماـن  دـجن 

دوجو هب  تینارگ  ياهسام و  یهاگ  یکهآ و  ياهگنـس  زا  درادن و  عافترا  رتشیب  رتم  دـصدنچ  هک  تسا  ییاههپت  اههرد و  دـجن  ياهیدـنلب 
نوزفا نآ  يریزارس  دوشیم  کیدزن  قرـشم  هب  هچره  و  تسا ، زاجح  لباقم  نآ ، یبرغ  تمـسق  رد  دجن  ياهتمـسق  نیرتدنلب  تسا . هدمآ 

رظن قبط  دجن  دسریم . ضورع  هب  ات  ددرگیم 
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هدش لیکشت  ياهسام  گیر و  يرفینوبرک و  ياههیال  زا  هک  لامش  رد  همرلا ...  يداو  هیحان  لّوا  شخب  تسا : شخبهس  ياراد  نادنمـشناد 
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رتدـنلب و هیحان  نیا  تاـعافترا  تسا . دـجن  هناـیم  هیحاـن  مود  شخب  دراد . رارق  یناشفـشتآ  ياـهنیمز  رّمـشلا و  لـبج  شخب  نیا  رد  تسا .
دجن ياهیدنلب  هلابند  نآ  تاعافترا  هک  تسا  دجن  یبونج  هیحان  موس  شخب  تسا . هدش  لیکشت  ياهسام  یکهآ و  ياهگنس  زا  شیاههوک 
يداو قیوط و  هوک  شخب  نیا  ياهبآ  عبنم  هک  دندقتعم  ناسانشراک  تساههاچ . اههمشچ و  هایگ ، ياراد  شخب  نیا  ياهنیمز  تسا . ینایم 
نییاپ دجن  تسا و  هماهت  زاجح و  هلابند  الاب  دجن  دـناهدرک . میـسقت  نییاپ  الاب و  شخب  ود  هب  ار  دـجن  برع  نادنمـشناد  یلو  تسا . هفینح 
 . هرجو رد  همّرلا و  يداو  بونج  رد  هبرش  رد  هژیوب  دوب  لگنج  تخرد و  ياراد  يدالیم  مشش  هدس  ات  دجن  تسا . قارع  نیمزرس  هلابند 

هب يدمآ و  نوریب  هفوک  زا  هچنانچ  دـسیونیم : نابایب  هار  فصو  رد  هک  تسا  هبذادرخ  نبا  هتفگ  نخـس  دـجن  زا  هک  ینادایفارغج  نیتسخن 
هک تسا  یعیسو  نیمزرس  مان  دجن  دناهتفگ ، دسیونیم : توقای  دوب . یهاوخ  دجن  رد  لاح  نیا  رد  يدیسر ، تسا  عقاو  دجن  رد  هک  بیذع 

مامت هک  دـناهتفگ  و  تسا ...  قرع  تاذ  زاجح  تمـس  زا  دـجن  زرم  تسا و  عقاو  ماش  قارع و  نآ  نییاـپ  رد  نمی و  هماـهت و  نآ  يـالاب  رد 
. دـنیوگ ار  تخـس  کشخ و  ياهنیمزرـس  و  قارع ، زاجح و  نایم  تسا  ياهیحان  دـجن  ءادـفلا ، وبا  هتـشون  هب  تسا . هماـمی  یحاون  زا  دـجن 

ماش . قارع و  هماهت ، نمی ، نایم  عفترم  تسا  ینیمز  مان  دجن  هک  دناهتفگ  یخرب 
نبا ناتـسبرع . هریزجهبـش  ياههنارک  کیدزن  برع و  ياـیرد  ناتـسبرع و  بونج  رد  عقاو  تسا  ياهریزج  هرطقوس »  » اـی يرطقـس »  » هریزج

تسا و برع  دالب  کیدزن  ایرد ) رد   ) ارطیقـس دـسیونیم : ملاعلا  دودـح  بحاـص  تسا . هدروآ  هرطوقـس  تروص  هب  ار  هریزج  نیا  هتـسر 
رد تسا  دـننامهعموص  ياهریزج  هرطوقـسا  مراهچ ، نرق  مود  همین  رد  یـسدقم  هتـشون  هب  تسا . رایـسب  نآ  مدرم  تمعن و  هک  تسا  ییاـج 

زا ات  دنساره  میب و  رد  نانچمه  دنسرتیم و  اهنآ  زا  اهیتشک  هک  تسا  دنه  ییایرد  نادزد  زکرم  اجنآ  کیرات و  يایرد 
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هک نمی  يوربور  رد  تسا  یگرزب  هریزج  يرطقـس  توقای  هتـشون  هب  دـنربیم . مان  ار  يرطوقـسا  ربص  نآ  تـالوصحم  زا  دـنرذگب . اـجنآ 
نارفاـسم تسا و  دـنه  یکـشخ  هـب  ناتـسبرع  لـحم  نیرتـکیدزن  ناتـسبرع و  یکـشخ  ءزج  هریزج  نـیا  تـسا . عـقاو  اـیرد  رد  نآ  بوـنج 

هک نیوخالا ، مد  ربص و  هایگ )  ) اجنآ زا  دنیحیـسم ، بارعا  نآ  مدرم  رتشیب  دـنرذگیم . اجنآ  زا  نامایـس )  ) گنز نیمزرـس  هب  ناگدـنور ) )
هیبش نآ  صلاخ  عون  تسا : عون  ود  دـنناوخ و  رطاقلا  ار  نآ  دوشیم و  رداص  تسین ، يرگید  ياج  رد  اجنآ  رد  زج  تسا و  یهاـیگ  غمص 

هرابرد تفریم  ماش  يوس  هب  هک  یماگنه  ردنکسا  هب  وطسرا  دوشیم . هتخاس  لوا  عون  زا  نآ  رگید  عون  و  تسا ...  گنر  زمرق  یغمـص  هب 
ءادفلا وبا  دهد ...  تنوکس  اجنآ  رد  رطاقلا  ربص  هایگ  ببس  هب  ار  اهینانوی  زا  یهورگ  هک  درک  شرافـس  ردنکـسا  هب  تشون و  هریزج  نیا 
هرطقس ربص  دنتسه . يروطسن  یحیسم  نآ  نانکاس  تسا ، خسرف  داتشه  شیازارد  هک  تسا  ياهریزج  هرطقس  دسیونیم : يزیزع  زا  لقن  هب 

تسا . ربص  عاونا  نیرتوکین 
نیمزرس زا  ناتسبرع  هریزجهبش  برغم  بونج و  رد  هداج  نیا  تسا . ناتسبرع  هریزجهبـش  رد  یناوراک  ياههداج  نیرتمیدق  زا  روخب  هداج 

. تشاد دادـتما  هنارتیدـم  يایرد  راـنک  رد  هّزغ  ردـنب  اـت  بارغلا ) نصح »  » اـی ناـق  ندـع ، ياهرهـش   ) نمی زا  سپـس  دـشیم ، زاـغآ  ناـمع 
برأم بیرخ و  يداو  و  ناـبتق ) تلود  تختیاـپ   ) عنمت هب  نآ  زا  سپ  و  تومرـضح ) تختیاـپ   ) هوبـش هب  روخب  یناوراـک  هداـج  تاباعـشنا 

زا هک  نارجن  رد  دیـسریم . نارجن  هب  تفاییم و  دادـتما  لامـش  هب  ور  اجنآ  زا  و  نیعم ) تلود  تختیاپ   ) وانرق هب  سپـس  و  أبـس ) تختیاـپ  )
زا ماش  يوس  هب  ناتسبرع  برغ  یناگرزاب  هداج  دنتـسویپیم و  مه  هب  بونج  زا  دتمم  ياههداج  تسا ، مالـسا  زا  شیپ  ياهیدابآ  نیرتمهم 

. تسویپیم قارع  هداج  سراف و  جـیلخ  یبونج  ياـههنارک  هب  هماـمی  رـساود و  يداو  قیرط  زا  نینچمه  روخب  هداـج  دـشیم . زاـغآ  اـجنآ 
ناتسبرع یبونج  تمسق  تالوصحم  زا  هریغ ) ّرم و  ردنک و  ینعی   ) تاروخب
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سوواط دننام  دنه  شزرارپ  بایمک و  تاناویح  رطعم و  هیودا  دـمآیم . تسد  هب  هرهم  تومرـضح و  هقطنم  روخب  ياهلگنج  رد  هک  تسا 

دراو ناتـسبرع ، یقرـش  بونج  رد  نامع ، و  هرطوقـس )  ) ارتوکـسا هریزج  هب  ایرد  هار  زا  یلاموس )  ) اقیرفا زا  رگید  ياـهالاک  زین  هنیزوب و  و 
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رمدت و لباب و  هب  سپس  و  ءاسحا ) رد   ) رجه هب  ناتسبرع  یقرش  هار  زا  تاروخب  هژیوب  ناتـسبرع  یبرغ  بونج  ياهالاک  اب  اجنآ  زا  دشیم و 
. دشیم هدرب  نایقینیف ) زکارم  زا   ) هنارتیدم لحاس  رد  ادیص  روص و  ردانب  هب  اجنآ  زا  نیطسلف و 

هک یقطاـنم  رد  ناتـسبرع  برغم  زا  سپـس  نمی و  یبوـنج  لـحاوس  تومرـضح و  هب  يرگید  هداـج  نیرحب )  ) نوـملد و  راحـس )  ) ناـعمزا
برثی ـالامتحا  هکم و  قیرط  زا  سپـس  هدرک و  روبع  دـندرکیم ، تموکح  ناتـسبرع  برغ  بونج و  رگید  ياـهتلود  ناـیئبس و  ناـینیعم و 

ياهرهـش رگید  هب  اجنآ  زا  هنارتیدم و  هنارک  رد  هّزغ  رهـش  هب  ای  رـصم  انیـس و  هریزجهبـش  هب  اجنآ  زا  و  هبقع ) ردـنب   ) هلیا ردـنب  هب  هنیدـم ) )
مالسا روهظ  زا  سپ  اههداج  نیا  رد  ارهاظ  دیسریم . نانوی  و  ریازجلا ) رحب   ) هژا يایرد  ریغـص و  يایـسآ  و  هیقینیف ...  نیطـسلف و  هیروس و 

. تسا هدروخیم  مشچ  هب  اههداج  نیا  لوط  رد  ییاهیدابآ  هدوب و  رارقرب  دمآوتفر  زین 
هب دناهدرک . نییعت  لیم  هلحرم و  هام و  اب  لامش  ات  ناتسبرع  بونج  رد  عقاو  ياهرهش  اهردنب و  زا  ار  اهیدابآ  هلـصاف  ناملـسم  نانادایفارغج 
هک ایرد  لحاس  رب  یکی  دنوریم : هکم  هب  هداج  ود  زا  تسا و  هام  کی  دودح  هکم  ات  اهالاک ) دورو  لحم   ) ندع هلصاف  يرخطصا ، هتشون 
هب تسا . رتهاتوک  هک  دیسریم  هکم  هب  هتشذگ  فیاط  نارجن و  شرج و  هدعص و  و  نمی ) تختیاپ   ) ءاعنـص زا  رگید  هداج  و  تسا ، رترود 

[ گنسرف هلحرم 6  ره   ] هلحرم دودح 11  هار  نیا  یسدقم  هتشون  هب  تسا . هدوب  هلـصاف  لیم  دودح 266  هنیدم  ات  هکم  زا  هتسر ، نبا  هتشون 
( یناگرزاب ي   ) اهناوراک رفس  دسیونیم : یّتح  پیلیف  تسا . هتـشون  هلحرم  دودح 20  يرخطصا  ار  هنیدم  رهـش  ات  قشمد  هداج  تسا . هدوب 

تختیاپ وانرق  ینعی   ) نیعم زا 
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هتشون هب  دیسریم . العلا )  ) نادید هب  یکشخ  هداج  هنیدم  زا  سپ  تسا . هدیشکیم  لوط  زور  داتفه  رمحا  رحب  لحاس  رد  هلیا  ردنب  ات  نآ )
دمآ دورف  اجنآ  رد  كوبت  هب  نتفر  ماگنه  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دراد . رارق  ماش  اجنآ و  نایم  هک  تسا  يرقلا  يداو  زا  یلحم  مان  العلا  توقاـی 

. دش هدیمان  العلا  سپـس  حرق و  لیاوا  هدش ، هتخاس  میدق  نادـید  یبرغ  بونج  يرتمولیک  هس  رد  ابیرقت  هک  لحم  نیا  درک . انب  يدجـسم  و 
( هیحان  ) لحم نیا  دیسریم . دراد ، یترهش  زین  مالـسا  رد  تسا و  هدمآ  تاروت  رد  شمان  هک  ءامیت ، هب  العلا  زا  سپ  روخب  یناگرزاب  هداج 

لام یللملانیب  لقن  لمح و  مهم  زکرم  یگنس ) رهش   ) ارتپ نآ  زا  سپ  دادیم . دنویپ  مه  هب  ار  رصم  قارع و  ماش ، زاجح ، یبونج ، ناتسبرع 
لحاوس ناریا و  اب  نابایب  هار  زا  ارتپ  دوب . رـصم  قشمد و  يرـصب ، هّزغ ، یلعف ،) هبقع   ) هلیأ ءاروح ، ياهرهـش  اهیدابآ و  نایم  اهتلود  هراـجتلا 

ياهزادـنا هب  ناتـسبرع  تراجت  رد  هّزغ  رهـش  دیـسریم . هنارتیدـم  يایرد  لحاس  رد  هّزغ  هب  ارتپ  زا  ياهداـج  تشاد . طاـبترا  سراـف  جـیلخ 
لخاد رد  هک  دشیم  برض  هکس  عون  ای 44 )  ) هّزغ 24 رد  درمش . ناتسبرع  یبونج  قطانم  یتایح  نایرش  ار  نآ  ناوتیم  هک  تشاد  تیمها 

زاغآ نمی  زا  هداج  نیا  دـمآیم . اقیرفا  دـنه و  نیچ و  زا  هک  دوب  یتالوصحم  روخب و  هداج  نایاپ  هّزغ  تقیقح  رد  تشاد . جاور  ناتـسبرع 
رالاسایرد سکالیکسا ،  ات  داد  روتسد  ارهاظ  دادیم ، ناوارف  تیمها  يدرونایرد  تراجت و  رما  هب  هک  یشنماخه  هاشداپ  شویراد ، دشیم .
یناگرزاب هداج  اب  شویراد  دیاب  الامتحا  دزادرپب . یسررب  هب  دنه  سونایقا  خرس و  يایرد  رد  دوب ، یشنماخه  تلود  تمدخ  رد  هک  ینانوی 

هب تایرطع )  ) یـسنج تروص  هب  یبرع  نیمزرـس  هنالاس  جارخ  رادقم  تودوره  هتـشون  هب  اریز  دشاب ، هدوب  دنمهقالع  نآ  هب  انـشآ و  روخب 
هب شویراد  اما  دشیم ؛ تخادرپ  ناریا 
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یلاو سولاگ ، سویلیآ  یـشکرکشل  ارهاظ  تسا . هدرکن  هراـشا  اـهاج  رگید  نوتـسیب و  رد  شاهبیتک  رد  هدـنهدجارخ  بارعا  نیا  هاـگیاج 

؛  تسا هدوب  تاروخب ) عبنم  ای   ) روخب هداـج  هب  یباـیتسد  يارب  سوتـسوگوأ  رما  هب  م ) ای 25 ق . رد 24   ) یبونج ناتسبرع  هب  رـصم ، یمور 
روخب تراجت  جورخ  هار  هتفاـی و  تسد  رمحا  رحب  یقرـش  یبرغ و  لـحاس  ود  ره  رب  تاـحوتف  رثا  رب  هک  ماـگنه ) نیا  رد   ) مور تلود  اریز 

نادایفارغج نبارتسا  یّتح ، پیلیف  هتفگ  هب  داتفا . زین  نآ  عبنم  فرـصت  رکف  هب  دوب ، هدـش  کـلام  ار  هیروس ) ردـنب  ياهرهـش  رـصم و  ینعی  )
نایطبن و تناـیخ ...  هدروآ ، ملق  هب  ار  یـشکرکشل  نیا  خـیرات  هتـشاد و  یتسود  تابـسانم  رـصم ) یمور  مکاـح   ) سولاـگ اـب  هک  روهـشم 
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ندرک رارقرب  رد  نایمور  شـشوک  یعـس و  ماجنارـس  دنادیم . یمور  هاپـس  جنر  اهیماکان و  بجوم  یـشکرکشل  نیا  رد  ار  نانآ  ییامنهار 
( ياـهنوسنوم  ) قفاوم ياـهداب  مظنم  مسوم  فشک  رمحا و  رحب  قیرط  زا  ناتـسودنه  رـصم و  ییاـیرد  هار  نتخادـنا  راـک  هب  یناریتـشک و 
، دیدرگ ایرد  نآ  یبرغ  لحاس  رد  سومروف ) سویم   ) رـصم ردـنب  بدـنملا و  باب  ردانب  نایم  اهیتشک  دـشودمآ  بجوم  هک  یبرغ ، بونج 

تراجت م ، لّوا ق . نرق  لّوا  همین  رد  رصم ) یمور  مکاح   ) سویدولک نآ  زا  سپ  دز و  یبونج  ناتـسبرع  یناگرزاب  رب  ار  هبرـض  نیرتگرزب 
یبرغ هداج  زا  ماگنه  نآ  ات  هک  ار  تاروخب  یللملانیب  هدمع و  تراجت  هار  اعبط  رما  نیا  درک ...  رارقرب  ناتـسبرع  ررـض  رب  رـصم  اب  ار  دنه 

هب ییاـیرد  میقتـسم  هار  یمـسوم و  ياـهداب  هرود  زا  عـالطا  یتـح ، پیلیف  هتـشون  هب  داد . قوس  رمحا ) رحب   ) اـیرد فرط  هب  دوب ، ناتـسبرع 
زا دوب . اهبرع  هافر  یناگرزاب و  نایاپ  سونایقا  هب  یمور  ياهیتشک  دورو  تفاـی . طلـست  رـصم  رب  مور  هک  تفرگ  تروص  یتقو  ناتـسودنه 

. تسا هدوب  ربخاب  هداج  نیا  زا  سنازیب  تلود  ارهاظ  تسین . تسد  رد  یعالطا  نایناساس  هرود  رد  روخب  هداج  عضو 
. تسا هدوبن  طابترایب  نآ  تراجت  تاروخب و  عبنم  هداج و  نیا  رب  طلست  اب  نمی  هب  ناوریشونا )  ) لّوا ورسخ  هلمح  الامتحا 
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( هریزج قارع ،  ) نیرهنلا نیب  موس  لصف 

قارع

يرایبآ بیترت  تسا . هدمآ  دوجو  هب  تارف  هلجد و  دور  ود  تابوسر  زا  دـنتفگیم  ایماتوپوزم »  » نآ هب  ناینانوی  هک  يروانهپ  یبوسر  هیحان 
ناملسم بارعا  دوب . هتخاس  ناهج  رومعم  دالب  نیرتمرخ  زا  یکی  ار  قارع  هیحان  دندوب ، هدرب  ثرا  هب  نایناساس  زا  هک  قارع ، رد  ناناملسم 

، تخیریم هلجد  هب  دـشیم و  يراـج  نیرهنلانیب  هگلج  رد  تـخیریم و  رهن  نیدـنچ  هـب  هـک  تارف  بآ  دازاـم  زا  ار  نـیرهنلانیب  هـگلج 
: دندرکیم میسقت  هیحان  ود  هب  ار  نیرهنلانیب  ناملسم  ياهبرع  دندرکیم . يرایبآ 

ایلع هیحان  یلفس و  هیحان 

هراشا

زین قارع  ار  یلفـس  نیرهنلانیب  دوـب . فورعم  لـباب  هب  میدـق  راـگزور  رد  هک  زیخلـصاح  یبوـسر  كاـخ  اـب  دوـب  ینیمزرـس  یلفـس  هیحاـن 
هب هدیشک و  تارف ) لحاس  رد  رابنا  هب  هلجد  لحاس  رد  تیرکت  زا   ) برغم هب  قرشم  زا  هک  دوب  یضرف  یطخ  نآ  یلامش  زرم  دندیمانیم و 

لامش رد  تشاد . رارق  دندشیم ، کیدزن  مه  هب  نیرهنلانیب  هگلج  رد  هناخدور  ود  نیا  هک  یلحم  رد  یـضرف  طخ  نیا  دشیم . متخ  تارف 
. دندناوخیم اونین  ار  نآ  میدق  راگزور  رد  هک  تشاد  رارق  ایلع  نیرهنلانیب  خالگنس  تخس و  نیمزرس  یبوسر ، نیمزرس  ای  یلفس  هیحان 

نآ روانهپ  ياهتشد  نوچ  دندیمانیم ؛ هریزج  ناملسم ، ياهبرع  ار  ایلع  نیرهنلانیب 
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زا هریزج  نیمزرـس  دوب . هدرک  هطاحا  دنتـسویپیم  روکذـم  هناخدور  ود  هب  نآ  بونج  رد  هک  ییاهرهن  اهیوج و  هلجد و  تارف و  ياهبآ  ار 
مان هب  هیحان  ره  دـشیم و  میـسقت  هیحان  هس  هب  تشاد و  دادـتما  تفرگیم  همـشچرس  اهنآ  زا  گرزب  دور  ود  نآ  هک  ییاـههوک  اـت  لاـمش 

دوب . موسوم  هعیبر ) رضم ، رکب ،  ) دنتشاد نکسم  اجنآ  رد  نایناساس  نامز  رد  هک  ياهلیبق 
سرگیات هدش ، طبض  لقاّدح )  ) تالگید مان  هب  تاروت  رد  هک  ار  هلجد  دندیمان . تارفلا  تشاد ، مان  ستارفی  هک  ار  تارف  ناملـسم  بارعا 

قارع و ياهرهـش  نیرتمهم  هلجد و  رانک  رد  هک  ار  نوفـسیط  دندرک ، حتف  ار  قارع  يرجه  لّوا  نرق  لّوا  همین  رد  نیملـسم  نوچ  دـندیمان .
دنتشاد مزال  ییاهرهش  هدش  حتف  ياهتمسق  رد  دوخ  نکسم  يارب  بارعا  نوچ  دندیمان و  نیادم  دوب ، یناساس  نیطالـس  یناتـسمز  تختیاپ 
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نانچ رهـش  هس  نیا  ینامز  كدنا  رد  دـنتخاس . ار  طساو  هرـصب و  هفوک ، رهـش  هس  یمک  تدـم  رد  دـشاب ، هدوب  مه  اهنآ  یماظن  هاگیاپ  هک 
زکرم یتدـم  مادـک  ره  هک  هرـصب  هفوـک و  اـصوصخم  دـیدرگ ؛ یمالـسا  دـیدج  میلقا  نـیا  دـالب  نیرتـمهم  هـک  دـش  داـبآ  تفاـی و  قـنور 

نآ زورما  یعیبط  عاضوا  اب  قارع  یعیبط  عاضوا  یطـسو  نورق  رد  دـنتفگیم . تختیاـپ ) ود  ینعی   ) نیقارع نآ  هب  دوب و  يوما  ناـیاورنامرف 
يزیخلـصاح رد  ار  قارع  اـفلخ  ناـمز  رد  هک  ار  ییاـهرهن  دـش ، ثداـح  هلجد  تارف و  يارجم  رد  هک  يرییغت  اریز  تشاد ، رایـسب  تواـفت 

. درک ناریو  دوب ، هتخاس  ندع  تشهب 
نییاپ میقتـسم ) طخ  هب   ) یلیم هاجنپ  تسیود و  رد  تسا و  يراـج  یقرـش  بونج  تمـس  هب  يرادمخ  چـیپ و  يارجم  رد  هلجد  دور  نونکا 

مه روک  هلجد  نآ  هب  هک   ) برعلا طـش  هب  موـسوم  یطـش  دور  ود  نیا  قاـحلا  زا  دوـشیم و  قـحلم  مه  هب  هنرق  رد  تارف  ياـهبآ  اـب  دادـغب 
ردـص زاغآ  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  دزیریم . سراف  جـیلخ  هب  تسا و  يراج  يرواـنهپ  يارجم  رد  طـش  نیا  دوشیم . لیکـشت  دـنتفگیم )

هب زورما  هک  ییارجم  رد  بونج و  تمس  رد  هدیسریم ، دادغب  نییاپ  یلیم  دص  هب  هکنیا  زا  سپ  هلجد  دور  يرجه  مهد  نرق  همین  ات  مالسا 
طش

249 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دور نیا  فرط  ود  رد  هک  طساو ، رهش  يرایبآ  فرصم  هب  هلجد  بآ  هدمع  تمسق  تسا . هدوب  يراج  تسا ، موسوم  رام ) هناخدور   ) یحلا

بیرق ضرع و  لیم  هاجنپ  تحاـسم  هب  دوب  یلحم  حـیاطب  یمالـسا  ياطـسو  نورق  رد  تخیریم . حـیاطب  رد  هیقب  دیـسریم و  تشاد ، رارق 
نآ هب  هفوـک  بوـنج  یلیم  دـنچ  رد  تارف  دور  ياـهبآ  نآ  یبرغ  لامـش  تمـس  رد  دیـسریم و  هرـصب  اـت  شاهنماد  لوـط و  لـیم  تسیود 
رد حـیاطب  هک  تسا  دـقتعم  يرذالب  دوب . اروس ) رهن  ینعی   ) هّلح دور  هفوک و  هناخدور  نامه  یلـصا  تارف  نامز  نامه  رد  اریز  تخیریم ،
رد يراگنالهس  لیلد  هب  تسـشن ، یهاشداپ  تخت  هب  يدالیم  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  هک  دابق  نامز  رد  دش . ادیپ  ناوریـشونا ، ردپ  دابق ، نامز 

فاکـش زا  هک  دـمآ  الاب  نانچ  هلجد  بآ  هک  ییاج  ات  تشاد  همادا  لاس  نیدـنچ  عضو  نیا  دـمآ و  دـیدپ  یمظنیب  هلجد  دور  ياهدـنبرس 
دنتخادرپ اهدس  میمرت  هب  دش  ردپ  نیـشناج  ناوریـشونا  نوچ  تفرگارف و  ار  یبرغ  بونج  یبونج و  تسپ  ياهنیمز  تخیر و  نوریب  اهدس 

تارف تسا ، رصاعم  ص )  ) مالسا ربمایپ  اب  هک  زیورپورـسخ ، نامز  رد  اما  دمآرد . راک  تشک و  ریز  هب  دش و  دابآ  هرابود  ناریو  ياهنیمز  و 
هلجد يور  هدـش  هتـسب  ياهدـس  رد  ییاهفاکـش  اههنخر و  تشادـن و  هقباس  هک  درک  نایغط  نانچ  يرجه  متـشه  ای  متفه  لاس  رد  هلجد  و 

حالصا يزاسهداج و  هب  دوخ  زیورپ  ورسخ  دنکیم : هفاضا  يرذالب  تفرگارف . بآ  ار  تارف  هلجد و  دور  ود  فارطا  ياهنیمز  دمآ و  دیدپ 
هدیزرو روصق  دوخ  راک  رد  هک  ار  رگراک  لهچ  زور  کی  یتح  درک و  فرص  راک  نیا  رد  رایـسب  لام  تفاتـش و  اهدس  فاکـش  یبارخ و 
بادرم تشگنرب  لّوا  لاح  هب  اهبآ  نوچ  دـننک و  راهم  ار  بآ  ناـیغط  دنتـسناوتن  دـشن و  عقاو  دـیفم  یلو  تخیوآ ، راد  هب  اـجنامه  دـندوب ،

يرایبآ و عاضوا  اهدس و  ماظتنا  اعبط  دندش ...  لخاد  نیرهنلانیب  ياهرهش  هب  مالسا  نایرکـشل  هک  ییاهلاس  رد  دمآ ...  دیدپ  حیاطب  ینعی 
زا دندوب ، یـضارا  كالما و  نابحاص  هک  یناریا  فارـشا  ینعی  ناناقهد ، دـش و  هدوزفا  اهدـس  یبارخ  رب  دـنام و  رود  اهرظن  زا  يزرواشک 

قارع ریظنمک  يزیخلصاح  تلع  دش . هدوزفا  حیاطب  ضرع  لوط و  رب  هجیتن  رد  دندش و  ناوتان  اهرهن  اههناخدور و  ياهدنب  اهدس و  میمرت 
هک ییاهنیمز  تسا . هدوب  مظنم  يرایبآ  نایناساس  نامز  رد 
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دـشیم و يرایبآ  دـیدرگیم ، يراج  قرـش  تمـس  هب  ادـج و  تارف  زا  هک  ییاهرهن  زا  تشاد ، رارق  تارف ) هلجد -  ) هناخدور ود  نیا  نایم 

دیدرگیم . ادج  ناورهن  زا  هک  دشیم  بورشم  ییاهرهن  زا  تشاد  رارق  ناریا  تاعافترا  هنماد  هلجد و  پچ  تمس  رد  هک  ییاهنیمز 
نرق هس  ار  رهش  ود  نیا  دناهدراذگ . هیکولس ، نوفسیتک و  ینعی  رگیدکی ، هب  لصتم  زکرم  ود  ياههبارخ  رب  بارعا  هک  تسا  یمـسا  نیادم 

مان تسین  مولعم  تسا . هدـش  يراذـگمان  رتاکین  سوکولـس  مان  هب  هلجد  یبرغ  بناج  رد  هیکولـس  دـنداهن . داینب  اهیکولـس  دالیم  زا  شیپ 
هیکولس ماش و  هیکاطنا  ناوریشونا  هک  يدالیم  لاس 540  رد  دناهتفرگ ...  اجک  زا  دندیمان ، نوفسیت  راصتخا  يارب  بارعا  هک  ار  نوفـسیتک 
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ضبر رد  دـیناچوک و  نوفـسیت  هب  ار  هیکولـس  مدرم  ناریا  ناـهاشداپ  مسر  هـب  درک  حـتف  دوـب ، بـلکلا ) رهن   ) ستزا دور  راـنک  رد  هـک  ار ،
قارع ناملسم  بارعا  هک  دعب  نرق  کی  ات  ضبر  نیا  داد . ياج  قارع  هیکولس  لحم  لباقم  ینعی  هلجد  یقرـش  بناج  رد  يداینبون  هموح ) )

تشاد . مان  اهیمور  رهش  ینعی  هیمور  دوب و  اجرباپ  دندرک ، حتف  ار 
جنپ ایوگ  دـشیم . لیکـشت  تسا ، فالتخا  اهنآ  ظّفلت  رد  هک  ینیعم  ياهمان  اب  رهـش  تفه  زا  نیادـم  دـناهتفگ ، یمالـسا  ناخروم  هکنانچ 
کی رد  نوفسیت و  ینعی  هنهک  رهش  تسا : هدوب  رارق  نیا  زا  هتـشاد و  دوجو  يرجه  موس  نرق  رد  یبوقعی  نامز  رد  رهـش  تفه  نآ  زا  رهش 

نآ لصا  هک  ریسرهب  هلجد  یبرغ  بناج  رد  تشاد و  رارق  هلجد  یقرـش  بناج  رد  هسره  هک  هیمور  نآ  رانک  رد  ربنابـسا و  نآ  بونج  یلیم 
. دنتفگیم دابآشالب )  ) دابآسالب ار  نآ  نایناریا  توقای  هتفگ  هب  تسا . هتشاد  رارق  طاباس  نآ  نییاپ  یخسرف  کی  رد  تسا و  ریشدرا » هب  »

هکنانچ ناویا  نیا  دـنداد . مان  يرـسک  ناویا  بارعا  تسا ، نایامن  هلجد  یقرـش  بناـج  رد  نآ  راـثآ  زونه  هک  ار  ناـیناساس  هوکـشاب  خاـک 
تشاد دوجو  دیفس  خاک  مان  هب  هلجد  یقرش  بناج  رد  زین  يرگید  مهم  خاک  تشاد . رارق  ربنابسا  رهش  رد  هدرک  هراشا  نادب  یبوقعی 
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دنامن و نآ  زا  يرثا  هک  تشاذگ  یبارخ  هب  ور  نانچ  يرجه  مراهچ  نرق  زاغآ  زا  خاک  نیا  دوب . عقاو  هنهک  رهـش  لامـش  یلیم  کی  رد  هک 

تارامع هینبا و  زا  زورما  ات  هک  تسا  يرثا  هناگی  نآ  دندیمان و  يرسک  قاط  ار  يرسک  ناویا  دیفس و  خاک  دعب ، ناسیونخیرات  ببس  نیدب 
دزاسب ار  دادغب  تساوخ  یتقو  یسابع  هفیلخ  روصنم  يرمق ، يرجه  مود  نرق  طساوا  رد  تسا . هدنام  یقاب  لحم  نآ  رد  یناساس  ناهاشداپ 

، وا یناریا  ریزو  کمرب ، نب  دـلاخ  درب . راک  هب  دـیدج  رهـش  يانب  رد  ار  نآ  رجآ  گنـس و  دـنک و  بارخ  ار  يرـسک  قاط  تفرگ  میمـصت 
جرخ و هک  دـش  مولعم  دـندرک و  عورـش  ار  قاـط  بیرخت  یتقو  اـما  دـشن ، عقاو  رثؤم  دراد  زاـب  میمـصت  نیا  زا  ار  هفیلخ  درک  یعـس  هچره 

دوخ رهش  دادغب  نتخاس  زا  سپ  روصنم  دش . فرصنم  قاط  ندرک  بارخ  زا  تسا ، رتشیب  گنـس  رجآ و  هیهت  زا  نآ  ندرک  بارخ  تمحز 
هدمآ اهنآ  دننام  نازوا و  اههّکس و  دانسا ، رد  هک  دوب  یمسر  یمان  نیا  تسا . تشهب  هب  ياهراشا  هک  دیمان  حلـص ) رهـش   ) مالـسلا ۀنیدم  ار 

هتفر راک  هب  زین  مالـسلا ، ۀنیدم  ءارزولا و  ءافلخلا و  ۀنیدم  روصنملا ، ۀنیدم  رفعج ، یبا  ۀنیدم  نادـغب ، هژیوب  مان  نیا  رگید  ياهتروص  تسا .
ياههاگتنوکـس مالـسا  زا  لـبق  هرود  زا  هک  تخاـس  یلحم  رد  ار  دوخ  رهـش  روصنم  دنـسیونیم : ناـبزبرع  ناملـسم  ناگدنـسیون  تسا .

هک دوب  هلجد  هب  ةارص  هناخدور  هاگشزیر  لامش  رد  هلجد  یبرغ  لحاس  رد  دادغب  هدکهد  اهنآ  نیرتمهم  هتـشاد و  دوجو  اجنآ  رد  يرایـسب 
زا کیچیه  ادتبا  رد  دننکیم . هراشا  نآ  هنالاس  رازاب  هب  دننادیم و  ایروداب  ياتسور  نامه  ار  دادغب  یضعب  دنتفگیم . ةارّصلا » نرق   » نآ هب 

. دروآ رامـش  هب  داینبون  ار  روصنم  رهـش  ناوتیم  نیاربانب ، تشادن . یناگرزاب  ای  یـسایس  تیمها  دادـغب ) فارطا   ) یمیدـق ياههاگتنوکس 
، لباب دوخ  ياهـشرازگ  رد  ار  نآ  دنتـسنادیم و  یکی  هیکولـس  اب  یهاگ  لباب و  اب  ار  دادـغب  اـبلاغ  یطـسو  نورق  رد  ییاـپورا  نادرگناـهج 

روصنم دندناوخیم . نآ  دننام  و  اینولباب ) )
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یتشد رد  لـحم  نیا  درک . باـختنا  ار  دادـغب  لـحم  یمیلقا  يداـصتقا و  یماـظن و  تاـظحالم  هب  هجوت  اـب  قیقد ، سـسجت  زا  سپ  یـسابع 
یقالت لحم  عقاو و  ناسارخ  هار  رس  رب  نینچمه  تشاد ، قنور  هلجد  هناخدور  يوس  ود  رد  عرز  تشک و  اجنآ  رد  هک  دوب  عقاو  زیخلـصاح 

رد هک  تشاد  دوجو  ددـعتم  ياهرهن  زا  ياهکبـش  لحم  نیا  رد  دـشیم . لیکـشت  لحم  نآ  رد  هناهام  ياهرازاب  دوب و  ورناوراک  ياـههار 
بآ و زا  تشاد و  رارق  نیرهنلانیب  طـسو  رد  دادـغب  عقاو  رد  دوب . زین  رهـش  تاماکحتـسا  هلزنم  هب  دـشیم و  هدافتـسا  اـهنآ  زا  يزرواـشک 

ضرع هب  قیمع  یقدنخ  زاغآ ، رد  دوب . یگرزب  هعلق  هیبش  یلخاد  حرط  تاماکحتسا و  اب  دادغب  رهـش  دوب . رادروخرب  ملاس  لدتعم و  ییاوه 
عارذ دـص  ضرع  هب  یلاخ  ییاضف  رهـش  یلـصا  راوید  نآ و  نیب  دـش و  هدیـشک  راوید  نیتسخن  هاگنآ  دـش ؛ هدـنک  نآ  رود  هب  عارذ  لـهچ 

هزاورد ود  نایم  زج  تشاد ، رارق  گرزب  جرب  یلصا 28  راوید  هزاورد  ود  ره  نایم  تفریم . راک  هب  یعافد  دصاقم  يارب  هک  تشاد  دوجو 
اهنآ نییاـپ  رد  دوـب و  رهـش  رب  فرـشم  هـک  دـندوب  هتخاـس  ياهـبق  اـههزاورد  زا  کـی  ره  زارف  رب  دوـب . جرب  ياراد 29  هـک  هرـصب  هفوـک و 
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نآ رد  هک  تشاد  دوـجو  رتـم  داـتفه  دـص و  ضرع  هـب  ياهطوـحم  یلـصا ، راوـید  ناـیم  رد  دوـب . هدـش  اـنب  ناـنابهگن  يارب  ییاـههاگتماقا 
ربرد ار  یلخاد  عیـسو  هطوـحم  هک  دوـب  ياهداـس  راوـید  موـس  راوـید  دـندوب . هتخاـس  هفیلخ  ناـکیدزن  نابـصنمبحاص و  يارب  ییاـههناخ 

سیئر يارب  یکی  ار  هدیـشوپرس  لحم  ود  هفیلخ و  نادـنزرف  ياههناخ  اهناوید و  عماج ، دجـسم  بهذـلا ،) باـب   ) هفیلخ رـصق  تفرگیم و 
زا يواسم  ياههلـصاف  اب  تشاد  هزاورد  راهچ  دادـغب )  ) مالـسلا ۀـنیدم  دـندوب . هتخاس  اجنآ  رد  هطرـش ، بحاص  يارب  يرگید  ناـنابهگن و 

اههداج نیا  هار  رـس  دوب . هدـش  هدیـشک  جراخ  هب  ياهداج  هزاورد  ره  زا  دوب و  یبرع  لیم  کـی  يرگید  زا  مادـک  ره  هلـصاف  هک  رگیدـکی 
و مالسلا ) ۀنیدم   ) رودم رهش  اهنآ  عومجم  زا  دش و  دادغب )  ) رهش ءزج  اهضبر  هک  دیـشکن  یلوط  دش و  ثادحا  جیردتب  گرزب  ییاهـضبر 

. دمآ دوجو  هب  گرزب  دادغب  فارطا  ياهضبر 
253 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

: دوب رارق  نیا  زا  رهش  هزاورد  راهچ 
، تخیریم هلجد  هب  یـسیع  رهن  ددـعتم  ياـههخاش  هک  ییاـج  هلجد ، راـنک  ياهـضبر  هب  اـجنآ  زا  هک  یقرـش  بوـنج  رد  هرـصب  هزاورد  . 1

. دنتفریم
. دوب هکم  ورناوراک  هار  دنتفریم و  بونج  هب  اجنآ  زا  هک  یبرغ  بونج  رد  هفوک  هزاورد  . 2

ياهرهش هب  نآ  تسار  تمـس  زا  تارف و  لحاس  رد  رابنا  رهـش  يوس  هب  دوب  یهار  نآ  پچ  تمـس  زا  هک  یبرغ  لامـش  رد  ماش  هزاورد  . 3
. دنتفریم دادغب  لامش  رد  هلجد  یبرغ  بناج 

هاگرکشل هب  زاغآ  رد  دادغب  بناج  نیا  دوب . یگرزب  لپ  یقرش  دادغب  هب  ندیسر  هلجد و  يور  زا  روبع  يارب  نآ  رد  هک  ناسارخ  هزاورد  . 4
دجـسم دش و  هتخاس  يرـصق  يو  يارب  اجنآ  رد  دنتخاس و  ار  نآ  روصنم ، رـسپ  یـسابع ، هفیلخ  يدهم  نامرف  هب  اریز  دوب ؛ موسوم  يدـهم 

رصق هوکشاب  حرط  مدرم ، زا  هفیلخ  ییادج  تسا . هظحالم  لباق  حرط  نیا  رد  زین  مالسا  يروتارپما  یناتساب  ياهتّنس  دیدرگ . انب  زین  یعماج 
تظفاحم دنتـسبیم و  ار  اهنآ  ياههزاورد  هک  ياهناگادـج  تالحم  رد  مدرم  میـسقت  دـیدج و  تلود  تمظع  نداد  ناـشن  يارب  دجـسم  و 

یتاعطق دوخ  رادافو  ناهدنامرف  نارای و  زا  یضعب  نادناخ و  دارفا  زا  یـضعب  هب  یـسابع  روصنم  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  یگمه  دندرکیم ،
«، ءارضخلا ۀبق  . » درک راذگاو  دوخ  نازابرس  هب  نامتخاس  ثادحا  يارب  ار  رهش  ياههموح  دیشخب و  رهش  جراخ  ياههزاورد  رانک  رد  نیمز 

راوس نیا  دروخیم . مشچ  هب  يراوس  هرکیپ  نآ  زارف  رب  دوب و  هفیلخ  خاک  رب  فرـشم  تشاد و  عاـفترا  رتم  دودح 68  دادغب ، هوکش  رهظم 
رتشیب یتدم  ءارضخلا  ۀبق  فارطا  راوید  اما  دش ؛ نوگنرس  هقعاص  تباصا  رثا  رب  ینافوط  یبش  رد  يرمق  يرجه  لاس 329  رد  همسجم ) ای  )

رد دادغب  عماج  دجسم  تخیرورف . يرمق  يرجه  لاس 653  رد  ماجنارس  دنام و  یقاب 
254 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نآ دیشرلا  نوراه  يرمق  يرجه  لاس 191  رد  تشاد . فارحنا  يردق  هلبق  هب  تبسن  هک  دش  هتخاس  رصق  تشپ  روصنم  نامرف  هب  لاس 146 
لیلد هب  روصنم ، عماج  دجسم  هب  يرگید  طایح  ( 289 - 270  ) دضتعم يرمق  يرجه  لاس 280  رد  اهدعب  تخاس . رجآ  اب  درک و  بارخ  ار 
یلو تشگ ، قیرح  همعط  دجـسم  هراـنم  يرمق  يرجه  لاس 303  رد  درک . ریمعت  ار  میدـق  عماج  دجـسم  زا  ییاهـشخب  هفاضا و  اـج ، یگنت 

یموق ظاـحل  زا  ـالومعم  اـههلحم  دوب و  هداد  رارق  هتـسجرب  یتیـصخش  هدـهع  هب  ار  رهـش  هلحم  ره  تیلوؤسم  روصنم  دـش . هتخاـس  هراـبود 
برغ لامـش  رد  الومعم  اهراوید و  هطوحم  زا  جراخ  رد  نازابرـس  ياههناخ  دندوب . نگمه  یهورگ  ای  یلغـش  یمزراوخ ،) برع ، یناریا ، )
یمهم مهس  دادغب  هشقن  رد  اهرازاب  تشاد . رارق  خرک  رد  ةارص  هناخدور  بونج  رد  نارگتعنص  ناناگرزاب و  زکارم  هکنآ  لاح  دوب و  رهش 

هک تشاد  رارق  تاقاط )  ) دـنلب ياهقاط  اب  ییاهقاتا  یلخاد ، راوید  ات  گرزب  راوید  زا  اههار ، راهچ  زا  کی  ره  لوط  رد  زاـغآ ، رد  دنتـشاد .
کی ره  رد  هک  دوب  هداد  روتـسد  هفیلخ  نیا ، زا  هتـشذگ  دندوب . هدروآ  دوجو  هب  رازاب  راهچ  بیترت  نیدب  هدرک و  هیبعت  ییاهناکد  اهنآ  رد 

، یبسک هفرح و  ره  دشاب . گرزب  يرازاب  ياراد  شخب  ره  هک  يروط  هب  دـنهد ، رارق  رازاب  يارب  یفاک  ياضف  راوید  جراخ  شخب  راهچ  زا 
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، نافاّرـص ناشورفباتک ، ناـشورفهچراپ ، ناـشورفهویم ، رازاـب  ناوتیم  خرک  ياـهرازاب  زا  تشاد . ياهناگادـج  برد )  ) هاگرذـگ اـی  رازاـب 
اراخب خلب ، ورم ، رهنلاءاروام ، ناسارخ ، زا  یناناگرزاب  رهش  شرتسگ  اب  نامزمه  درب . مان  ار  ییاذغ  داوم  رازاب  نینچمه  ناشورفدنفـسوگ و 

رظن هب  تشاد . یـسیئر  ربـهر و  ناـناگرزاب  نیا  زا  هورگ  ره  دـنداد . لیکـشت  ار  ییاـهرازاب  هیبرح  هلحم  رد  دـندمآ و  دادـغب  هب  مزراوـخ  و 
رودم نانچ  دوب و  یمالسا  يزاسرهش  زا  یبلاج  هنومن  روصنم  رودم  رهش  دندشیم . باختنا  تلود  فرط  زا  اههفرح  ياسؤر  هک  دسریم 

هک دوب  هدش  هتخاس 
255 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نیا تخاس  جراخم  هرابرد  دـشیم . عافد  ای  تبقارم  نآ  زا  تلوهـسب  دوب و  يواـسم  هلـصاف  ياراد  فلتخم  ياهـشخب  هب  تبـسن  نآ  زکرم 
رب غلاب  ار  جراخم  نیا  رگید  یتیاور  تسا ، هدوب  رانید  نویلیم  هدـجه  تایاور ، نیا  زا  یکی  ربانب  تسا : هدـش  لقن  ینوگانوگ  تایاور  رهش 

داتشه دصتشه و  نویلیم و  راهچ  روصنم  تفالخ ، هاگتسد  دانسا  رب  ینتبم  یمـسر و  شرازگ  هب  انب  اما  تسا ؛ هدرک  لقن  مهرد  نویلیم  دص 
روصنم تّسخ  يریگتخس و  ینامتخاس و  حلاصم  كدنا  هنیزه  دزمتسد و  نییاپ  نازیم  رگا  درک . جرخ  رودم  رهـش  يارب  مهرد  رازه  هس  و 

هلجد و رانک  رد  يرصق  روصنم  يرمق  يرجه  لاس 157  رد  دوب . دهاوخ  لوبق  لباق  مقر  نیا  میریگب ، رظن  رد  تابـساحم  رب  تراظن  رد  ار 
، تشاد ترهـش  شیاوه  یکنخ  ببـس  هب  هشپ و  نودب  لحم  نیا  دیمان . دلخ  ار  نآ  تخاس و  عیـسو  ياهغاب  اب  ناسارخ  هزاورد  زا  رتنییاپ 

یهاگودرا هک  تشاد  نآ  رب  ار  هفیلخ  يرکـشل  روما  يارب  اضف  دوبمک  دادغب و  یـشیجلاقوس  تیعقوم  اهدـعب  دوب . تشهب  روآدای  مان  نیا 
دیلقت هب  اهدعب   ) تشاد رارق  هلجد  یقرش  تمس  يزکرم  شخب  رد  يدهم  هاگودرا  دزاسب . هلجد  یقرش  شخب  رد  يدهم  دوخ  ثراو  يارب 

نایماظن و ياههناخ  ار  اهنآ  نوماریپ  دش و  هتخاس  اجنامه  رد  زین  دجـسم  وا و  رـصق  و  دش ،) هدـیمان  هفاصر  تخاس  نوراه  هک  يرـصق  زا 
زاغآ لاس 151  رد  ینامتخاس  راک  دـیدرگ . انب  دوب ، روهـشم  قاطلا  باب  هب  هک  ییاهرازاب  رد  یناگرزاب  شخب  دوب . هدرک  هطاحا  ناـمزتلم 

زا دادغب  دش . هتخاس  هلجد  یقرش  تمـس  رد  روصنم  رودم  رهـش  لباقم  هک  دوب  يرهـش  ابیرقت  هفاصر  دیـسر . نایاپ  هب  لاس 157  رد  دـش و 
رد تیعمج  مکارت  تفای . هعـسوت  تعرـسب  تیعمج  نارکیب و  تورث  یناگرزاب ، ياهتیلاعف  یتلود ، یـصخش و  ياهنامتخاس  اـهانب و  ثیح 
رد دوخ  هب  صوصخم  ياهلحم  هک  نایکمرب  نینچمه  وا و  زا  دعب  يافلخ  يدهم و  ششخب  لذب و  رثا  رب  مدرم  اریز  دوب ؛ رتشیب  دادغب  قرش 

هب دنتشاد ، دادغب  هیسامش  هزاورد 
256 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

مه یکمرب  رفعج  داهن . نآ  رب  ار  نیطلا  رصق  مان  تخاس و  هیـسامش  هیحان  رد  هوکـشاب  يرـصق  یکمرب  ییحی  دندشیم . بذج  اهنآ  يوس 
هک دـلخ ، رـصق  زا  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  نیما  دـش . هداد  نومأم  هب  اهدـعب  هک  تخاس  یقرـش  دادـغب  نییاپ  رد  یللجم  گرزب و  خاک 

یطایح نآ  نوماریپ  دوزفا و  نآ  هب  یحانج  درک و  ریمعت  ار  نآ  تشگزاب و  تفالخ ) رـصق   ) بهذـلا باب  هب  دوب ، نوراه  شردـپ  هاگتماقا 
گرزب رهن  ات  هعـسوت  نیا  تفای و  هعـسوت  نآ  بونج  تمـس  رد  خرک  هلحم  لامـش و  رد  ّلبرطق  هزاورد  نایم  دادـغب  یبرغ  شخب  درک . انب 

ار نآ  نارعاش  هک  دوب  هدـش  ابیز  نانچ  يأر  نم  ّرـس  هب  تختیاپ  رییغت  زا  لبق  ات  دادـغب  تشاد . دادـتما  دـشیم ) ادـج  تارف  زا  هک   ) یـسیع
ياههزاورد للجم و  تانییزت  اب  نآ  هوکـشاب  دنلب و  ياهرـصق  زبسرـس و  هموح  زیگناتفگـش و  ياهغاب  دندناوخیم . نیمز » يور  تشهب  »

سپ دید ، رایسب  بیسآ  نومأم  نیما و  نایم  شکمـشک  رد  دادغب  تشاد . ترهـش  نآ  ياهخاک  سیفن  اهبنارگ و  مزاول  اهرالات و  ییالط و 
روتسد دوب  هدمآ  مشخ  هب  رهش  ناعفادم  یتخسرس  زا  هک  نینیمیلا  وذ  رهاط  دش . هدیشک  نآ  لخاد  هب  گنج  رهش ، هرصاحم  هام  هدراهچ  زا 

، هیروس هزاورد  ناسارخ ، هزاورد  لامش  رد  قیقّرلا  راد  هلجد و  نایم  هلمج  زا  تاّلحم ، زا  يرایـسب  درک و  رداص  ار  رهـش  ياههناخ  بیرخت 
لیمکت ناراّیع  نانکشنوناق و  ماوع و  تسد  هب  رهش  بیرخت  راک  دش . ناریو  هسانک  هلحم  هیاخرک و  رهن  ةارـص ، هناخدور  ات  هفوک  هزاورد 

یبارخ و دنسیونیم : يدوعـسم  يربط و  دید . بیـسآ  تخـس  رهـش ، یقرـش  شخب  ياههلحم  زا  یـضعب  اهرـصق و  ریاس  دلخ و  رـصق  دش .
دادـغب هب  ورم  زا  نومأم  هک  يرمق ، يرجه  لاس 204  ات  بوشآ  جرموجره و  تفر . نایم  زا  دادـغب  تمظع  هک  دوب  دـیدش  نادـنچ  یناریو 
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نادـیم کـی  نآ ، شرتـسگ  دوـخ و  رـصق  رد  ناکـسا  دادـغب و  عاـضوا  رب  طلـست  زا  سپ  نومأـم  تشاد . همادا  دادـغب  رد  ناـکامک  دـمآ ،
کی یناودبسا و 

257 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
. تخاس نآ  رانک  رد  دوخ  رادافو  نامالغ  يارب  ییاهلحم  دوزفا و  دوخ  خاک  هب  شحوغاب 

. تشاذگ ثرا  هب  ناروپ  دوخ  رتخد  يارب  ار  نآ  زین  يو  تفای . ترهش  ینسحلا  رصق  هب  هک  دیـشخب  لهـس  نب  نسح  هب  ار  رـصق  نیا  اهدعب 
رارقتـسا يارب  دادـغب  دـمآرب . دوب ، هتخیر  وا  دوخ  ار  نآ  ساـسا  هک  كرت ، نیوـن  شترا  يارب  يدـیدج  تختیاـپ  نتفاـی  ددـصرد  مصتعم 
ياههورگ مدرم و  دـندرکیمن و  ار  نوناق  مظن و  تیاعر  كرت  نازابرـس  هک  صوصخلایلع  دوبن ، یبساـنم  ياـج  مصتعم  كرت  نازاـبرس 

تخاس و ار  يأر ) نم  ّرـس   ) اّرماس رهـش  اذـل  دوب ؛ دروخرب  يریگرد و  میب  نآ  ره  دنتـشادن و  يراگزاس  كرت  نایهاپـس  اب  شترا  یمیدـق 
تراـجت و هدـمع  زکرم  یلو  دوبن ، اـفلخ  هجوـت  نوناـک  دادـغب  رگید  اـت 278 )  220  ) خـیرات نیا  زا  تخاـس . لـقتنم  اـجنآ  هب  ار  تختیاـپ 
زا دادـغب  رگید  راب  درک . رییغت  دادـغب  هب  اّرماس  زا  تختیاپ  نیعتـسم  تفالخ  نارود  رد  دـشیم . بوسحم  یـشزومآ  یگنهرف و  ياـهتیلاعف 

قوس ات  هفاصر  نامز ، نیا  رد  تشاد . رارق  هفیلخ  زتعم  ياوق  هرصاحم  رد  يرمق  يرجه  لاس 251  رسارس  رد  دید و  بیسآ  ناکرت  بوشآ 
فرط زا  داد و  دادـتما  ءاثالثلا  قوس  ات  هّیـساّمش  هزاورد  زا  ار  یقرـش  شخب  راصح  درک ؛ راوتـسا  ار  دادـغب  نیعتـسم  تفای . دادـتما  ءاثالثلا 

هک یتدم  رد  درک . رفح  نآ  نوماریپ  ار  رهاط  روهشم  قدنخ  داد و  هعسوت  ار  ةارص  رهن  ات  رهـش ، تاّلحم  نوماریپ  رفعج ، ّما  هعیطق  زا  برغ 
یقرـش تالحم  دش و  بارخ  یعافد  ترورـض  هب  انب  دادغب  یقرـش  راصح  نوریب  ياهغاب  اهناکد و  اههناخ ، دوب ، زتعم  هرـصاحم  رد  دادـغب 

مالـسلا ۀـنیدم  هب  تادراو  تسا : هتـشون  دادـغب  فصو  رد  هبذادرخ  نبا  ناـمز  نیمه  رد  دـید . بیـسآ  یتخـسب  مّرخم  هفاـصر و  هیـسامش ،
مهرد رازه  دصناپ  نویلیم و  کی  اجنآ  ياههناخبارـض  دیاوف  اهبایـسآ و  اهرازاب و  دیاوع  وج و  مدنگ و  مهرد  رازه  یـس  دـص و  دادـغب ) )

، نومأم رسمه  لهس و  نب  نسح  رتخد  ناروپ ، زا  ار  ینسح  رصق  درک ، ناکم  لقن  دادغب  هب  دمتعم  هفیلخ  یتقو  يرجه  لاس 278  رد  تسا .
، دوب هفیلخ  قیال  هک  ياهویش  هب  درک و  ریمعت  ار  نآ  ناروپ  دش . راتساوخ 
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داد و هعـسوت  ار  نآ  فارطا  درک ، يزاـسزاب  ار  ینـسح  رـصق  دـضتعم  هفیلخ  يرمق  يرجه  لاـس 280  رد  درک . میدـقت  يو  هب  تـسارآ و 
درک و هفاضا  نآ  هب  یناودبسا  نادیم  کی  اهدعب  يو  تخاس . ییاهنادـنز  نآ  فارطا  ياهنیمز  رد  دوزفا و  نآ  هب  يدـیدج  ياهنامتخاس 

نانچمه یمـسر  هاگتماقا  ناونع  هب  نآ  تاقحلم  اب  تفای و  ترهـش  هفالخلا  راد  هب  هک  دیـشک  نآ  فارطا  رـصق و  نوماریپ  يراصح  سپس 
، درک هدـهاشم  رهـش  يوس  زا  یناوارف  دود  نوچ  اهدـعب  یلو  درک ، زاغآ  هلجد  لحاس  رد  ار  جاـت  رـصق  ياـنب  دـضتعم  سپـس  دـنام . یقاـب 

ینیمزریز يزیلهد  اب  ار  نآ  تخاس و  ار  اّیرث  للجم  رصق  تفرگ و  دادغب  یقرـشلامش  رد  رترود  لیم  ود  يرگید  رـصق  نتخاس  هب  میمـصت 
ياوه نتـشاد  هاگن  كاپ  روظنم  هب  دیـشک و  نآ  هب  یـسوم  رهن  زا  ياههاربآ  تخاس و  نآ  نوماریپ  ییاهغاب  داد و  طابترا  ینـسح  رـصق  هب 

رد یلو  دوب ، یقاـب  یبوخ  عضو  رد  يرجه  لاس 469  ات  ایرث  خاک  دوشن . هتـشاک  دادغب  فارطا  رد  لخن  جـنرب و  ات  داد  روتـسد  اهخاک  نیا 
رهش راصح  بیرخت  روتسد  دضتعم  دش و  زاغآ  نامز  نیا  زا  زین  روصنم  رودم  رهـش  یبارخ  دش . ناریو  هلجد  بآ  نایغط  رثا  رب  خیرات  نیا 

راصح نیا  هک  دـنتفگ  دـندرک و  تیاکـش  اهیـسابع )  ) نایمـشاه درک ، بارخ  ار  نآ  زا  یکچوک  شخب  هک  یماـگنه  یلو  درک ، رداـص  ار 
تمیق هب  ار  دوخ  ياههناخ  جیردتب  مدرم  اما  تشادرب ؛ تسد  راصح  بیرخت  زا  دـضتعم  ورنیا ، زا  تسا . نایـسابع  تمظع  نارود  راگدای 

و تمرم ، نآ  ياهدبنگ  اهرالات و  اب  جات  خاک  ( 295 - 289  ) یفتکم تفالخ  نارود  هب  دنداد . هعسوت  رهـش  یناریو  راصح و  ندرک  بارخ 
یعماج دجسم  درک و  ناریو  ار  رصق  ياهنادنز  يرمق  يرجه  لاس 289  رد  یفتکم  دش ، هتخاس  نآ ) هب  کیدزن   ) هلجد رانک  رد  يزادناراب 

تفریم . رامشهب  عماج  دجسم  نیموس  ردتقم  نامز  ات  هک  تخاس  رصقلا ) عماج  )
دوزفا یلبق  یتنطلس  ياهرصق  هب  يدیدج  ياهنامتخاس  ( 320 - 295  ) یسابع ردتقم 
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مکحتـسم يراـصح  تشاد . لوذـبم  صوـصخم  یهجوـت  هعوـمجم  نیا  شحوغاـب  هب  تسارآ و  يزیگناباـجعا  زرط  هـب  ار  اـهنآ  هـمه  و 

نیا بیاجع  زا  یکی  دوب . مزال  یعافد  تامادقا  زا  یکی  هک  دیشک  اههزاورد  زا  یکی  هب  ماعراب  رالات  زا  یفخم  يزیلهد  اهرـصق و  نوماریپ 
نیمیس ياهکشجنگ  ددعتم و  ياههکرت  هخاش و  هدجه  اب  گرزب  یضوح  نایم  رد  ياهرقن )  ) نیمیس یتخرد  هک  دوب  هرجشلا  راد  هعومجم 

، دـندرکیم تکرح  تهج  کی  رد  هک  دوب  راوس  همـسجم  هدـجه  رختـسا  يوس  ود  رد  دـندادیم . ییادـص  هاـگهگ  هک  تشاد  ینیّرز  اـی 
تشاد و نیرز  قیاق  راهچ  اـب  عارذ   20 تعسو 30 * هب  هویج )  ) بامیـس زا  یـضوح  نینچمه  هعومجم  نیا  دنرگیدکی ؛ بیقعت  رد  ییوگ 

. دوب هدرک  هطاحا  ياهناسفا  یغاب  ار  نآ  نوماریپ 
. دوب زیگناتفگش  شیاهحالـس  ظاحل  زا  سودرف  رـصق  تشاد . ریـش  دص  ناریـش  مانک  دوب . ناروناج  عاونا  ياراد  هعومجم  نیا  شحوغاب 

تفالخ رابتعا  تراجت و  هب  تلود  قیوشت  نآ ، لاّعف  مدرم  دادغب ، ییایفارغج  عضو  دوب . هدـش  هتخاس  رـصق  یتنطلس 23  هطوحم  لخاد  رد 
ره دندش . یگدنز  یلصا  صخاش  خرک  رد  هژیوب  هفاصر و  رد  اهرازاب ، دروآرد . یناگرزاب  هدمع  زکرم  تروص  هب  ار  رهـش  نیا  تعرـسب 

نافاّرـص و رازاب  ناکد ، دـص  زا  شیب  اب  ناشورفباتک  رازاب  هبنپ ، رازاب  هچراپ ، رازاب  هویم ، رازاـب  هلمج  زا  تشاد ؛ صوصخم  يرازاـب  هشیپ ،
، ییاذغ داوم  رازاب  ناشورفرطع ، رازاب  دادغب ، یقرش  شخب  رد  دوب . ماشلا  باب  قوس  رد  یجراخ  راجت  ياهرازاب  خرک و  رد  ناراّطع  رازاب 

تاجوسنم ياهبنپ و  ياههچراپ  دادـغب  زا  دـشیم . هدـید  ینیچ  يالاک  رازاب  ناشورفباتک و  رازاب  ناشورفدنفـسوگ ، رازاـب  نارگرز ، رازاـب 
ییاهنهاریپ فلتخم  ياهنوجعم  عیام ، ياهوراد  فلتخم ، ياهنغور  تالآهشیش ، هدیشارت ، رولب  راتسد ، دنبشیپ ، دنبرس ، هژیوب  یمـشیربا و 

فیرظ و ياهنهاریپ  دشیم . رداص  روهشم  ياههلوح  فیرظ و  هچراپ  زا  ییاههمامع  ناولا ، ياهگنر  اب 
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دادغب قاطلا  باب  رد  تشاد . ترهـش  دادـغب  ياهبنپ ) یمـشیربا و  ياههچراپ   ) یباّتع محلم و  یمـشیربا ،) ياههچراپ   ) نوطالقـس دـیفس و 
ياهزیمآ دادغب  نانکاس  تشاد . ناوارف  ترهش  يزاسذغاک  يزاسمرچ و  تعنص  ببس  هب  دادغب  دشیم . هتخاس  یبوغرم  رایسب  ياهریشمش 

هکنآ بلاج  دندوب ؛ هدـمآ  رهـش  نیا  هب  هدرب  ناونع  هب  ای  يرگیهاپـس  تراجت ، راک ، يارب  هک  دـندوب  فلتخم  بهاذـم  اهگنر و  اهتلم ، زا 
هرابرد هک  يدادعا  ماقرا و  هب  هجوت  اب  دـنتفرگ . هدـهع  رب  دادـغب  رهـش  يداصتقا  ییارجا و  تایح  رد  ياهدـمع  شقن  هتفرهتفر  ساّنلا  ماوع 
تیعمج ناوتیم  نامز ، نآ  رد  دادـغب  تحاسم  هب  هجوت  اب  زین  دـناهداد و  يرجه  مراهچ  موس و  ياهنرق  رد  دادـغب  ياـههبامرگ  دـجاسم و 

هینومأم و هیـسامش ، رهاظ ، دننام  ینیـشنفارشا  ياههلحم  دادـغب  رد  دز . نیمخت  رفن  نویلیم  کی  دودـح  يرجه  مراهچ  نرق  رد  ار  دادـغب 
ياههناخ هقبط و  کی  یلومعم  دارفا  ياـههناخ  دـشیم . هدـید  جاّجّدـلا  رهن  بـالکلا و  ۀـعیطق  دـننام  ینیـشنریقف  ياـههلحم  نوع و  برد 
ياهقاتا نانز ، تمسق  دوب ؛ اّزجم  رگیدکی  زا  يراوید  اب  هک  دشیم  میسقت  تمسق  هس  هب  الومعم  تشاد و  هبامرگ  دوب و  هقبط  ود  نارگناوت 

. دشیم صوصخم  یهجوت  غاب  هب  نامالغ . نامدختسم و  تمسق  ییاریذپ و 
هدافتسا اهبادرس  کنخ و  ياههناخ  هژیوب  نزبداب و  زا  ناتسبات  رد  دادیم . لیکشت  ار  هناخ  ثاثا  هدمع  شخب  هّدخم  هدرپ و  تکمین ، یلاق ،

تفریم و رامـشهب  یگنهرف  گرزب  زکرم  دادـغب  دـشیم . نیذآ  ناسنا  ای  ناهایگ ، ناروناج ، ریواصت  زا  ییاـههبیتک  اـب  اهردرـس  دـشیم .
بط و تایـضایر و  ياـههنیمز  رد  یملع  براـجت  یـضعب  همجرت  زکرم  همکحلا  تیب  نینچمه  دوب . یلبنح  یفنح و  یهقف  بتاـکم  نطوم 

لفاحم تروص  هب  یهاگ  هک  ییاهیـشورفباتک  ناوارف  دادعت  دوب . یهوژپشناد  هدمع  زکارم  روصنملا ، عماج  هژیوب  نآ ، دـجاسم  دوب . هریغ 
دادغب دهدیم . ناشن  ار  نآ  یگنهرف  ياهتیلاعف  نازیم  دمآیمرد ، یبدا 
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نادنمـشناد رایـسب  رامـشهب  ناوتیم  يدادغب ) بیطخ  رثا   ) دادغب خیرات  هب  هعجارم  اب  تشاد . رایـسب  نادنمـشناد  ناسیونخـیرات و  نارعاش ،

ناونع هب  یمومع  ياههناخباتک  هرود  نیا  رد  اهدـعب  دراد . دـنویپ  دادـغب  اـب  یمالـسا  گـنهرف  ّتیقـالخ  هرود  دربیپ . هنیمز  ره  رد  دادـغب 
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. دوب یهیوب ، هلودـلا  ماصمـص  ریزو  ریـشدرا ، نب  روپاش  رـصن  وبا  ملعلا  راد  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـش  سیـسأت  لیـصحت  هعلاـطم و  زکارم 
ياهنرق رد  درک . دادغب  هیرصنتسم  هیماظن و  نوچ  ياهتفرشیپ  سرادم  داجیا  هب  یناوارف  کمک  یملع  زکارم  رگید  ملعلا و  راد  نیا  سیسأت 

ناتسرامیب سیسأت 306 ق ،)  ) هدیس ناتسرامیب  اهنآ  هلمج  زا  دشیم ؛ لوذبم  ناوارف  هجوت  اهناتسرامیب  هب  مهد م ، مهن و  مراهچ ق / موس و 
راـنکوهشوگ رد  ناریزو  ناـگرزب و  طـسوت  زین  يرگید  ياهناتـسرامیب  دوب . دـعب ) هب  367 ق   ) يدـضع ناتـسرامیب  و  306 ق ) ، ) يردتقم

هقطنم ياهرهن  زا  یـضعب  ادـتبا  رد 335 ق )  ) هلودـلا زعم  دـمحا  تشاد . یتخـس  راگزور  هیوب  لآ  نارود  رد  دادـغب  دـش . سیـسأت  دادـغب 
نایدـیرب و اب  شکمـشک  رثا  رب  هیوب  لآ  یهجوتیب  اـما  دیـشخب ؛ دوبهب  ار  هقطنم  مدرم  یگدـنز  عضو  لـمع  نیا  درک و  تّمرم  ار  اـیروداب 
هب 372 ق ) - 367  ) هلودلا دضع  هکنآ  ات  دوش  بارخ  درکیم ، بورـشم  ار  دادغب  برغ  هک  ییاهرهن  زا  يرایـسب  ات  دش  بجوم  ناینادمح 

باب رد  گرزب  يرـصق  هلودـلا  زعم  دـمحا  يرمق  يرجه  لاس 350  رد  دـش . تمرم  اهدـس  اـهلپ و  داد و  روتـسد  اـهنآ  تمرم  یبوریـال و 
ياـج زا  ار  روـصنم  رودـم  رهـش  نـینهآ  هزاورد  تـفه  يو  دوـب . اـبیز  ياـهغاب  زادـناراب و  عیـسو ، ینادـیم  ياراد  هـک  تخاـس  هّیـسامشلا 

لاس رد  یلو  درک ؛ جرخ  مهرد ) نویلیم  هدزای   ) رانید نویلیم  کی  دودح  رد  تشاذگ و  راک  دوخ  رصق  رد  دروآرد و  یمیدق  ياههزاورد 
یعیسو ياهغاب  درک و  ریمعت  ایلع  مّرخم  رد  ار  هلودلا  زعم  بجاح  نیکتکبس ، هناخ  هلودلا  دضع  دندرک . بارخ  ار  نآ  يرمق  يرجه   418

هنیزه اب  ار  بآ  دوزفا و  نآ  هب 
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دادغب دید  هک  هلودلا  دضع  دش . هیوب  لآ  یمـسر  هاگتماقا  هرامالا  راد  لحم  نیا  دروآ . اجنآ  هب  ییاههعرت  هلیـسو  هب  صلاخ  رهن  زا  ناوارف 
. درک جرخ  رایسب  لوپ  رهش  عماج  دجاسم  يانب  دیدجت  رد  وا  دننک . ریمعت  ار  نآ  ياهرازاب  اههناخ و  ات  داد  روتسد  هدش ، امندب 

رد ریمعت و  دوـب  هلجد  ترواـجم  رد  هک  ار  دوـخ  ياـههناخ  اـت  داد  روتـسد  نارگناوـت  هب  درک و  دـیدجت  ار  هـلجد  راـنک  ياهزادـناراب  يو 
لاس 372 رد  درک . ریمعت  ار  نآ  دوب  هدـش  بارخ  کیراب و  رهـش  يزکرم  لپ  نوچ  دـننک و  ثادـحا  غاب  بحاص  نودـب  ناریو  ياهرـصق 

رایتخا رد  تازیهجت  لیاسو و  وراد ، يدایز  رادقم  درک و  نییعت  نآ  يارب  ینارادرابنا  نارظان و  ناکشزپ و  داهن و  انب  ار  يدضع  ناتسرامیب 
درک . ناتسرامیب  فقو  ار  یلاوما  داد و  رارق  نانآ 

هلحم دـش . ناریو  بارخ و  دادـغب  برغ  تالحم  رتشیب  كورتم و  روصنم  رودـم  رهـش  دـش ، طاطحنا  راچد  دادـغب  هک  هیوب  لآ  نارود  رد 
اجنآ رد  الومعم  ناگرزب  دوب و  رتدابآ  رهش  یقرش  شخب  دوب . ناناگرزاب  بسک  لحم  و  نامز ] نیا  رد   ] دادغب برغ  شخب  نیرتدابآ  خرک 

ياهخاک مّرخم و  رد  هرامالا  راد  دوب ، اجنآ  رد  گرزب  رازاب  هک  یلحم  قاطلا ، باب  دـننام  ینکاما  یقرـش )  ) شخب نیا  رد  دنتـشاد . تماقا 
دجـسم ياـهمان  هب  عماـج  دجـسم  راـهچ  ياراد  یقرـش  شخب  لـقوح  نبا  هتـشون  هب  تشاد . رارق  شخب ، نیا  یبوـنج  هیلایهتنم  رد  هفیلخ ،

هب هّیبرح  دجـسم  هـعیطق و  دجـسم  يرمق  يرجه  و 383  لاس 379  رد  دوب . ناطلـسلا  راد  دجـسم  اثارب و  دجـسم  هفاصر ، دجـسم  روصنم ،
رد دید . رایـسب  بیـسآ  ناراّیع  زین  دندزیم و  نماد  هیوب  لآ  هک  ياهقرف  تافالتخا  هّماع ، بوشآ  زا  دادغب  دمآرد . عماج  دـجاسم  تروص 

نانآ يرگیغای  یتنیطشوخ و  زین  توعد و  هنوگره  لوبق  يارب  اهنآ  یگدامآ  هّماع و  لهج  زا  عبانم 
263 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

مهد زور  هیوب  لآ  دـش . رایـسب  یلام  یناـج و  تاراـسخ  بجوم  تفاـی و  شیازفا  ياهقرف  ياـهبوشآ  هیوب  لآ  نارود  رد  تسا . هتفر  نخس 
. دندرک مالعا  یمومع  يازع  زور  ار  مّرحم 

تراغ هب  خرک  هلحم  هک  دوب  یناـمز  ینعی  يرمق ، يرجه  لاس 338  رد  نآ  زاغآ  دش . لومعم  هرود  نیا  رد  یّنس  هعیش و  نایم  شکمـشک 
يرجه لاـس 361  رد  دـش . دادـغب  قاـطلا  باـب  يزوسشتآ  یناریو و  هب  رجنم  هورگ  ود  ناـیم  گـنج  يرمق  يرجه  لاـس 348  رد  تفر .

رد دیماجنا . رفن  رازه  گرم 17  هب  يزوسشتآ  نیا  دش و  قیرح  همعط  دجـسم  رایسب و 33  ياههناخ  ناکد و  خرک 300  هلحم  رد  يرمق 
رد دندادیم و  لیکشت  دادغب  رد  ار  یتیلقا  هک  ناراّیع  دش . هدیشک  شتآ  هب  رهش  تالحم  زا  يرایـسب  دادغب  رد  يرمق  يرجه  بوشآ 381 
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یفرعم دزد  نزهار و  ار  اهنآ  ناـخروم  دـندیرفآیم . رایـسب  یگتفـشآ  بوشآ و  دـندرکیم ، تیلاـعف  مهد م  مراـهچ ق / نرق  عبر  نیرخآ 
لاس 447 رد  ناماسبان  عاضوا  نیمه  رد  دوب . فارـشا  یماظتنا و  هاگتـسد  نایرازاب ، نایاورنامرف ، نارگناوت ، دض  رب  اهنآ  مایق  دناهدرکیم .
لاس 448 رد  دندرکیم . تیامح  نایّنـس  زا  هیوب  لآ  تسایـس  فالخرب  نایقوجلـس  دـش . دادـغب  دراو  یقوجلـس  کیبلرغط  يرمق  يرجه 

راد  ) نآ نوماریپ  يراوید  تخاس و  ون  زا  ار  اـهنآ  درک ، بارخ  ار  اـهناکد  اـههناخ و  زا  يرایـسب  داد . هعـسوت  ار  دادـغب  هراـمالا  راد  لرغط 
شتآ رد  هرامالا  راد  يریـساسب  هنتف  رد  تفرگ . ار  دادـغب  نایمطاف  مان  هب  يریـساسب  نالـسرا  يرمق  يرجه  لاس 450  رد  دیـشک . هرامالا )

نیا داد . هعسوت  ریمعت و  دوب ، هفیلخ  خاک  کیدزن  هک  ار  مّرخم  دجـسم  هاشکلم  يرمق  يرجه  لاس 484  رد  دش . تمرم  هرابود  تخوس و 
لاس 488 رد  دـیماجنا . لوط  هب  يرمق  يرجه  لاس 524  ات  نآ  لیمکت  راک  تفای و  ترهـش  ناطلـس  عماج  هب  دعب ، هب  نامز  نآ  زا  دجـسم 
لاس 507 رد  سپس  دیشک . يراوید  دشیم ، هتخانش  میرح  دادغب  یقرش  تمـسق  رد  هک  ییاههلحم  نوماریپ  رهظتـسم  هفیلخ  يرمق  يرجه 

( راصح ای   ) راوید نیا  رب  هزاورد  راهچ  درک و  تمرم  ار  نآ  هللااب  دشرتسملا  هفیلخ  يرمق  يرجه 
264 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

فاکش یلو  تخاس ؛ ناریو  ار  اههلحم  زا  يرایسب  تفاکش و  ار  نآ  تفرگارف و  ار  راوید  فارطا  یلیس  يرجه  لاس 554  رد  اهدعب  دوزفا ،
نایاپ ات  ار  دادغب  قرـش  ياهزرم  راوید  نیا  دش . لیمکت  اهدعب  هک  دـندش  راوید  نوماریپ  يّدـس  نتخاس  راک  هب  تسد  دـندرک و  تمرم  ار 
برغ ياههلحم  زا  يرایـسب  دمآ : دیدپ  دادغب  لکـش  رد  یناوارف  تارییغت  مهدزای م ، مجنپ ق / نرق  مود  همین  زا  درک . تیبثت  ینامثع  هرود 

لاس 567 ق/ دودح  رد  هک  الدوت ) لها   ) یلطیلط نیماینب  دمآرد . ریاب  نیمز  تروص  هب  قباس  ياههناخ  اهغاب و  داهن و  یناریو  هب  ور  دادغب 
ناتـسرامیب زا  دیوگیم و  نخـس  نآ  هچایرد  شحوغاب و  اهغاب و  راوید و  اب  هفیلخ  خاک  تمظع  زا  تسا ، هدرک  ندـید  دادـغب  زا  1171 م 

هد هک  هدـید  دادـغب  رد  يدوهی  رازه  لهچ  يو  دـنکیم . دای  باجعا  اب  یناور  نارامیب  هژیو  هاگـشیاسآ  نآ و  کشزپ  تصـش  يدـضع و 
هدرک و هظحـالم  ار  نآ  یلک  طاـطحنا  يو  تسا . هدـید  يرمق  يرجه  لاس 581  رد  ار  دادغب  یـسلدنا ، حاّیـس  ریبج ، نبا  دنتـشاد . هسردم 

هلحم هدفه  زونه  یلو  هدش ، بارخ  یقرش  دادغب  مظعا  تمسق  هچرگا  تسا : هتشون  وا  تسا . هتفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  رهش  نآ  یلاها  توخن 
ای  ) عبر کی  دودـح  رد  شیاهغاب  اهرـصق و  اب  هرامالاراد ، هلحم  تسا . هبامرگ  تشه  ای  هس  ود ، ياراد  کـی  ره  هک  تسا  یقاـب  هناگادـج 

: دنکیم هفاضا  ریبج  نبا  دراد . قنوررپ  ییاهرازاب  رایسب و  تیعمج  شخب  نیا  هتفرگربرد . ار  رهش  تحاسم  رتشیب )
لامـش رد  ناطلـسلا  عماج  دراد : عماج  دجـسم  هس  هلحم  نیا  دراد . رارق  هّعبرم  ضبر  نآ  کیدزن  تسا و  هّیرق  دادغب  تالحم  نیرتگرزب  زا 

یلاع ياهنامتخاس  اب  هسردـم  یـس  دودـح  هّلحم  نیا  هفیلخ . عماج  نآ و  لامـش  یلیم  کی  رد  عقاو  هفاصر  دجـسم  رهـش ، راصح  اـی  راوید 
لاس 504 رد  هک  تسا  هیماظن »  » اههسردم نیا  نیرتروهشم  تسا . دوجوم  رایـسب  تافوقوم  باّلط  جراخم  اهنآ و  يرادهگن  يارب  هک  دراد 

زهجم فورعم و  ناتسرامیب  تسا و  یکچوک  رهش  دننامه  هلحم  نیا  تسا . ناتسراملا  قوس  نآ  ياههّلحم  زا  یکی  هدش ...  انب  دیدجت 
265 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ببـس هب  هک  هیباّتع  هّلحم  دراد و  رارق  تمـسق  نیرتیلامـش  رد  هک  هیبرح  هّلحم  دادـغب ، تاّلحم  ریاـس  ناـیم  رد  دراد . رارق  نآ  رد  يدـضع 
وا دهدیم . دادغب  هرابرد  يدـیفم  تاعالطا  ( 623 م .  ) توقای دـعب ، نرق  مین  ادودـح  تسا . هجوت  بلاج  هدـش ، فورعم  یباّتع  ياههچراپ 

هلیـسو هب  دناهتـشاد و  هناگادـج  يراوـید  مادـک  ره  هک  دـنکیم  فـصو  مـه  زا  ازجم  تاـّلحم  هلـسلس  کـی  تروـص  هـب  ار  دادـغب  برغ 
هلمج زا  دوب . زکرمتم  هفالخلا  راد  میرح  نوماریپ  تاّلحم  رد  یگدنز  دادغب  قرـش  رد  دناهدشیم ...  ادج  رگیدکی  زا  یکورتم  ياههناریو 

لاس رد  دوب . ۀّیرق  یّلعملا و  رهن  ءاثالثلا ، قوس  نآ ، ترواجم  رد  هینومأم  شیاهرازاب ، اب  جزألا  باب  یقرـش ، دادـغب  دابآ  عیـسو و  تالحم 
( دادغب برغم  رد   ) هّیرق اتفطق و  نایم  ناطلسلا و  قوس  هراتخم و  هّلحم  اصوصخ  دادغب ، تالحم  زا  یـضعب  مدرم  نایم  ییاهـشکمشک   640
ار هلحم  دـنچ  دیـسر و  نآ  رواجم  یحاون  هیماظن و  هب  لیـس  لاس 641  رد  دـش . تراغ  اهناکد  دندیـسر و  لتق  هب  يدایز  هدـع  تفرگرد و 

نینچمه دیـسر ؛ میرح  هلحم  هب  تخاس و  ناریو  ار  رهـش  راصح  زا  یـشخب  تفرگارف ، ار  دادغب  قرـش  بالیـس  لاـس 646  رد  درک . ناریو 
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زج اههناخ ، رتشیب  تفرورف و  بآ  ریز  دادـغب  برغ  درک . ناریو  ار  هلحم  نآ  ياههناخ  زا  يرایـسب  دـش و  يراج  زین  هفاصر  هلحم  رد  لیس 
يدایز دادعت  نآ  رثا  رد  هک  تفرگارف  ار  دادغب  لیس  ياهلاس 651 و 653  رد  رگیدراب  تفر . نایم  زا  یلکب  خرک  هرصبلا و  باب  زا  یـشخب 

اریز دندوب ؛ هداد  مه  تسدهبتسد  دادغب  يدوبان  يارب  ناسنا  تعیبط و  هک  دسریم  رظن  هب  دید . بیسآ  اهرازتشک  تخیرورف و  اههناخ  زا 
کی زا  شیب  لوغم  دش و  میلست  طرش  دیق و  نودب  هللااب  مصعتسملا  هفیلخ  دندرک . هلمح  دادغب  هب  نالوغم  لاس 656  رفص  رد  دعب ، لاس  ود 

رثا رب  يرایـسب  تـالحم  دـناهدز ، نیمخت  رفن  نویلیم  ود  اـت  رازه  دصتـشه  ار  ناگدشهتـشک  رامـش  دـندرک . ماـعلتق  ار  دادـغب  مدرم  هتفه 
دجسم تفر و  نایم  زا  شتآ  تراغ و  هرصاحم و 

266 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رب ینبم  دش ، هتفرگ  املع  زا  روز  هب  هک  ییاوتف  الامتحا  تفای . تاجن  لماک  مادهنا  زا  دادغب  یلو  دش ، قیرح  همعط  نیمظاک  حیرض  افلخ و 
زا یـضعب  تّمرم  روتـسد  دادـغب  زا  نتفر  زا  لـبق  ناـخ  وکـاله  درک . کـمک  رما  نیا  هب  تسا ، لداـع  ریغ  ماـما  زا  رتهب  لداـع  رفاـک  هکنآ 

. دوش هدوشگ  هرابود  اهطابر  سرادم و  هک  دوب  بقارم  درک و  انب  دـیدجت  ار  افلخلا  عماج  فقو ، رظان  درک . رداص  ار  یمومع  ياهنامتخاس 
، افلخلا عماج  هرانم  ینیوج ) کلماطع   ) ینیوج نادناخ  ترازو  نارود  رد  دمآرد . تلایا  زکرم  کی  تروص  هب  ظاحل  ره  زا  هرابود  دادغب 

ناناخلیا یهاگ  دش ، ناناملـسم  ریغ  دض  رب  ییاهبوشآ  هب  رجنم  لوغم  ناناخلیا  تسایـس  دش . هتخاس  ون  زا  هیرـصنتسم  دادغب و  هیماظن  رازاب 
ناخ نوغرا  نامز  رد  دندرکیم . انب  اهنآ  يارب  یسرادم  اهاسیلک و  دنتشادیم و  فاعم  هیزج  زا  ار  نانآ  دندرکیم و  تیامح  نایوسیع  زا 

هب ار  دوخ  ردارب  يو  اریز  دـنتفای ؛ دـنمجرا  یماـقم  ناـخلیا ، يدوـهی  ریزو  هلودـلا ، دعـس  دوـجو  ببـس  هب  ناـیدوهی  ( 690 - 683  ) لوغم
( دومحم  ) ناخ نازاغ  نامز  رد  دنداتفا . نایدوهی  ناج  هب  دادغب  ماوع  دیسر و  لتق  هب  هلودلا  دعـس  لاس 690  رد  تشامگ . دادغب  تموکح 

نییآ هب  اهنآ  زا  يرایسب  دندوب و  باذع  رد  نانآ  اب  ماوع  دروخرب  هنارس و  تایلام  دّدجم  يرارقرب  سابل ، فالتخا  ظاحل  زا  ناناملـسم  ریغ 
دنچ زج  دادغب  برغم  زا  دسیونیم : دادغب  فصو  رد  هدربیم ، رـس  هب  ناناخلیا  نارود  رد  هک  عالطالا  دـصارم  بحاص  دـندمآرد . مالـسا 

، ۀـّیلّمر تیعمجرپ  هلحم  هّیرق ، هّلحم  هب  يو  تسا . خرک  اهنآ  نیرتتیعمجرپ  هک  تسا  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  رگیدـکی  زا  هداـتفا  ادـج  هّلحم 
فلؤم نیمه  دنکیم . هراشا  هدوب ، هداتفارود  ياهدکهد  هیبش  هک  لّوحم ، باب  دنتخاسیم و  ذغاک  اجنآ  رد  هک  ّزقلا ، راد  قیقرلا ، راد  رازاب 

هثوت هلحم  تسا و  هدنامن  ياجرب  يرثا  هعیطق  قباط و  رهن  يرهاطلا ، میرح  ياههّلحم  زا  هک  دسیونیم  دنکیم و  دای  يدضع  ناتسرامیب  زا 
مان خرک  وا ] نامز  رد   ] دادغب برغ  دیوگ : یفوتسم  هللا  دمح  دراد . تهابش  ياهداتفارود  هدکهد  هب 

267 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نآ مدرم  تسا و  ناـسآ  دادـغب  رد  یگدـنز  هدرک ، هطاـحا  ماـگ  رازه  هدزاود  لوط  هب  یطیحم  اـب  رودـم  يراـصح  ار  نآ  نوـماریپ  دراد و 

. تسا هدش  فیرحت  اهنآ  یبرع  نابز  دنقلخشوخ .
دنکیم هفاضا  وا  تسا . ناوارف  طابر  هسردم و  دادغب  رد  دنرایـسب . زین  اههقرف  ناوریپ  هچرگا  دنراد ، تیرثکا  دادـغب  رد  نایعفاش  نایلبنح و 

اب راگزاس و  يرهش  و  هدوشگ ...  رهش  لامش  تسا . لیام  یمرن  یمرگ و  هب  نآ  ياوه  بآ و  تسا و  رجآ  زا  دادغب  رهش  تارامع  رثکا  هک 
يامرخ دننام  تسوکین ، رایسب و  دشاب  يریسمرگ  هچره  نآ  ياههویم  تسا ...  ینازرا  اجنآ  رد  تاقوا  رثکا  تسا ...  رتراگزاس  نانز  جازم 

دیآیمن لمع  هب  اجنآ  رد  يریـسدرس  ياههویم  یلو  تسین ؛ اهاج  رگید  رد  نآ  لثم  هک  یقروم  روگنا  یجاّرد و  راـن  يوتـسخ و  موتخم و 
 ... دراد وکین  ناوارف و  ياههاگراکش  دیآیم ...  لمع  هب  بوخ  اجنآ  رد  تابوبح  ... 

هکربتم تارازم  دادغب  ددنویپیم ...  هلجد  هب  دادغب  ریز  یگنسرف  ود  رد  یـسیع  رهن  مه  تارف  دور  زا  درذگیم و  رهـش  نایم  زا  هلجد  بآ 
نب دمحا  دـننام  يرایـسب  خـیاشم  ءایلوا و  تارازم  و  ع )  ) یقت دـمحم  ماما  وا  هداون  و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  دهـشم  هلمج  زا  دراد ؛ رایـسب 

يرجه لاس 740  رد  تسا . نآ  یلاوح  دادغب و  رهش  رد  هک  نارگید  جالح و  روصنم  يدادغب ، دینج  مهدا ، میهاربا  هفینح ، وبا  ماما  لبنح ،
رد ناجرم  دجسم  درک . سیسأت  دوب ، راک  رس  رب  لاس 813  ات  هک  ار  نایریالج  هلسلس  تفای و  رارقتسا  دادغب  رد  گرزب  نسح  خیش  يرمق 
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هب مادـقا  يریالج ، سیوا  خیـش  نارادرـس  زا  یکی  ناجرم ، هک  دـیآیمرب  نینچ  دجـسم  ياـههبیتک  زا  تسا . هرود  نیمه  هب  طوبرم  دادـغب 
هب قلعتم  نآ  هسردم  دجسم و  نیا  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  يرمق  يرجه  لاس 758  رد  هک  هدرک  نامز  نآ  رد  يدجـسم  هسردم و  نتخاس 

. تسا هدوب  نایفنح  نایعیش و 
هلمح رد  یلو  دیدن ، ینادنچ  بیسآ  رهش  لوا  هلمح  رد  درک . فرـصت  ار  دادغب  يرمق ، يرجه  ياهلاس 795 و 803  رد  رابود ، رومیت  ریما 

. دش بارخ  رهش  تاّلحم  و  نایسابع ) هرود  زا  هدنامیقاب   ) یمومع ياهنامتخاس  زا  يرایسب  تشذگ و  غیت  مد  زا  هرـسکی  رهـش  تیعمج  مود 
دمحا لاس 807  رد  دروآ . دراو  دادغب  گنهرف  رب  يراک  ياهبرض  دوخ  نیا 
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نایناریا و شکاشک  هرود  رد  دوب . هاتوک  هرود  نیا  رمع  یلو  درک ، ریمعت  ار  اهرازاب  اهنامتخاس و  زا  یـضعب  تشگزاـب و  دادـغب  هب  ریـالج 

دبع هفینح و  وبا  هاگمارآ  هژیوب  دادغب ، رد  ار  نایّنس  ياههاگترایز  زا  يرایسب  لیعامسا  هاش  نامرف  هب  دمآ : دراو  دادغب  رب  ییایالب  ناینامثع 
ۀفیلخ بقل  اب  ار  یمکاح  درک و  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  يارب  یحیرـض  نتخاس  هب  عورـش  لیعامـسا  هاش  دندرک ...  بارخ  ینالیگ ، رداقلا 
. دندیشخب قنور  ار  يراجت  روما  دندروآ و  يور  دادغب  هب  هرود  نیا  رد  یناریا  ناناگرزاب  زا  يرایسب  تشامگ . راک  هب  اجنآ  رد  افلخلا 

یلو دناوخ ، ینوناق  نامیلس  ناطلس  هدناشنتسد  ار  دوخ  درک و  فرصت  ار  دادغب  نادرک ، هدرکرس  یمان ، راقفلاوذ  یهاتوک  تدم  زا  سپ 
. دش دادغب  دراو  نامیلس  ناطلس  يرمق  يرجه  لاس 941  رد  تفرگ . سپزاب  يرمق  يرجه  لاس 936  رد  هرابود  ار  رهش  نآ  بسامهط  هاش 

ریمعت ار  ینالیگ  رداقلا  دبع  هاگمارآ  هیکت و  دجـسم و  داهن و  ناینب  ياهسردـم  دجـسم و  تخاس و  هفینح  وبا  هاگمارآ  زارف  رب  يدـبنگ  وا 
، دوب هدرک  زاغآ  لیعامسا  هاش  هک  ار  نیمظاک  دجسم  هاگترایز و  نینچمه  درک ؛ انب  نادنمتسم  يارب  ییارسنامهم  دجسم  ود  ره  رد  درک و 

هدازلاغچ دش . ریمعت  ینالیگ  دجسم  تخاس و  نادیم  هلحم  رد  ار  هیدارم  دجسم  اشاپ  دارم  لاس 978 ، رد  دعب ، ياههرود  رد  درک . لیمکت 
تخاس و ار  نیفاّفخلا  عماج  ای  اغّـصلا  عماج  نینچمه  وا  تخاس . رازاب  کی  هناخهوهق و  کی  ارـسناوراک ، کـی  مه  یناـمثع ) مظعا  ریزو  )

نیا تفای ، ترهـش  وا  مان  هب  هک  تخاس  يدجـسم  مه  اشاپ  نشج  درک . ریمعت  دراد ، ترهـش  هیفـصآ  دجـسم  هب  زورما  هک  ار  يولوم  هیکت 
. دـنک ظـفح  نایودـب  هلمح  زا  ار  نآ  اـت  تخاـس  خرک  نوـماریپ  یقدـنخ  راـصح و  نـینچمه  يو  دـناهدیمان . زین  ریزوـلا  عماـج  ار  دجـسم 

: دناهتفگ دناهدرک ، رادید  دادغب  زا  يوفص  نارود  رد  هک  ياییاپورا  نادرگناهج 
. تسا ینامثع  ناریا و  ناتسبرع ، اب  تراجت  گرزب  زکرم  اهناوراک و  یقالت  لحم  رهش  نیا 

رد هدید ، ار  دادغب  يرمق  يرجه  لاس 982  رد  هک  فلار  مان  هب  نادرگناهج  نیا  زا  یکی 
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دننام یمومع  ياهنامتخاس  زا  یضعب  بارخ و  اهنامتخاس  زا  يرایسب  لکـشدب و  اههناخ  کیراب ، دادغب  ياههچوک  دسیونیم : نآ  فصو 
قدـنخ راصح و  اب  دادـغب  یقرـش  شخب  درادـن . یبوخ  تیفیک  دادـغب  ياههبامرگ  تسا . ملاس  هناخفاّرـص  گرزب و  رازاب  اشاپ و  هاـگتماقا 

یبلچ ءایلوا  1652 م ،) 1062 ق /  ) هینروات دراد . تهابش  یگرزب  هدکهد  هب  هدوب و  ظافحیب  یبرغ  شخب  یلو  دوشیم ، تظفاحم  یبوخب 
تسا رّودم  ابیرقت  یقرـش  دادغب  نوماریپ  راوید  دنرادیم : راهظا  دناهدید ، ار  دادغب  هک  1664 م ،) 1073 ق /  ) ونوت و  1655 م ) (1065 ق /
هدـید راوید  یلـصا  ياههشوگ  رد  یـضیرع  ياهجرب  دراد . پوت  يارب  ییاهخاروس  ضرع و  عارذ  هدزناپ  اـت  هد  عاـفترا و  عارذ  تصـش  و 

ياـهجرب زارف  رب  دراد . رگیدـکی  زا  هاـتوک  لـصاوف  هب  زین  يرتـکچوک  ياـهجرب  و  هدوب ) روهـشم  ناـمز  نآ  رد  جرب  راـهچ  نیا   ) دوـشیم
دناهدرک . بصن  یجنرب  ياهپوت  ضیرع ،

تفالخ نامز  رد  يرمق و  يرجه  لاس 17  رد  ابیرقت  هرصب ، يانب  اب  نامزمه  ار  هفوک  دندرک ، حتف  ار  قارع  ناناملـسم  هکنیا  زا  سپ  هفوک .
نآ هیداب  بناج  ینعی  تارف  دور  یبرغ  بناج  رد  ناملـسم  نایهاپـس  يارب  یتباث  هاگودرا  داجیا  هفوک  نتخاس  زا  دوصقم  دـندرک . انب  رمع ،

نوچ يرذالب ، هتـشون  هب  تسا . هدـش  هتخاس  هریح  یمیدـق  رهـش  راوج  رد  تارف و  دور  رانک  رد  رواـنهپ  یتشد  رد  رهـش  تسا . هدوب  دور ،
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یبا نب  دعس  دادیم ؛ رازآ  تخس  ار  نانآ  هشپ  دندرک ، تنوکس  تارف ) رانک  رد   ) دوب نش  لگ و  گیر و  نآ  رد  هک  ینیمز  رد  ناناملـسم 
نانآ تنوکـس  ياج  دنـشابیم ...  نارتشا  هلزنم  هب  بارعا  تشون ، وا  هب  رمع  دناهدش ؛ راچد  یگدزهشپ  هب  مدرم  هک  تشون  رمع  هب  صاّقو 

تالف زا  هک  درک  مهاوخ  تیاده  ینیمزرـس  هب  ار  وت  تفگ : يو  هب  دـمآ و  دعـس  دزن  هلیقب  نب  حیـسملا  دـبع  هاگنآ  دـشاب ...  بسانم  دـیاب 
نوچ دندناوخیم . ناتسروس  ار  نآ  هک  درک  ییامنهار  زورما  هفوک  هاگیاج  هب  ار  وا  سپ  دشاب ؛ رتدنلب  ریگهشپ  تسپ و  نیمز  زا  رتنییاپ و 

هفوک دجسم  هاگیاج  هب  صاّقو  یبا  نب  دعس 
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تمالع ار  اهریت  دورف  لحم  دنک و  اهر  ابص  داب  بونج و  داب  لامش ، داب  هلبق ، داب  شزو  تهج  رد  ییاهریت  ات  داد  روتـسد  ار  يدرم  دیـسر ،
نیمز زا  یمهـس  موق  ره  يارب  هرامالا  راد  دجـسم و  فارطا  رد  درک و  نییعت  يدنلب  لحم  رد  ار  هفوک  هرامالا  راد  دجـسم و  هاگنآ  دراذگ .

راد تخاس و  راوتسا  ار  نآ  درک و  ثادحا  انب  دجسم  رد  زین  هیبا  نب  دایز  داد و  هعسوت  ار  دجـسم  هبعـش  نب  ةریغم  اهدعب  تفرگ ...  رظن  رد 
ندرک بارخ  هب  طوبرم  دانـسا  اـی  اهذـغاک  رد  هریح  مدرم  زا  یخیـش  هک  دـنکیم  هفاـضا  يرذـالب  تخاـس . اددـجم  زین  ار  هفوـک  هراـمالا 

نیا بیرخت  زا  لصاح  حـلاصم  زا  یتمـسق  اب  ار  هفوک  عماج  دجـسم  هک  تسا  هدرک  هدـهاشم  هدوب ، رذـنم  لآ  هب  قلعتم  هک  هریح  ياهخاک 
. تسا هدوب  عبرم  لکـش  هب  هک  دناهتـشون  دجـسم  هشقن  هرابرد  دـناهدروآ . رامـش  هب  هریح  مدرم  هیزج  زا  ار  نآ  ياـهب  دـناهتخاس و  اـهخاک 
ره یبرغ  یقرش و  عالـضا  رتم و  یلامـش 109  راوید  رتم ، دص  دجـسم  هلبق  راوید  هک  هداد  ناشن  نآ  ياههیاپ  رد  یـسانشناتساب  ياهیرافح 

لخدم جنپ  تسا . هدوب  رودم  ياهکجربمین  نآ  ياجياج  رد  هک  هتـشاد  يراصح  تاماکحتـسا و  دجـسم  نیا  تسا . هدوب  رتم  مادک 116 
دییأت ار  دادعت  نیا  ياهدع  یلو  هتـشاد ، دوجو  دجـسم  برغ  رد  لخدـم  هس  قرـش و  رد  لخدـم  هس  بونج ، رد  لخدـم  راهچ  لامـش ، رد 

رانک رصق  هک  يرگید  رد  برغ و  ای  بونج  رد  هدنک  باب  لامش ، رد  لیفلا  باب  ياهمان  هب  رد  هس  دجـسم  مکتسد  هک  دناهتفگ  هدرکن و 
رد زا  نینچمه  دشاب ؛ هدّـسلا  باب  نامه  دـیاب  رد  نیا  هک  دـناهداد  لامتحا  تسا و  هتـشاد  هدرکیم ، لصتم  دجـسم  هناخزامن  هب  ار  دجـسم 

تسا . هتشاد  رارق  دجسم  راوید  یقرش  علض  رد  هدشیم و  زاب  هفوک  رازاب  يوس  هب  هک  دناهدرک  دای  طامنالا  باب  مان  هب  يرگید 
ههبج هک  يروطهب  هتشاد ، رارق  هفوک  دجسم  قرـشم  رد  لامـش و  تمـس  رد  الامتحا  رهـش  ياهرازاب  ای  رازاب  هک  میوشیم  رکذتم  اجنیا  رد 
نیا تسا . هدیسریم  دجـسم  بنج  خاک  یقرـشلامش  هشوگ  زا  یمک  هلـصاف  اب  دجـسم  یقرـش  ههبج  هب  هدرک و  هطاحا  ار  دجـسم  یلامش 

یساسا رب  اهرازاب  نامتخاس  راک  يرسق ) هللا  دبع  نب  دلاخ  تموکح  رصع  رد   ) دعب نرق  کی  دناهتشاد . ریصح  زا  یششوپ  ادتبا  رد  اهرازاب 
يزاسابیز طباوض  قبط  مکحم و 
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. تخاس ار  نآ  هیبا  نب  دایز  هک  دوب  هوکـشاب  یخاک )  ) يرـصق دـش ، داینب  هفوک  رد  نایوما  نارود  رد  هک  يرگید  مهم  راثآ  زا  دـش . ماجنا 
- یلامش علـض  رد  یجراخ  راصح  فلتخم . ياهنامتخاس  یلخاد و  راوید  کی  یجراخ ، راصح  کی  دوب : تمـسق  هس  زا  بکرم  خاک  نیا 
تماخـض و 23 رتم  راهچ  دوب ، هدش  هتخاس  هتخپ  رجآ  اب  هک  راصح  نیا  دوب . رتم   169 یبرغ 68 / یقرش - علض  رد  رتم و   168 یبونج 20 /

دیبع اب  راتخم  ياهیریگرد  دندرک . تمواقم  راتخم  هرصاحم  ربارب  رد  هفوک  فارشا  هارمه  هب  دایز  نب  هللا  دیبع  رـصق  نیمه  رد  تشاد . جرب 
. تسا هتشاد  لابند  هب  هفوک  رد  ییاهیبارخ  الامتحا  بعصم  اب  گنج  دایز و  نب  هللا 

هبذادرخ نبا  تسا . هتـشاد  رارق  اـجنآ  رد  يزکرم  نیواود  اریز  هدوـب ، زین  نایـسابع  يرادا  تختیاـپ  766 م  ق / لاس 149  زا  لـبق  اـت  هفوک 
قارع گرزب  رهش  هفوک  یبوقعی ، هتشون  هب  تسا . هدرب  مان  هفوک  زا  طقف  نابایب )  ) ارحـص هار  فصو  ماگنه  هک  تسا  ینادایفارغج  نیتسخن 

يرجه لاس 14  رد  ناناملـسم  هک  قارع  رد  تسا  يرهـش  نیتسخن  هدوب و  ناناملـسم  ترجه  لـحم  مالـسالا و  ۀـبق  اهرهـش و  نیرتگرزب  و 
عقاو تارف  دور  یلـصا  هخاش  رانک  رد  هفوک  دـناهدرک . صخـشم  اـجنآ  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  هدرک و  یـشکطخ  نآ  ناـمتخاس  يارب  يرمق 
جارخ ءزج  نآ  جارخ  اهرهش و  نیرتزیخلصاح  نیرتاشگلد و  نیرتهزیکاپ ، زا  هفوک  هدشیم . نیمأت  تارف  زا  اجنآ  مدرم  برش  بآ  تسا و 
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لزنم هفوک  رد  نایـسابع  تلود  زاغآ  رد  یـسابع ) هفیلخ  نیتسخن   ) حاّفـس سابعلا  وبا  هک  دـنکیم  هفاضا  یبوقعی  تسا . هدوب  داوس  یحاون 
. تـسا کــیدزن  تارف  دور  هـب  رتـشوخ و  هفوـک  ياوـه  بآ و  یلو )  ) تـسا رتـکچوک  هرــصب  زا  هفوـک  دــسیونیم : يرخطــصا  دــیزگ .

ملاـعلا دودـح  بحاـص  تسا . هدـش  اـنب  صاـّقو  یبا  نب  دعـس  تسد  هـب  نآ  ناتـسراش  تـسا . هرـصب  ياـهنامتخاس  دـننام  شیاـهنامتخاس 
رد تسا . هفوک  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هضور  دسیونیم :
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دندرک فرصت  ار  هفوک  یملید ) هلودلا  فرـش  تساوخرد  هب   ) رفعج قاحـسا و  مان  هب  نایطمرق  ناگرزب  زا  نت  ود  يرمق  يرجه  لاس 374 

وا تسا . هفوک  ناتسبرع ، نابایب )  ) هیداب تمس  زا  قارع  هروخ  نیتسخن  دسیونیم : یسدقم  دندناوخ . هبطخ  اجنآ  رد  هلودلا  فرش  مان  هب  و 
هدش و راوتـسا  اهگنـس  زا  هک  دنلب  ياهنوتـس  اب  رهـش  قرـشم  رد  عقاو  دراد  بوخ  یعماج  تکربرپ . تسا  يرهـش  هفوک  هک  دنکیم  هفاضا 

هتـشون هب  دراد . بآ  ياهرهن  اهـضوح و  غاب و  ناتـسلخن و  رهـش ) نوماریپ  ، ) اراوگ بآ  ياههاچ  گرزب ، ییاهرازاب  تسابیز ...  اشگلد و 
رد دندنمتورث و  نآ  مدرم  تسا . رایسب  ناتسلخن  هعرزم و  رازتشک و  هفوک  رد  دراد . راوتسا  يراوید  تسا و  دابآ  هفوک  ياهرازاب  یـسیردا 

هرابرد وا  زا  لبق  نانادایفارغج  هک  ار  هچنآ  متفه  نرق  رد  توقای  دننیشنرهش . رضاح  لاح  رد  یلو  دندوب ، نیشنرداچ )  ) يودب مالـسا  زاغآ 
ار اهنآ  گنج  ماگنه  هک  دوب  ین  ياههخاش  زا  رهـش ، يریگلکـش  زاغآ  رد  هفوک  مدرم  لزانم  دسیونیم : دنکیم و  دـییأت  دـناهتفگ  هفوک 

برع لیابق  هفوک ، رب  هبعـش  نب  ةریغم  تموکح  مایا  رد  دـندرکیم ...  انب  ار  اهنآ  هرابود  دنتـشگیمزاب  گـنج  زا  نوچ  دـندرکیم و  عمج 
یلاها زا  راوناخ  رازه  اهدعب 6  هک  دنتـشاد  هناخ  رازه  هاجنپ  رـضم  هعیبر و  بارعا  هفوک  رد  دـنتخاسیم ...  مک  عافترا  رجآ و  اب  ار  اههناخ 
متـشه نرق  رد  ءادـفلا  وبا  تسا . يرمق  يرجه  لاس 264  هب  طوبرم  رامآ  نیا  دـش . هفاـضا  نآ  هب  بارعا  ریاـس  زا  راوناـخ  رازه  و 24  نمی 

يدهـشم تسا . عقاو  نآ  یکیدزن  رد  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هاـگمارآ  تسا و  دادـغب  زا  ياهمین  ردـق  هب  هفوک  دـسیونیم :
هللا دمح  دناهدناوخ . هفوک  نآ ، رد  مدرم  عامتجا  لیلد  هب  ار  رهـش  دنیآیم ...  نآ  ترایز  هب  نیمز  راطقا  زا  مدرم  دناهتخاس و  نآ  رب  میظع 
 ... درک ترامع  دیدجت  صاّقو  یبا  نب  دعس  دوب و  هتخاس  ار  نآ  يدادشیپ  گنشوه  هک  تسا  یمیدق )  ) يرهش هفوک  دسیونیم : یفوتـسم 

درک مامت  ار  هیمشاه )  ) نآ ترامع  یسابع  روصنم  دش و  داینب  هفوک  رانک  رد  هیمشاه  هبصق  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نارود  هب 
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. تساهتیالو رگید  زا  رتگرزب  رتوکین و  نآ  رکشین  رتمرگ و  دادغب  زا  اجنآ  ياوه  دوب . ماگ  رازه  هدجه  نآ  رود  هک  دیـشک  وراب  هفوک  اب  و 
رتشیب و  درادن ...  دوجو  نیریـش  بآ  هاچ  نآ ، زجب  هفوک  رد  هک  درک  رفح  یهاچ  هفوک  رد  ع )  ) یلع ترـضح  تسوکین ...  نآ  هبنپ  هلغ و 

هفوک رد  تسا . هدش  نوگرگد  یبرع  ناشنابز  دنايرشع و  ینثا  هعیـش  ارثکا  اجنآ  مدرم  تسا و  بارخ  هللا ) دمح  نامز   ) نونکا هفوک  رهش 
ررقم هیامرس ) لام و  رب  تایلام   ) اغمت هب  رهش  نآ  یناوید  قوقح  تسا و  هفوک  عباوت  زا  يرایسب  تایالو  و  تسا ...  رایـسب  هباحـص  تارازم 

. تسا

. هریح

ود نآ  ترواجم  رد  دوب و  گرزب  يرهـش  ناـیناساس  ناـمز  رد  هک  تشاد  رارق  هفوک  بونج  یخـسرف  کـی  زا  رتمک  رد  هریح  ياـههبارخ 
. دوب ریدس  قنروخ و  فورعم  خاک 

يراصح دننام  عقاو  رد  دندوب و  ناریا  یهاشنهاش  تلود  عبات  هک  اهیمخل  مان  هب  دش  یبارعا  تنوکـس  لحم  یناساس  نارود  رد  رهـش  نیا 
هب تسا . هدرب  مان  قشمد  ات  هفوک  هار  فصو  ماگنه  هریح  زا  هبذادرخ  نبا  تشادیم . ظوفحم  نیـشنرداچ  نایودـب  زات  تخات و  زا  ار  ناریا 

لزانم هریح  دسیونیم : یبوقعی  دـشیم . رداص  يریح  ياهـشرف  یلاق و  تسا ، هریح  ياهرهـش  زا  يرهـش  هک  هینامعن  زا  هتـسر ، نبا  هتـشون 
هب هک  دلون  دندوب . ینارـصن  هریح و  فارـشا  ناشیا  دوب و  رذنم  نب  نامعن  نادناخ  ینعی  مخل  ینب  ناهاشداپ  اهنآ و  زا  ریغ  هلیقب و  نادـناخ 
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هکنآ ات  دنتفر ...  رابنا  هب  نآ  مدرم  دش و  ناریو  هریح  دوب ؛ هدش  هتخاس  رّصّنلا  تخب  نامز  رد  ود  ره  رابنا  هریح و  دسیونیم : يربط  زا  لقن 
. دنامب دابآ  يدنا  لاس و  یـس  دصناپ و  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  دـیزگ . تنوکـس  هریح  رد  وا  نوچ  دـش ؛ دابآ  ون  زا  ّيدـع  نب  ورمع  نامز  رد 
هب دیـسر ...  قارع  هب  دـیلو  نب  دـلاخ  یتقو  يرذالب ، هتـشون  هب  تخاس . روگ ...  مارهب  يارب  ار  قنروخ  خاک  هریح ، هاشداپ  نامعن ، دـنیوگ ،

همین رد  يرخطصا  دندرک . حلص  دلاخ  اب  ماجنارس  و  دنتفرگ ...  راصح  نایـسدع  هلیقب و  نبا  دیفـس ، ياهخاک  رد  اجنآ  مدرم  تفر و  هریح 
عقاو یمیدق  تسا  يرهش  دسیونیم : هریح  فصو  رد  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  لوا 
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. تسا هار  گنـسرف  کی  هفوک  ات  اجنآ  زا  تسا و  رتهب  هریح  ياوه  كاخ و  اما  دش ؛ یلاخ  هریح  دندرک ، انب  ار  هفوک  نوچ  نابایب . هنارک  رب 

نامگ ياهدـع  تسا . عقاو  فجن  راـنک  رب  رهـش  نیا  دـسیونیم : هریح  هراـبرد  دوخ  زا  لـبق  ناـسیونایفارغج  هتفگ  دـییأت  رب  هوـالع  توقاـی 
نامعن و هداوناخ  زا  برع  ناهاشداپ  هاـگیاج  و  هتـشاد ... ) دادـتما  اـجنآ  اـت  ینعی   ) هدـشیم لـصتم  اـجنآ  هب  سراـف  ياـیرد  هک  دـناهدرک 
دـیزگرب و تیحیـسم  شیک  اـجنآ  رد  سیقلا  ؤرما  نب  رذـنم  ءادـفلا ، وبا  هتـشون  هب  تسا . هدوب  فورعم  ءاـضیبلا  ةریح  هب  هدوب و  شدادـجا 

: دسیونیم یفوتسم  هللا  دمح  دنناوخ . فجن  ار  نآ  هک  تسا  یلحم  رد  هریح  درک . انب  گرزب  ياهاسیلک 
تساجرباپ و زونه  دوب  هتخاس  روگ  مارهب  يارب  نامعن  هک  یخاک  ياهیبارخ  راـثآ و  تسا ، قارع  هناـگتفه  نیادـم  زا  موس و  میلقا  زا  هریح 

. تسا هدوب  یلاع  سب  یترامع 

. فجن

دابآ يرهش  نونکا  دراد . رارق  هفوک  ياههبارخ  برغم  یلیم  راهچ  رد  تسا و  نایعیـش  مومع  میرکت  دروم  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نفدم 
رد هک  هدوب  روش  ياـیرد  لـحاس  فجن  دـسیونیم ... : هدرب و  ماـن  فـجن  زا  هک  تسا  یناداـیفارغج  نیتـسخن  یبوـقعی  تسا . تیعمجرپ  و 

، دنناوخ يورغ  دهشم  ار  نآ  تسا و  ع )  ) یلع ترـضح  دهـشم  هفوک  یگنـسرف  ود  هب  دناهتـشون ، تسا . هدیـسریم  هریح  ات  میدق  راگزور 
اجره دننک . اهر  دنراذگ و  يرتش  رب  ار  شکرابم  دسج  تافو  زا  دعب  هک  درک  تیصو  دیسر ، مخز  هفوک  دجسم  رد  ار  ع )  ) ترضح نوچ 

ربـق هیما  ینب  دـهع  رد  دـمآ . دورف  تسوا ، هاـگمارآ  نونکا  هک  اـجنیمه  رب  رتـش  دـندرک . نینچ  دـننک و  نفد  اـجنآ  ار  وا  دـمآ  دورف  رتـش 
لحم ع )  ) دمحم نب  رفعج  مشش  ماما  یسابع ، روصنم  تفالخ  ماگنه  نایـسابع  دهع  رد  هکنیا  ات  دننک  راکـشآ  دنتـسناوتیمن  ار  شکرابم 
مکاح نادـمح  لآ  هفیاـط  ریما  ءاـجیهلا  وبا  لـقوح ، نبا  هتـشون  هب  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  ياـهتیاور  درک . صخـشم  ار  ربق 

رب عفترم  میظع و  يدبنگ  ( 317 م .  ) لصوم
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تساراـیب و ار  نآ  یناـماس  ياـهبنارگ  ياهـشرف  رخاـف و  ياـههدرپ  اـب  تشاد و  رد  بناـج  ره  زا  هک  درک  اـنب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ربق 
هفوک گرزب  دجسم  هیواز  رد  اهنآ  نامز  رد  ترـضح  نآ  ربق  دنیوگیم ، اقفّتم  لقوح  نبا  يرخطـصا و  دیـشک . نآ  درگ  هب  دنلب  يراصح 

يرجه لاس 443  رد  تخاس . نآ  رب  یلاع  ياهبق  دراذگ و  ربق  يور  یحیرض  یملید  هلودلا  دضع  يرمق  يرجه  لاس 366  رد  تسا . هدوب 
زا ار  دوخ  قنور  دش و  دابآ  هرابود  ماقم  نآ  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دندنازوس ، یلکب  ار  سدقم  حیرض  دادغب  نایعیش  رازآ  لابند  هب  يرمق 
رد هک  هطوطب  نبا  تسا . هتفگ  نخـس  دوب  هدـش  هدز  تارف  يور  رب  فجن  رد  هک  يدـنب  ای  دـس  زا  توقای  متفه  نرق  زاـغآ  رد  تفرگ . رس 

یکی تخس و  روانهپ و  ینیمز  رد  عقاو  وکین  تسا  يرهش  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدید  ار  فجن  لاس 726 ق ) هب   ) متشه نرق  لّوا  همین 
ییاههاقناخ اههیواز و  سرادم ، هاگمارآ ، يوربور  دراد ...  زیمت  بوخ و  ياهرازاب  هک  تسا  قارع  ياهرهـش  نیرتتیعمجرپ  نیرتهب و  زا 

تسا شورفم  نیمشیربا  ياهشرف  عاونا  هب  مرح  لخاد  تسابیز . رادباعل  ياهیشاک  زا  هربقم  ياهراوید  تسا ، قنوراب  ریاد و  هک  دراد  دوجو 
یقودنـص هک  تسا  یـشوگراهچ  وکـس )  ) هبطـصم مرح  طـسو  رد  تسا . هـتخیوآ  نآ  رد  هرقن  ـالط و  زا  کـچوک  گرزب و  ياهلیدـنق  و 
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اب هتفر و  راک  هب  تراهم  يداتـسا و  لامک  نآ  نتخاـس  رد  هک  تسا  يراـگن  شقنرپ و  يـالط  تاحفـص  قودنـص  يور  رب  دراد و  نیبوچ 
مدآ نآ  زا  یکی  دـنیوگیم ، هک  تسا  ربق  هس  نآ  رد  تسا و  یمدآ  تماق  عافترا  زا  رتمک  هبطـصم  عافترا  دـناهدش . راوتـسا  هرقن  ياهخیم 

بـالگ و نیمیـس ، نیرز و  ياهتـشط  رد  ربـق  هس  نیا  نیب  تسا و  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نآ  زا  یموس  و  ع )  ) حوـن نآ  زا  يرگید  و  (ع )
رد دنـشکیم ...  دوخ  يور  رـس و  رب  كّربـت  ناونع  هب  هدرب ، ورف  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  راّوز  هک  هتـشاذگ  رگید  تاـیرطع  عاونا  کـشم و 

. مکاح ای  یلاو  هن  تسه و  تایلام  ضراوع و  رومأم  هن  فجن  رهش 
وا دوشیم و  نییعت  قارع  هاشداپ  يوس  زا  هک  تسا  فارشالا  بیقن  تسد  رهش  ياهراک  مامت 
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فجن ریگبتایلام  مکاح و  دـنبوکیم . ورف  یتبون )  ) هناخلبط ماش  حبـص و  ره  وا  هناخ  رد  رب  دراد . عیفر  یتلزنم  دـنلب و  یماقم  هاشداپ  دزن 

. دنزادرپیم یناگرزاب  ترفاسم و  هب  ناهج  راطقا  رد  دناهشیپ و  تراجت  فجن  مدرم  تسوا .

. البرک

ص276 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ع)  ) یلع نب  نیسح  رهـش  نیمه  لحم  رد  تسا . ع )  ) یلع نب  نیـسح  نایعیـش ، موس  ماما  نفدم  هفوک  یبرغ  لامـش  یخـسرف  تشه  رد  الب 

یعالطا هاگمارآ  نامتخاس  یناب  نیتسخن  زا  دش . دیهش  دوخ  ناشیوخ  نارای و  مامت  اب  يرمق  يرجه  لاس 61  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  هداون 
لاس 236 رد  یـسابع  هفیلخ  لـکوتم  رما  هب  اریز  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  اـجنآ  رد  یناـمتخاس  موس  نرق  رد  نیارق  قبط  یلو  تسین ، تسد  رد 

نیرئاز دندرک و  عنم  نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  دوش و  وحم  ربق  راثآ  هک  دنتسب  بآ  نآ  رب  دندرک و  بارخ  ار  ترـضح  نآ  ربق  يرمق  يرجه 
؛ تشاد رارق  هریبه  نبا  رـصق  لـباقم  تارف و  برغم  رد  ـالبرک  لـقوح ، نبا  يرخطـصا و  هتـشون  هب  دـندومن . دـیدهت  رازآ  هجنکـش و  هب  ار 

طقف دـنام ، یقاـب  بارخ  لـحم  نیا  تدـم  هچ  اـت  تسین  مولعم  دـنتفریم . نآ  تراـیز  هب  مدرم  لاـس  ماـیا  رد  هک  دوـب  گرزب  یهاـگمارآ 
ماما هاگمارآ  هبق  لاس 407  رد  تخاس . ترضح  نآ  ربق  يور  یهوکشاب  حیرض  يرمق  يرجه  لاس 368  رد  یملید  هلودلا  دضع  مینادیم 

ع)  ) ماما هاگمارآ  زا  توقای  هنافـسأتم  دـنتخاس . ار  هعقب  نآ  هراـبود  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  تخوس ، ع )  ) نیـسح
رد یفوتسم  هللا  دمح  تسا . هدرب  مان  هدوب ، ع )  ) ترـضح نآ  هاگمارآ  درگادرگ  راوید  هک  رئاح ،»  » زا مالک  نمـض  رد  طقف  هتفگن ، ینخس 
هللا دمح  اب  نامزمه  متشه و  نرق  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا . هتفگ  نخس  هدوب ، ماگ  دصراهچ  رازه و  ود  هک  رهش  طیحم  زا  طقف  متـشه  نرق 

يرایبآ تارف  هناخدور  زا  دناهتفرگ و  ار  نآ  فارطا  اهناتسلخن  هک  تسا  یکچوک  رهش  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدید  ار  البرک  یفوتـسم 
ماعط نیرفاسم  هب  نآ  رد  هک  دراد  ياهیواز  گرزب و  ياهسردم  هدش و  عقاو  رهش  لخاد  رد  ع )  ) نیسح ماما  هسدقم  هضور  دنوشیم .
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مدرم دناهتخیوآ ، ریرح  ياههدرپ  نآ  ياهرد  زا  هدـش و  هتـشاذگ  نیمیـس  نیرز و  ياهلیدـنق  ع )  ) ماما سدـقم  حیرـض  يور  دـنهدیم ... 
تـسا يّدح  هب  نانآ  نایم  فالتخا  یلو  دناهیماما ، بهذم  وریپ  فیاط  ود  نیا  دـنعازن . گنج و  رد  مه  اب  امئاد  هک  دـناهفیاط  ود  زا  البرک 

. تسا هدناشک  یناریو  هب  ار  رهش  هک 

. طساو

. تخاس يرمق  يرجه  لاس 84  هب  ناورم  نب  کلملا  دبع  يوما  هفیلخ  نامز  رد  قارع  فورعم  یلاو  یفقث  فسوی  نب  جاجح  ار  رهـش  نیا 
. درکیم لصتم  مه  هب  ار  تمسق  ود  نآ  دوب ، هدش  هیبعت  اهقیاق  زا  هک  یلپ  تشاد و  رارق  هلجد  دور  فرط  ود  رد  رهش  نیا 
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: دـسیونیم نآ  فصو  رد  هدروآ و  اررکم  ار  طساو  مان  قارع  ياـههار  حیـضوت  نمـض  هبذادرخ  نبا  دوب . یعماـج  دجـسم  تمـسق  ره  رد 
، هلجد يوس  ود  رب  تسا  رهش  ود  دسیونیم : طساو  فصو  رد  يرجه  موس  نرق  رخاوا  رد  یبوقعی  تسا . مهرد  رازه  یـس  طساو  تادراو 

هبق زین  دوخ و  خاک  جاـجح  درک ...  اـنب  هلجد  یبرغ  فرط  رد  جاـجح  مه  يرهـش  تسا و  هلجد  قرـشم  تمـس  رد  رهـش  یمیدـق  تمـسق 
دناهتفگ طساو  ار  رهش  نیا  هکنآ  تلع  درک . انب  رهش  یبرغ  تمـس  رد  ار  عماج  دجـسم  و  دنتفگیم ، طساو » ءارـضخ   » ار نآ  هک  ءارـضخ ،

داوس ياهجوسط  جارخ  ءزج  طساو  رهـش  جارخ  تسا . خـسرف  هاجنپ  دادـغب  زاوها و  هفوک ، هرـصب ، رهـش  راهچ  اب  نآ  هلـصاف  هک  تسا  نیا 
هتـشون هب  دوشیم .  هتفاب  تسا  فورعم  ینمرا  هب  هک  ییاهـشرف  طساو  رد  دنـشابیم . برع  مجع و  زا  طولخم  یمدرم  نآ  نانکاس  تسا و 
طـساو رهـش  دراد . يرازتشک  كدـنا  تمـس ] نیا  ، ] دراد رارق  هلجد  یبرغ  تمـس  رد  تسا و  طـساو  رد  جاـجح  نصح )  ) هعلق يرخطـصا 

زا لبق  ياهنادایفارغج  هتفگ  دییأت  نمض  یسدقم  دراد . دابآ  هتسویپ و  ییاتسور  تسا ، رتهب  هرـصب  ياوه  زا  نآ  ياوه  تمعنرپ و  نادابآ و 
هک تسا  يرگید  دجـسم  رهـش  زا  رود  تساـهرازاب ، تمـس  رد  هلجد و  دور  یبرغ  هنارک  رد  نآ  دـبنگ  جاـجح و  عماـج  دـسیونیم : دوخ 

طساو تسا . هدرک  حرط  جاجح  ار  نآ  هشقن  دناهتفگ ،
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طـساو دودـح  هرابرد  توقای  دراد . دـنمتورث  ناگرزاب و  يراـق ، هیقف ، ناـبزشوخ و  یمدرم  دراد . بوخ  ییاـهرازاب  هدرتسگ و  ياهموح 
بونج هیحان  زا  طساو  یحاون  نایاپ  هیماـفرز و  یبرغ  بناـج  رد  حلّـصلا و  مف  هلجد  یقرـش  بناـج  زا  طـساو  یحاون  نیتسخن  دـسیونیم :

دنکیم هفاضا  توقای  تسا . بیط  یحاون  کیدزن  ات  یقرـش  بناج  رد  امـسوراب و  یحاون  هب  لصتم  هیمثیخ  رد  طساو  يانهپ  تسا . حیاطب 
زا توقای  نینچمه  دش . غراف  رهـش  يانب  زا  شـشوک  لاس  ود  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  طساو  نتخاس  يرمق  يرجه  لاس 84  رد  جاجح  هک 

ینیمزرـس هک  تفگ  دوخ  نادـمتعم  زا  یکی  هب  دـش  نکاس  هفوک  رد  هدوسآ و  اـهگنج  زا  جاـجح  یتقو  هک  دـنکیم  تیاور  یهورگ  لوق 
، درک فصو  جاجح  يارب  ار  اجنآ  تفای و  ار  طساو  لحم  وجتـسج  زا  سپ  وا  دنک . انب  يرهـش  اجنآ  رد  ات  دبایب  هلجد  دور  رانک  رد  عفترم 
، خاک نامتخاس  يارب  دروآ و  هرقود  درودـنز و  سیجرـسام و  ياسیلک  زا  ار  دوخ  دجـسم  حـلاصم  وا  درک ...  مادـقا  رهـش  يانب  هب  جاجح 

يرهـش مدید . ررکم  تاعفد  هب  ار  طساو  نم  دیوگیم : توقای  درک . جرخ  مهرد  نویلیم  شفارطا 40  قدنخ  نآ و  يوراب  عماج و  دجسم 
قوقح تسا . لـیام  تنوفع  هب  طـساو  ياوه  یفوتـسم  هللا  دـمح  هتـشون  هب  نازرا . ياـهالاک  رایـسب و  ياههدـکهد  اـهغاب و  اـب  دوب  گرزب 

رد هدـمآ  قارع  هب  متـشه  نرق  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا . راـنید  دـصناپ  رازه و  تشه  ناـموت و  راـهچ  لـهچ و  ررقم و  اـغمت  هب  نآ  یناوید 
قلطم روطهب  هکلب  قارع ، نامدرم  نیرتهب  زا  طساو  مدرم  رایسب ...  ناتخرد  ناوارف و  ياهغاب  اب  ابیز  تسا  يرهـش  دسیونیم : طساو  فصو 

تسا و نآ  رد  لزنم  دصیـس  دودـح  هک  دراد  یگرزب  هسردـم  طساو  دنتـسه . ظفح  ار  نآرق  ناـنآ  بلغا  دـنایحاون ، نآ  ناـمدرم  نیرتهب 
رد هک  تسا  یعیـسو  هقطنم  طساو  رهـش  ياههبارخ  دـننکیم . نکـسم  هسردـم  نآ  رد  نآرق  سرد  نتفرگارف  يارب  ناـگناگیب  نیرفاـسم و 

ات 1942 لاـس 1936  زا  قارع  یـسانشناتساب  هرادا  هدـش و  عـقاو  تسا ، فورعم  هلیجد  هب  زورما  هک  هلجد ، میدـق  رتـسب  بناـج  ود  دادـتما 
ار وا  رصق  جاجح و  دجسم  راثآ  هناریو ، رهش  یبرغ  بناج  رد  هتخادرپ و  شواک  هب  هبارخ  نیا  رد  يدالیم 
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. تسا هدرک  ادیپ  دشیم ، هدید  حلّصلا  مف  زا  نآ  زبس  دبنگ  هک 

. هرصب

ناوزغ نب  ۀبتع  هب  رمع  يرذالب ، هتشون  هب  دش . هتخاس  لاس 17  هب  باطخ  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  تسا . هایس  ياهگنس  يانعم  هب  دنیوگ 
رمع هب  هبتع  سیونب . نم  يارب  ار  نآ  فاـصوا  دـشاب و  هاـگارچ  بآ و  هب  کـیدزن  هک  روآدرگ  يدـحاو  هاـگیاج  رد  ار  تناراـی  تشوـن ،

نآ رد  اهرازین  هک  تسا  ییاهریگبآ  نآ  کـیدزن  دراد و  ناوارف  رازین  هک  ماهتفاـی  زیخلـصاح  قطاـنم  رد  ارحـص  هنارک  رب  ار  ینیمز  تشون :
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زین هبتع  دـنتخاس و  هناـخ  اـجنآ  رد  مدرم  هد . لزنم  اـجنامه  ار  ناـمدرم  هک  داد  باوـج  وا  هـب  دـناوخ  ار  هماـن  نوـچ  رمع  دـناهدمآ . دـیدپ 
یلو دنمانیم ، مشاه  ینب  نادیم  ار  نآ  زورما  هک  ینادـیم  رد  ار  هرامالا  راد  هبتع  دوب ...  يرجه  لاس 14  رد  نیا  درک و  انب  ین  زا  يدجسم 

راد دجـسم و  يرعـشا  یـسوم  وبا  اهدعب  تخاس . نآ  رانک  رد  زین  ار  يرادا )  ) ناوید نادـنز و  درک و  انب  دـشیم ، هدـناوخ  ءانهد  نامز  نآ 
هرـصب رب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواـعم ، یتقو  داد . تعـسو  ار  دجـسم  دـیناشوپ و  فلع  اـب  ار  نآ  فقـس  تخاـس و  لـگ  تشخ و  اـب  ار  هراـمالا 

هک هدش  تیاور  درک . انب  جاس  بوچ  زا  ار  دجسم  فقس  تخاس و  چگ  رجآ و  اب  ار  نآ  درک و  گرزب  رایسب  ار  هرصب  دجسم  يو  درامگ ،
هک دوب  یسک  نیتسخن  وا  درک . انب  گنس  زا  ار  دجسم  هرانم  ود  داد و  رارق  نوتـس  جنپ  نآ  يولج  هفـص  رد  تخاسب ، ار  دجـسم  دایز  نوچ 

دروآ و زاوها  ياههوک  زا  ار  دجسم  ياهنوتس  دایز  هک  تسا  هدش  لقن  درک . لقتنم  دجسم  هلبق  تمس  هب  ار  هرامالا  راد  تخاس و  هروصقم 
انب هرـصب  رد  ياهرامالا  راد  دایز  هک  تفای  ربخ  دـمآ  قارع  هب  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  نوچ  درک . شورفم  هزیرگنـس  اـب  ار  دجـسم  فک 

ار دایز  مان  راک  نیا  هک  دنتفگ  يو  هب  دزاسب ، چـگ  رجآ و  اب  ار  ترامع  هک  دـش  نآ  رب  دـیادزب و  انب  زا  ار  وا  مان  ات  تساوخ  تسا و  هدرک 
هکنآ ات  دندرک ، انب  تشخ  لگ و  اب  ییاههناخ  نآ  فارطا  رد  مدرم  هماع  دننک و  بارخ  ار  انب  نآ  داد  روتـسد  اذل  درک ؛ دـهاوخ  رترادـیاپ 

هب مه  ناریو  هرامالا  راد  دیـشر  تفالخ  نارود  رد  درک . دجـسم  لخاد  ار  اههناخ  یماـمت  داد و  تعـسو  ار  دجـسم  یـسابع  هفیلخ  يدـهم 
دش . هدوزفا  دجسم 
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زا هک  لقعم  رهن  یکی  ددنویپیم : نادب  گرزب  رهن  ود  هلیـسو  هب  تسا و  عقاو  برعلا  طش  یلیم  هدزاود  رد  میقتـسم  طخ  هب  هرـصب  هاگیاج 
هب هرـصب  زا  هک  تسا  ییاهیتشک  ریـسم  هّلبا  رهن  يرگید  دـنیآیم و  هرـصب  هب  دادـغب  زا  هک  تسا  ییاهیتشک  ریـسم  دـیآیم و  یقرـشلامش 
مه هب  ار  هّلبا  لقعم و  ياهرهن  هک  تسا  عقاو  يرهن  دادتما  رد  هرـصب  دنوشیم . دراو  سراف  جیلخ  هب  نادابآ  رد  دـنوریم و  یقرـش  بونج 

تروص رد  هدرب و  مان  هرصب  زا  همادق  دوشیم . لصتم  نابایب  هیشاح  هب  هریادمین  لکش  هب  یبرغ  تمـس  زا  رهـش  ياههناخ  دنکیم و  لصتم 
زا هرصب  تسا . هدوب  ( 6000000  ) مهرد رازه  رازه  شش  زا  شیب  لاس  نآ  رد  هرـصب  تاقدص  دسیونیم : يرمق  يرجه  لاس 240  یتایلام 

هلمج زا  رهـش  هدمع  تمـسق  دـش و  ناریو  دـمآ ، شیپ  يرمق  يرجه  لاس 257  رد  جـنزلا  بحاـص  بوشآ  رثا  رب  هک  ییاـههنتف  اـهگنج و 
ود رب  فرشم  تسا و  خسرف  کی  رد  خسرف  ود  نآ ) تحاسم   ) لکش و لیطتسم  يرهـش  هرـصب  یبوقعی ، هتـشون  هب  تخوس . عماج  دجـسم 
هک دسریم  رظن  هب  دباییم ، همتاخ  هرصب  هرابرد  یبوقعی  مالک  اجنیا  رد  تسا . فورعم  رمع » نبا  رهن   » هب اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هناخدور 

تراـغ ار  رهـش  زور  هدـفه  تدـم  هب  هلمح و  هرـصب  هب  هـطمارق  يرمق  يرجه  لاس 311  رد  تسا . هداـتفا  فلؤم  مـالک  زا  یلـصف  ادودـح 
رد اهقروز  هک  دوب  دور  رازه  تسیب  دص و  دندرک ، شرامش  ار  هرصب  ياهدور  هدرب  یبا  نب  لالب  راگزور  رد  يرخطصا  هتـشون  هب  دندرک .

هرـصب ياهناتـسلخن  تفاسم  دوب و  رجآ )  ) هتخپ تشخ  زا  هرـصب  رهـش  ياهانب  اهراوید و  تشاد . ادـج  یمان  يدور  ره  درکیم و  راک  اهنآ 
. دوب ناداّبع  ات  یسدبع  زا  گنسرف  يدنا  هاجنپ و 

هرـصب دـسیونیم : ملاعلا  دودـح  بحاص  دراد . دوجو  یقالتاب  تسپ  نیمز  اهرازین و  هرـصب  یحاون  رد  دراد ...  دـیپس  یکاـخ  هرـصب  نیمز 
کـلام و نب  سنا  هحلط و  روـگ  دـنیادج و  رگیدـکی  زا  یلو  تسا ، يرهـش  ربارب  یکی  ره  هک  دراد  هلحم  هدزاود  تـسا و  گرزب  يرهش 

یناتک ياههماج  کین و  اهگنل )  ) ياههطوف نیلعن و  هرصب  زا  تساجنآ و  يرصب  نسح  خیش 
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: دسیونیم هرصب  فصو  رد  مراهچ  نرق  مود  همین  رد  یسدقم  دیآیم . تسد  هب  بوخ 
هب کیدزن  دور  رانک  ات  هزاورد  نیا  زا  دراد ، هزاورد  کی  نابایب )  ) تمس نیا  رد  رهش  تسا ، هدش  هتخاس  نابایب  تمس  رد  هرـصب  ياههناخ 

. دراد دیفس  ياهنوتس  تسا و  عقاو  رهش  رازاب  رد  دابآ و  گرزب و  اشگلد و  اهنآ  زا  یکی  دراد ؛ عماج  دجسم  هس  هرـصب  تسا . هار  لیم  هس 
نیموس تسا . رهـش  دجـسم  نیرتنهک  نیا  دراد و  رارق  نابایب  هب  ور  ياهزاورد  تمـس  رد  رگید  دجـسم  درادن ؛ دـننام  قارع  رد  دجـسم  نیا 
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هب رازاب  هس  ياراد  رهش  تسا . هدرکن  هراشا  تسا  برغ  ای  قرش  رد  هک  نآ  تهج  هب  یسدقم  هک  دراد  رارق  ییوس  رد  رهـش  عماج  دجـسم 
رهـش ياههبامرگ  عاتمرپ .) و   ) دـنیابیز اهرازاب  نیا  همه  تسا . عماجلا  باب  رازاـب  رهـش و  گرزب  رازاـب  دور ، راـنک  رد  اـّلکلا  عطق  ياـهمان 

بآمک و یلو  دراد ، مه  اب  ار  یناگرزاب  شناد و  دراد ، ناوارف )  ) ریـش هبنپ و  يزبس ، ناوارف ، تشوگ  وکین ، يامرخ  یهام و  تسا ، بوخ 
هرابرد تسا  هدرک  تماقا  اجنآ  رد  یتدم  هدمآ و  هرـصب  هب  يرمق  يرجه  لاس 443  رد  هک  ورسخ  رـصان  تسا . بوشآرپ  نفع و  اوهدب و 

زا رایسب  اهینادابآ  تسا و  بارخ  بلغا  رهـش  تسا ...  هدش  عقاو  دور  هک  فرط  نآ  زج  دراد  گرزب  يراوید  رهـش  دسیونیم : هرـصب  رهش 
تسا و رومعم  مکحم و  رهـش )  ) راوید رد و  اما  تسا . یبارخ  گنـسرف  مین  رادقم  رگید  هلحم  ات  ياهلحم  زا  هک  يروطهب  دـناهدنکارپ ، مه 

رهش رود  هب  يراوید  یّلبج  مالـسلا  دبع  یـضاق  يرمق  يرجه  لاس 517  رد  دوشیم . لصاح  رایـسب  لـخد  ار  ناطلـس  دراد و  یهوبنا  قلخ 
رازه و تفه  هرصب  رد  دسیونیم ... : هرصب  فصو  رد  یبوقعی  زا  لقن  هب  یـسیردا  تشاد . هلـصاف  نآ  میدق  راوید  اب  خسرف  مین  هک  دیـشک 

امرخ شورف  دیرخ و  هب  رهـش  نیا  رد  ناناگرزاب  تسا . ناریو  عماج  دجـسم  زج  اهنآ  رتشیب  یـسیردا ) نامز   ) نونکا هک  دوب  دجـسم  يدـنا 
هرصب و ططخ  هرابرد  دوخ ، زا  لبق  ياهنادایفارغج  هتفگ  دییأت  رب  هوالع  توقای  دنلوغشم .
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رهـش هدودحم  هرابرد  ءادفلا  وبا  تسا . هدرک  رکذ  یناوارف  بلاطم  یمالـسا  ياطـسو  نورق  رد  هرـصب  مذ  حدم و  هرابرد  نآ و  ياهاتـسور 
تسا ياهّرد  هرصب  بونج  رد  تسا . نابایب  نآ ، برغم  بونج و  هک  مانس  مان  هب  تسا  یهوک  هرصب  بونج  برغم و  رد  دسیونیم : هرـصب 

هک نابایب  تمـس  هب  تسا  هرـصب  رد  گرزب  ياهلحم  دبرم  دنرآ ...  نوریب  ةامک  نیمز  زا  دنور و  اجنادـب  نانز  هچ  ءاسّنلا ؛ يداو  هب  موسوم 
قمعمک نآ  بآ  تسا . هرصب  رهش  یحاون  زا  مه  هرـصب  حیاطب  دننک . شورف  دیرخ و  دنناوخ و  رعـش  دنیآ و  درگ  اجنادب  وسره  زا  بارعا 

نب هللا  دبع  ار  هرصب  عماج  دجسم  یفوتسم ، هللا  دمح  هتـشون  هب  دنکیم . تفرودمآ  نآ  رد  يدارم  هب  فورعم  قروز  عون  کی  اهنت  تسا و 
هدـش تیاور  دـینادرگ و  گرزب  ار  نآ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  درک و  انب  رجآ  اب  هیبا  نب  دایز  تخاس و  ماخ  تشخ  زا  رماع 

بآ تسا . رتـشوخ  تبـسن  هب  بش  رد  مرگ و  تیاـغ  هب  زور  رد  هرـصب  ياوه  درک ...  نییعت  دوخ  كراـبم  تسد  هب  ار  اـنب  هلبق  تمـس  هک 
 ... دراد لوط  گنـسرف  راهچ  هک  دـنناوخ  هّلبا  رهن  ار  نآ  تسا ، ناور  اجنآ  هب  شوخ  يرهن  برعلا  طـش  زا  اـما  تسا ، روش  رهـش  ياـههاچ 

یبرع ناـشنابز  يرـشعینثا و  هرهچهایـس و  رتشیب  هرـصب  مدرم  دـنربیم . نیچاـم  نیچ و  دـنه و  اـت  ار  نآ  هک  دراد  بوخ  ییاـمرخ  هرـصب 
رانید رازه  کی  ناموت و  راهچ  لهچ و  نآ ...  تایالو  هرـصب و  یناوید  قوقح  دنیوگیم ...  نخـس  زین  یـسراپ  هب  تسا و  هدش  نوگرگد 

رد دسیونیم ... : هدرک  ندید  هرصب  زا  نامز  نیا  رد  هک  هطوطب  نبا  دوب . دابآ  يرهش  متشه  نرق  رد  لوغم  هلمح  زا  دعب  هرـصب  تسا . جیار 
رد هرصب  ع .)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دجـسم  دنتفگ  تساجک ، مدیـسرپ  هک  دیـسریم  رظن  هب  يدننامهعلق  دنلب  رایـسب  ترامع  هرـصب  یلیم  ود 

دودح رد  هرصب  نیتسخن  يوراب  لحم  ات  روبزم  دجسم  زا  و  دوب ...  هتفرگ  رارق  رهـش  طسو  رد  دجـسم  نیا  هک  هدوب  گرزب  يردق  هب  میدق 
زکارم نیرتروهشم  نیرتمهم و  زا  یکی  هرصب  دراد . رارق  رهش  نآ  میدق  يوراب  یلعف و  هرصب  طسو  رد  دجـسم  ینعی  تسا  تفاسم  لیم  ود 

يایرد ود  ياقتلم  رد  نوچ  بوخ و  ياههویم  ناوارف و  ياهغاب  ابیز و  رظانم  ياراد  عیسو و  تسا  يرهش  قارع و 
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دراد هلحم  هس  رهش  نیا  دشاب ...  هتشاد  امرخ  تخرد  هرصب  هزادنا  هب  هک  تسین  ییاج  ایند  رد  تسا . زبسرس  رایسب  هدش  عقاو  نیریش  خلت و 
یسوم نیدلا  دجم  دیس  نآ  سیئر  هک  تسا  مارح  ینب  هلحم  رگید ، تسا ...  ریثا  نب  نیدلا  ءالع  خیش  اب  نآ  تسایر  هک  لیذه  هلحم  یکی 
هرـصب مدرم  تسا . یکوللا  نب  نیدلا  لامج  هدهع  هب  نآ  تسایر  هک  تسا  اهیناریا »  » اهمجع هلحم  هب  موسوم  موس  هلحم  تسا ...  ینـسحلا 

دعب دنروآیم و  اج  هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دجسم  رد  ار  هعمج  زامن  دنزوسلد ...  نابرهم و  ناگناگیب  هب  تبـسن  دنراد و  کین  یقالخا 
اب هک  تسا  یعیـسو  رایـسب  نحـص  ياراد  هرـصب و  دـجاسم  نیرتهب  زا  یکی  ع )  ) یلع دجـسم  دـندنبیم . رگید  هعمج  ات  ار  دجـسم  نآ  رد 

رارق دجسم  نیا  رد  نامثع  فحصم  دناهدروآ . رهش  نآ  هب  عابسلا  يداو  زا  ار  اهگنـس  نیا  هدیدرگ و  شورفم  گنر  خرـس  ياههراپگنس 
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ع)  ) یلع مان  رکذ  ماگنه  طقف  روبزم  هرانم  هک  دندقتعم  مدرم  تسا . كرحتم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  هرانم  تفه  ع )  ) یلع دجـسم  دراد ... 
نآ رد  هک  دراد  ياهیواز  دجسم و  دبنگ و  تسا و  هرصب  رهش  لخاد  هللا  دیبع  نب  ۀحلط  ربق  هرـصب ، ياههاگترایز  زا  دیآیمرد . تکرح  هب 

هدش و عقاو  رهـش  جراخ  رد  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  همع  رـسپ  ماّوع  نب  ریبز  ربق  هرـصب ، رگید  تارازم  زا  دـنهدیم . ماعط  نیرفاسم  هب 
ردام هیدعـس  همیلح  ربق  يرگید  دوشیم . هداد  اذـغ  لـیبسلا  ءاـنبا  ناگدـنامرد و  هب  نآ  رد  هک  دراد  ياهیواز  دجـسم و  اـما  درادـن ؛ دـبنگ 

ترـضح هباحـص  زا  هرکب  یبا  ربق  يرگید  دراد . رارق  ص -)  ) ربمایپ یعاضر  ردارب  شرـسپ - ربق  رانک  رد  هک  تسا  ص )  ) ربماـیپ یعاـضر 
رد تسا ...  عقاو  ص )  ) ربمایپ مداخ  کـلام  نب  سنا  ربق  عابـسلا  يداو  کـیدزن  رهـش  یلیم  رد 6  دراد . زین  ياهبق  هک  تـسا  ص )  ) لوـسر

روبق نیا  زا  ریغ  تسا . عساو و ...  نب  دمحم  نیریس و  نب  دمحم  روبق  يرـصب و  نسح  ربق  رگید  تارازم  زا  تسین و  يربخ  يدابآ  زا  اجنآ 
. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  هرصب  رد  دناهدیسر ، تداهش  هب  لمج  هعقو  رد  هک  ص )  ) ربمایپ نیعبات  هباحص و  زا  يرایسب  هدع 

. هّلبا

. تسا سوگولوپآ »  » ینانوی هملک  بّرعم  هّلبا  تسا . هدوب  میدـق  ياـیند  هعبرا  تاـّنج  زا  یکی  ماـن و  نیمه  هب  يدور  راـنک  رب  تسا  يرهش 
، نایناساس نامز  زا  نآ  هقباس 
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درک هفوک  هب  نتفر  مزع  دمآ و  هرـصب  هب  يرمق  يرجه  هدزاود  لاس  رد  دیلو  نب  دلاخ  هک  یماگنه  دسیونیم : يرذالب  تسا . رتمیدق  هکلب 
زونه هّلبا  وا  نامز  رد  هک  دـیآیمرب  نینچ  وا  هتفگ  زا  هدرب و  مان  هّلبا  زا  هبذادرخ  نبا  داد . يرای  هّلبا  مدرم  اب  گنج  رد  ار  هبطحق  نب  دـیوس 

هب اجنآ  زا  دنـسریم و  هّلبا  هب  هلجد  هار  زا  یتشک  اب  دادغب  زا  دسیونیم ... : وا  تسا . هتـشاد  برعلا  طش  رانک  رد  ار  يراجت  يردـنب  ناونع 
دراد ناوارف  تمعن  نکیل  تسا  کچوک  يرهش  دسیونیم : هّلبا  فصو  رد  يرخطصا  دننکیم . تکرح  نیچ  دنه و  دنـس و  نامع و  يوس 

ملاـعلا دودـح  بحاـص  دــنناوخ . هـّلبا  روـه  ار  نآ  دوریم و  نآ  رد  اـهیتشک  قرغ  مـیب  هـک  دراد  گرزب  يروـه  هـّلبا  تـسا ...  ناداـبآ  و 
. دراد رارق  نآ  لامش  تمس  رد  هرصب  رهن  هناهد  رد  هلجد و  رانک  رب  هّلبا  یـسدقم ، هتـشون  هب  دزیخ . یّلب  هماّمع  راتـسد و  هّلبا  زا  دسیونیم :

ياهچراپ ناتک ، زا  هّلبا  رد  تسا ، رتهّفرم  رتروجوعمج و  هرـصب  زا  رهـش  تسا و  گرزب  دابآ و  نآ  يـالاب  تمـسق  رد  رهـش  عماـج  دجـسم 
: دسیونیم نآ  فصو  رد  هدید  ار  هّلبا  یسدقم ، زا  دعب  نرق  مین  هک  ینایدابق  ورسخ  رصان  دنفابیم . بصق  نوچ 

دور لامش  بناج  رب  رهش  لصا  درک . ناوتن  فصو  ّدح و  هک  اهطابر )  ) هطبرا دجاسم و  اهرازاب و  اهرـصق و  اب  مدید  نادابآ  يرهـش  ار  نآ 
ّقـش ار  نآ  دشابن و  ملاع  رد  رتهزن  نآ  زا  هکنانچ  دوب ، میظع  ياهانب  اهرازاب و  اهطابر و  دجاسم و  اههلحم و  دور ، بونج  بناج  رد  دوب و 
رهن هک  ییاج  رد  كانرطخ  یبادرگ  میدق  نامز  رد  دـنیوگ . برعلا  طش  ار  نآ  تسا و  هلجد  تارف و  نآ ، گرزب  طش  دـنیوگیم . نامثع 

یـضعب  ) نایـسابع ناـنز  زا  یکی  لـقوح  نبا  هتفگ  هب  دـندشیم . قرغ  اـجنآ  رد  اـهیتشک  بلاـغ  هک  تشاد  دوـجو  تخیریم  هلجد  هب  هّلبا 
ورف بادرگ  نآ  رد  درک ، رپ  گنـس  زا  ار  یتشک  دـنچ  هک  تخاـس  رود  هنوگنیدـب  اـهیتشک  زا  ار  رطخ  نآ  تسا ) هدوب  هدـیبز  دـنیوگیم ،

مّود همین  رد  دیدرگ . عفر  رطخ  دش و  هتشابنا  بادرگ  تخیر و 
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عاونا دنروخ و  هلجد  زا  بآ  دراد ...  رایـسب  نیتاسب  تاغاب و  تسا و  دابآ  هّلبا  یقرـش  فرط  دسیونیم : هّلبا  فصو  رد  ینیوزق  متفه ، نرق 
رومعم داـبآ و  نیا  رب  قباـس  زین  یبرغ  هّلبا  تسا . هدوب  عفاـن  بت  يارب  هک  هدوب  هّلبا  رد  یگرزب  ردـس  تخرد  دـنیوگ  تسا ...  نآ  رد  هویم 

هّلبا دـسیونیم : نآ  فصو  رد  هدـید  زین  ار  هّلبا  هدـمآ و  هرـصب  هب  متـشه  نرق  لّوا  همین  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا . بارخ  نونکا  یلو  هدوب ،
اهخاک و راثآ  هک  تسا  ياهیرق  نونکا  دش و  ناریو  اهدعب  دناهدروآیم . اجنآ  هب  ار  دوخ  سانجا  سراف  دنه و  راجت  هک  هدوب  یگرزب  رهش 

. دراد هتشذگ  رد  نآ  تمظع  زا  ناشن  اجنآ  یمیدق  تارامع 
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( قارع لامش   ) هریزج

هراشا

هریزج دشیم ، هدیشک  تارف  لحاس  رد  رابنا  هب  هلجد  لحاس  رد  تیرکت  زا  هک  يایضرف  طخ  زا  ار  ایلع  نیرهنلا  نیب  دالب  ناملسم ، بارعا 
تسا و تارف  هلجد و  نیبام  هریزج  يرخطـصا ، هتـشون  هب  تفرگیم . ربرد  ار  اجنآ  ياههگلج  ایلع  تارف  هلجد و  ياهبآ  نوچ  دندیمانیم ،

دور ود  زا  تسا ، بآ  نآ  يوسراهچ  هک  تسا  یتیحان  دسیونیم : هریزج  فصو  رد  ملاعلا  دودـح  بحاص  تساجنآ . رـضم  هعیبر و  راید 
ياهبآ بوخ و  ياوه  رایـسب ، تیعمج  تسا . تمعنرپ  نادابآ و  تیحان  نیا  دـنناوخ . هریزج  ار  تیحاـن  نیا  لـیلد  نیمه  هب  تارف ؛ هلجد و 

ای هریزج  قارع ، یلامـش  تمـسق  یـسدقم ، هتـشون  هب  دننکیم . یگدـنز  اجنآ  رد  جراوخ  هعیبر و  هلیبق  زا  يرایـسب  تیعمج  دراد ...  ناور 
هدـش لیکـشت  لحم ) نکـسم و  يانعم  هب  رادعمج   ) راید مان  هب  تمـسق  هس  زا  هریزج  تسین . مولعم  نآ  لصا  هک  هدـش  هدـیمان  روقا » میلقا  »
ناهاش ياول  ریز  رد  مالسا  زا  لبق  هک  رکب  رـضم و  هعیبر ، هلیبق  هس  مان  رکب ؛ راید  رـضم و  راید  هعیبر ، راید  زا : دنترابع  راید  هس  نیا  تسا .

دوب . هدش  موسوم  هلیبق  نامه  مان  هب  هلیبق  ره  نکسم  دندوب و  هتفر  اجنآ  هب  یناساس 
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هعیبر راید 

ات هلجد  یبرغ  یـضارا  ینعی  تشاد ، رارق  هلجد  نیفرط  رد  تیرکت  ات  هشقن ] قباطم   ] ناـفاف ّلـت  زا  هک  دوب  ییاهنیمزرـس  لـماش  هعیبر  راـید 
. دیدرگیم بورشم  کچوک  روباخ  هناخدور  نییاپ و  باز  الاب و  باز  ياهدور  هلیسو  هب  هک  هلجد  قرـشم  رد  عقاو  ياههگلج  نیبیـصن و 
هعیبر و راید  هب  زین  هتسر  نبا  تسا . هدرب  مان  هعیبر  راید  زکرم )  ) رهش ار  نیبیصن  هدرمـشرب و  شباتک  رد  ار  هعیبر  راید  یحاون  هبذادرخ  نبا 
. تسا فورعم  هعیبر  راید  هب  دراد  رارق  ینابایب  نایم  رد  هریزج  رد  هک  راجنس  رهش  يرخطصا ، هتشون  هب  تسا . هدرک  هراشا  هریزج  رد  رضم 

راید نیتسخن  دسیونیم : هعیبر  راید  فصو  رد  یـسدقم  دنراد . ماقم  رـضم  هعیبر و  لیابق  زا  یهورگ  هریزج  راید  رد  هک  دنکیم  هفاضا  وا 
، دـلب راجنـس ، هلجد ، هثیدـح  شیاهرهـش  لصوم و  هعیبر ، راید  هبـصق  تسا . هعیبر  راـید  قارع ، تمـس  زا  رکب  رـضم و  هعیبر ، راـید  هس  زا 
زا اجنیا  رد  تسا . هریغ ...  اثانیعاب و  روباـشیف ، شیاهرهـش  رمع و  نبا  هریزج  نآ  تیحاـن  نیعلا و  سأر  اـثوترفک ، اراد ، نیبیـصن ، دـیعقرب ،

. مینکیم افتکا  نآ  مهم  رهش  دنچ  راید و  نیا  زکرم  فصو  هب  طقف  يراددوخ و  هعیبر  راید  ياهرهش  همه  فصو 

. لصوم

لیکـشت ار  یگرزب  دور  دـندنویپیم و  مه  هب  دور  نیا  ياـههخاش  هک  ییاـج  رد  تسا و  هلجد  دور  یبرغ  لـحاس  رد  هـعیبر  راـید  یـسرک 
یناساس هرود  رد  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  دناهدیمان . لاصتا ، لحم  ینعی  لصوم ، ار  نآ  تبسانم  نیمه  هب  دنیوگیم ، دراد . رارق  دنهدیم ،
لصوم رب  ار  یمّلس  دقرف  نب  ۀبتع  يرمق ، يرجه  لاس 20  رد  باطخ  نب  رمع  يرذالب ، هتشون  هب  تسا . هدوب  ریشدراذوب  رهش  لصوم  ياج 

يو درک ...  روبع  هلجد  زا  دوشگ و  هونع  هب  تشاد  رارق  هلجد  یقرـش  بناج  رد  هک  ار  اونین  ژد  هبتع  دـندیگنج . يو  اب  اونین  مدرم  دراـمگ .
حلص هیزج  تخادرپ  طرش  هب  اهنآ  نانکاس  هک  تفای  ییاهرید  لصوم  رد 
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نآ زا  يدـباعم  ژد و  لـصوم  رد  داد . تیـالو  رهـش  نآ  رب  ار  هـجفرع  نـب  ۀـمثره  درک و  لزع  لـصوم  زا  ار  هـبتع  رمع ، اهدـعب  دـندرک ... 

. دنتشاد ياهلحم  زین  نایدوهی  تشاد و  دوجو  نایاسرت 
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دیلت نبا  سپس  درک ...  انب  ار  رهـش  عماج  دجـسم  هاگنآ  داد ...  لزنم  اجنآ  رد  ار  بارعا  درک و  يدنبدودح  یـشکطخ و  ار  لصوم  همثره 
رهـش يوراب  ناورم ...  نب  کلملا  دـبع  نب  دیعـس  سپـس  درک . شرفگنـس  ار  رهـش  لـصوم ، یلاو  مکح  ناورم  نب  دـمحم  هطرـش  سیئر 

لصوم تیمها  رب  نایوما  نامز  رد  درک . ناریو  ار  نآ  لصوم  زا  روبع  ماگنه  دیـشرلا  نوراه  هک  تسا  نامه  وراب  نیا  تخاس و  ار  لصوم 
اونین ياههبارخ  هب  دوب ، هلجد  دور  یبرغ  لحاس  رد  هک  ار  رهـش  لپ  نیا  دش . هیبعت  هلجد  يور  رب  اهقروز  زا  یلپ  نامز  نیا  رد  دـش . هدوزفا 
هریزج تلاـیا  یـسرک  يوـما ، هفیلخ  نیرخآ  مود ، ناورم  ناـمز  رد  لـصوم  درکیم . لـصتم  تشاد ، رارق  دور  نآ  یقرـش  بناـج  رد  هـک 
رخاوا رد  نآ  یحاون  رهش و  نیا  تایلام  دش . فورعم  هنهک  عماج  هب  اهدعب  هک  دنتخاس  يدجـسم  رهـش  نآ  رد  هفیلخ  نیا  رما  هب  دیدرگ و 

زا نآ  ياهانب  همه  هک  گرزب  تسا  يرهـش  دـسیونیم : لـصوم  فصو  رد  يرخطـصا  تسا . هدوب  مهرد  نویلیم  راـهچ  دودـح  موس  نرق 
رایـسب ياههروک  گرزب و  ياهاتـسور  عیـسو و  یحاون  لصوم  دسیونیم : تسا  يرخطـصا  اب  رـصاعم  هک  لقوح  نبا  تسا . چگ  گنس و 

رارق هلجد  یقرـش  تمـس  رد  دوـب و  نآ  رد  يرهـش  هتـشذگ  رد  هک  تساوـنین  نآ  ياهاتـسور  هلمج  زا  تسا ، تیعمجرپ ...  يرهـش  دراد ،
یّتم نب  سنوی  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  يرهـش  نامه  اونین  رهـش  تسا . تقیقح  نیا  رگنـشور  نآ  ياهانب  وراب و  هدـنامیقاب  راثآ  تشاد ،

، نیا ربهوالع  فلؤم  رازاب .) هبنـشکی   ) دحالا قوس  مان  هب  يرازاب  هلمج  زا  تسا ، یلاع  ياهرازاب  لصوم  رد  داتـسرف . نانآ  يوس  هب  ار  (ع )
هب دندرک . نآ  یحاون  لصوم و  مدرم  رتشیب  هک  دنکیم  هفاضا  هدرمـشرب و  ار  لصوم  فارطا  رامـشیب  ياهاتـسور  اهتیالو و  یحاون و  مامت 

رازاب و نهک ، ياهتنس  ابیز ،...  ياهنامتخاس  اب  تساوهوبآشوخ  يرهش  لصوم  یسدقم  هتشون 
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. تـسا رود  هـب  مدرم )  ) سرتـسد زا  هناـخدور  بآ  دزویم و  نادـب  يدـب  یبوـنج  داـب  هژیو ...  ياههاگــشدرگ  و  اـبیز ...  ياـههناخنامهم 
هک تسا  هداشگ  ییاضف  ژد  نآ  ناـیم  رد  دوشیم . اـپرب  يرازاـب  هبنـشراهچ  نآ  رد  هک  دراد  هدـیبز  رهن  راـنک  رد  هعبرم  ماـن  هب  يدـننامژد 

باترپ ریت  کی  هلجد  دور  رانک  ات  رهـش  عماج  دجـسم  زا  تسا ، ياهناخرفاسم  ژد  نآ  رد  دـنیآیم . درگ  اجنآ  رد  نارگراک  نازرواـشک و 
اههاچ بآ  تسا . هدیشوپرس  رهش  ياهرازاب  رتشیب  دنوریم ، الاب  نآ  زا  یناکلپ  اب  دراد و  رارق  يدنلب  يالاب  رب  عماج  دجسم  تسا و  هلصاف 

رد یگنسرفمین  رد  هفیلخ  خاک  هدش و  عقاو  هلجد  هنارک  کی  رب  لصوم  رهـش  تسا . هدیبز  رهن  هلجد و  دور  زا  مدرم  بورـشم  بآ  روش و 
حتف ار  نآ  اهبرع  نوچ  هدوب و  نالوخ  لصوم ، یلبق  مان  دنیوگ  دراد . رارق  یناتـساب  ياونین  زا  هدـنامیقاب  راثآ  کیدزن  هلجد و  رگید  تمس 

ثداوح و   ) داـب هک  تسا  نآ  رب  يژد  دراد و  رارق  یّتـم  نب  سنوی  هاـگمارآ  رهـش و  لـصوم  کـیدزن  دـندیمان ...  لـصوم  دـندرک  داـبآ  و 
يرایبآ دوب ، هدش  لیدبت  رازتشک  هب  هک  ار  اههبارخ  نآ  رسوخ  مان  هب  يرهن  یسدقم  نامز  رد  تسا . هدرک  ناریو  نوگژاو و  ار  نآ  یعیبط )

 ... نهک يرهش  لصوم  دسیونیم : نآ  يدابآ  فصو  رد  هدید و  ار  لصوم  580 ق )  ) ریبج نبا  تسا . هدرکیم 
درگادرگ يوراب  لخاد  رد  دراد ، یگتسویپ  هب  کیدزن  یماظتنا  رگیدکی ، هب  یکیدزن  طرف  زا  شیاهجرب  تسا ...  دنمهوکـش  راوتـسا و  و 
. دراد دوجو  ییاههانپناج  وراب ) فارطا  رد  . ) هدوب رهش  زا  عافد  يارب  یگنج  ياهحالس  هاگیاج  هک  تسا  هدش  هیبعت  ییاهقاتا  رهش 

ینابایخ رهش  ات  ژد  زا  و  تسا ...  لصتم  ژد  نیا  هب  ناطلس  يارس  تسین ، نآ  یمکحم  يراوتسا و  هب  ییانب  هک  دراد  رارق  يژد  رهـش  زارفرب 
نآ زا  رتراوتـسا  ییانب  هک  تسا  هتخاس  هلجد  هرانک  رب  ياهنیدآ  دجـسم  نیدـلا ، دـهاجم  ماـن  هب  رهـش  ناریما  زا  یکی  تسا . هدـش  هدیـشک 

نینهآ ياـههرجنپ  ار  نآ  درگادرگ  هـک  دراد  تهابـش  ییاـهقاور  هـب  دجـسم  نـیا  ناتـسبش  تـسا . رـصاق  نآ  فـصو  زا  ناـبز  ماهدـیدن و 
ياـههتخاس زا  زین  نآ  هک  تسا  یناتـسرامیب  دجـسم  لـباقم  رد  تسا ...  هلجد  رب  فرـشم  هک  هتـسویپ  اـهنآ  هـب  ییاهوکـس  هدراذـگراک و 

ناناگرزاب يارب  يرازابهتسار  ای  هچمیت  نآ  يزکرم )  ) رازاب رهش و  نورد  رد  وا  دشابیم . نیدلا  دهاجم 
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ياـههرجح اـهناکد و  رازابهتـسار ، نیا  نوـماریپ  هدرک و  بصن  نآ  رب  نـینهآ  ياـهرد  تـسا و  گرزب  ییارـسناوراک  ییوـگ  هـک  هتخاـس 
رگید ياهنیمزرـس  رد  نم  هک  تسا  ینییزت  يراـمعم  لکـش  نیرتـگرزب  رد  هعوـمجم  نـیا  و  تـسا ...  هـتفرگ  رارق  مـه  يور  رب  هقبطدـنچ 
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زامن دجـسم  ود  ره  رد  نایوما . راگزور  هب  طوبرم  يرگید  زاسون و  یکی  دراد : هنیدآ  دجـسم  ود  لصوم  ماهدیدن ، نانچنآ  يرازابهتـسار 
هسردم شش  هب  کیدزن  هقف )  ) ملع نتخومآ  يارب  رهش  نیا  رد  دنرازگیم . هعمج  زامن  زین  رهش  هموح  هنیدآ  دجسم  رد  دنناوخیم . هعمج 

، دنوادخ دراد ...  رارق  رهـش  لخاد  رد  مه  ناتـسرامیب  نیدنچ  رهـش ، هموح  ناتـسرامیب  زجب  لصوم  رد  دناهتخاس . هلجد  لحاس  رب  رتشیب  ای 
ياهقاتا زا  یکی  هشوگ  رد  ربق  دناهتخاس و  يدجـسم  وا  رازم  رب  تسا . هداد  یگژیو  ع )  ) ربمایپ سیجرج  سدقم  تبرت  دوجو  هب  ار  لصوم 

هب لپ  هزاورد  زا  هک  یسک  هب  تبـسن  تسا و  لپ  هزاورد  زاسون و  هنیدآ  دجـسم  نایم  دجـسم  نیا  لحم  تسا . دجـسم  لخاد  تسار  تمس 
. تسا هبوت  ّلت  هداد  یگژیو  نادب  ار  لصوم  رهـش  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  داد ...  رارق  پچ  تمـس  رد  دوریم  هنیدآ  دجـسم  يوس 

رود دوب ، هدرک  لزان  وا  موق  رب  هک  ار  یباذـع  دـنوادخ  نوچ  درک ، اعد  تشادهگن و  اجنآ  رد  ار  دوخ  موق  ع )  ) ربمایپ سنوی  هک  یّلت  نامه 
، رایسب ياهقاتا  رب  لمتشم  تسا  یطابر  ّلت  نیا  رب  تسوا ...  هب  بوسنم  كرابم  ياهمـشچ  لیم  کی  هلـصاف  هب  ّلت  نآ  کیدزن  دوب . هتخاس 

سنوی تدابع  هاـگیاج  نآ  تشپ  هک  دـناهدنکفا ...  نآ  رب  ياهدرپ  هک  تسا  یقاـتا  اـنب  نیا  ناـیم  رد  اههناخاّقـس . اـههناختراهط و  اـهقاور ،
. تسا هدش  ناریو  اهنآ  همه  هک  تسا  رایسب  ياهاتسور  طابر  نیا  فارطا  رد  تساجنامه ...  زین  وا  بارحم  هدوب و  ع )  ) ربمایپ

زا اریز  رظنمشوخ ؛ تسا  يرهـش  لصوم  توقای  هتـشون  هب  تسادـیپ . زونه  رهـش  يوراب  رثا  تسا . هدوب  یناتـساب  ياونین  رهـش  نیا  دـنیوگ 
 ... تسا هدش  هتخاس  رمرم  گنس  کهآ و 

یکی هک  دریگیم  ربرد  ار  نآ  گرزب  عماج  ود  رهش  راوید  تسا . ناتسمز  رد  امرس  ناتسبات و  رد  امرگ  تدش  یبآمک و  لصوم  بیع  اهنت 
تـسا نامه  مود  عماج  تسا و  هوکـشاب  ابیز و  رایـسب  هک  تسا  یگنز  دومحم  نیدلا  رون  ياهانب  زا  تسا و  رازاب  نایم  رد  عماج  ود  نآ  زا 

هک
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: دسیونیم ءادفلا  وبا  تسا . هتخاس  رهش  ياهیدنلب  زا  یکی  يالاب  رب  ار  نآ  دمحم  نب  ناورم 
تسا و نادابآ  رهـش  ثلث  ود  زا  شیب  متـشه ) نرق   ) نامز نیا  رد  دنناریو ...  همین  هک  دراد  وراب  ود  تسا و  عقاو  يراومه  نیمز  رد  لصوم 

گنـس زا  نآ  عماج  دجـسم  بارحم  تسا ...  ماگ  رازه  تشه  لصوم  رهـش  يوراب  رود  یفوتـسم ، هللا  دمح  هتـشون  هب  دراد . ناریو  ياهعلق 
تـسا ناریو  لـصوم  رهـش  رتشیب  نونکا  دوشیم . هدـید  هدـش ، هتخاـس  رهـش  رد  هک  ؤلؤل  نیدـلا  ردـب  هیلاـع  تاراـمع  و  تسا ...  هدیـشارت 

رانید رازه  تشه  تسیب و  دصیـس و  نآ  یناوید  قوقح  تسا ،) هدوب  نادرک  اب  نانآ  دروخودز  لوغم و  هلمح  رثا  رب  رهـش  یناریو  الامتحا  )
هعلق تسا . تمعنرپ  یمیدـق و  يرهـش  دـسیونیم : لصوم  فصو  رد  هدرک  ندـید  قارع  هریزج و  زا  متـشه  نرق  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا .

. دراد ءابدح  مان  هب  يراوتسا  رایسب  روهشم 
ياهموح ددـعتم ...  ياهجرب  اب  مکحم  يوراب  ود  تسا . هتـسویپ  رهـش  يوراب  اب  یتنطلـس  ياههناخ  تسا و  مکحتـسم  رهـش  يوراـب  جرب و 

هک دراد  هلجد  هناـخدور  لـحاس  رد  هموح و  رد  یعماـج  دجـسم  دراد . يددـعتم  ياـهرازاب  اـههناخرفاسم و  اـههبامرگ ، دـجاسم ، عیـسو ،
رد تسا . هدش  هتخاس  هلجد  رب  فرشم  ماکحتـسا  ییابیز و  تیاهن  اب  ییاههبطـصم  نآ  رانک  رد  ینهآ و  کبـشم  ياههرجنپ  نآ  درگادرگ 

يرمرم هچضوح  نآ  لخاد  رد  هک  دراد  دوجو  يدبنگ  دیدج  عماج  نحص  لخاد  رد  دراد . دوجو  هنهک  ون و  عماج  دجسم  ود  رهش  لخاد 
 ... دـنکیم ناروف  ناسنا  کی  تماـق  يدـنلب  هب  داـیز  يورین  اـب  نآ  زا  بآ  هک  هدـش  هتخاـس  يرمرم  نوتـس  کـی  يور  رب  ياهشوگتشه 

ياهانب هتفرگ و  رارق  مه  يور  رب  نآ  درگادرگ  رد  اههناخ  اهناکد و  تاقبط  هک  تسا  نینهآ  ياهرد  ياراد  ابیز و  رایـسب  لـصوم  هیرـصیق 
. دنروهشم ینابزمرن  يزاونبیرغ و  تلیضف و  قالخا و  مراکم  رد  لصوم  یلاها  دراد . یلاع 

يدرم يو  تسا ...  ردـیح  هب  بقلم  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  ءالع  دیـس  هطوطب ) نبا  نامز  رد   ) لـصوم ریما  دـنکیم ، هفاـضا  هطوطب  نبا 
دراذگیم . دایز  مارتحا  ار  وا  دیعس  وبا  ناطلس  تسا و  تسدهداشگ  هدنشخب و 
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. نیبیصن

ناسیونایفارغج تسا و  عقاو  تارف - دور  پچ  بعـش  زا  سامره - دور  يایلع  تمـسق  رد  رهـش  نیا  تساـهیمور . سیبیـسن »   » رهـش ناـمه 
خسرف جنپ  اراد  ات  اجنآ  زا  تسا و  هعیبر  راید  رهش  نیبیـصن  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  دنتفگیم . سینودکم »  » ای سروکوس »  » ار نآ  ینانوی 

هونع هب  ار  نآ  نیمزرس  حلص و  هب  ار  تارف  لحاس  ياهرهش  و  نیبیـصن ...  اهر ، ناّرح ، هّقر ، منغ ، نب  ضایع  يرذالب ، هتـشون  هب  تسا . هار 
. دوشگ

فـصو رد  يرخطـصا  درک . حتف  اهر  حلـص  دـننام  یحلـص  هب  ندـیگنج  زا  سپ  ار  نیبیـصن  ضایع ، هک  دـنکیم  لقن  يرگید  تیاور  يو 
فاکـش زا  نآ  بآ  تسا . عقاو  نابایب  رانک  رب  رایـسب و  يزبس  بآ و  اب  هریزج  راید  رد  تسا  یتهزناب  گرزب و  رهـش  دـسیونیم : نیبیـصن 

. تسا يراج  عرازم  اهناتسوب و  رد  دیآیم و  نوریب  دوشیم ، هتفگ  اسولاب  نآ  هب  هک  یهوک 
نیبیـصن هدنـشک  ياهبرقع  تساراصن ، هاگیاج  نآ ، فارطا  رد  هک  دراد  گرزب  يدـبعم  تسا ...  مید  تروص  هب  رتشیب )  ) نانآ يزرواشک 

حتف ناوتیمن  ار  نآ  گنج  هب  هک  تسا  نآ  رب  راوتـسا  ياهعلق  دنناوخ . نیدرام  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  نیبیـصن  کیدزن  تسا ...  فورعم 
، دـناهتفگ هک  دـنکیم  هفاضا  يرخطـصا  دوشیم ، تفای  نآ  رد  هنیگبآ  رهوگ  نینچمه  تسا و  ناوارف  هدنـشک  ياهرام  هوک  نآ  رد  درک .

هوک يور  رب  هک  ياهعلق  هک  تسا  هتـشون  لقوح  نبا  دراد . رارق  نیبیـصن  کـیدزن  رد  تسـشن  نآ  رـس  رب  ع )  ) حون یتشک  هک  يدوج  هوک 
هب یتح  نآ  حتف  تسا و  فورعم  بهشا  زاب  هب  هک  تسا  نادمح  نب  هللا  دبع  نب  نسح  نب  نادمح  نآ  زا  تسا  نیبیصن  هب  کیدزن  نیدرام 

: دسیونیم یسدقم  دشابن . رسیم  زین  گنج 
هـّفرم و نآ  مدرم  دراد ؛ لـلجم  ياـهخاک  اـبیز و  ياـههبامرگ  تـسا . هوـیمرپ  رتزاـبلد و  رتاــشگلد و  یلو  رتـکچوک  لــصوم  زا  نیبیــصن 

رهـش نایم  رد  نآ  عماج  دجـسم  دراد و  کهآ  گنـس و  زا  يژد  دراد ؛ دادـتما  رگید  هزاورد  اـت  ياهزاورد  زا  شرازاـب  دـندروخربشوخ ؛
؛ تسا
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تسا ياهمشچ  نیبیصن  ياهیتفگش  زا  تسا . هزوک  تاود و  رابکشخ ، تسا ، رتهزمـشوخ  رتگرزب و  قدنف  زا  هک  طولب ، هاش  نآ ، تارداص 

نیبیـصن زا  هک  ریبج  نبا  مشـش  نرق  رخاوا  رد  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  اههناخ  اـههبامرگ و  رد  هک  دـیآیم  نوریب  نآ  زا  کـهآ  بآ  هک 
، تسا ریپ  شنورد  ناوج و  شنوریب  تسا ، روهـشم  تمدق  یگنهک و  هب  هک  تسا  يرهـش  نیبیـصن  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدرک  ندید 

ياـههویم زا  راشرـس  هدـیچیپ و  مهرد  ناـتخرد  زا  رپ  تسا  ییاهناتـسوب  رهـش  فارطا  دراد ...  عیـسو  ریگمـشچ و  هرظنمشوخ و  ياهموح 
هسردم ود  ياراد  رهش  دنراد ...  رارق  نآ  يوس  ود  رد  اهغاب  هتفرگ و  ربرد  ار  نآ  يدنبتسد  نوچ  درذگیم و  رهش  رانک  زا  يدور  هدیسر .

هریزج دابآ  ياهرهش  زا  نیبیصن  توقای  هتشون  هب  تسا . لصوم  بحاص  نیدلا  زعم  ردارب  نیدلا  نیعم  رهـش  نارمکح  ناتـسرامیب و  کی  و 
درک حـتف  ار  نآ  یتقو  ناوریـشونا  تساهیمور ، ناـمز  زا  هدـنامیقاب  رهـش  راوید  دراد . رارق  ماـش  لـصوم - ياـهناوراک  هار  رـس  رب  هک  تسا 

: دسیونیم ءادفلا  وبا  درک . لماک  راوتسا و  ار  شراوید 
ءادفلا وبا  اب  رصاعم  هک  یفوتسم  هللا  دمح  تسا . سامره  دور  نآ  دور  و  دیورن ...  خرس  لگ  نآ  رد  تسا و  روهشم  نیبیصن  دیفـس  ياهلگ 

: دسیونیم رهش  نیا  فصو  رد  تسا ،
رایـسب روگنا  هویم و  نآ  دیاوف  تسا . نّفعتم  نآ  ياوه  تسا ، ماگ  دـصناپ  رازه و  شـش  نآ  يوراب  رود  تسا . مراهچ  میلقا  زا  نیبیـصن ... 

درگناهج هطوطب  نبا  دـش . ترامع  نآ ، يوراب  فسوی  نیدـلا  حالـص  راگزور  رد  تسا ، نیمز  ناریا  ياهلگ  نیرتهب  اـجنآ  لـگ  تسا ... 
. تسا هبورخم  نآ  رتشیب  لاحلا و  طسوتم  يرهش ...  نونکا ] : ] دسیونیم نآ  فصو  رد  هدرک  ندید  نیبیصن  زا  متشه  نرق  رد  هک  ياهجنط 

هرابرد وا  زا  لبق  ناـسیونایفارغج  هک  ار  یفاـصوا  همه  هطوطب  نبا  دراد . هویم  ناـتخرد  ناور و  ياـهبآ  هک  هتفرگ  رارق  يرواـنهپ  تشد  رد 
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تسا . هدرک  دییأت  دناهتفگ ، نیبیصن 
ياهعلق نایمور  نامز  رد  و  راصح ) چوق   ) رسیند قرشم  یلیم  دنچ  رد  عقاو  اراد .
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؛ دیـسر بیوصت  هب  یـساتسانآ  مور  روتارپما  يوس  زا  تسخن  رهـش  هشقن  هک  دـیآیمرب  نینچ  هدـمآ  تسد  هب  رابخا  زا  تسا . هدوب  گرزب 

يرابنیرخآ تسا . هدوب  ناریا  تلود  فرـصت  رد  ینامز  نایمور و  تسد  رد  یهاگ  یناساس  هرود  یط  اراد  دش . مادـقا  نآ  يانب  هب  سپس 
نبا تسا . هدوب  يدـالیم  لاـس 572  هب  ناوریـشونا  لّوا  ورـسخ  نارود  رد  هدـمآرد  ناریا  تلود  فرـصت  هب  هتفر و  خـیرات  رد  نآ  ماـن  هک 

يرخطـصا تسا . هار  خسرف  اثوترفک 7  ات  اراد  زا  خـسرف و  اراد 5  ات  نیبیـصن  زا  دـسیونیم : هعیبر  راید  ياههار  زا  نخـس  ماگنه  هبذادرخ 
رهـش نیا  فصو  رد  مراهچ  نرق  مّود  همین  رد  ملاـعلا  دودـح  بحاـص  تسا . مید  هب  نآ  يزرواـشک  کـچوک و  يرهـش  اراد  دـسیونیم :

. تسا تخاسشوخ  کچوک و  اراد  یسدقم ، هتشون  هب  تسا . رایسب  ناور  ياهبآ  يو  ردنا  هوک و  نماد  رب  تسا  یکرهـش  اراد  دسیونیم :

. دزیریم ياهّرد  هب  سپـس  دـسریم ، رهـش  عماـج  دجـسم  هب  درذـگیم و  اـهماب  يور  زا  دـنکیم ، يراـیبآ  ار  رهـش  هـمه  هـک  دراد  يرهن 
: دسیونیم نآ  فصو  رد  هدـید  ار  اراد  يرمق  يرجه  رد 580  هک  ریبج  نبا  تسا . هدش  هتخاس  کهآ  هایس و  گنس  اب  رهـش  ياهنامتخاس 
نیبیصن و نایم  یهوک  هنماد  رد  عقاو  تسا  يرهش  اراد  توقای  هتشون  هب  دراد . يژد  نهک  رهش  نایم  هوک  رب  تسا و  گرزب  دیپس و  يرهش 

یمیدق یناگداپ  رهش  رد  دنزاسیم . وبـشوخ  نآ  اب  ار  دوخ  بارعا  هک  دنروآیم  ّبلحم »  » مان هب  وبـشوخ  یهایگ  نآ  فارطا  زا  نیدرام و 
نآ فـصو  رد  هدـید  ار  اراد  رهـش  هک  هطوـطب  نبا  دناهتـشاذگ . اراد  ار  رهـش  ماـن  ببـس  نیمه  هب  هک  تسا  شوـیراد »  » اـی اراد  هـب  قـّلعتم 

رد یلو  تسا ، ناریو  نونکا  هک  تسا  يدننامهعلق  رهش  نیا  رد  دراد ، نشور  يرظنم  تسا و  یمیدق  يرهش  دسیونیم :
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. میدرک لزنم  اجنآ  رد  هک  دراد  دوجو  يدابآ  هد  رهش  جراخ 

. لبرإ

هب یناسآ  هب  نایناکشا  هرود  رد  رهـش  نیا  تسا . هدش  عقاو  کچوک  گرزب و  باز  نایم  روانهپ  ینیمزرـس  رد  تسا و  میدق  يالبرإ  نامه 
ردنکـسا موس و  شویراد  نایم  راـکیپ  نیرخآ  رد  اریز  تشاد ، رایـسب  ترهـش  لـیبرا  ژد  ناـمز  نآ  رد  دـمآرد ، یناکـشا  دادرهم  فرـصت 

يدالیم لاس 116  رد  دمآرد . ردنکسا  هاپس  ریخست  هب  بیدح )  ) هنبایدآ نیمزرـس  دننام  زین  لیبرا  دروخ ، تسکـش  ناریا  هاپـس  ینودقم ) )
نایناساس هرود  رد  دندش . ناور  لباب  يوس  دـندروآرد و  فرـصت  هب  ار  لیبرا  نآ  هدـمع  رهـش  هنبایدآ و  دنتـشذگ ، هلجد  زا  مور  نایهاپس 

. تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  وئاخاز  هک  هتشذگرد  خیرات  نیمه  رد  نآ  فقسا  هدوب و  یحیسم  نیـشنفقسا  لبرا  يدالیم  دودح 316  ابیرقت 
هدروآ ناولح )  ) زوریفذاش ناتـسا  هروخ  جوّسط  جنپ  زا  یکی  ار  لبرا  دراد ، هراشا  یناساس  هرود  ییایفارغج  تامیـسقت  هب  هک  هبذادرخ  نبا 

دنلب رایـسب  یکاخ  ّلت  زارف  رب  نآ  هعلق  دننکیم ، تفرودمآ  اجنآ  هب  ناناگرزاب  هک  تسا  يرهـش  دسیونیم : لبرا  فصو  رد  توقای  تسا .
يدجسم دراد و  یگرزب  رازاب  هتفرگ . ربرد  ار  رهش  زا  یتمسق  طقف  تسین و  لماک  رهش  يوراب  تسا . نآ  درگ  یقیمع  قدنخ  هدش و  عقاو 

متفه نرق  رد  تسا ...  نآ  رب  یناسنا  تسد  فک  شقن  هک  تسا  یگنـس  دجـسم  نآ  رد  دوشیم و  هدیمان  فکلا  دجـسم  هک  تسا  نآ  رد 
هلغ و شلصاح  یفوتسم ، هللا  دمح  هتشون  هب  تسا . هدوب  اههیرصیق  اهرازاب و  ياراد  هک  دش  هتخاس  گرزب  یتالحم  رهش  هراب  زا  نوریب  رد 

. تسا رانید  رازه  ود  تسیب و  شایناوید  قوقح  تسا ، وکین  هبنپ 

تیرکت
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نیا یضعب  تسا . عقاو  هلجد  یبرغ  بناج  رد  ارماس  یلامش  یلیم  رد 30  . 
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: دسیونیم هبذادرخ  نبا  دننادیم . هلجد  دور  رانک  رد  هریزج  ياهرهش  نیلوا  زاغآ  ار  نآ  رگید  یخرب  قارع و  هیحان  رهـش  نیرخآ  ار  رهش 
نب مسید  نب  ریسن  دسیونیم : نآ  حتف  هرابرد  يرذالب  تسا . عقاو  رـضح  رهـش  ارحـص  رد  نآ  لباقم  رد  تسا و  لصوم  یحاون  زا  تیرکت 

رگید ياـج  رد  فلؤم  نیمه  دـندروآ . گـنچ  هب  یمیاـنغ  ناناملـسم  دـمآ و  ارحـص  رد  تیرکت  هیحاـن  هب  دـیلو  نب  دـلاخ  روتـسد  هب  روث 
: دسیونیم يرخطصا  داد . ناما  ناشلاوما  اهناج و  رب  ار  تیرکت  ژد  مدرم  دوشگب و  ار  تیرکت  ناهریط و  دقرف ، نب  ۀبتع  دسیونیم :

رهش نآ  مدرم  رتشیب  دسیونیم : وا  هتفگ  دییأت  زا  سپ  تسا  يرخطـصا  اب  رـصاعم  هک  لقوح  نبا  دراد . رارق  هلجد  یبرغ  بناج  رب  تیرکت 
هک یناتـساب  ياهعلق  تسا . فورعم  هعلق  هب  هک  تسا  ییاج  نآ  تشپ  رد  هتخادـنا و  هیاس  رهـش  رب  دـنلب  گرزب و  یهوک  دنتـسه و  اراـصن 

فارطا رد  دنلوغشم . یناگرزاب  هب  دنراد و  تنوکـس  نآ  رد  اراصن  ياههورگ  تسا و  هتفرگ  ربرد  ار  نآ  مکحم  ياهراب  دراد و  ییاههناخ 
اراصن و عمجت  نکاـما  نیرتگرزب  زا  تسا . هدـنام  اـجهب  اـهنآ ، ياـنب  رد  رییغت  نودـب  ییاـهرید ، نویراوح  و  ع )  ) یـسیع ناـمز  زا  تیرکت 

ياههناخ تاّلحم و  هب  هدش  ادج  هلجد  زا  يرهن  تیرکت  نییاپ  رد  تسا . گنـس  رجآ و  چـگ ، زا  ییانب  اب  ءارـضخلا » ۀـعیب   » اهنآ نیرتمیدـق 
هب تمعناب . مرخ و  نادابآ و  قارع ، هریزج و  نایم  دـح  رب  تسا  يرهـش  تیرکت ، دـسیونیم : ملاعلا  دودـح  بحاص  دوشیم . يراـج  رهش 

ار نآ  تسا و  نانآ  هاگترایز  هک  دنراد  يرید  اجنآ  رد  اراصن  دنرایسب ، شنافابمـشپ  تسا و  يراکدجنک  زکرم  رهـش  نیا  یـسدقم  هتـشون 
هدرتسگ گرزب و  يرهـش  دـسیونیم : نآ  فصو  رد  هدـید و  ار  تیرکت  ریبج ، نبا  يرمق  يرجه  مشـش  نرق  رخاوا  رد  دـنرادیم . یمارگ 

زا دننکیم و  تیاعر  الاک  سانجا و  هئارا  رد  ار  نازیم  لیک و  رهش  مدرم  دراد ، تیعمجرپ  رایسب و  ياهدجـسم  قنوررپ و  ياهرازاب  تسا ،
نایدادغب زا  قالخا  رظن 
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دادغب و نایم  تیرکت  توقای ، هتـشون  هب  تسا . هدوب  رهـش  رادـیاپ  یگـشیمه و  هاگتخت  هک  دراد  هلجد  رانک  رب  يراوتـسا  ژد  رهـش  دـنرتهب .

. تسا دادغب  یخسرف  رد 30  عقاو و  لصوم 
وبا تسا . هدوب  ناکباب  ریشدرا  نب  روپاش  هتخاس  ار  نآ  هعلق  هک  یسک  نیتسخن  تسا ...  هلجد  رب  فرـشم  نآ  دنلب  تمـسق  هک  دراد  ياهعلق 

قرشم بونج و  رد  قحسا  رهن  دیوگیم : دیعس  نبا  لوق  زا  و  قارع ...  بناج  زا  تسا  هریزج  ياهرهـش  نیرخآ  تیرکت  دسیونیم : ءادفلا 
داوس دـح  زاغآ  اجنآ  زا  هدرک و  رفح  میهاربا  نب  قحـسا  وا  هطرـش  بحاص  یـسابع ، لکوتم  راگزور  رد  ار  رهن  نیا  تسا ، يراج  تیرکت 

ياهزبرخ شلوصحم  تسا و  تسرد  شیاوه  تسا ، ماگدص  رازه و  شـش  تیرکت  رهـش  رود  دسیونیم : یفوتـسم  هللا  دـمح  تسا . قارع 
تیرکت فصو  رد  هدرک  رفس  هریزج  هب  متشه  نرق  رد  هک  هطوطب  نبا  دننکیم . تعارز  رهش )  ) نآ رد  تبون  هس  لاس  تدم  رد  تسوکین ،

. دنفوصوم قالخا  نسح  هب  نآ  مدرم  ددعتم و  دجاسم  بوخ و  ياهرازاب  اب  عیسو  گرزب و  تسا  يرهش  دسیونیم :

. دلب

(. يأر نم  ّرس   ) اّرماس ناتسرهش  رد  مان  نیمه  هب  تسا  ياهیحان  زکرم  طلب ) )
رارق ظاحل  هب  درذگیم . نآ  کیدزن  زا  هلجد  دور  تسا . هدوب  هعیبر  راید  ءزج  میدق  رد  هک  تسا  قارع  نیدلا  حالص  ناتـسا  ءزج  هزورما 
رهـش کیدزن  تسا . هدش  فورعم  دمحم  دیـسلا  دلب  هب  رهـش  نیا  يداهلا ع )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  وبا  نایعیـش  مهد  ماما  هاگمارآ  نتفرگ 
راـثآ نیا  یخرب ، رظن  هب  تسا ، فورعم  بهذ  ّلـت  هـب  یبرغ  هراـنک  راـثآ  هـک  دراد  رارق  ییاـههناریو  هـلجد  یبرغ  یقرـش و  هراـنک  ود  رد 
لامش  ) یخسرف تفه  رد  يرهش  دلب  هبذادرخ ، نبا  هتشون  هب  دناهدرب . مان  نآ  زا  نوفنزگ  تودوره و  هک  تسا  سبوا  رهش  نامه  هدنامیقاب 

رد یکچوک  رهش  دلب  يرخطصا ، هتشون  هب  تسا . هدوب  هعیبر  راید  یحاون  زا  لصوم  یبرغ )
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: دسیونیم لقوح  نبا  تشاد . رایسب  مید  تعارز  ناور و  بآ  دوب . هلجد  یبرغ  لحاس 

نانآ یگدنکارپ  رد  داشگ و  تسد  ناشیا  رب  ینادمح  هلودلا  رصان  دندوب ، هرهش  يرگناوت  تورث و  یناوارف  هب  قارع  رد  دلب  رهش  ناگرزب 
رایـسب ياهخاک  اب  دـمآردرپ  يرهـش  ار  دـلب  یـسدقم ، مراهچ  نرق  مود  همین  رد  دروآ . دراو  نانآ  رب  ار  اهیتخـس  نیرتدـب  درک و  شـشوک 
ناطلـس يرمق  يرجه  لاس 482  رد  تسا . هدرک  داـی  نآ  ناـیم  رد  عماـج  دجـسم  اـهرازاب و  اـب  گنـس  چـگ و  زا  تخاـسشوخ  گرزب و 

يالاب یلیم  رد 21  ادودح )  ) دلب مشـش  نرق  طساوا  رد  یـسیردا  هتـشون  هب  داد . نوتاخ  هیفـص  دوخ  همع  هب  ار  دلب  رهـش  یقوجلـس  هاشکلم 
مان دسیونیم : یناهفـصا  هزمح  لوق  زا  توقای  تشادن . يرگید  يراج  بآ  هلجد  زجب  دوب و  دـنمتورث  عرز و  تشکرپ و  يرهـش  لصوم ،

( دـیعلب ار  وا   ) هتطلب هب  رهـش  نیا  دـیعلب ، لصوم ، يوربور  اونین ، رد  ار  ع )  ) ربمایپ سنوی  یهام  یتقو  اما  تسا ، هدوب  دابآ  رهـش  دـلب ، میدـق 
. دش فورعم 

دمحم رفعج  وبا  هاگمارآ  هک  دسیونیم  سوواط  نب  میرکلا  دبع  لوق  زا  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  نب  رمع  هاگمارآ  هک  دنکیم  هفاضا  توقای 
رـضاح لاح  رد  دنیوگ . بطخلا  دـلب  ار  لصوم  دـلب  دـسیونیم : بابللا  زا  لقن  هب  ءادـفلا  وبا  تسا . هدوب  دـلب  رهـش  رد  زین  يداهلا  یلع  نب 

. دنیوگیم هنهک  لصوم  ینعی  لصوم  یکسا  مدرم  ار  میدق  دلب  رهش  ياههبارخ 

. راجنس

ار نآ  دریگیم ، همـشچرس  نیرمح  لبج  زا  هک  راثرث ، دور  تسا و  هعیبر  راید  ءزج  هریزج و  رد  ماـن  نیمه  هب  یتشد  رد  عقاو  تسا  يرهش 
: دسیونیم يرخطصا  تسا . هدروآ  ار  راجنس  مان  هعیبر  راید  ياهرهش  یماسا  تسرهف  رد  هبذادرخ  نبا  دنکیم . بورشم 
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هب زج  هریزج  تیالو  رد  تسا و  رایـسب  امرخ  تخرد  راجنـس  رد  دـنناوخیم . راجنـس  ار  هعیبر  راید  نابایب و  نایم  رد  تسا  يرهـش  راجنس 

هنماد رد  تسا  نابایب  نایم  رد  هکنآ  زا  ریغ  رهـش  نیا  دـسیونیم : يرخطـصا  نانخـس  لیمکت  رد  لقوح  نبا  دـشابن . اـمرخ  تخرد  راـجنس 
زا يراوید )  ) ياهراـب رهـش  درگ  رب  تسا . مید  هب  اـهنآ  تعارز  یلو  دراد ، ناـشوج  ياههمـشچ  يراـج و  بآ  هک  هتفرگ  رارق  زین  یهوـک 

. تسا یتکربرپ  ینازرا و  راجنس  رد  تسا . گنس 
رگید یحاون  قارع و  هب  هک  دراد  گرزبهناد  ياهرانا  دجنک و  جرتأ ، نوتیز ، ماداب ، ودرگ ، قامـس ، دننام  یناتـسمز  یناتـسبات و  ياههویم 

رد عماج  دجسم  دراد و  رایـسب  نارگـشفک  تسا ، عقاو  امرخ  تخرد  زا  رپ  ینابایب  رد  دسیونیم : راجنـس  فصو  رد  یـسدقم  دنتـسرفیم .
هب دش ، دلوتم  اجنآ  رد  یقوجلس  هاشکلم  رسپ  رجنس  ناطلس  نوچ  دسیونیم : توقای  تساراوگ . يرهن  زا  اهنآ  یندیماشآ  بآ  رهش و  نایم 

یلاع تارامع  بوخ و  ییاوه  بآ و  دسیونیم : راجنس  فصو  رد  متفه  نرق  مود  همین  رد  ینیوزق  دناهتفگ . راجنـس  ار  اجنآ  ببـس  نیمه 
اهتانق رهش و  یلامـش  ياههوک  زا  ءادفلا  وبا  هتفگ  هب  رهـش  بآ  دراد . یبوخ  هزیکاپ و  ياهماّمح  تسا و  يراج  اههناخ  همه  رد  بآ  دراد .

ماب هدـش ...  هتخاس  چـگ  گنـس و  زا  تسا و  ماگ  تسیود  رازه و  هس  راجنـس  يوراـب  رود  یفوتـسم ، هللا  دـمح  هتـشون  هب  دوشیم . نیمأـت 
نبا تسا . رانید  دصناپ  رازه و  تفه  لهچ و  دص و  شایناوید  قوقح  تسا ...  رگید  هتسر  کی  يوک  نیمز  فیدر )  ) هتسر ره  ياههناخ 

دجاسم زا  راجنس  عماج  دجـسم  دراد ، تهابـش  قشمد  هب  راجنـس  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدید  ار  راجنـس  هک  متـشه  نرق  حاّیـس  هطوطب 
، دنکیم روبع  مه  نآ  طسو  زا  هک  تسا  يراج  دجسم  درگ  یبآ  رهن  دسریم . تباجتسا  هجرد  هب  نآ  رد  اعد  دنیوگیم  هک  تسا  هکربتم 

دنفوصوم . تعاجش  هب  دنتسه و  دارکا  زا  راجنس  مدرم 
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. نیعلا سأر 

سأر هبذادرخ ، نبا  هتشون  هب  تشاد . رارق  تارف  دور  ياههخاشرـس  زا  یکی  روباخ  هناخدور  لحاس  رد  هک  تسا  یمور  ي  انیااسر »  » نامه
بآ ياههمـشچ  نیع  سأر  رد  دـسیونیم : همادـق  تساـجنآ . زا  روباـخ  دور  همـشچرس  تسا و  هعیبر  راـید  یحاوـن  زا  نیعلا ) سأر   ) نیع
اجنآ رد  هبنپ  هداـهن ، نوماـه  رب  تسا  يرهـش  دـسیونیم : نیعلا  سأر  فصو  رد  يرخطـصا  مراـهچ  نرق  لوا  همین  رد  دراد . دوجو  ناوارف 

رعق هک  نانچ  تسا ، فاص  نآ  ياههمشچ  بآ  هک  دراد  ناور  بآ  همشچ  دصیـس  هب  کیدزن  دیآیم . لمع  هب  تالوصحم ]  ] همه زا  شیب 
يدابآ و گنـسرف  تسیب  دور  نیا  رانک  رب  تساههمـشچ و  نیا  بآ  زا  دوریم ، ایـسیقرق  هب  هک  روباخ  دور  لصا  دوشیم . هدید  اههمـشچ 

. تسا هعرزم 
گنس و زا  يراوید  رهـش  لقوح ، نبا  هتفگ  هب  تسا . مید  هب  شتعارز  رتشیب  دراد و  رایـسب  تخرد  تسا و  رتگرزب  اثوترفک  زا  نیعلا  سأر 

نیعلا سأر  فـصو  رد  مراـهچ  نرق  مود  هـمین  رد  یـسدقم  دراد . دوـجو  ناتـسوب  بایـسآ و  رازتـشک ، يدادـعت  رهــش  راـصح  لـخاد  رد 
: دسیونیم

نبا تسا . يراج  هّقر  ات  نآ  بآ  هک  دراد  کچوک  ياهچایرد  همشچ  تصش  دصیس و  رب  هوالع  تسا . چگ  گنس و  زا  رهش  ياهنامتخاس 
نتـسویپ زا  هک  یگرزب  رهن  ود  رهـش و  نیا  هچایرد  اههمـشچ و  اهبآ و  فصو  نمـض  هدـید ، ار  نیعلا  سأر  مشـش  نرق  رخاوا  رد  هک  ریبج 

هاقناخ نیا  یکیدزن  رد  دراد ؛ رارق  یهاقناخ  تسا ، يراج  پچ  تمـس  هب  هک  يرهن  رانک  رد  دسیونیم : دـیآیم ، دوجو  هب  اههمـشچ  بآ 
هک هدـش  عقاو  بسانم  ییاج  رد  یناکم  تیعقوم  حرط و  ظاحل  زا  هسردـم  اما  دـناهدوسرف ؛ هنهک و  ود  ره  هک  تسا  ياهسردـم  هباـمرگ و 
هک دراد  هنهک  ون و  هنیدآ  دجسم  ود  رهـش  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نآ  یبآ  رهن  تهج  هس  زا  مرخ و  زبس و  شفارطا  ماهدیدن ، ار  نآ  دننامه 

. تسا عقاو  اهراسهمشچ  رانک  هنهک  دجسم 
هار نادب  یگنهک  یگدوسرف و  نونکا  یلو  تسا ، هتخاس  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ار  نآ  دنیوگیم 
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هک یفاصوا  دـییأت  رب  هوالع  توقاـی  دـننکیم . رازگرب  نآ  رد  ار  هعمج  زاـمن  مدرم  دراد و  رارق  رهـش  نورد  ون  هنیدآ  دجـسم  تسا . هتفاـی 

نیعلا سأر  ياههمـشچ  زا ) یکی   ) نایم رد  مهرد  رازه  هد  یـسابع  لکوتم  دسیونیم ... : دناهتفگ ، نیعلا  سأر  هرابرد  نانادایفارغج  رگید 
نیع ار  نیع  سأر  دـسیونیم : يزیزعلا  زا  لقن  هب  ءادـفلا  وبا  دـندروآ . نوریب  همـشچ  بآ  یفاص  ببـس  هب  ار  اـهمهرد  همه  مدرم  دیـشاپ و 

. تسوکین نآ  هبنپ  هّلغ و  روگنا و  هویم و  شوخ و  تیاغ  هب  شیاوه  تسا و  ماگ  رازه  جنپ  رهش ، رود  یفوتسم  هتشون  هب  دنیوگ . زین  هدرو 

. رمع نبا  هریزج 

کی زج  فرط  همه  زا  هلجد  دور  تسا . هدـش  هدـناوخ  بلغت  ینب  هفیاط  زا  باّطخ  نب  رمع  نب  نسح  نآ  یناـب  ماـن  هب  روباـسیف  لامـش  رد 
. دندوب هدرک  رفح  بآرپ  قیمع و  یقدنخ  درکیمن ، روبع  هلجد  هک  تمس  نآ  رد  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  رهش  نآ  هریادمین  لکـش  هب  هیحان 

رهـش نیا  لقوح  نبا  هتفگ  هب  دراد . تخرد  هدش و  عقاو  هلجد  برغ  رد  هک  تسا  کچوک  يرهـش  رمع  نبا  هریزج  دسیونیم : يرخطـصا 
اب اـجنآ  زا  تسا و  نزرا  نیقراـفاّیم و  یحاون  مور و  نیمزرـس  هینیمرا و  ردـنب  شیپ  و  تسا ...  يراـصح  نآ  درگ  رب  دراد و  تمعن  هویم و 

رگید نانادایفارغج  فالخرب  یـسدقم  دـنربیم . لـصوم  هب  ار  هریغ  قدـنف و  ماداـب و  ودرگ ، رینپ ، نغور ، لـسع ، دـننام  ییاـهالاک  یتشک 
یفوتـسم هللا  دـمح  تساـشگلد . اـبیز و  يرهـش  گنــس و  زا  نآ  ياـهنامتخاس  دراد . رارق  هـلجد  قرــشم  رد  رمع  نـبا  هریزج  دـسیونیم :

، تسا نآ  عباوت  زا  هد  هراپ  دـص  دودـح  تسا . گرزب  يرهـش  هتخاـس و  ار  نآ  ناـکباب  ریـشدرا  تسا ، مراـهچ  میلقا  زا  هریزج  دـسیونیم :
شایناوید قوقح  دراد و  رایسب  روگنا 
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مظعا تمـسق  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدید  ار  رمع  نبا  هریزج  متـشه  نرق  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا . رانید  تسیود  رازه و  داتفه  دـص و 

نآ هنکس  هدش و  انب  گنس  اب  زین  رهش  يوراب  هدش ، هتخاس  گنس  زا  هک  دراد  راوتسا  نهک و  يدجسم  کین و  يرازاب  تسا و  ناریو  رهش 
. دنزاونبیرغ کین و  یمدرم 

رضم راید 

. تسا هتشاد  رارق  تارف  هناخدور  لحاس  دادتما و  رد  هک  تسا  ینیمزرس  رضم  راید 
نآ تفـص  هّقر  هملک  دوب . هدـش  هتخاس  مویروفـصن  ای  سوکینیلاک  ینانوی  میدـق  رهـش  لحم  رد  هک  دوب  هّقر  نآ  یـسرک  رهـش و  نیرتمهم 

؛ دـنیوگ هّقر  دریگارف  ار  نآ  بآ  هناخدور  نایغط  ماـگنه  دـشاب و  ياهناـخدور  رواـجم  هک  ار  ینیمز  ره  برع  ناـبز  رد  اریز  تسا ؛ لـحم 
ياههّقر اب  هکنیا  يارب  دوب  عقاو  تارف  لحاس  رد  هک  ياهّقر  هب  تشاذـگ . تفـص  نیا  اب  يرگید  لـحم  ره  رب  ناوتیم  ار  هّقر  مسا  نیارباـنب 

زا دـیوگیم : هلجد  پچ  لحاس  رد  هّقر  اـت  دـمآ  هار  فصو  نمـض  هبذادرخ  نبا  دـنتفگیم . هایـس ) هّقر   ) ءادوسلا ۀـّقر  دوشن  هابتـشا  رگید 
دـص و تارف  رانک  هار  زا  هّقر  ات  دادـغب )  ) مالـسلا ۀـنیدم  زا  دـسیونیم : اههار  فصو  رد  مه  همادـق  تسا . هار  خـسرف  هس  هّقر  ات  ناورجاـب 

نیمه تخاس و  ار  مالسلا ) رصق   ) حلص خاک  هلمج  زا  ییاهانب  هّقر  رد  دیشرلا  نوراه  یسابع  لوا  رصع  رد  تسا . هار  خسرف  شش  تسیب و 
نایم ياهنیمز  رد  ون  ییاهنامتخاس  دش و  بارخ  میدق  هّقر  هک  دیـشکن  یلوط  دمآیم . هقفار  ای  هّقر  هب  تفرگیم  تدش  دادـغب  يامرگ  هک 

دندیمان هقفار  ار  هّقر  نامز  رورم  هب  دمآ ...  دوجو  هب  تسا  بادرم  لکش  هب  نونکا  هک  یقالتاب  نوماریپ  هقفار  هّقر و 
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هب رهـش  ود  هقفار  هّقر و  تسا و  هّقر  رـضم ، راید  رهـش  نیرتگرزب  دـسیونیم : مراهچ  نرق  لّوا  همین  رد  لقوح  نبا  تفر . نایم  زا  هّقر  ماـن  و 
هلودـلا فیـس  نوچ  دـندابآ . عقاو و  تارف  یقرـش  لحاس  رد  رهـش  ود  ره  دراد و  دوجو  یعماج  دجـسم  کی  ره  رد  و  دـناهدیبسچ ...  مه 

. دروآ يور  مدرم  هب  یپردیپ  ياهیراوشد  اهجنر و  اهیتخس ، تفای  طلست  اجنآ  رب  ینادمح 
نرق مّود  همین  رد  ملاعلا  دودح  بحاص  دـندوب . هیما  ینب  رادتـسود  تخـس  شمدرم  دوب و  وکین  ياهرازاب  اب  نازرا  تمعنرپ و  يرهـش  هّقر 
نهپ يراوید  هّقر  دسیونیم : یسدقم  دنعقاو . تارف  هنارک  رب  هتسویپ و  رگیدکی  هب  مرخ و  گرزب ، رهش  ود  هقفار  هّقر و  دسیونیم : مراهچ 

هّقر ياوه  دراد . هزاورد  ود  تسین و  گرزب  نادـنچ ]  ] راوـید یلو  دـننکیم ؛ روـبع  مه  راـنک  زا  نآ  يور  رب  راوـس  ود  هک  دراد  ضیرع ) )
 ... تسا رایـسب ]  ] نوتیز يزاـسنوباص و  زکرم  تکربرپ . ياـهغاب  رایـسب و  ياـهرید  اـب  تسا  تخاـس  نهک  رهـش ، تساـشگلد . شوـخ و 

، تسا رایسب  نآ  رد  شناد  ملع و  و  رادقربوقرز ...  شیاهخاک  دراد ،] نابهیاس   ] تسا هیاس  ریز  شیاهرازاب  تسابیز ...  رهش  ياههبامرگ 
هب تسا . نارگهتخیر  رازاـب  ناـیم  رد  نآ  عماـج  دجـسم  تسا ، هّقر  هموح  رد  هقفار  تسا . هدـش  دوباـن  ناریو و  نآ ، کـیدزن  هقرتـحم  هّقر 

میلقا زا  هّقر  دسیونیم : یفوتسم  هللا  دمح  تسا . هلصاف  هار  زور  هس  ناّرح  رهـش  نآ و  نایم  دناهتفگ ، مه  ءاضیبلا  ۀّقر  ار  هقر  توقای  هتـشون 
هفیلخ هللااب ، رداقلا  دـهع  هب  هک  هدـمآ  یهاشکلم  هلاسر  رد  دـناهدناوخ و  سوقینـالاق  ار  نآ  یمور  ناـبز  هب  تسا . بارخ  نونکا  مراـهچ و 

دوب ماگ  رازه  کی  شرود  هک  تخاس  اراخ  گنس  زا  ياهعلق  هّقر  رهش  ربارب  تارف  دور  بل  رب  دوب ، راید  نآ  مکاح  هک  یمانربعج  یسابع ،
نیفرط يادهـش  هک  دش  هتخاس  يدهـشم  اهدعب  تارف  بآ  بل  رب  دوب  هیواعم  و  ع )  ) یلع هاگمزر  هک  تسا  نیّفـص  هد  ربارب  رد  هعلق  نآ  ... 

دندش . نوفدم  اجنآ  رد  نیّفص  گنج 
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نیئباص اب  ار  اهنآ  دیابن  هتبلا  هک   ) نیئباص نیمزرس  هب  دوب و  عقاو  خیلب  دور  همشچرس  یلاوح  رد  تسا ، هراک  نآ  میدق  مان  هک  ناّرح  ناّرح .
ياهرهـش زا  ار  ناّرح  هبذادرخ  نبا  دوب . فورعم  دـندوب ) هدـنام  یقاب  میهاربا  ترـضح  تناید  هب  نارح  نیئباص  تسناد . یکی  قارع  زورما 
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ناّرح مدرم  دش ...  ناور  ناّرح  مزع  هب  منغ  نب  ضایع  دسیونیم : يرذالب  دراد . مان  سلبونیلاه »  » یمور هب  دسیونیم : هتسناد و  رضم  راید 
لقن مه  يرگید  تیاور  دـنریذپیم . ار  ياهحلاصم  هنوگره  زین  نانآ  دور ؛ اهر  هب  هچناـنچ  دـنداد  ماـغیپ  دنتـسب و  وا  يور  هب  ار  اـههزاورد 

اب دوخ  رهـش  باب  رد  اجنآ  رد  دـندوب ، هتفر  اهر  هب  نآ  مدرم  نوچ  تفای ، یلاخ  ار  رهـش  نآ  دـمآ ، ناّرح  هب  هّقر  زا  ضایع  یتقو  هک  هدـش 
ناشیا هک  یهورگ  تسا و  هنایم  يرهش  نارح  يرخطصا ، هتشون  هب  دندرک . رارقرب  اهر  حلـص  دننامه  یحلـص  وا  اب  دنتفگ و  نخـس  ضایع 

هب فارطا  زا  دنراذگ و  تمرح  ار  اجنآ  دنناوخزاب و  ع )  ) میهاربا هب  ار  نآ  دنراد ، دـنلب  یّلت  رب  یهاگزامن  دنـشاب . اجنآ  دـنناوخ  یئباص  ار 
نارح رد  دسیونیم : لقوح  نبا  تسا . مید  هب  اهنآ  يزرواشک  رتشیب  دراد و  مک  بآ  تخرد و  نارح  دنرمـش . كربتم  دـنیآ و  نآ  ترایز 
همین رد  یـسدقم  دنتـشادیم . گرزب  دندرکیم و  میرکت  ار  نآ  دوب و  نیئباص  هاگتدابع  هک  تشاد  دوجو  خلب  رهـش  دبعم  دننامه  يدبعم 

هک دراد  يزیراـک  تـسا و  تخاـسشوخ  دراد . گنـس  زا  ییوراـب  تساـشگلد و  يرهـش  دـسیونیم : نارح  فـصو  رد  مراـهچ  نرق  مود 
وزارت یتسرد  رد  دنراد ، وکین  هبنپ  تساههاچ . زا  نانآ  يزرواشک  بآ  تسا . رهش  رانک  رد  شعماج  دجـسم  تسین ، مولعم  شاهمـشچرس 

یهاگترایز لیم  هس  هب  کیدزن  ياهلصاف  اب  رهش  هلبق  تمس  رد  دسیونیم : هدید ، ار  نارح  مشـش  نرق  مود  همین  رد  هک  ریبج  نبا  دناهنومن .
و ع )  ) میهاربا هاگیاج  تسا و  يراج  ياهمشچ  نآ  رد  هک  كرابم  تسا 
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بوچ اب  اهنآ  مامت  هکيروطهب ]  ] دراد زیگناتفگـش  یبیترت  اب  هتـسارآ  مظنم و  ییاهرازاب  نارح  تسا . هدوب  ناـنآ  هاـگتدابع  و  ع )  ) هراـس

هک ياهدـمآرد  ياهناخ  هب  يرادـنپ  ییآرد  اهرازاب  نورد  هب  نوچ  دـنربیم و  رـسهب  هیاس  ریز  رد  هراومه  رهـش  مدرم  هدـش و  هتـسب  فقس 
هتـسار ندش  ادج  لحم  هک  دناهتـشارفارب  هتخاس و  نیچگ  گرزب و  يدبنگ  رازاب ) راهچ   ) قوس راهچ  ره  رـس  رب  دراد و  گرزب  ياهنابایخ 
دجـسم تسا . هتـسویپ  اهرازاب  نیا  هب  هک  ییابیز  تیاهن  رد  و  هدش - يزاسون  هک  نهک - دراد  ياهنیدآ  دجـسم  تسا ؛ رگیدـکی  زا  اهرازاب 
گرزب دـبنگ  دراد . دوجو  اراوگ  یبآ  هاچ  دـبنگ ، ره  ریز  هدـش و  انب  نیرمرم  ياههیاپ  رب  هک  دراد  هاـگراب  دـبنگ و  هس  اـب  گرزب  ینحص 
ینوتـس دبنگ  نیا  نایم  رد  بجو و  هن  نوتـس  ره  طیحم  هک  هدـش  هداهن  ربتـس  نیرمرم  نوتـس  هد  رب  هک  تسه  نحـص  نیا  رد  زین  یمراهچ 

، تسا یهت  نورد  اهدـبنگ  يالاب  تسا و  نایمور  ياههتخاس  زا  اهدـبنگ  نیا  تسا . بجو  هدزناپ  نآ  طیحم  هک  دراد  رارق  نیرمرم  روانت و 
هدناشوپ اهقاط  نیبوچ و  ياهریت  اب  مراهچ  دجسم  فقس  تسا ...  هدوب  نایمور  یگنج  مزاول  هحلسا و  رابنا  هک  تسا  راوتـسا  یجرب  ییوگ 

هـس  » ای طالب »  » جنپ اب  ربارب  مدق  هدزناپ  قاور  هناهد  نیا  تسا و  دنلب  ربتـس و  نآ  قاور  هناهد  یخارف  ببـس  هب  فقـس  یلـصا )  ) ریت هدـش و 
فرط زا  رد  هن  تسار و  فرط  زا  رد  هن  دناهدرک ؛ زاب  رد  هدزون  تسا  قاور  لخدـم  هک  نحـص  هب  هتـسویپ  راوید  رـساترس  رد  تسا . ماگ »

گرزب یـسوق  راوید  تمـسق  نیرتالاب  رد  هدـش و  زاـغآ  راوید  هطقن  نیرتنییاـپ  زا  نآ  هیاـپ  هک  تسا  گرزب  يرد  رد ، نیمهدزون  پچ و 
بوـچ زا  تـسا  ییاـههگنل  ار  اـهرد  نـیا  ماـمت  تـسا . رهــش  ياـههزاورد  زا  ياهزاورد  ییوـگ  تساـبیز ؛ رایــسب  هـک  دـهدیم  لیکــشت 

ياهرازاب بیترت  مظن و  هنیدآ و  دجـسم  نیا  يانب  نسح  زا  ام  دـنامیم . اـهخاک  نیـشنهاش  ياـهرد  هب  هک  اـبیز  ياهـشقن  اـب  تخاـسشوخ 
ياههیاپ هک  دراد  مکحم  راوتـسا و  ییوراب  رهـش  دوخ  دراد و  زین  ناتـسرامیب  ود  هسردم و  کی  ناّرح  میدش . تفگـش  رد  نآ ، هب  هتـسویپ 

گنس زا  نآ 
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هب ياهگنس  زا  زین  ژد  ياههیاپ  تسا . هدش  هدنک  یقدنخ  نآ  نوماریپ  تسا و  مکحم  راوتسا و  يژد  رهش ، یقرش  تمس  رد  تسا . هدیشارت 
يرود هلصاف  زا  هک  تسا  یکچوک  دور  زا  رهش  بآ  تسا . مکحم  راوتسا و  تخس  زین  ژد  يوراب  تسا ؛ ماکحتسا  تیاهن  رد  هدرشف و  مه 
رامشیب یهافر  يرهش و  تاسیسأت  رایسب و  دجاسم  تکرب و  زا  راشرس  ناوارف و  قازرا  دایز و  یتیعمج  ياراد  ناّرح  تسا ، يراج  رهـش  هب 
نیتسخن ناّرح  توقای ، هتشون  هب  تسا . نیدلا  نیز  نب  نیدلا  رفظم  یبویا ، نیدلا  حالـص  فرط  زا  نآ  یلاو  ریبج ] نبا  نامز   ] نونکا تسا .

: دسیونیم ءادفلا  وبا  تسا . هدش  هتخاس  ع )  ) حون نافوط  زا  دعب  هک  تسا  يرهش 
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 ... تسا مراهچ  میلقا  زا  ناّرح  یفوتسم  هللا  دمح  هتشون  هب  تسا . ناریو  ءادفلا ] وبا  نامز   ] هزورما اما  تسا ؛ هدوب  یگرزب  رهش  البق ]  ] ناّرح
مجن هعلق  ار  نآ  تسا ؛ زگ  هاجنپ  شراوید  يدـنلب  تسا و  ماـگ  هاـجنپ  دصیـس و  رازه و  کـی  شرود  هدیـشارت ، گنـس  زا  تسا  ياهعلق  و 

. تسا هدوب  اجنآ  ع )  ) میهاربا ترضح  تدالو  دنیوگ  نالت ،»  » هد رد  ناّرح  يارق  زا  دنناوخ و 

. اسدا

هناخدور بعـش  زا  یکی  رانک  رد  اهر  تسا . هدـش  هتفرگ  ینانوی  وهریللاک »  » هملک زا  دـناهدناوخ ، اهّرلا »  » ناملـسم بارعا  هک  ار  رهـش  نیا 
مود همین  رد  هبذادرخ  نبا  درک . حـتف  ار  اجنآ  وا  تشاد و  لیـسگ  اهر  هب  ار  منغ  نب  ضایع  هدـیبع ، وبا  يرذالب ، هتـشون  هب  دوب . عقاو  خـیلب 

يرهـش اهر  دسیونیم : همادق  تسا . هتـشون  خسرف  راهچ  ناّرح  ات  ار  نآ  هلـصاف  هدرب و  مان  رـضم  راید  ياهرهـش  زا  یکی  ار  اهر  موس ، نرق 
نآ يایند   ) همه رد  هک  دنراد  ییاسیلک  تسا و  رید  دصیـس  رهـش  نیا  رد  يرخطـصا ، هتـشون  هب  دراد . رارق  یهوک  هنماد  رد  تسا و  یمور 

هچنآ زا  شیب  يزیچ  مراـهچ  نرق  مود  همین  رد  یـسدقم  دراد . رایـسب  يزرواـشک  بآ و  اهناتـسوب و  تسین و  رتـگرزب  نآ  زا  مالـسا  زور )
لقوح نبا  يرخطصا و 
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رد دوریم . رامـشهب  ایند  بیاجع  زا  نآ  ياسیلک  تسا و  هداتفارود  رهـش  عماج  دجـسم  دـسیونیم : طقف  درادـن ، دـناهتفگ  اهر  فصو  رد 
زا ار  اجنآ  دـمآ و  اهر  هب  یقوجلـس  هاـشکلم  يرمق  يرجه  رد 479  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  اهر  رهـش  ناورم  نب  رـصن  وبا  لاس 418 
نب هاشکلم  ناطلـس  تسد  هب  سوردالف  نوچ  تفرگ . رارق  مور - هاشداپ  مجرتم  یمور - سوردالف  ورملق  ءزج  اهر  اهدعب  تفرگ . نایمور 

نایگنرف فرـصت  زا  ار  اهر  رهـش  یگنز  نیدـلا  دامع  کباتا  لاس 539  رد  داد . وا  هب  ار  اهر  ییاورناـمرف  ناطلـس  دروآ ، مالـسا  قراـیکرب 
هب تسا . هدرک  دای  ردنکـسا  گرم  زا  دعب  مشـش  لاس  هب  ار  اهر  رهـش  يانب  توقای ، دنام . یقاب  ناناملـسم  تسد  رد  نآ  زا  سپ  دروآرد و 

گنـس زا  ار  نآ  تسا و  ماگ  دصتـشه  رازه و  جنپ  رهـش  رود  دسیونیم : یفوتـسم  هللا  دمح  تسا . ياهبارخ  اهر ، زورما  ءادـفلا  وبا  هتـشون 
. تسا هدوب  دـبنگ  نصح  زگ  دـص  زا  تدایز  نایم و  رد  گرزب  يدـبنگ  هک  دـناهتخاس  گنـس  زا  ياهسینک  رهـش  رد  دـناهتخاس . هدیـشارت 

هکنیا ات  دـندیمانیم  اهر  ار  رهـش  نیا  مهن  نرق  زاغآ  ات  دربیم . مان  اررکم  اهر  زا  رومیت  ریما  ياـهگنج  حرـش  رد  يدزی  یلع  نیدـلا  فرش 
روهـشم افرا  هب  نانچمه  نونکا  ات  تسا و  اهر »  » یبرع مان  فیرحت  هک  دـندیمان  اـفرا »  » ار نآ  دـندرک و  فرـصت  ار  اـجنآ  یناـمثع  ناـکرت 

. تسا

. هناع

رهش نیا  هبذادرخ  نبا  دوشیم . هدید  اههشقن  رد  نآ  مان  زونه  هک  تسا  ینانوی  يوتانآ »  » یناتساب رهـش  نامه  تارف و  دور  لحاس  رد  عقاو 
نب رمع  هب  ياهمان  دعس  نب  ریمع  دسیونیم : يرذالب  تاناع  ای  هناع  حتف  هرابرد  تسا . هدروآ  تاناع  تروص  هب  ار 

308 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
همین رد  يرخطصا  هتـشون  هب  تسا . هدرک  حتف  ار  تارف  ياهژد  ریاس  تاناع و  هدمآ و  تارف  یماش  شخب  هب  هک  داد  ربخ  تشون و  باطخ 

يریساسب هک  لاـس 460 ] رد  . ] دـیدرگیم یجیلخ  دـننام  نآ  رود  هب  دور  هک  تارف  ناـیم  رد  دوب  یکچوـک  رهـش  هناـع ، مراـهچ  نرق  لّوا 
هفیلخ مان  هب  هبطخ  درک  رما  يو  بایغ  رد  يریـساسب  تخیرگ و  هناع  هب  یـسابع  هفیلخ  هللا  رماب  مئاقلا  دـیدرگ ، فرـصتم  ار  دادـغب  یملید 

هناع توقای ، هتـشون  هب  دراد . يایحاون  اـهرازاب و  هناـع  دـسیونیم : رهـش  نیا  فصو  رد  مشـش  نرق  رد  یـسیردا  دـنناوخب . رـصم  یمطاـف 
زا دعب  نرق  کی  هللا  دمح  تسا . هدوب  رابنا  جوّسط  ءزج  تاناع  تیه و  میدق  رد  تسا . يراوتـسا  هعلق  نآ  رد  عقاو و  هرون  هثیدـح  کیدزن 
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. دراد ناوارف ]  ] لوصحم و  بوخ ]  ] ياوه بآ و  تسا و  طسو  يرهش  هناع  دسیونیم : توقای 

. ایسیقرق

. تسا عقاو  تارف  دور  رانک  رد  هّقر  یقرش  بونج  یلیم  تسیود  دودح  رد 
نیا دسیونیم : يرخطصا  دزیریم . تارف  هب  روباخ  هناخدور  ياهبآ  هک  تسا  عقاو  ییاج  ایـسیقرق  تسا . میدق  مویـسکرک  نامه  رهـش  نیا 

[ ناوارف  ] هویم تسا و  گنشق  يرهش  دیوگیم : رهش  نیا  هرابرد  لقوح  نبا  دراد . رایـسب  هاگاشامت  يزرواشک و  تخرد و  ناتـسوب و  رهش 
یسدقم دشاب . زبس  مئاد  نآ  داوس  همه  تمعناب و  مرخ و  تسا  یکرهش  ایسیقرق  دسیونیم : ملاعلا  دودح  بحاص  دوشیم . رداص  هک  دراد 

بناج رد  ایسیقرق  یسیردا ، هتشون  هب  تسا . هتشونن  نآ  فصو  رد  يزیچ  هدرب و  مان  رضم  راید  یتارف  شخب  رد  رهش  نیا  زا 
309 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

لاس رد  دراد . ناوارف  هویم  روکذـم  رهـش  دزیریم و  تارف  هب  تسا ، روباخ  رهن  نامه  هک  سامره ، دور  هک  دراد  رارق  ییاـج  تارف ، یقرش 
اهنآ همه  رب  دیشک و  رکشل  ایسیقرق ...  روباخ و  هب  هّقر ، فرـصت  زا  سپ  دوب ، هدش  طلـسم  ماش  ياهرهـش  رب  هک  یبویا  نیدلا  حالـص   578

. تسا دنبوید  ثرومهط  هب  بوسنم  مراهچ و  میلقا  زا  ایسیقرق  یفوتسم ، هللا  دمح  هتشون  هب  دش . یلوتسم 

. هبحر

یناب هک  قوط ، نب  کلام  هبحر  ای  ماش  هبحر  مان  هب  تسا و  عقاو  دور  نآ  زا  رترود  یمک  تارف ، قرـشم  رد  هبحر  تسا ، نادـیم  ياـنعم  هب 
کلام ار  نآ  دوبن و  يرثا  تسا ، عقاو  ایسیقرق  نییاپ  تمـسق  رد  هک  هبحر  زا  هتـشذگ  رد  دسیونیم : يرذالب  تسا . هدش  هدناوخ  هدوب ، نآ 

. تسا هدرب  مان  تارف  فارطا ]  ] هیحان رد  رهـش  نیا  زا  هبذادرخ  نبا  درک . ثادـحا  انب و  هفیلخ  نومأم  راگزور  رد  یبلغت  باّتع  نب  قوط  نب 
: دسیونیم يرخطصا 

تالغ مامت  هویم و  ناتسلخن و  دراد و  یبوخ  يوراب  لقوح  نبا  هتشون  هب  تسا . عقاو  تارف  قرش  رد  دراد و  رایسب  بآ  تخرد و  رهش  نیا 
هتشاد و رارق  نابایب  تمس  رد  هک  هدوب  رضم  راید  یتارف  شخب  رهش  نیرتگرزب  هبحر  یسدقم ، هتشون  هب  دوشیم . باریـس  تارف  بآ  اب  نآ 

نآ درگ  رب  تسا ؛ داـبآ  تمعنرپ و  يرهـش  دـسیونیم : هبحر  فصو  رد  مشـش  نرق  رد  یـسیردا  تسا . هدوب  عیـسو  ياهموـح  ژد و  ياراد 
لحاس رب  هبحر  دـسیونیم : متـشه  نرق  رد  ءادـفلا  وبا  تسا . ناوارف  هویم  اهنامتخاس و  اهرازاب و  ياراد  رهـش  دراد ؛ رارق  تشخ  زا  يراوید 

دیشرلا نوراه  نارادرس  زا  قوط ] نب  کلام  ، ... ] تسا عقاو  هناع  هّقر و  نایم  تارف 
310 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هدـنام یقاب  هریغ ...  و  نآ ) دجـسم   ) دـنلب ياههنذأم  نوچ  نهک  يراثآ  نآ  زا  هدـش و  بارخ  روکذـم  هبحر  میوگیم ، نم  تخاس . ار  نآ 
نآ تخاس و  ار  دـیدج  هبحر  تارف  زا  رود  نآ ، بونج  رد  صمح ، بحاـص  يداـش ، نب  هوکریـش  نب  دـمحا  نب  هوک  ریـش  هکنیا  اـت  دوب ،
هک دیعس  رهن  زا  تسا  یتانق  زا  اجنآ  یلاها  برش  دراد . رارق  یکاخ  یّلت  يور  نآ  هعلق  تارف . یخـسرف  ود  رد  عقاو  کچوک  تسا  يرهش 

رامـش هب  یمالـسا  روغث  زا  یکی  تسا و  ماـش  قارع و  ياـهناوراک  هاـگلزنم  هبحر  ءادـفلا ) وـبا  ناـمز   ) زورما تسا . تارف  دور  زا  بعـشنم 
قرـش رد  هدمآ  یهاشکلم  هلاسر  رد  دوریم ...  رامـش  هب  ماش  عباوت  زا  تسا و  موس  میلقا  زا  هبحر  دـیوگیم : یفوتـسم  هللا  دـمح  دوریم .

. تسا هلصاف  ماگ  رازهود  هناخدور  ات  رهش  زا  عقاو و  تارف 
، نآ ياههویم  زا  تسا . هتشاد  ضرع  گنـسرف  کی  لوط و  گنـسرف  راهچ  هکنانچ  دراد ، ناوارف  ناتـسغاب  تسا . ماگ  رازهجنپ  رهـش  رود 

. دهد هویم  تبون  ود  لاس  رد  اجنآ  هویم  ناتخرد  یضعب  دنیوگ  تسوکین و  روگنا  دورما و  بیس و 
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طاسیمس

يراـج برغ  تمـس  هب  تارف  دور  رهـش  نیا  يولج  تسا ، عـقاو  روـغث  یکیدزن  رد  رـضم و  راـید  رهـش  نیرتـالاب  یمور  ياـتاسوماس  اـی  ، 
هب تسا . هار  خـسرف   6 تسا ) يزرم  يرهـش  هک   ) روصنم نصح  اـت  طاسیمـس  زا  دـسیونیم : اـههار  فصو  ماـگنه  هبذادرخ  نبا  دوشیم .

نیطلا ۀـعلق  ار  طاسیمـس  هعلق  يدوعـسم  درذـگیم . نآ  ناـیم  زا  تارف  دور  هک  دراد  ياهعلق  گنـس و  زا  ياهراـب  رهـش  نیا  همادـق  هتـشون 
: دسیونیم لقوح  نبا  تسا . هدناوخ 

. تسا هدروآ  بلح  هاـگودرا  ياهرهـش  ءزج  ار  طاسیمـس  یـسدقم ، رایـسب . ناـتخرد  مـید و  تـعارز  اهناتـسوب و  بآ و  اـب  تـسا  يرهش 
نآ رد  هدرک و  هطاحا  ییاـههوک  ار  نآ  فارطا  تارف و  رب  فرـشم  ماّـکل و  هوک  قرـشم  رد  تسا  ياهعلق  طاسیمـس  دـسیونیم : یـسیردا 

اههوک
311 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نامز نیا  دـسیونیم : متفه  نرق  رد  توقای  دـنرادن . یبحاص  هک  دـیآیم  لـمع  هب  یناتـسبات  یناتـسمز و  ياـههویم  ریاـس  روگنا و  ودرگ ،
متـشه نرق  رد  ءادـفلا  وبا  تسا . یبویا ]  ] نیدـلا حالـص  بوـیا  نب  فـسوی  رـصانلا  کـلملا  نب  یلع  لـضفالا  کـلملا  طاسیمـس ، کـلام 

. تسا هدش  عقاو  موّرلا  ۀعلق  برغم  رد  و  مید )  ) یبآ ریغ  یبآ و  عرازم  ياراد  تسا  یکچوک  رهش  دسیونیم :

. جورس

زا هک  ییاهناوراک  هار  رـس  جورـس  عقاو  رد  تسا . هدـش  عقاو  دوریم ، طاسیمـس  هب  دـنکیم و  روبع  نابایب  زا  هک  هّقر  یلامـش  هار  همین  رد 
جورس هب  طاسیمس  حتف  زا  سپ  منغ  نب  ضایع  دسیونیم : يرذالب  رهش  نیا  حتف  هرابرد  تشاد . رارق  دنتفریم ، جبنمرـسج  هب  اهر  ناّرح و 

اب تسا  گرزب  يرهش  جورس  دسیونیم : نآ  فصو  رد  يرخطـصا  مراهچ ، نرق  لوا  همین  رد  درک . هبلغ  نیمزرـس  رهـش و )  ) نآ رب  دمآ و 
روگنا و دراد ، راوتـسا  مکحم و  يراوید )  ) ياهراب رهـش  نیا  لقوح  نبا  هتـشون  هب  تسا . عقاو  ناّرح  رهـش  ياهلحرم  کی  رد  رایـسب و  هویم 
، یـسدقم هتـشون  هب  دوریم . راـک  هب  فطاـن  ياولح  نتخاـس  رد  هک  دـیآیم  تسدهب  رایـسب  ّبر ]  ] نآ زا  هک  تسا  ناوارف  شراـنا  هویم و 
رد هک  ریبج  نبا  یـسلدنا ، درگناهج  حایـس و  تسا . هتـسباو  نآ  هب  نیریـسرفک  بازرفک و  هیحان  هک  تسا  رـضم  راید  ياهرهـش  زا  جورس 

ناتسوب و غاب و  ياراد  رهش  نیا  دسیونیم : تاماقم ) بحاص   ) يریرح لوق  زا  جورس  فصو  رد  هدمآ ، هریزج  یحاون  هب  مشش  نرق  رخاوا 
لوق زا  يو  یلو  تسا ، هدوب  یناریو  رهش  جورس  متشه ، نرق  رد  ءادفلا  وبا  هتشون  هب  تسا . ناور  هدنکارپ و  ياهبآ 

312 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تسا . هدوب  هب  وله و  یبالگ و  وکین و  ياهرانا  هلمج  زا  ناوارف  هویم  بآ و  ياراد  هک  دنکیم  لقن  دیعس  نبا 

رد یعفترم  ياـج  رد  هک  هدوب  یمهم  ناـکم  یلو  تسا ، رتـکچوک  هبحر  زا  تسا ، فورعم  قوط  نب  کـلام  هیلاد  هب  هبحر  دـننام  هک  هیلاد 
یکچوک رهـش  دـسیونیم : يرخطـصا  تسا . هدوب  تارف  رانک  رد  رهـش  نیا  هبذادرخ ، نبا  هتـشون  هب  تسا . هتـشاد  رارق  تارف  دور  لـحاس 

تسا و رضم  راید  یتارف  شخب  ياهرهش  زا  هیلاد  یسدقم ، هتشون  هب  تسا . تمعناب  هوبنا و  يرهـش  دیوگیم : ملاعلا  دودح  بحاص  تسا .
زا ریغ  يزیچ  دـنکیم و  دـییأت  هیلاد  فصو  رد  ار  دوخ  زا  لبق  نانادایفارغج  رظن  توقاـی  تسا . هدوب  هار  هلحرم  کـی  اـجنآ  اـت  ایـسیقرق  زا 

اجنآ رد  دوب ، هدرک  جورخ  ماش  رد  هک  یطمرق  هّماش  نبا  هب  فورعم  لاخلا  بحاـص  دـسیونیم : ءادـفلا  وبا  تسا . هدرکن  ناـیب  ناـنآ  هتفگ 
. دش راتفرگ 

. هملسم نصح 
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رسپ هملـسم  مان  هب  تشاد  رارق  خیلب  هناخدور  لحاس  زا  رود  یمین  لیم و  کی  هلـصاف  هب  ناّرح  بونج  یخـسرف  رد 9  هک  گرزب  هعلق  نـیا 
ات ار  نآ  هلـصاف  هدرب و  ماـن  هعیبر  راـید  یحاوـن  ءزج  ار  هملـسم  نصح  هبذادرخ ، نبا  دوـب . موـسوم  يوـما  هفیلخ  ناورم  نـب  کـلملا  دـبع 

ناوارف تمعن  تسا و  شوخ  ییاج  دنراد . تنوکـس  اجنآ  رد  هیما  ینب  زا  یهورگ  دسیونیم : يرخطـصا  تسا . هتـشون  خـسرف  ناورجاب 7 
عارذ و تسیود  نآ  يازارد  هک  تسا  يریگبآ  زا  هملـسم  نصح  یلاـها  برـش  توقاـی ، هتـشون  هـب  تـسا . ناراـب  بآ  اـب  شتعارز  دراد و 

عارذ و تسیب  دودح  ریگبآ  نیا  قمع  تسا و  هزادنا  نیمه  هب  زین  شیانهپ 
313 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نآ هرابرد  رگید  نانادایفارغج  هک  ار  یفصو  نامه  دنادیم و  هریزج  دالب  زا  ار  هملسم  نصح  ءادفلا  وبا  تسا . گنس  زا  ریگبآ  نیا  هراوید 
. دنکیم دییأت  دناهتفگ ،

رکب راید 

راید تقیقح  رد  دوب . هدرتسگ  نآ  یبونج  گرزب  چیپ  ات  هلجد  دور  همـشچرس  زا  دشیم و  بورـشم  هلجد  زا  هک  دوب  ینیمزرـس  رکب  راید 
هلجد دور  پچ  هرانک  هب  نافاف  لت  برغم  رد  هک  يرامشیب  ياهرهن  زا  هک  نافاف ،) لت   ) نآ یلامش  یضارا  مامت  زین  نافاف و  ّلت  ریز  رد  رکب 

نیرتکچوک رکب  راید  تسا . نافاف و ...  ّلـت  اـفیک و  نصح  نیقراـفاّیم ، شّمهم  ياهرهـش  زا  دـمآ و  رهـش  نآ  زکرم  دوب . عقاو  تخیریم ،
دنعقاو . هلجد  دور  يایلع  لحاس  رد  همه  نآ  ياهرهش  هک  تسا  هریزج  تلایا  نیشنبرع  هناگهس  ياهراید 

روهـشم رکب  راید  هب  اهدـعب  هک  تسا  یمور  يادـیمآ  نامه  تسا  هدـمآ  زین  دـماح  تروص  هب  عبانم  رد  یهاـگ  هک  رکب  راـید  زکرم  دـمآ .
هایس گنس  زا  رهش  ياهراوید  نوچ  دوشیم ، هتفگ  نآ  هب  مه  هایـس  دمآ  ینعی  دمآ  هرق  دوشیم و  هدناوخ  مان  نیمه  هب  نونک  ات  دیدرگ و 

تسیل رد  همادق  تسا . هتسناد  دمآ  ياههوک  زا  ار  هلجد  دور  همشچرس  هعیبر و  راید  یحاون  ءزج  ار  دمآ  هبذادرخ ، نبا  تسا . هدش  هتخاس 
راید رد  ادـتبا  رهـش  نیا  الامتحا  تسا . هدرک  لقن  مهرد  نویلیم  ود  ار  دـمآ  تایلام  تسا  مراهچ  نرق  لیاوا  هب  طوبرم  الامتحا  هک  یتاـیلام 

يراوید هدوب ، عقاو  هلجد  یبرغ  هرانک  رد  دمآ  يرخطصا ، هتـشون  هب  تسا . هدش  راید  نآ  زکرم  رکب و  راید  ءزج  رورم  هب  یلو  هدوب ، هعیبر 
رب هک  تسا  عقاو  هلجد  برغ  رد  یهوک  هنماد )  ) هرانک رد  دمآ  دسیونیم : لقوح  نبا  تسا . هتـشاد  ناوارف  يزرواشک  تخرد و  راوتـسا و 

. تسا ناسنا  تماق  هاجنپ  اب  ربارب  هوک  نآ  يدنلب  هدنکفا و  هیاس  هلجد  دور 
314 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نیمزرس نآ  رد  دناهدناوخ . دمآ ، هرق  نآ ، يوراب  یهایس  ظاحل  هب  ار  رهش  تسا و  بایسآ ) گنس  عون  زا   ) یهایس گنـس  زا  رهـش  يوراب 
زیگناتفگـش ابیز و  يرهـش  دسیونیم : یـسدقم  مراهچ  نرق  مود  همین  رد  درادن . دوجو  هتفر  راک  هب  رهـش  يوراب  رد  هک  ییاهگنـس  ریظن 

ياههیاپ زین  رهش  ياههناخ  تسا . هلصاف  وراب  ود  نایم  تسا و  وراب  ود  ياراد  دراد . هیکاطنا  رهش  ياهنامتخاس  دننام  ییاهنامتخاس  تسا و 
، هوک بآ ، هزاورد  ياهمان  هب  هزاورد  جنپ  رهـش  تسا ، عقاو  رهـش  نایم  رد  عماج  دجـسم  دنرهـش . لخاد  رد  بآ  ياههمـشچ  دراد . یگنس 

نایم رد  زورما  یـسدقم )  ) نم تسا . رهـش  هب  فرـشم  هوک  يالاب  رب  رهـش  ژد  نهک  زا  یـشخب  دراد . تسا ، کـچوک  هک  سنا  هپت و  مور ،
زا جح  رفس  رد  ورسخ  رصان  يرمق  يرجه  لاس 438  رد  مسانشیمن . دمآ  رهش  زا  رتراوتسا  يزرم  رتمکحتسم و  يرهش  مالـسا ، ياهرهش 

. تسا ماگ  رازه  ود  رهش ...  يانهپ  ازارد و  هدش و  هداهن  هچراپکی  یگنـس  رب  دمآ  رهـش  داینب  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدرک و  روبع  دمآ 
لگ و چیه  هک  تسا  هتـسویپ  رگیدکی  هب  هک  ینم ...  رازه  کی  ات  ینم  دص  زا  هدـیرب  ياهتـشخ  اب  هایـس  گنـس  زا  تسا  يراوید  نآ  درگ 

یجرب راوید  يور  رب  زگ  دـص  ره  هب  تسا  شرا  هد  زین  نآ  راوید  يانهپ  دراد و  عاـفترا  شرا  تسیب  شراوید  تسین ...  نآ  ناـیم  رد  چـگ 
. تسا بوچ  نهآ و  زا  هک  دراد  هزاورد  راهچ  وراب  دناهتخاس . یهاگگنج  یجرب  ره  رـس  رب  دشاب و  زگ  داتـشه  نآ  هریاد  همین  هک  هتخاس 

وراب ود  نایم  قدـنخ )  ) لیـصف رد  دـیاب  ار  هار  زا  يرادـقم  دـنور ، لخاد  هب  لّوا  يوراب  ياههزاورد  زا  هکنانچ  تسا ؛ وراب  ود  ياراد  رهش 
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اهرهـش و رد  هک  دنکیم  هفاضا  ورـسخ  رـصان  تسا . زگ  هدزناپ  وراب ، ود  نایم  لیـصف  یخارف  دنـسر و  مود  يوراب  ياههزاورد  هب  ات  دنورب 
عماج نایم  رد  تسا و  هایس  گنس  زا  زین  رهـش  عماج  دجـسم  مدیدن و  دمآ  هعلق  دننام  ياهعلق  كرت ، دنه و  مجع و  برع و  دالب  ياههعلق 

هتشپرخ هب  دجسم  نیا  ياهماب  همه  و  دناهدز ...  قاط  اهنآ  رب  هک  تسا  گنـسهراپ  کی  نوتـس  ره  تسا و  یگنـس  نوتـس  يدنا  تسیود و 
رودم و نیگنس و  یضوح  دجسم  طسو  رد  تسا و  هدش  نوهدم  شوقنم و  اهقاط  لخاد ، زا  هدش و  هدیشوپ 
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نیمز تسا و  یگنس  گرزب و  ییاسیلک  رهش  دجـسم  کیدزن  دیآیم ...  نوریب  بآ  هتـسویپ  نآ  طسو  هراوف  زا  هک  دراد ...  دوجو  گرزب 

وبا مدوب . هدیدن  رگید  ياج  رد  نآ  دننام  هک  مدید  اسیلک ) نیا  رد   ) کبـشم نینهآ و  يرد  تسا ...  هدـش  شورفم  رمرم )  ) ماخر زا  اسیلک 
رهـش دـسیونیم : يزیزع  لوق  زا  دـنکیم و  دـییأت  دـناهتفگ ، دـمآ  هرابرد  وا  زا  لبق  ياهنادایفارغج  هک  ار  یفاـصوا  متـشه  نرق  رد  ءادـفلا 
رایسب عرازم  اهناتسوب و  رهش  نیا  دناسریمن . نایز  نادب  شتآ  دنکیمن و  رثا  نآ  رد  نهآ  هک  دراد  هایس  گنـس  زا  ییوراب  تسا . یگرزب 

. تسا رانید  رازهیس  شایناوید  قوقح  طسو و  يرهش  تسا . عقاو  مراهچ  میلقا  رد  رهش  نیا  دیوگیم : یفوتسم  هللا  دمح  دراد .

. نیقرافاّیم

منغ نب  ضایع  دناهتفگ ، دنتفگیم . سیلپوریترام  ار  نآ  میدـق  ناینانوی  هک  تسا  ینمرا  نگرفوم  ای  یمارآ  تکرفیم  هدـش  فیرحت  یبرع 
تسا و هدروآ  هعیبر  راـید  یحاون  ءزج  ار  نیقراـفاّیم  هبذادرخ ، نبا  موس  نرق  مود  همین  رد  درک . حـتف  زین  ار  نیقراـفاّیم  دـمآ ، حـتف  زا  سپ 

تایلام هداد ، هک  یتایلام  لودج  رد  همادق  تسا . هتشون  خسرف  تفه  نزرا  ات  ار  نیقرافاّیم  هلـصاف  خسرف و  جنپ  ار  رهـش  نیا  ات  دمآ  هلـصاف 
هینیمرا کچوک  ياهرهـش  ءزج  ار  نیقراـفاّیم  يرخطـصا  تسا . هدرک  طبـض  مهرد  رازهدـص  نویلیم و  راـهچ  مه  اـب  ار  نیقراـفاّیم  نزرا و 

: دسیونیم لقوح  نبا  تسا . هدروآ  ناتسنمرا » »
رد ملاعلا  دودـح  بحاص  دـنراد . یمک  ياپراهچ  زرواشک و  شمدرم  درادـن و  دوجو  رگراک  رهـش  نآ  رد  دراد . یمک  راوناخ  نیقراـفاّیم 

هتشون هب  تسا . عقاو  مور  هریزج و  هینیمرا و  نایم  زرم  رد  هک  مکحم  يراصح  نایم  رد  تسا  يرهش  نیقرافاّیم  دسیونیم : رهش  نیا  فصو 
316 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

رد ملع  لها  دراد . یبآ  قدنخ  وراب  فارطا  هدش و  هتخاس  گنس  زا  هک  تسوراب  ود  ياراد  مکحتسم و  وکین و  يرهش  نیقرافایم  یـسدقم 
هک جنرتسل  ياگ  تسا . فیثک  دولآلگ و  ناتسمز  رد  شنیمز  حطس  تسا . رهن  همشچ و  زا  نآ  مدرم  بورشم  بآ  تسا ، مک  رهـش )  ) نآ

رهـش نیا  قدنخ  نوماریپ  دنکیم  هفاضا  هدوبن ، صخـشم  هک  هدرک  هدافتـسا  میـساقتلا  نسحا  زا  ياهخـسن  زا  نیقرافاّیم  فصو  رد  الامتحا 
هدید ار  نآ  هدرک و  روبع  رهش  نیا  زا  يرمق  يرجه  لاس 438  رد  هک  ورسخ  رصان  تسا . هتشاد  دوجو  یعماج  دجـسم  اب  گرزب  ياهموح 
راوید يالاب  يزگ  هاجنپ  ره  هب  تسا و  نم  دصناپ  شرادقم  یگنـس  ره  هک  دراد  دیفـس  گنـس  زا  میظع  ییوراب  دسیونیم : نآ  فصو  رد 

( هزاورد  ) رد کی  طقف  رهـش  نیا  دناهتخاس ...  ددعتم  ياههرگنک  وراب  يالاب  تسا و  دیفـس  گنـس  زا  مه  نآ  هک  دناهتخاس  گرزب  یجرب 
یبوچ نآ  رد  تسا و  نینهآ  نآ ، هزاورد  رد  دناهتخاس و  نیگنس  یقاط  نآ  يالاب  رب  هدیشک و  میظع و  یهاگرد  اب  دراد  برغم  تمـس  رد 

، ضبر رد  رهـش  يوراب  زا  نوریب  دنکیم . نیمأت  ار  رهـش  ياههناخبآ  گرزب ، يوج  ود  دراد . ياهنیدآ  دجـسم  رهـش  تسا . هتفرن  راک  هب 
لامـش تمـس  رد  دـنرازگیم و  زامن  اجنآ  رد  هعمج  ياهزور  هک  تسا  عقاو  يرگید  عماج  دجـسم  اههبامرگ و  اهرازاب و  اهارـسناوراک و 

رد . ] تسا ددعتم  ياهماّمح  عماج و  دجـسم  رازاب و  ياراد  هک  ون ) رهـش  ینعی   ) دنیوگ هثّدحم  ار  نآ  هک  تسا  يرگید  راوید  رهـش  يوراب 
یگنـسرف راـهچ  رد  يرهـش  ریما  نیا  تسا ...  هلاـس ، دـص  يدرم  هلودـلا ، لبـش  هب  بقّلم  دـمحا  رـصن  وبا  تیـالو  نیا  ناطلـس  ناـمز ] نآ 
نیقراـفاّیم دـسیونیم : رهـش  نـیا  فـصو  رد  توقاـی  يرجه  مـتفه  نرق  لّوا  هـمین  رد  تـسا . هداد  ماـن  هّیرـصن  ار  نآ  هتخاـس و  نیقراـفاّیم 

هب هک  تسا  نامه  نیقراف  هدرک و  انب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  هدش و  بوسنم  یمان ]  ] اّیم هب  هک  تسا  رکب  راید  رهش  نیرتروهشم 
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هب ار  نآ  يانب  هدـش و  اـنب  گنـس  زا  رهـش  نیا  تسا ، هدـش  هدیـشک  رهـش  نآ  رود  هب  هک  دـنناوخ  قدـنخ  اـی  نیگراـب  اـی  نیجراـب  یـسراف 
نب ناوریشونا 

317 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
تبـسن نایمور  هب  ار  رهـش  يانب  توقای  دـنهدیم ...  زیورپ  ورـسخ  هب  ار  نآ  تخاس  تبـسن  هک  دراد  رجآ  اب  ياهراب  دـنهدیم . تبـسن  دابق 
هزاورد دوب ، فورعم  ریزاـنخلا  باـب  هب  هک  نزرا ، هزاورد  ياـهمان  هب  دـندوب  هتخاـس  هزاورد  تشه  رهـش  راوید  رد  دـسیونیم : دـهدیم و 
ةآرملا ار  جرب  نیا  دوب . هدش  هتشون  شردام  هاشداپ و  مان  جرب  نیا  رب  دوب ؛ عقاو  ةآرملا  جرب  و  ناگدننزلبط )  ) نیلاّبط جرب  نایم  هک  جنولق ،

دشیم و عطاس  اههوک  فارطا و  هب  نآ  رون  دیباتیم ، نآ  رب  دیـشروخ  هاگره  هک  تشاد  رارق  یگرزب  هنیآ  نآ  رد  اریز  دـنتفگیم ؛ هنیآ ) )
رارق يداش ) مغ و  هزاورد   ) مغلا حرفلا و  باب  و  هموح ) هزاورد   ) ضبّرلا باب  نآ  زا  دـعب  ةوهـشلا و  باب  رگید  هزاورد  دوب ...  یقاـب  شرثا 
ءاملا جرخم  هزاورد  رگید  دـنمانیم . میدـق ) خاک   ) رـصق هزاورد  ار  نآ  توقای ) ناـمز   ) هزورما دوب . شوقنم  تروص  ود  نآ  رب  هک  تشاد 

ینیوزق دش . رهـش  دراو  اجنآ  زا  درک و  حتف  ار  نآ  ینادمح  هلودلا  فیـس  هک  دوب  نادیملا  باب  رگید  هزاورد  رهـش . هلبق  تمـس  رد  تسا ،
سرطب و  ) سلرب سلطب و  مان  هب  رهـش  طسو  رد  ییاسیلک  دسیونیم : نیقرافاّیم  ياسیلک  فصو  رد  يرمق ، يرجه  متفه  نرق  مود  همین  رد 
هک تسا  هایـس  رمرم  زا  یـضوح  تسا  روهـشم  دوهی  ياههچوک )  ) قاقز هب  هک  یتـالحم  رد  تسا . یقاـب  نونک  اـت  هک  دراد  دوجو  سلوب )
نآ دـنلامب ، دراد  سیپ ) کـل و   ) صرب هک  یـسک  ندـب  رب  نآ  زا  نوـچ  هک  تسا  ع )  ) نوـن نب  عـشوی  نوـخ  زا  ياهـنیگبآ  نآ  زا  یتمـسق 

ءادفلا وبا  دوخ  تساجنآ . ینادمح )  ) هلودلا فیس  هاگمارآ  دسیونیم : دیعـس  نبا  لوق  زا  ءادفلا  وبا  دعب ، نرق  کی  دوش . فرطرب  يرامیب 
. تسا رتکچوک  ةامح  رهش  زا  نیقرافایم ...  دیوگیم ،

بسا تخات  نادیم  کی  هزادنا  هب  رهـش  ات  نآ  هلـصاف  هک  دراد  یکچوک  دور  دراد . رارق  نآ  هنماد  رد  رهـش  تسا و  یهوک  نآ  لامـش  رد 
رهش ياههناخ  لخاد  زا  دریگیم و  همـشچرس  دیآیم ، نوریب  نیقرافاّیم  یبرغ  لامـش  رد  هک  صوبنح ، مان  هب  ياهمـشچ  زا  دور  نیا  تسا .

، دراد ناوارف  هویم  شوخ و  ياوه  تسا و  گرزب  يرهـش  تسا ، مراهچ  میلقا  زا  نیقراـفاّیم  دـسیونیم : یفوتـسم  هللا  دـمح  دـنکیم . روبع 
تسیود و نآ  یناوید  قوقح 
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. تسا رانید  رازه  راهچ  تسیب و 

. افیک نصح 

ینمرا ياهژاو  الامتحا  دـنیآیم . نزرا  نیقرافاّیم و  لامـش  زا  هک  ياهناـخدور  ود  ّبصم  ناـیم  تارف  یبونج  لـحاس  رد  عقاو  تسا  ياهعلق 
هرانک ود  رد  تمـسق  ود  زا  رهـش  دراد . رارق  رمع  نبا  هریزج  دـمآ و  نایم  هک  هلجد  رب  فرـشم  تسا  یگرزب  هعلق  رهـش و  لحم  نیا  تسا .

هب لپ  نیا  تسا . هدرک  لصو  مه  هب  ار  رهش  تمسق  ود  هدشن  هدید  رگید  ياهاج  رد  یگرزب ، رد  نآ ، دننام  هک  یلپ  هدش و  لیکـشت  هلجد 
رهـش نیا  توقای ) نامز   ) نامز نیا  رد  دراد ، رارق  هلجد  يور  رب  رتکچوک  قاط  ود  نآ  ریز  رد  یلو  تسا ، يدـحاو  گرزب و  قاـط  لـکش 

ار افیک  نصح  هب  بوسنم  دسیونیم : بابللا  بحاص  لوق  زا  ءادفلا  وبا  تسا . قترأ  نب  نامقـس  نب  دواد  نادنزرف  زا  دمآ  کلام  رایتخا  رد 
دابآ و نآ  ياهتمـسق  یـضعب  تسا و  بارخ  نونکا  هدوب و  گرزب  يرهـش  افیک  نصح  یفوتـسم ، هللا  دـمح  هتـشون  هب  دـنناوخ . یفکـصح 

. تسا رانید  دصناپ  رازه و  ود  داتشه و  شایناوید  قوقح 

. نافاف ّلت 
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رس رد  تسرد  هک  دوب  مان  نیمه  هب  يرهش  نافاف  ّلت  هب  فورعم  ّلت  ریز  رد  هلجد ، دور  پچ  بناج  رد  افیک  نصح  قرـشم  یلیم  هاجنپ  رد 
هلجد و نایم  هوک  هنماد  رد  هک  هدوب  رکب  راید  ياهرهـش  زا  نافاف  ّلت  یـسدقم ، هتـشون  هب  تشاد . رارق  بونج  تمـس  هب  هلجد  گرزب  چیپ 
هدیــشوپرس و شیاـهرازاب  نازرا ، رهــش  نآ  رد  ساـنجا  تـمیق  تـسا ، هدوـب  اهناتــسغاب  نآ  نوـماریپ  هتــشاد و  رارق  مزر  ماــن  هـب  یلحم 

تسا . هدوب  نیلگ  شیاهنامتخاس 
319 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

[ ریوصت ]
320 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ماش هریزج و  يزرم  ياهرهش  ریغص ، يایسآ  مراهچ  لصف 

هراشا

هاوخ دوب ، ینارصن  يانعم  هب  یمالسا  هیلوا  نورق  رد  یمور  هملک  قالطا  دنتفگیم . سنازیب  ای  مور  یلک  روطهب  ار  یقرـش  مور  ناناملـسم ،
. دندرکیم ریبعت  رمحا ) ای   ) ءارمح هب  ییاپورا  یمور و  یلاوم  ناگدرب و  زا  الومعم  دندوب . داژننیتال  ياهتلم  زا  هاوخ  ینانوی و  دارفا  نیا 

هک یحیـسم  ياهروشک  رب  زین  مور  هملک  تفای و  راصتخا  مور  هب  مور  دالب  هتفرهتفر  دـندناوخیم و  مورلا  رحب  زین  ار  هنارتیدـم  ناناملـسم ،
نرق رخاوا  رد  هک  ار  ریغـص  يایـسآ  روانهپ  نیمزرـس  ناملـسم ، بارعا  نیاربانب  دش ؛ قالطا  دندوب ، یمالـسا  ياهروشک  هیاسمه  رواجم و 

. دندیمان مور  داتفا  ناناملسم  تسد  هب  مور  هقجالس  يالیتسا  اب  يرمق  يرجه  مجنپ 
نایسابع تموکح  لوغم  زوسنامناخ  موجه  هکنآ  زا  شیپ  مین  نرق و  کی  ات  یتح  نایسابع ، نایوما و  نامز  رد  مور  یمالسا و  دالب  دودح 

نییعت و اـهژد  اهرگنـس و  زا  ینـالوط  یطخ  ار  اـهزرم  نیا  دـشیم . لیکـشت  سوروط  یتـنآ  سوروط و  لاـبج  هلـسلس  ود  زا  دزادـنارب ، ار 
دشیم زاغآ  الاب  تارف  لحاس  رد  هیطلم  زا  دندیمانیم  زرم ) يانعم  هب  رغث و  عمج   ) روغث برع  ناناملسم  هک  ار  اهژد  نیا  درکیم . تیامح 

. دوب ناناملسم  فرصت  رد  ینامز  نایمور و  فرصت  رد  یهاگ  اهژد  اهرگنس و  نیا  تشاد . دادتما  هنارتیدم  لحاس  کیدزن  سوسرط  ات  و 
: دشیم میسقت  تمسق  ود  هب  اهزرم  نیا  تشگیم . تسدهبتسد  اهنآ  نایم  تقیقح  رد 

یبرغ و لامـش  تمـسق  و  دـشیم ؛ هدـناوخ  هریزج  روغث  درکیم ، تسارح  هریزج  زا  هک  هریزج ، نیمزرـس  رواـجم  یقرـشلامش و  تمـسق 
، درکیم تسارح  ماش  زا  هک  ماش ، نیمزرس  رواجم 

321 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دشیم . هدناوخ  یماش  روغث 

هنذا و هصیّصم ، هریزج و  روغث  ءزج  یبرز  نیع  ءادوسلا و  ۀسینک  هینوراه ، شعرم ، ثدح ، انسهب ، روصنم ، نصح  هرطبز ، هیطلم ، ياهرهش 
. دوب ماش  روغث  ءزج  سوطرط و ... 

هریزج روغث 

. هیطلم

ار يراصنا  دعـس  نب  ریمع  درامگ و  ماش  تیالو  هب  ار  وا  تشون و  هیواعم  هب  ياهماـن  دیـسر  تفـالخ  هب  ناـمثع  نوچ  دـسیونیم : يرذـالب 
هدـیمان مراـهچ  هینیمرا  هک  دور  طاشمـش  يازغ  هب  اـت  داد  روتـسد  ار  وا  درک و  راذـگاو  هیواـعم  هب  ار  تلاـیا  ود  ره  روـغث و  هریزج و  یلاو 

نیتیلم ار  نآ  نایمور  هک  رهش  نیا  دوب . هیطلم  دنداد ، جرخ  هب  تمه  نآ  فرـصت  رد  ناناملـسم  هک  يزرم  مهم  ياهرهـش  زا  یکی  دشیم .
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نب بیبح  منغ ، نب  ضایع  یمالـسا  تاـحوتف  زاـغآ  رد  دوب . ناـیمور  لـباقم  رد  يزرم  ياـههعلق  نیرتمهم  زا  میدـق  ناـمز  رد  دـندیمانیم 
هب هیواعم  هک  ینامز  ات  داتفا  نایمور  تسد  هب  رگید  راب  سپـس  درک ؛ حـتف  ار  رهـش  نآ  وا  داتـسرف و  هیطلم  هب  طاشمـش  زا  ار  يرهف  هملـسم 
رد ار ...  ناناملـسم  زا  ینایهاپـس  دوشگ و  هونع  هب  ار  هیطلم  وا  تشاد و  لیـسگ  ار  هملـسم  نب  بیبح  هیواعم ، دیـسر . هریزج  ماش و  تیالو 
نب هللا  دبع  مایا  رد  تشامگ ...  اجنآ  رد  هریزج ...  ماش و  مدرم  زا  یناگداپ  يو  دـمآ . هیطلم  هب  مور  دـصق  هب  هیواعم  اهدـعب  درامگ . اجنآ 

رد یطبن  ینمرا و  نایحیـسم  زا  یتعامج  سپـس  دندرک ؛ ناریو  ار  نآ  دـنتخات و  رهـش  هب  نایمور  دـندرک و  چوک  اجنآ  زا  هیطلم  مدرم  ریبز 
ۀملسم هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاس 99  رد  درک . هلمح  مور  نیمزرـس  هب  هیطلم  هیحان  زا  ناورم  نب  دمحم  لاس 76  رد  دندیزگ . لزنم  اجنآ 

، دوب مور  نیمزرس  رد  هک  کلملا  دبع  نب 
322 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

یمور رازه  تسیب  يرمق  يرجه  لاس 123  رد  دننک . چوک  هیطلم  هب  هک  درک  روبجم  ار  هدنرط  مدرم  وا  دنک . هلمح  نایمور  هب  ات  داد  نامرف 
. دنتخادرپ گنج  هب  دنتفر و  الاب  رهش  يوراب  رب  دنداهن و  رس  هب  همامع  نانز  دنتسب و  ار  اههزاورد  رهش  مدرم  دنتخات . هیطلم  هب 

هک دیسر  ربخ  یلو  درک ، هیطلم  رومأم  ار  یناسک  ماشه  دمآ ، کلملا  دبع  نب  ماشه  دزن  هب  کمک  تفایرد  يارب  رهش  مدرم  زا  ياهداتـسرف 
ار هیطلم  مدرم  رایـسب  دروخودز  زا  سپ  دـش و  هیطلم  مزاع  نیطنطـسق  هیغاط  يرمق  يرجه  لاس 133  رد  دناهدرک . كرت  ار  رهـش  نایمور 
لاس 138 رد  دنتـشاذگن . ياجرب  يزیچ  نآ  زا  دـندرک و  ناریو  ار  هیطلم  اـهنآ  دـننک . چوک  هریزج  هب  هک  درک  روبجم  ار  اـهنآ  داد و  ناـما 
ات تشون  یلع  نب  حلاص  هب  یسابع  روصنم  لاس 139  رد  دومن . ناریو  ار  نآ  يوراب  درک و  هلمح  هیطلم  هب  رگید  راب  مور  هاشداپ  نیطنطسق 

. دز ودرا  هیطلم  رد  تفر و  ماش  هریزج و  هب  ناـسارخ  مدرم  زا  ینایهاپـس  اـب  هبطحق  نب  نسح  لاس 141  رد  دنک . راوتـسا  دزاسب و  ار  هیطلم 
يارب دـندروآ ، نایاپ  هب  ههامشـش  ار  نآ  عماـج  دجـسم  دـندرک . زاـغآ  ار  هیطلم  رهـش  نتخاـس  دـندمآ و  درگ  اهرهـش  همه  زا  نارگراـک 

کیدزن هک  بقابق  رهن  رانک  رد  مه  يرگید  ناگداپ  دندرک ...  انب  یناگداپ )  ) ياهحلسم رهـش  یلیم  یـس  رد  دنتخاس و  ییاههناخ  نایهاپس 
نب دمحم  زتعملا ، تفالخ  مایا  رد  لاس 253  رد  داد . ناکـسا  هیطلم  رد  ار  هریزج  مدرم  زا  وجگنج  رازه  راهچ  روصنم  دـنتخاس . دوب ، رهش 

هدوب نایمور  تسد  رد  هیطلم  نامز  نیا  رد  الامتحا  دـش . ریـسا  دروخ و  تسکـش  نایمور  زا  یلو  تفر ، هیطلم  هیحان  هب  گـنج  يارب  ذاـعم 
هد روصنم  نصح  زا  ار  نآ  هلـصاف  هدرک و  داـی  هریزج  يزرم  ياهرهـش  ءزج  ار  هیطلم  هک  تسا  یناداـیفارغج  نیتـسخن  هبذادرخ  نبا  تسا .
رد تسا . عقاو  روبعلا  بعـص  ییاههندرگ  نایم  رد  تسا و  يزرم  رهـش  هیطلم  دسیونیم : همادق  تسا . هدروآ  خسرف  جنپ  هرطبز  ات  خسرف و 

نادمح نب  دیعس  يرمق  يرجه  لاس 320 
323 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

اهر ار  رهـش  و  دنتخیرگب ...  دندش ، هاگآ  دیعـس  ندش  کیدزن  زا  نوچ  یمور ... ، رادزرم  ینمرا ، حـیلم  مور و  هاپـس  دـش . هیطلم  راپـسهر 
یمور رادرـس  يرمق  يرجه  لاس 322  رد  تشگزاـب . داد و  تراـما  اـجنآ  رد  دوخ  يوس  زا  ار  یـسک  تفرگ و  ار  هیطلم  دیعـس ، دـندرک .

هب دندرک . میلست  ار  رهش  دنتساوخ و  ناما  مدرم  ات  درک  هرصاحم  ار  اجنآ  یتدم  دمآ و  دورف  هیطلم  رد  یمور ...  هاپس  رازه  هاجنپ  اب  قتسمد 
نآ هویم  دراد و  رایـسب  يودرگ  تسا ، عقاو  سوروط )  ) ماکل هوک  کیدزن  نآ  ياـهزرم  تسا و  گرزب  يرهـش  هیطلم  يرخطـصا ، هتـشون 

. تسا هار  هلحرم  کی  مور  هیحان  ات  اجنآ  زا  دـنیوگ  دنرامـش و  مور  یحاون  زا  ار  رهـش  نآ  درادـن ، قلعت  یـسک  هب  تسا و  حاـبم  رایـسب و 
رد تسا . هدرک  ناریو  نمـشد  ار  شیاهرهـش  هیطلم و  ياهریزج  روغث  زا  یـشخب  زرم  هک  دسیونیم  ردقنیمه  طقف  هیطلم  هرابرد  یـسدقم 

بحاص داد . خر  ییاهگنج  دنمشناد  نب  نیکتشمگ  وا و  نایم  هک  دش  طلـسم  هیطلم  رب  نانامکرت  زا  يدرم  يرمق  يرجه  لاس 490  دودح 
زا هاپـس  نیا  یلو  داتـسرف ؛ هـیطلم  هـب  یهاپـس  رازه  جـنپ  وا  تساوـخ . يراـی  ناـگنرف ، ریما  دـنومهوب ، زا  نیکتـشمگ  اـب  دربـن  يارب  هـیطلم 

هیطلم عافد  هب  هیکاطنا  زا  گنرف  نایهاپس  درک . ریسا  ار  شیاورنامرف  حتف و  ار  هیطلم  نیکتشمگ ، ماجنارس  دندروخ ...  تسکش  نیکتـشمگ 
: دسیونیم یسیردا  دنتشگزاب . دندش و  مزهنم  یلو  دندمآ ،
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اـهیبوخ و هداـتفا و  تیمها  زا  هدـش و  حـتف  ناـیمور  تسد  هب  تاّرکب  تـسا و  هدوـب  گرزب  هتـشذگ  رد  هـک  تـسا  يراوتـسا  رهـش  هـیطلم 
انب ص )  ) ربمایپ ياههباحص  زا  یکی  ار  نآ  عماج  دجـسم  تسا و  ردنکـسا  ياهانب  زا  هیطلم  توقای  هتـشون  هب  تسا . هتفر  نیب  زا  شیاهتمعن 
نب دمحم  رـصانلا  کلملا  لاس 714  رد  تسا . ماش  نیمزرـس  رواجم  هک  دوشیم  بوسحم  مور  روهـشم  ياهرهـش  زا  يرهـش  تسا . هدرک 

ءادـفلا وبا  متـشه  نرق  لوا  همین  رد  درک . حـتف  ار  هیطلم  ناطلـس  دوب ، هنمارا  تسد  رد  نامز  نآ  رد  هیطلم  دیـشک . رکـشل  هیطلم  هب  نووالق 
فالخرب

324 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
اهزرم نآ  زکرم  دیعـس ، نبا  هتفگ  هب  تـسا . مور  ياهرهـش  زا  دـسیونیم : هدرب ، ماـن  هریزج  يزرم  ياهرهـش  زا  ار  هـیطلم  هـک  لـقوح  نـبا 

راومه و ینیمزرس  رد  دراد و  ییوراب  رهش  هدش . عقاو  تسا ، نآ  برغم  رد  سیس  هیحان  هک  رئاد  هوک  لامـش  رد  تسا و  هریزج ) ياهزرم  )
اههناخ و رد  اهتانق  بآ  تسا . رایسب  ياهناتسغاب  رهـش  درگادرگ  رب  دوشیم . رهـش  لخاد  هک  دراد  کچوک  يرهن  تساههوک . رد  طاحم 

تیاغ رد  شیاوه  تسا و  گرزب  يرهش  دسیونیم : دنادیم و  مجنپ  میلقا  ءزج  ار  هیطلم  یفوتسم  هللا  دمح  تسا . يراج  رهـش  ياههچوک 
، یطـسجملا بحاـص  سویملطب ، تسا . ناوارف  هویم  روـگنا و  هبنپ و  هّلغ و  شلـصاح  دراد . ناوارف  ياـهرازفلع  ناور و  ياـهبآ  یـشوخ و 
هب ار  اـجنآ  مدرم  تخاـس و  ناور  هیطـالم )  ) هیطلم يوس  هب  ار  يدـصاق  ساویـس ، رهـش  نتفرگ  زا  سپ  رومیت  ریما  تسا . بوـسنم  اجنادـب 

هیطلم هب  رومیت  تخیرگ . هنابش  تسا  ناور  وس  نادب  رومیت  دینش  نوچ  یلو  درک ، ینادنز  ار  دصاق  رهش  مکاح  دناوخارف ، دایقنا  تعاطا و 
. داد ناما  درک و  دازآ  نادنزرف  نانز و  اب  ار  ناناملسم  درک و  ریسا  ار  هنمارا  تفرگ ، ار  رهش  دمآ و 

. هرطبز

هرطپزوـس ار  رهـش  نیا  ناـیمور  تشاد . رارق  دوـب ، بقاـبق  دور  ياههخاشرـس  زا  یکی  هک  سیقارق  هناـخدور  يـالاب  تمـسق  رد  رهـش  نـیا 
سیقارق رهن  دیدج  مان  هک  وس ، ناطلـس  هناخدور  لحاس  رد  هیطلم  رهـش  بونج  یخـسرف  دـنچ  رد  رهـش » ناریو   » تسین دـیعب  دـنتفگیم و 

ار نآ  يرهف  هملـسم  نب  بیبح  دوب ...  ناـیمور  نآ  زا  نهک  يژد  هرطبز  دـسیونیم : يرذـالب  دـشاب . هرطبز  میدـق  رهـش  ياـههبارخ  تسا ،
زا سپ  دـندرک . ناریو  نایمور  اهراب  ار  رهـش  نیا  دـندرک . شناریو  دـیزی  نب  دـیلو  مایا  رد  نایمور  ات  دوب  ياپرب  ناـنچمه  درک و  فرـصت 

دیـشرلا نوراه  دندرک . ناریو  ار  رهـش  اددـجم  نایمور  اما  درک ؛ يزاسزاب  ار  نآ  یـسابع  روصنم  دـمحم ، نب  ناورم  هنتف  رد  هرطبز  یناریو 
هب هرابود  نایمور  نومأم  تفالخ  نارود  رد  یلو  درامگ ؛ ینانابهاگن  نآ  رد  درک و  دابآ  میهاربا  نب  دمحم  تسد  هب  ار  هرطبز 

325 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ار نآ  هعلق  يزاسزاب و  ار  اجنآ  ات  داد  روتـسد  نومأم  دندرب . تراسا  هب  ار  رهـش  مدرم  نایاپراهچ و  دندرک و  ناریو  ار  اجنآ  هلمح و  هرطبز 

نارازگراک هب  تفریذپن و  نومأم  اما  دـندمآ ؛ حلـص  تساوخرد  يارب  مور  روتارپما )  ) هیغاط ناگداتـسرف  لاس 210  رد  دننک ...  مکحتـسم 
نایمور مصتعم  تفـالخ  رد  دـندرک . ناوارف  راتـشک  هدرک و  هلمح  مور  هب  اـهنآ  دـننک . هلمح  مور  دـالب  هب  اـت  داد  روتـسد  اـهزرم  رد  دوخ 
هیرومع هب  راک  نیا  یفالت  هب  مصتعم  دندرک . ناریو  ار  رهش  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  نانز  دنتشک ، ار  نادرم  دندرک ، هلمح  هرطبز  هب  اددجم 

ون زا  ار  هرطبز  ات  داد  روتـسد  مصتعم  تفرگ . تراسا  هب  ار  ناکدوک  ناـنز و  تشک و  ار  ناـشنادرم  درک و  ناریو  ار  اـجنآ  دیـشک ، رکـشل 
نوچ دش ؛ بارخ  مصتعم  راگزور  رد  هرطبز  همادق  هتـشون  هب  تسا . هدرب  مان  هریزج  ياهزرم  ءزج  ار  هرطبز  هبذادرخ ، نبا  دـننک . يزاسزاب 

نآ یکیدزن  رد  درک و  اـنب  ییاـهنامتخاس  هرطبز  لـحم  رد  تشگزاـب ، رد  درک ، حـتف  ار  هیروـمع  دیـشک و  رکـشل  نمـشد  نیمزرـس  هـب  وا 
ناریو ار  نآ  نایمور  هک  مور  کـیدزن  تسا  يراـصح  هرطبز  دـسیونیم : يرخطـصا  دـشاب . هاپـس  يارب  یهاـگیاج  اـت  تخاـس  ییاـههعلق 

لاس مرحم  رد  دسیونیم : ءادفلا  وبا  تشاد . رارق  مور  نیمزرس  تمس  هب  ثدح  طاسیمس و  هیطلم و  نایم  هرطبز  توقای ، هتـشون  هب  دندرک .
طوـلب ناـتخرد  ناـیم  رد  هرطبز  رد  اـم  متــشذگ ...  راـید  نآ  زا  ءادـفلا ) وـبا   ) نـم دــش ، فرــصت  هـیطلم  هـک  یلاـس  يرمق ، يرجه   715
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. میدرک راکش  میدوب ، هدیدن  ار  اهنآ  دننامه  ماش  رد  هک  گرزب  رایسب  ياهشوگرخ 

(. روصنم ژد   ) روصنم نصح 

رد ار  روصنم  هعلق  دیـشرلا  نوراه  تسا . يوما  هفیلخ  نیرخآ  دـمحم  نب  ناورم  اب  نامزمه  سیق  هلیبق  زا  روصنم  نآ  یناـب  ماـن  هب  هعلق  نیا 
زا دسیونیم : هدرب و  مان  هریزج  ياهزرم  زا  ار  روصنم  نصح  هبذادرخ ، نبا  درک . زهجم  نایهاپـس  اب  تخاس و  يدـهم  شردـپ  تفالخ  مایا 

ات روصنم  نصح  زا  خسرف و  شش  روصنم  نصح  ات  طاسیمس 
326 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هدوب و ناراب  بآ  هب  نآ  تشک  تسا . هدوب  یکچوک  راصح  يرمق  يرجه  مراـهچ  نرق  لوا  همین  رد  رهـش  نیا  تسا . هار  خـسرف  هد  هیطلم 
نـصح هرابرد  یـسدقم  دـندرک . تراغ  ار  روصنم  نصح  هلمح و  هریزج  روغث  رب  نایمور  لاس 303  رد  تسا . هتـشاد  عماج  دجـسم  ربنم و 
نـصح هک  تسا  یکچوک  رهـش  هیطلم  طاسیمـس و  نایم  یـسیردا  هتـشون  هب  تسا . عقاو  زرم  رد  هک  هدرک  هراـشا  ردـقنیمه  طـقف  روصنم 
: دیوگیم توقای  تسا . ناوارف  تمعن  اجنآ  رد  تساهیدابآ . اهاتسور و  ياراد  تسا و  يروهشم  بوخ و  ژد  نآ  دراد و  مان  روصنم 

هـس نآ  يوراب  تسا . قدـنخ  راوید و  رهـش  درگ  رب  تسا . عقاو  طاسیمـس  کیدزن  تارف  برغم  رد  رـضم و  راید  یحاون  زا  روصنم  نصح 
دش و فورعم  نامیدا  هب  روصنم  نصح  يرمق ، متشه  نرق  زا  دعب  تسا . راوید  ود  نآ  درگ  هب  هک  تسا  يژد  رهـش  نایم  رد  دراد ، هزاورد 

. دنتفگیم اهرپ  ار  نآ  نامز  نآ  رد  اهینامثع )  ) نایمور

. انسهب

« موسیک  » هیحان ار  نآ  نوماریپ  تشاد . رارق  هدش ، طبض  ندسهب  مان  هب  یبیلص  خیراوت  رد  هک  انـسهب ، مان  هب  يژد  روصنم  نصح  برغم  رد 
راوتسا گرزب و  انسهب  هعلق  دوب . يراج  نآ  یبونج  هرانک  رد  تارف  دور  دوب و  عقاو  قرزا  دور  يالاب  يراومه  نیمز  رد  ژد  نیا  دنتفگیم .

هلمح زا  لبق  هب  يدابآ  تیعمج و  نیا   ) دندرکیم یگدـنز  اجنآ  رد  هنمارا  ناناملـسم و  زا  یهورگ  هک  دوب  عیـسو  ياهموح  شفارطا  رد  و 
دودـحم ناتـسنمرا )  ) هینیمرا نیمزرـس  هب  دوب و  اهناتـسوب  اـهرهن و  شفارطا  دوب ...  ربـنم  ياراد  ریخرپ و  انـسهب  رهـش  ددرگیمزاـب .) لوغم 

حتف دوب ، ناتسنمرا  ياهرهش  زا  نامز  نیا  رد  هک  ار  انسهب  لاس 545  رد  شملتق ، نب  نامیلس  نب  نالسرا  جیلق  نب  دوعسم  نیدلا  زع  دشیم .
زع نب  نالـسرا  جیلق  وا  زا  سپ  دمآرد ؛ یگنز  دومحم  نیدـلا  رون  فرـصت  هب  لاـس 550  رد  دوب ؛ شناـبیان  وا و  تسد  رد  هتـسویپ  درک و 

ات دوب  وا  رایتخا  رد  لاس 568  ات  هتسویپ  درک و  فرصت  ار  اجنآ  دوعسم  نیدلا 
327 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. دوب نالسرا  جیلق  رایتخا  رد  دالب  نیا  درک . یلامش  دالب  هدارا  یگنز  دومحم  نیدلا  رون  هکنیا 
دش و راذگاو  دومحم  نیدلا  رون  هب  دوب ، دودح  نآ  رد  هک  ییاههعلق  هلمج  زا  نآ ، فارطا  انسهب و  دش و  دقعنم  یحلص  ناشنایم  ماجنارس 

نیدـلا حالـص  رـصانلا  کلملا  هکنآ  اـت  دوب  حـلاصلا  کـلملا  شدـنزرف  راـیتخا  رد  وا  زا  سپ  دوب و  دومحم  نیدـلا  رون  تسد  رد  هراومه 
هب سپـس  دوب ؛ نایبویا  رایتخا  رد  نانچمه  لوغم  ندـمآ  ات  دروآرد و  فرـصت  هب  زین  ار  انـسهب  ماش  دالب  فرـصت  ماـگنه  بویا  نب  فسوی 

مکحتسم رایسب  يژد  انسهب  دسیونیم : توقای  تفرگ . رارق  سیـس  ینمرا  ناهاشداپ  رایتخا  تحت  نآ  زا  دعب  و  دمآرد ...  نالوغم  فرـصت 
هک تسا  یجراخ  ثبش  نب  رصن  رهش  هک  تسا  موسیک  نآ  ياتسور  دراد و  ییاهاتـسور  تسا و  عقاو  طاسیمـس  شعرم و  کیدزن  دراد و 
هب تسا . بلح  یحاون  زا  زورما  دوب و  عقاو  دـنلب  یهوک  هبل  رب  رهـش  نیا  تشک . ار  وا  رهاط  نب  هللا  دـبع  درک و  جورخ  نومأم  راگزور  رد 

ربنم عماج و  دجـسم  نآ  رد  دراد ، عیـسو  ییاتـسور  رازاب و  و  کچوک ...  يرهن  اهناتـسوب و  تسا . يدنلب  راوتـسا و  هعلق  ءادفلا  وبا  هتـشون 
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. تسا یندشان  ریخست  عالق  زا  انسهب  هعلق  تسا . هار  زور  شش  ساویس  نآ و  نایم  تمعنرپ و  تسا  يرهش  تسا ،

. ثدح

زا ثدح  ژد  يرذالب ، هتـشون  هب  تسا . زیگنامغ  ربخ  هژیوب  ربخ ، يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  دنتفگیم ، اتادا  ار  نآ  یمور  هب  هک  ثدـح  هعلق 
طلـست نآ  رب  هیواعم  سپـس  درک . حتف  ار  نآ  منغ  نب  ضایع  يوس  زا  هملـسم  نب  بیبح  دش و  حـتف  رمع  دـهع  رد  هک  دوب  یعـضاوم  هلمج 

اب اجنآ  رد  ناناملسم  اریز  دندناوخیم ؛ همالسلا  برد  ای  همالّسلا  ار  نآ  نوگـش  يارب  دش و  هتفگ  ثدحلا  برد  هیما  ینب  دهع  رد  تفای و 
يرجه لاس 161  رد  دندرک . ناریو  ار  نآ  دنتخات و  ثدـح  رهـش  هب  نایمور  دـمحم  نب  ناورم  نامز  رد  دـندوب . هدـش  وربور  ییاهیراوشد 

ییاهربخ ثدح  رهش  هرابرد  دمآ و  یسابع  يدهم  دزن  وا  دید . ار  یناریو  ياهرهش  مور  دالب  زا  رذگ  ماگنه  ییاط  هبطحق  نب  نسح  يرمق 
نآ نتخاس  هب  ار  يدهم  داد و  يو  هب 

328 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نامتخاس یلو  دش ؛ زاغآ  ثدح  يزاسزاب  سپ  دنک . زاغآ  ار  ثدح  رهش  يانب  هک ...  داد  روتـسد  يو  هب  یـسابع  يدهم  درک . بغار  رهش 

روغث ياهرهـش  نامتخاس  راک  تراما و  هب  هک  ار  نامیلـس  نب  یلع  يداهلا ، یـسوم  لاس 169  رد  تفر . ایند  زا  يدـهم  هک  دوب  ماـمتان  نآ 
نامتخاس وا  درک و  بوصنم  نیرـسّنق  هریزج و  تموکح  هب  ار  یلع  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  وا  ياج  هب  درک و  لزع  دوب ، هتـشامگ 

نب بیسم  يداهلا ، یسوم  درک . ناریو  ار  رهش  ياهانب  زا  یـضعب  ناوارف  فرب  لاس 169  ناتـسمز  رد  یلو  دیناسر ؛ نایاپ  هب  ار  ثدح  رهش 
ار رهش  ات  داد  روتسد  نوراه  تفر و  ایند  زا  يداهلا  یسوم  نامز  نیمه  رد  یلو  داتسرف ، رهش  نآ  نامتخاس  يارب  ار  متاح  نب  حور  ریهز و 

ناوارف هاپس  اب  یمور  ناقیرطب  زا  یکی  نوراه ) نامز  نامه  رد   ) رهش يانب  زا  سپ  دنرامگب . نانابهاگن  نآ  رد  دننک و  مکحتـسم  دنزاسب و 
نب دمحم  هب  ياهمان  هرابود  دیشر  درک . ناریو  یلک  روطهب  ار  رهـش  دز و  شتآ  ار  رهـش  دجـسم  درک ، فرـصت  ار  رهـش  هلمح و  ثدح  هب 

هریزج و يزرم  ياهرهـش  زا  ار  ثدـح  هبذادرخ  نبا  درک . يزاـسزاب  ار  رهـش  وا  داد و  ناـمرف  ثدـح  يزاـسزاب  هب  ار  وا  تشوـن و  میهاربا 
هدرب مان  تسا ، ثدح  رگید  مان  هک  همالـسلا ، برد  زا  رابدنچ  هدرک و  طبـض  خسرف  جنپ  شعرم  ات  خسرف و  راهچ  هرطبز  زا  ار  نآ  هلـصاف 
نوچ لاس 343  رد  تسا . هدوب  يزرواشک  تخرد و  اب  نادابآ  کچوک و  يرهـش  مراهچ  نرق  زاغآ  رد  ثدح  يرخطـصا ، هتفگ  هب  تسا .

تفرگ و ار  نآ  قتـسمد ، یمور ، رادرـس  يدابآ  زا  سپ  درک ، مادقا  نآ  ترامع  هب  ینادـمح  هلودـلا  فیـس  دوب ، هدـش  ناریو  ثدـح  رهش 
شعرم : » دسیونیم ملاعلا  دودح  بحاص  تفرگزاب . نایمور  زا  ار  ثدـح  رگیدراب  يارب  یلو  تخیرگ ، درک و  اهر  ار  اجنآ  هلودـلا  فیس 

نب دوعسم  تسد  هب  ثدح  يرمق  يرجه  لاس 545  رد  ناور ». ياهبآ  رایسب و  تشک  اب  درخ  نادابآ و  مرخ و  تسا  كرهـش  ود  ثدح  و 
مامت نوچ  دوشیم  هتفگ  ءارمحلا  نآ  هب  دسیونیم : ثدح  فصو  رد  توقای  داتفا . مور  نایقوجلس  زا  نالسرا  جلق 

329 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نآ لحم  تفر و  نیب  زا  ثدح  اهدعب  دـنناوخ . کچوک ) ژوگ   ) بدـیحا ار  نآ  هک  تسا  یهوک  رب  نآ  هعلق  تسا و  گنر  خرـس  شکاخ 

. تسا هدوب  عقاو  تسا ، ناحیج  دور  ياههمشچرس  زا  یکی  هک  یلکنیا  کیدزن  زورما  يوسقآ  لحاس  رد  هک  دناهتفگ  یلو  دشن ؛ صخشم 

. شعرم

حارج نب  ةدیبع  وبا  دـنیوگ : تسا . هدـش  هتخاس  هیقینامرج  یمیدـق  رهـش  ياج  رد  هک  دـنتفگیم  دـندناوخیم و  نویـسارم  ار  نآ  نایمور 
كرت ار  ژد  نآ  شمدرم  هک  درک  حتف  رارق  نیا  رب  ار  رهـش  نآ  ژد  وا  داتـسرف و  شعرم  هیحان  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  دوب ، جبنم  رد  هک  ینامز 

دیزی نوچ  تشاذگ ...  ناگداپ )  ) ولخاس اجنآ  رد  ار  یهاپس  درک و  يزاسزاب  ار  شعرم  رهش  هیواعم  درک . بارخ  ار  رهش  سپـس  دنیوگ و 
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نب دمحم  يرمق  يرجه  لاس 75  رد  دندرک . چوک  نآ  مدرم  تفرگ و  ینوزف  شعرم  رهـش  رب  نایمور  ياهـشروی  تفر ، ایند  زا  هیواعم  نب 
رد یلو  دـنتفر ...  مور  لخاد  هب  دـندش و  جراخ  شعرم  زا  لاس  نیمه  يـالوالا  يداـمج  رد  ناـیمور  تفر ، یناتـسبات  ياـهگنج  هب  ناورم 

. دنتخیرگ دندروخ و  تسکش  نایمور  دندش و  زوریپ  ناناملسم  دمآ ، شیپ  شعرم  يارحص  رد  ناناملسم  نایمور و  نایم  هک  یگنج 
اجنآ هب  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  تخاس و  راوتـسا  درک و  يزاسزاب  ار  نآ  تفر ، شعرم  هب  کلملا  دبع  نب  دیلو  نب  سابع  دـعب ، یکدـنا 
ناریو ار  شعرم  نایمور  دوب ، صمح  مدرم  اب  گنج  مرگرـس  هک  دـمحم  نب  ناورم  نامز  رد  درک . انب  اـجنآ  رد  یعماـج  دجـسم  لـقتنم و 

ص329 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  دندرک ... 
نآ هب  نایمور  هاگنآ  دش ؛ دابآ  يزاسزاب و  رهـش  نآ  داتـسرف و  شعرم  رهـش  نتخاس  يارب  ار  یهورگ  دـش ، غراف  صمح  راک  زا  ناورم  ن 

درک و راوتـسا  تخاـس و  هراـبود  ار  شعرم  رهـش  یلع  نب  حـلاص  روصنم ، رفعج  وبا  تفـالخ  نارود  رد  دـندرک . شناریو  دـنتخات و  رهش 
دوزفیب و رهش  نآ  تازیهجت  رب  دیسر ، تفالخ  هب  يدهم  نوچ  تشامگ . اجنآ  رد  ار  یهاپس 
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دـمآ و شعرم  يارحـص  هب  هاپـس  رازه  داتـشه  اـب  مور ، روتارپما  لـیئاخیم ، ناـمز  نیمه  رد  درک . تیوقت  هشوت  حالـس و  اـب  ار  رهـش  مدرم 

یلو درک ، هرصاحم  ار  رهش  لیئاخیم  دنتسب . ار  اههزاورد  رهـش  مدرم  یلو  درک ...  هلمح  شعرم  رهـش  هب  تشک و  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ 
رد ناتـسوب و  لگ و  مامت  نآ  فارطا  و  تسا ...  هریزج  يزرم  ياهرهـش  ءزج  شعرم  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  تشگزاب . دـش و  فرـصنم 

همین رد  تسا . هتفرگ  رارق  مور )  ) نمشد نیمزرـس  ياهینادابآ  نآ  تشپ  رد  هک  تسا  يزرم  شعرم  همادق ، هتـشون  هب  تسا . طاحم  اههوک 
ار شعرم  نایمور ، لاس 337  رد  تسا . هدوب  يزرواشک  تخرد و  اب  ناداـبآ  کـچوک و  يرهـش  شعرم  يرمق ، يرجه  مراـهچ  نرق  لوا 

بحاص دـندش . طلـسم  شعرم  رب  رگید  راب  نایمور  اما  درک ؛ اـنب  لاس 341  رد  ار  نآ  ینادمح  هلودـلا  فیـس  نآ  زا  دـعب  دـندرک . ناریو 
هب نیرسّنق  ياهرهش  زا  ار  شعرم  یسدقم ، تسا . ناور  بآ  رایسب و  تشک  اب  نادابآ  کچوک و  يرهـش  شعرم  دسیونیم : ملاعلا  دودح 

جیلق شدنزرف  فرصت  رد  وا  زا  دعب  درک و  فرصت  ار  شعرم  لاس 541  رد  نالسرا  جیلق  نب  دوعسم  نیدلا  زع  ناطلس  تسا . هدروآ  رامش 
رد نیدـلا  رون  زا  سپ  درک ، فرـصت  ار  شعرم  دـش و  لخاد  وا  هطلـس  ریز  ياهرهـش  رب  یگنز  دومحم  نیدـلا  رون  هکنآ  اـت  دوب  نالـسرا 

يرهش دسیونیم : شعرم  فصو  رد  یسیردا  تفای . طلست  شعرم  رب  یبویا  نیدلا  حالص  هکنآ  ات  دوب  حلاصلا  کلملا  شدنزرف  فرـصت 
شعرم توقای ، هتـشون  هب  دـنیآیم . اجنادـب  دوس  ندرب  تراجت و  يارب  ناـناگرزاب  هک  دراد  يرازاـب  راوتـسا و  مکحم و  ییوراـب  اـب  تسا 

. مور دالب  ماش و  نایم  ياهزرم  رد  تسا  يرهش 
ناورم نوچ  تسا ، فورعم  یناورم  هب  هک  دراد  ییوراب  مه  نآ  هک  تسا  يژد  رهـش  نایم  رد  دـناهدنک . یقدـنخ  نآ  درگ  دراد و  وراب  ود 

هب هک  دراد  ياهموح  رهش  نیا  درک . يزاسزاب  ار  رهش  نیا  دیشرلا  نوراه  اهدعب  تسا . هدرک  انب  ار  نآ  رامح ) ناورم  هب  روهشم   ) دمحم نب 
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زا يرهـش  شعرم  دسیونیم : بابللا  زا  لقن  هب  ءادفلا  وبا  دراد . رارق  ثدح ) هزاورد   ) ثدـحلا باب  ترواجم  رد  تسا و  فورعم  هینوراه 
. دش ضرقنم  اهینامثع  تسد  هب  تلود  هکنآ  ات  دوب ، ناتسنمرا  تلود  فرصت  رد  ارهاظ  یبیلص  ياهگنج  زا  سپ  رهش  نیا  تسا . ماش 

. هینوراه

شعرم و برغم  رد  هینوراه  ارهاظ  تسین . مولعم  دـندوب ، عقاو  یبرز  نیع  شعرم و  نایم  ياههوک  رد  هک  ءادوسلا  هسینک  هینوراه و  لحم 
هدش هتخاس  هفیلخ  نیمه  نامز  هب  لاس 183  رد  تسا و  بوسنم  دیشرلا  نوراه  هب  نآ  هعلق  تسا . هتشاد  رارق  نآ  ات  هار  زور  کی  هلصاف  هب 
يارب یناـگداپ  اـجنآ  رد  نوراـه  يرذـالب ، هـتفگ  هـب  تـشاد . رارق  سوروـط )  ) ماّـکل هوـک  یبرغ  ياــههرد  زا  یکی  رد  هـعلق  نـیا  تـسا .

. درک انب  نارجاهم  نایوجگنج و 
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هینوراه و دسیونیم : هبذادرخ  نبا  دیناسر . نایاپ  هب  دوخ  تفالخ  رد  تخاس و  شردپ )  ) يدهم نامز  رد  ار  هینوراه  دیـشر ، هک  دـناهتفگ 
هدوب رانید  رازهدـص  دودـح  اهنآ  جارخ  هک  هدرک  ناـیب  يزرم  ياهرهـش  ءزج  ار  هینوراـه  همادـق ، تسا . عقاو  سوسرط  یلیم  تشه  رد  ... 

، نانابهزاورد ورزیت ، راوسکـباچ  ياـهکیپ  نارازگربخ ،)  ) ناـیهنم نارادـساپ ، ناـنابهاگن ، اهرهـش ، نآ  حالـصا  يارب  روبزم  جارخ  تسا .
 ... عالق و اههگنت و  ناگدنرادهگن 

ژد هینوراه  يرجه ، مراهچ  نرق  لّوا  همین  رد  تسا . هدروآ  رامش  هب  ماش  يزرم  ياهرهش  ءزج  ار  هینوراه  هتـسر ، نبا  تسا . هدشیم  جرخ 
نز و زا  ناملـسم  رازه  دصناپ  دـندرک و  بارخ  ار  ژد  نیا  يرمق  يرجه  لاس 348  رد  نایمور  تسا . هدوب  ماـکل  هوک  برغم  رد  یکچوک 
رد یـسیردا  دنک . يزاسزاب  ار  ژد  نآ  ات  داتـسرف  ار  هیوقرغ  شمالغ  ینادمح  هلودـلا  فیـس  سپـس  دـنتفرگ ، تراسا  هب  ار  كدوک  درم و 

یقاب نونکامه  هینوراه  توقای  هتشون  هب  تسا . ماّکل  ياههرد  زا  ياهرد  رانک  رب  یکچوک  ژد  دسیونیم : هینوراه  فصو  رد  مشش  نرق 
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نمرا دـالب  ياهرهـش  زا  هینوراـه  دـسیونیم : وا  تـسا . هدرک  دـییأت  ار  توقاـی  رظن  ءادـفلا  وـبا  دـشابیم . ناتـسنمرا  ياهرهـش  زا  تـسا و 
. تسا ناتسنمرا ) )

. ءادوسلا ۀسینک 

یکیدزن رد  عـقاو  میدـق و  يزرم  ياهرهـش  زا  دـنیوگیم ، هسینک  نآ  هب  رـصتخم  تروـص  هب  یهاـگ  هک  هایـس  هسینک  اـی  ءادوـسلا  ۀـسینک 
دننک راوتسا  يزاسزاب و  ار  نآ  ات  داد  روتسد  نوراه  تسا . هدوب  نایمور  ياهانب  زا  هدش و  هتخاس  هایس  گنس  زا  رهـش  نیا  تسا . سوسرط 

. اـیرد راـنک  رب  عـقاو  تـسا  يزرم  هناـخدور و  لـحاس  رب  تـسا  يژد  هـسینک  يرخطــصا ، هتــشون  هـب  دـنهد . رارق  نآ  رد  یناـیوجگنج  و 
ۀـسینک نآ  هب  هصیـصم . زرم  رد  تسا  يرهـش  هسینک  توقای  هتـشون  هب  دـشابیم . ناحیج  دور  تسا ، نآ  لحاس  رب  هسینک  هک  ياهناخدور 

. دشابیم نایمور  یمیدق  ياهانب  زا  تسا و  هایس  ياهگنس  رب  نآ  ناینب  نوچ  دناهتفگ ، ءادوسلا 

. یبرز نیع 

مداـخ یکرت  نامیلـس  وبا  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاـس 190  رد  یبرز  نیع  تسا . هدوب  فورعم  سبرزاـنا  هب  اهیبیلـص  دزن  هک  دوـب  ياهعلق 
هب دندوب ، هدـش  هریچ  هرـصب  طساو و  نایم  ياههحیطب  رب  هک  ار  نایطز  زا  یهورگ  یـسابع  هللااب  مصتعم  يرذالب ، هتـشون  هب  دـش . يزاسزاب 

ییحی نب  یلع  تسد  هب  هللا  یلع  لکوتم  تفالخ  رد  هک  تسا  یبرز  نیع  ّلت  یسرک  هیـسیس  هک  دنکیم  هفاضا  ومه  داد . چوک  یبرز  نیع 
نرق رد  دنادیم . ماش  ياهزرم  ءزج  ار  هبرز ) نیع   ) یبرز نیع  هبذادرخ ، نبا  دـندرک . بارخ  ار  نآ  نایمور  سپـس  دـش و  يزاسزاب  ینمرا 

عرز تشک و  لخن و  اب  دوب  يرهش  هبرز  نیع  يرمق ، مراهچ 
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همین رد  نایمور  درک . ریگتـسد  ار  وا  هفیلخ  دـضتعم  اما  دزیرگب ؛ مور  راید  هب  تشاد  دـصق  مداخ  فیـصو  هک  دوب  اجنیا  رد  رایـسب . هویم  و 
ات درک  نآ  جرخ  مهرد  نویلیم  هس  ینادمح  هلودـلا  فیـس  سپـس  دـندرک ، ناریو  ار  اجنآ  دـندش و  طلـسم  یبرز  نیع  رب  مراهچ  نرق  لوا 

اههویم و اب  تسا  يرهـش  یبرز  نیع  رد  ملاعلا  دودـح  بحاص  هتـشون  هب  دـندش . طلـسم  نآ  رب  نایمور  اددـجم  اما  دـش ، دابآ  هرابود  رهش 
توقای تسا . هدوب  تاریخرپ  رظنمشوخ و  ناوارف ، هویم  اب  روغ  هیحان  ياهرهش  هب  هیبش  يرهش  هبرز  نیع  مشش ، نرق  رد  هتسارآ . ياهتشک 

. دوریم رامشهب  ناتسنمرا  یحاون  زا  تسا و  هنمارا  تسد  رد  رهش  نیا  نونکامه  دسیونیم :

ماش روغث 
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. هصیّصم

راهچ داتشه و  لاس  رد  دسیونیم : يرذالب  تسا . هدشیم  بوسحم  مور  نیـشنفقسا  زکارم  زا  تسا و  نایمور  میدق  ياهانب  زا  رهـش  نیا 
یمیدق ژد  هیاپ  رب  يژد  دمآ و  هصیـصم  هب  هیکاطنا  زا  تفر ، یناتـسبات  ياهگنج  هب  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  هللا  دبع  هک  یماگنه  يرجه 

، دـنکیم هفاضا  يرذالب  تخاسب . اهنآ  يارب  ژد  هپت  زارف  رب  يدجـسم  و  داد ...  تنوکـس  نآ  رد  ار  نایرکـشل  زا  یهورگ  درک و  انب  اـجنآ 
دبع نب  رمع  داد . ار  ژد  تخاس  روتـسد  هللا  دبع  شرـسپ  هب  هک  دوب  ناورم  نب  کلملا  دـبع  درک ، انب  ار  هصیّـصم  ژد  هک  یناملـسم  نیتسخن 

رد ار  رگید  ياـهژد  ژد و  نیا  مدرم  ناـیمور  تساوـخیمن  نوـچ  دـنک ، ناریو  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  هصیـصم  هعلق  هب  شرفـس  رد  زیزعلا 
دصراهچ يارب  دیسر  تفالخ  هب  یسابع  روصنم  نوچ  دش . فرصنم  راک  نیا  زا  دنتفگ  وا  هب  ار  اهژد  هفسلف  یتقو  یلو  دنریگ ...  هرصاحم 

ناریو هلزلز  رثا  رد  شراوید  هک  ار  رهش  نآ  يزاسزاب  نارمع و  روتسد  يرمق  يرجه  لاس 139  رد  درک و  ررقم  ییایاطع  هصیصم ، یهاپس 
ياج هب  روصنم  روتسد  هب  انب  دناوخ . هرومعملا  ار  رهش  داد و  ناکسا  اجنآ  رد  ار  مدرم  لاس 141  رد  درک و  رداص  دوب ، هدش 
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راگزور رد  و  دنتخاس ...  رمع  عماج  دجـسم  ربارب  دنچ  یعماج  دجـسم  دوب ، هدش  لدـبم  ناناملـسم  هلغ  رابنا  هب  دوب و  ژد  رد  هک  ییاسیلک 

دور تسا و  هار  يراپاچ  لزنم  تفه  هصیّصم  ات  هنوردنکسا  زا  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  دش . مه  رتگرزب  نآ  عماج  دجـسم  یـسابع  نومأم 
هـصیّصم رد  دـنکیم ، هفاضا  تسا و  ایتسبـسبام  هصیّـصم ، مان  دـنکیم و  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  هصیّـصم  میدـق ) سماریپ  دور   ) ناحیج

روصنم ياهانب  زا  ار  هصیّـصم  رهـش  یبوقعی  دوشیم . هناوید  انایحا  هایـس و  مغلب  اب  هارمه  لاهـسا  هب  التبم  دریگب  هزور  ناتـسبات  رد  سکره 
دنلب هصیّـصم  رهـش  نیمز  هدش . هتخاس  گنـس  زا  یلپ  ودره  نایم  ناحیج و  دور  هرانک  رب  دنرهـش  ود  اّیبرفک  هصیّـصم و  دـنادیم . یـسابع 

هصیّصم و دنیبب . دناوتیم  دراد ، هلصاف  گنـسرف  راهچ  هک  ار  ایرد  کیدزن  ات  دشاب  هتـسشن  رهـش  هنیدآ  دجـسم  رد  یـسک  هچنانچ  تسا و 
هلودلا فیس  تسد  زا  ار  اهنآ  يرمق  يرجه  لاس 354  رد  مور ، هاشداپ  روفقن ، هکنآ  ات  دوب ، ناناملسم  تسد  رد  هتـسویپ  سوسرط  هنذا و 

رهش ره  دسیونیم : دنکیم ، دای  اهرهش  تایصوصخ  زا  یتقو  یـسدقم  دمآرد . ناتـسنمرا  تلود  فرـصت  هب  نآ  زا  سپ  تفرگ ، ینادمح 
لاس 531 رد  مور  تلود  هکنآ  ات  دوب  ناینمرا  فرصت  رد  هتـسویپ  هصیّـصم  ربب . ادخ  هب  هانپ  سپ  هصیّـصم  دننام  دشاب  ص »  » ود نآ  رد  هک 
هنذا و هب  ناتـسنمرا ، هاشداپ  نوال ، نب  حـیلم  نیدـلا  رون  لاس 568  رد  دـش . طلـسم  سوسرط  هصیّـصم و  هنذا و  ياهرهـش  رب  يرمق  يرجه 

تسا ماش  ياهزرم  زا  ناحیج  دور  رانک  رب  هصیّصم  توقای ، هتـشون  هب  تفرگ . نایمور  تسد  زا  ار  اهنآ  درک و  هلمح  هصیّـصم  سوسرط و 
هـصیّصم تسوا ...  دـنزرف  نویل و  نبا  تسد  رد  توقای ) نامز  رد   ) نونکا تسا و  عقاو  سوسرط  ربارب  مور و  نیمزرـس  هیکاطنا و  نایم  هک 

ياهناتسوب شفارطا  رد  تسا ، ماش  روهشم  ياهزرم  زا 
335 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هتخاس ار  نآ  هک  تسا  یسک  مان  هب  هزاورد  ره  تسا و  هزاورد  جنپ  وراب و  ياراد  رهش  دوشیم ، بورـشم  ناحیج  بآ  زا  هک  تسا  ناوارف 
رد دسریم . رانید  یس  هب  اهنیتسوپ  نآ  زا  کیره  تمیق  دوشیم . هدرب  اهاج  رگید  هب  هتفاب و  یصیّصم  ياهنیتسوپ  هصیّصم  رهـش  رد  تسا ،

ار نووالق و ...  ریما  رکـشل  همدـقم  رد  تفر ، ناتـسنمرا )  ) سیـس گنج  هب  رـصم  زا  سربیب  رهاظلا  کـلملا  يرمق  يرجه  نابعش 673  هام 
رصانلا کلملا  ناطلـس  نامرف  هب  یناروح  لاس 760  رد  دمآ . هصیّصم  هب  سربیب  سپـس  درک و  حتف  ار  اجنآ  دمآ و  هصیّـصم  هب  وا  داتـسرف ،

تسد رد  هصیّصم  ناینامثع  ندمآ  راک  يور  ات  سپ  نآ  زا  درک . فرصت  ار  هصیّـصم  و  سیـس و ...  ياهرهـش  کیلامم ) ناهاش  زا   ) نسح
. تسا هدوب  کیلامم  تلود 

. هنذا
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نآ هک  دوب  یگنس  یلپ  هصیّصم  هب  هنذا  هار  نایم  يرذالب  هتشون  هب  تشاد . رارق  سرس )  ) ناحیـس دور  رانک  رد  هصیّـصم  کیدزن  رهـش  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  ای 142  لاس 141  رد  هنذا  دـنیوگیم ، تسا . هدـش  هتخاـس  يرمق  يرجه  لاس 125  هب  لپ  نیا  دـنتفگیم . دـیلو  لپ  ار 

میلس وبا  تسدهب  هنذا  يرمق  يرجه  لاس 190  رد  تسا . هتشاد  هدهع  هب  ار  نآ  نامتخاس  یلع  نب  حلاص  یسابع ، روصنم  روتـسد  هب  ارهاظ 
قدنخ وراب و  نامز  نآ  رد  هنذا  دوب . نیما  تفالخ  راگزور  رد  لاس 194  رد  نآ  راک  مامتا  یلو  دش ، يزاسزاب  نوراه ، كرت  مالغ  جرف ،

ات نآ  هلصاف  تسا و  عقاو  هنذا ) دور  ای   ) ناحیـس دور  رانک  رب  منادا  مان  هب  رهـش  نیا  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  تسا . هتـشاد  هزاورد  تشه  و 
ار یبلاطم  نامه  زین  ءادفلا  وبا  توقای و  تسا . هدوب  نادابآ  کچوک و  يرهـش  مراهچ  نرق  لوا  همین  رد  تسا . يراپاچ  لزنم  هس  هصیـصم 

، دناهتفگ هنذا  هرابرد  اهنآ  زا  لبق  نانادایفارغج  هک 
336 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. دناهدرک دییأت 

. سوسرط

، يرذالب هتـشون  هب  درکیم . ظفح  ار  نآ  هدایپ  هراوس و  ياـهورین  زا  لکـشتم  دـنمورین  یناـگداپ  هک  دوب  یمالـسا  زرم  نیرتمهم  رهـش  نیا 
رد وا  تفر  نایمور  اب  گنج  هب  سوسرط  تمـس  زا  ناسارخ و ...  مدرم  زا  یهاپـس  اـب  يرمق  يرجه  لاس 162  رد  یئاـط  هبطحق  نب  نسح 
رد دیشرلا  نوراه  تفگ . نخس  اجنآ  رد  نایوجگنج  ندرامگ  سوسرط و  رهش  ندرک  مکحتـسم  نتخاس و  زا  یـسابع  يدهم  اب  تشگزاب 
وا دزاسب . ییاهانب  اجنآ  رد  دنک و  يزاسزاب  ار  سوسرط  رهش  هک  داد  روتسد  داتسرف و  یناتـسبات  ياهگنج  هب  ار  نیعا  نب  ۀمثره  لاس 171 

مدرم زا  یمازعا  نایهاپس  هورگ  نیتسخن  رهش ، يانب  زا  دعب  درپس ...  دوخ  مداخ  میلس ، نب  جرف  هب  ار  رهـش  نامتخاس  راک  دیـشر  روتـسد  هب 
، يزاـسزاب راـک  اـت  تـشادهگن  نیادـم  کـیدزن  ار  مود  هورگ  تـشاد . لیـسگ  سوـسرط  رهـش  هـب  دـندوب ، نـت  رازه  هـس  هـک  ار  ناـسارخ 

ياهنیمز میلـس  نب  جرف  درک . سوسرط  هناور  لاس 172  مرحم  رد  ار  اهنآ  هاگنآ  دـسر ؛ نایاپ  هب  سوسرط  دجـسم  نتخاس  تاماکحتـسا و 
رد داد . تنوکـس  اجنامه  رد  زین  ار  نایهاپـس  درک و  راذـگاو  عاطقا  هب  سوسرط  مدرم  هب  یحاسم و  ار  رهـش ) فارطا   ) هناخدور ود  ناـیم 
ات هنذا  زا  دسیونیم : هبذادرخ  نبا  دش . نوفدم  سوسرط  رد  تشذگرد و  نودـنذب  رد  تفر و  نایمور  گنج  هب  یـسابع  نومأم  لاس 218 
ود تسا ، گرزب  يرهش  سوسرط  يرخطصا ، هتشون  هب  تسا . هدوب  مسرات  یمور  هب  سوسرط  مان  تسا و  هار  يراپاچ  لزنم  جنپ  سوسرط 

ناوارف روبعلابعص  ياههوک  مور  زرم  ات  سوسرط  زا  تسا . نادابآ  رایسب  رهش  دنتسه . وجگنج  راکراوس و  شمدرم  دراد ، گنـس  زا  وراب 
. هدوب ناـیمور  ياهرهـش  زا  هک  تسا  هیملق  رهـش  سوـسرط  ياـههزاورد  زا  یکی  دـشاب . راوـس  رازه  نیدـنچ  سوـسرط  رد  دـنیوگ ، تسا .

جنپ وراب  ره  رد  هک  هتشاد  وراب  ود  سوسرط  رهش  هک  دناهتفگ  مه  ياهدع 
337 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هرگنک رازه  تشه  دوب ، رهـش  رواـجم  هک  لوا  يوراـب  رد  دوـب . هدـش  هدـنک  یقدـنخ  لوا  يوراـب  فارطا  رد  تسا و  هدوـب  نینهآ  هزاورد 
زاب اهنآ  زا  یضعب  هک  هدید  ار  هزاورد  دوخ 25  یمیدق ، يوراب  رد  هک  تسا  هتفگ  یکی  تسا . هتشاد  دوجو  جرب  دص  دودح  و  تافرـش ) )

. تسا نایمور  تسد  رد  اریز  میدرک ، يراددوخ  شنوماریپ  سوسرط و  ندرک  دای  زا  یتح  ام  دسیونیم : یـسدقم  دناهدوب . دودـسم  هیقب  و 
يا تفگ : روفقن  ناـشریما  دـنتفرگ ، ار  سوسرط  ناـیمور  یتقو  دـنکیم ، هفاـضا  یـسدقم  تسا . هدوب  اـجنآ  رد  سویکاد )  ) سوناـیقد ربـق 

سوسرط فصو  رد  یـسیردا  دیهد . سپ  ام  هب  ار  ام  ماش  دیهد و  همادا  ناتيروخرامـسوس  هب  دیدرگزاب و  دوخ  نیمزرـس  هب  ماش  ياهبرع 
سوسرط و نایم  دراد . ناوارف  تمعن  دابآ و  تراجترپ و  تسا  يرهش  هدش . هتخاس  گنس  زا  هک  وراب  ود  اب  تسا  یگرزب  رهـش  دسیونیم :
اب دربن  رد  هک  ینادـمح  هلودـلا  فیـس  ناـمز  زا  سوسرط  توقاـی ، هتـشون  هب  تسا . هدـش  بعـشنم  ماّـکل  زا  هک  تسا  ییاـههوک  مور  زرم 

بئاـصم و نمـشد  تسا . هدوب  ناـینمرا  ناـیمور و  تسد  رد  توقاـی ) ناـمز   ) زورما اـت  تخیرگ ، نیقراـفاّیم  هب  دروخ و  تسکـش  ناـیمور 
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نرق ینعی   ) دـعب نرق  کـی  درکن . راذـگورف  اـهنآ  ناـکدوک  ناـنز و  نتفرگ  زا  یتـح  تشاداور و  سوسرط  مدرم  رب  ار  يرایـسب  ياـهجنر 
رد زورما  دراد . رارق  ماش  يایرد  لـحاس  رب  تسا و  مور  دـالب  هیحاـن  زا  يزرم  روهـشم و  يرهـش  سوسرط  دـسیونیم : ءادـفلا  وبا  متـشه )

نایمور ناناملـسم و  نایم  هک  تسا  ییاههوک  مور  ياـهزرم  نآ و  ناـیم  تمعن و  یمرخ و  تیاـهن  رد  تسا  يرهـش  تسا . ناـینمرا  تسد 
شترامع دیدجت  دیشرلا  نوراه  یبارخ ، زا  دعب  تخاس و  ار  سوسرط  رهش  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یفوتـسم ، هللا  دمح  هتـشون  هب  تسا . لئاح 

یهوک رد  فهک  باحـصا  راغ  تسا و  هویم  هلغ و  شلوصحم  تسا ، لیام  یمرگ  هب  لدتعم و  رهـش  نیا  ياوه  دیـشک . وراب  ار  نآ  درک و 
، داتفا قافتا  یبیلـص  ياـهگنج  نآ  بقاـعتم  هک  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  رد  یقوجلـس  ناـکرت  روهظ  دراد . رارق  سوسرط  رهـش  دودـح  هب 

ریغص يایسآ  عاضوا 
338 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ار یقرـش  مور  نایهاپـس  دـش و  حـتاف  درگزالم  گـنج  رد  یقوجلـس  نالـسرا  بلآ  يرمق  يرجه  لاـس 463  راـهب  رد  درک . نوـگرگد  ار 
فرصت ار  یحیسم  ناتـسنمرا  تختیاپ  ینآ »  » رهـش لاـس 456  رد  تفرگ . تراـسا  هب  ار  مور  روتارپما  نژوید ، سوناـمور  درک و  راـمورات 

. درک
سوروط یناتـسهوک  هیحان  رد  ریغـص  ناتـسنمرا  ناینپور  تلود  نآ  ياـج  هب  درک و  ضرقنم  ار  میدـق  ناتـسنمرا  دـنورغب  تلود  هعقاو  نیا 
نایقوجلس سپنآ  زا  داتسرف و  ریغص  يایسآ  هب  ار  شملتق  نب  نامیلس  دوخ  يومع  رـسپ  نالـسرا  بلآ  درگزالم  حتف  زا  دعب  دش . لیکـشت 
یمالـسا کلامم  هزوح  رد  مور  دـالب  دـندیزگ و  تماـقا  ریغـص  يایـسآ  زکرم  دـنلب  تـالف  رد  دـندرک و  كرت  ار  ینیـشنرداچ  یناگدـنز 

دوخ تختیاپ  ار  رهـش  نآ  مه  يدنچ  دنتفر و  شیپ  هیقین  ات  يزوریپ  حتف و  اب  دندروآ و  يور  برغ  تمـس  هب  اجنآ  زا  نایقوجلـس  دمآرد .
رد هک  ار  هینوق  رهش  دنتـشگزاب و  ریغـص  يایـسآ  يزکرم  تالف  هب  هیقین  زا  اهیبیلـص  هلمح  نیلوا  رد  دنتفرن و  رتولج  اجنآ  زا  یلو  دنتخاس ؛

تلود دـندرک . يزیریپ  ار  مور ) هقجالـس   ) ریغـص يایـسآ  نایقوجلـس  تلود  دـنداد و  رارق  دوخ  تختیاـپ  دـندوب ، هدرک  حـتف  لاس 477 
هینوق هب  اـهلوغم  هلمح  اـب  لاـس 655  رد  هکنیا  اـت  تـشاد ؛ ماود  يرمق  يرجه  ات 700  لاـس 470  زا  ینعی  نرق  ود  زا  شیب  مور  هقجــالس 

ناتـسنمرا تلود  لیکـشت  اب  ریغـص  يایـسآ  تالف  رد  نایقوجلـس  روهظ  داتفا . قافتا  دادغب  حتف  زا  شیپ  لاس  کی  هعقاو  نیا  دـش . ضرقنم 
ار هیسیس »  » ای سیس »  » رهش تلود  ناتسنمرا ، تلود  سسؤم  نپور ، لاس 473  زا  سپ  یکدنا  دش . نراقم  سوروط  دالب  رد  یحیسم  ریغص 

لوغم موجه  ربارب  رد  تلود  نیا  دش . نییعت  ریغص  ناتسنمرا  یهاشداپ  هب  وئل  لاس 594  رد  دعب ، نرق  کی  داد و  رارق  دوخ  روشک  تختیاپ 
، دشیم بورشم  ناحیج  ناحیس و  دور  زا  هک  يایناتسهوک  یحاون  ات  هیسیس  زا  ریغص  ناتـسنمرا  دنام . یقاب  لاس 743  ات  درک و  يرادیاپ 

دالب هدمع  تمسق  سوسرط و  هنذا ، هصیصم ، ياهرهش  دیسریم و  مورلا ) رحب   ) هنارتیدم يایرد  هب  بونج  تمس  زا  تشاد و  دادتما 
339 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

. دوب ریغص  ناتسنمرا  تکلمم  لامـش  برغم و  یقوجلـس ، نیطالـس  ورملق  دشیم . بوسحم  تکلمم  نآ  ورملق  سوسرط  برغم  ات  یلحاس 
تردـق ندـش  داـیز  مـک و  اـب  تفاـییم و  رییغت  فـلتخم  ياـهنامز  رد  دـندرکیم  تموـکح  نآ  رب  مور  هقجالـس  هـک  ینیمزرـس  تعـسو 
بولغم یضعب  هک  رواجم  نیشنناملسم  کچوک  ياهروشک  عاضوا  یحیسم و  ریغص  ناتـسنمرا  تلود  تفرـشیپ  یقرـش و  مور  يروتارپما 

هب مود  نالـسرا  جلق  میـسقت  زا  دوب  مور  هقجالـس  ییاورنامرف  تحت  لاس 587  رد  هک  یمهم  دالب  یماسا  تشاد . طاـبترا  دـندش ، اـهیبیلص 
هینوق یماسا  هب  تختیاپ  ود  نایقوجلس  هطلس  تحت  نیمزرس  درک . میسقت  شرسپ  هدزای  نایم  ار  دوخ  روشک  لاس  نیا  رد  وا  دیآیم . تسد 

، هیلکارا هرقنا ،)  ) هیروگنا هیساما ، تاقوت ، رازـسوین ،) ای  راسکین   ) راسیکن ساویـس ، زا : دوب  ترابع  نآ  مهم  ياهرهـش  تشاد و  هیرـصیق  و 
تخت هب  لاس 616  رد  هک  مود  نالـسرا  جـلق  هون  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  دـش .) فورعم  ناتـسبلا  مان  هب  اهدـعب   ) ناتـسلبآ و  هدـکن )  ) هدـیکن

زین ار  بونیـس  رهـش  يو  داد . تعـسو  هنارتیدـم  يایرد  هایـس و  ياـیرد  لـحاوس  اـت  بونج  لامـش و  زا  ار  دوخ  تکلمم  تسـشن ، تنطلس 
هاشداپ نیا  تنطلس  هرود  دش . موسوم  وا  مان  هب  هک  درک  انب  ایالع  رد  یگرزب  ردنب  هنارتیدم ) يایرد   ) مورلا رحب  لحاس  رد  دش و  فرـصتم 
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گرم زا  دعب  لاس  یـس  تخاس . هزاوآدنلب  تفای ، تافو  اجنامه  تسیزیم و  هینوق  رد  هک  یمور ، نیدلا  لالج  فورعم  یفوص  راعـشا  ار 
نیطالـس نیرخآ  زا  رفن  راـهچ  اـما  دنتـسکش ، مهرد  ار  ریغـص  يایـسآ  هقجالـس  تنطلـس  لوغم  نایرکـشل  634 ق )  ) نیدـلا ءالع  ناطلس 

نایم مور  دالب  يرجه  لاس 700  رد  هکنیا  ات  دندوب  راک  يور  دـندوب  ناریا  ناناخلیا  ناگدـناشنتسد  لامع و  عقاو  رد  هک  مور  نایقوجلس 
دش . میسقت  دندوب ، یقوجلس  نیطالس  نامالغ  زا  لصا  رد  هک  نامکرت  هناگهد  يارما 

هرود رد  ریغـص  يایـسآ  ياهرهـش  زکارم و  زا  يرـصتخم  فـصو  هـب  مور  هقجالـس  ضارقنا  زا  دـعب  مور  تامیـسقت  هـب  نـتخادرپ  زا  لـبق 
: میزادرپیم مور  نایقوجلس  ییاورنامرف 

. هینوق

خاک  ) ارـسقآ رد  شناهاشداپ  دوب و  مور  زرم  رد  مالـسا  ياهرهـش  نیرتگرزب  زا  توقای ، هتـشون  هب  دوب . مور  هقجالـس  تختیاپ  رهـش  نیا 
لوق زا  وا  دنتشاد . تماقا  دیفس )

340 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
: دسیونیم دیعـس  نبا  لوق  زا  ءادفلا  وبا  دراد . رارق  رهـش  عماج  رانک  رد  ییاسیلک  رد  میکح  نوطالفا  هاگمارآ  هینوق  رد  دـسیونیم : يوره 

هینوـق رهـش  دراو  یبرغ  تمـس  زا  بآ  نـیا  دزیریم ، ورف  یبآ  نآ  زا  هـک  دراد  رارق  یهوـک  نآ  بوـنج  رد  تـسا و  یفورعم  رهــش  هینوـق 
رهـش هناـخدور  تسا . اـجنآ )  ) یـسرک تختیاـپ و  رهـش  نیا  دراد . رارق  خـسرف  هس  بیرق  تفاـسم  هب  ییاـهغاب  هوک  نآ  هنماد  رد  دوشیم .

رد طقف  تسا . هتفرگارف  ار  هینوق  درگادرگ  اههوک  اهغاب و  دهدیم . لیکشت  ياهچایرد  رهش  رانک  رد  دنکیم و  بورشم  ار  نآ  ياهناتسوب 
هب دسیونیم : یفوتسم  هللا  دمح  تسا . نیدلا  رمق  هب  فورعم  اجنآ  يولآدرز  تسا ، رایسب  هویم  هینوق  رد  تسین . هوک  غاب و  یلامـش  بناج 

گرزب یناویا  دوخ  نتـسشن  يارب  هعلق  نآ  رد  تخاس و  هدیـشارت  گنـس  زا  ياهعلق  اـجنآ  رد  نالـسرا  جـلق  ناطلـس  مور  هقجالـس  نارود 
دیدجت ار  رهش  يوراب  وا  يارما  یقوجلـس و  دابقیک  نیدلا  ءالع  ناطلـس  تشاذگ ، یناریو  هب  ور  هینوق  رهـش  يوراب  هعلق و  نوچ  تخاس و 

. تسوراب يدنلب  زگ  یـس  قدنخ و  قمع  زگ  تسیب  هک  دندروآرب  قدنخ  رعق  زا  هدیـشارت و  گنـس  زا  دـنلب  سب  ییوراب  دـندرک ، ترامع 
نیمأـت اـههوک  زا  رهـش  بآ  تسا . لدـتعم  رهـش  ياوه  تسا . دـننام  هعلق  یکـشوک  هزاورد  ره  زارف  رب  هک  دراد  هزاورد  هدزاود  وراـب  رود 

. تسا يراج  بآ  هلول  دنچ  دصیس و  نوریب  هب  دبنگ  زا  دناهتخاس و  گرزب  يدبنگ  یگزیکاپ  يارب  رهش  هزاورد  رد  بآ  نآ  رب  دوشیم و 
نونکا نآ  ارحـص و  بناـج  هب  یکی  فرط : ود  هب  دراد  ناوارف  ناتـسغاب  تسوـکین ، رایـسب و  تاـبوبح  رگید  هبنپ و  هلغ و  شتاـعافترا  رد 

. تسا دابآ  نآ  رهش و  هعلق  ياپ  فرط  هب  يرگید  تسا و  بارخ 
تبرت رباـکا  رازم  زا  دنـشاب و  تمحز  هب  اـهنآ  زا  هشیمه  تسا  ناـمارق  دحرـس  رب  رهـش  نوچ  دوش ...  لـصاح  وا  زا  عاونا  هب  هویم  روـگنا و 

گرزب و تسا  يرهش  دسیونیم : نآ  فصو  رد  هدید  ار  هینوق  رهش  دوخ  هک  هطوطب  نبا  تساجنآ . هرـس  سدق  یمور  نیدلا  لالج  انالوم 
تسا و عیسو  رایسب  هینوق  ياهنابایخ  دوشیم . هدرب  ماش  رصم و  هب  نآ  نیدلا  رمق  يولآدرز  دراد ، ناوارف  بآ  هویم و  غاب و  تخاسشوخ ،

فانصا دراد . یعیدب  بیترت  نآ  رازاب 
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نبا دوخ  ناـمز   ) هینوق نونکا  تسا . هدوب  ردنکـسا  هینوق ، یناـب  هک  دـناهتفگ  دـنراد . رارق  دوخ  صوـصخم  لـحم  رد  مادـک  ره  ناروهشیپ 
، تسوا روـشک  کـیدزن  هـک  رهـش  نـیا  هـب  یهاـگ  قارع  هاـشداپ  یلو  تـسا ...  ناـمارق  ریما  رـسپ  نیدـلا  ردـب  ناطلـس  ورملق  رد  هطوـطب )

لزنم تسا ، نادرمناوج  هورگ  زا  هک  هاـشملق ، نبا  ماـن  هب  یـضاق  هاـقناخ  رد  هینوق  رد  دـنکیم ، هفاـضا  هطوطب  نبا  دـنکیم . يزادـناتسد 
ع)  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  نآ  هلـسلس  هرجـش  اـی  توـتف  دنـس  تشاد ، درگاـش  يداـیز  هدـع  گرزب و  یهاـقناخ  وا  میدرک .

مدرم زا  یعمج  تسا ...  رهـش  نیا  رد  هدوب ، راوگرزب  يدرم  هک  انالوم  هب  فورعم  نیدلا  لالج  بطق ، حـلاص ، ماما  خیـش  تبرت  دـسریم .
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هیقف ربق  تسا ...  یگرزب  هاقناخ  انالوم  تبرت  رـس  رب  دـنوشیم ...  هدـناوخ  هیلـالج »  » وا ماـن  هب  دـننادیم و  وا  ناوریپ  زا  ار  دوخ  مور  دـالب 
هب ییاهرکشل  اجنآ  زا  دمآ و  هسروب  هب  درک  مور  راید  مزع  رومیت  نوچ  تسا . هینوق  رهش  رد  هدوب  انالوم  ملعم  دوشیم  هتفگ  هک  زین  دمحا 

رهش و قآ  فرط  هب  ار  راغوب ، ياغط  متسر ، ریما  رداهب و  هاشنامیلس  ریما  رداهب و  نیسح  ناطلـس  رومیت ، یماش ، هتـشون  هب  داتـسرف . فارطا 
رهش قآ  يوس  هب  سپـس  درک ، حتف  یحاون  نآ  رد  ار  هعلق  دنچ  دش و  هناور  مور  ياهرهـش  حتف  هب  زین  دوخ  رومیت  سپـس  درک . هناور  هینوق 

بـسا شامق و  لام و  نادنچ  هفحت ...  مسر  هب  یناما و  لام  مسا  هب  دمآ و  رومیت  تمدخ  هب  هینوق  فرط  زا  نامارق  دمحم  اجنآ  رد  دمآ ... 
. دروآ رومیت  تمدخ  هب  رتسا  و 

. هیرصیق

لامش زا  هک  قامریا ،) لزق   ) سیلاه دور  یقرش  هرانک  نامارق و  تلایا  قرشم  ینعی  ریغص ، يایسآ  زا  یتمـسق  يرمق  يرجه  متـشه  نرق  رد 
رهـش دـندرکیم . ییاورنامرف  نیرهنلا  نیب  ناریا و  رب  هک  دوب  لوغم  ناـناخلیا  هب  قلعتم  دیـسریم ، ناـحیج  دور  هب  دوب و  يراـج  بونج  هب 

نیمود مور  هقجالـس  نامز  رد  و  تشاد ) رارق  هیکوداپاک  میدق  تلایا  رد  هک   ) دوب هیرـصیق  ای  هیراسیق  نامارق ، تلایا  قرـشم  يزرم  هدـمع 
بوسحم مور  مهم  رهش 

342 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
دبع لاس 71  ناتـسبات  رد  تفرگ . مان  هیراسیق  دش و  هتخاس  مور ، روتارپما  سوتـسوگوا ، تسد  هب  رهـش  نیا  يدوعـسم  هتـشون  هب  دـشیم .

هب یناتسبات  ياهگنج  هب  هک  ماشه  نب  نامیلـس  يرجه  لاس 114  رد  درک . حتف  ار  هیراسیق  رهـش  دیـشک و  رکـشل  مور  هب  ناورم  نب  کلملا 
يرهـش هیراسیق  رد  دمآ و  اهزرم  بناج  هب  مور ، هاشداپ  سوروفکین ، يرجه  لاس 354  رد  تفر . شیپ  هیراسیق  ات  دوب  هتفر  مور  ياـهزرم 
نیدلا رون  هب  ار  هیراسیق  درک  میسقت  شنارسپ  نایم  ار  دوخ  روشک  دوعسم  نب  نالسرا  جلق  هک  لاس 587  رد  دمآ . دورف  اجنآ  رد  درک و  انب 

. تسشن تراما  هب  نایقوجلس ، تختیاپ  هینوق ، رد  ورسخیک  نیدلا  ثایغ  شرسپ  دوعسم ...  نب  نالسرا  جلق  تشذگرد  زا  سپ  داد . دومحم 
زا تشذگیم و  هیراسیق  زا  تفریم  يرگید  رهـش  هب  ردارب  ود  نآ  زا  یکی  هاگره  دوب . ساویـس  ارـس و  قآ  بحاص  نیدلا  بطق  شردارب 

دوخ تافرـصتم  هب  ار  هیراسیق  رهـش  تشک و  ار  دومحم  هاـگانب  نیدـلا  بطق  يزور  اـت  درکیم . یـسرپلاوحا  دومحم  نیدـلا  رون  شردارب 
تلود فرصت  رد  رهـش  نیا  سپـس  دندومن . فرـصت  ار  رهـش  دندرک و  هلمح  هیراسیق  هب  نویبیلـص  لاس 494  بجر  هاـم  رد  درک . هفاـضا 

نونلاوذ هب  ثرا  هب  رهش  نیا  اهدعب  نودلخ ، نبا  هتشون  هب  دمآرد . هیدنمشناد  يارما  کلمت  رد  نآ  زا  دعب  دوب و  سیس )  ) ریغص ناتـسنمرا 
یقوجلس ناهاشداپ  تختیاپ  تسا و  مور  نیمزرس  رد  عقاو  میظع  گرزب و  يرهش  هیراسیق  توقای ، هتشون  هب  دیسر . دنمشناد  نب  دمحم  نب 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  هیفنح  نب  دمحم  نادنز  لحم  دنیوگیم  هک  تسا  یهاگیاج  اجنآ  رد  تسا . هدوب  نالسرا  جلق  دالوا  زا  مور 
يارب ار  نآ  میکح  ساـنیلب  دـناهتفگ  هک  تسا  یماـمح  رهـش  نیا  رد  نینچمه  دراد ؛ رارق  نآ  رد  لاّـطب  دـمحم  وـبا  عماـج  دجـسم  هدوـب و 

: دسیونیم ءادفلا  وبا  تسا . هدرکیم  راک  غارچ  کی  اب  هک  تخاس  مور  رصیق  روتارپما 
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هللا دـمح  تساجنآ . رد  هنطلـسلا  راد  تسا و  يراوتـسا  هعلق  رهـش  نورد  اههمـشچ ، اهناتـسوب و  ناتخرد و  اـب  تسا  یگرزب  رهـش  هیراـسیق 
يوراب هعلق و  و  تسا ...  عقاو  بساجرا  هوک  ياپ  رد  رهش  دسیونیم : هیرصیق )  ) هیراسیق فصو  رد  تسا  ءادفلا  وبا  اب  رصاعم  هک  یفوتـسم 

هللا دمح  تسا . رانید  رازه  لهچ  دـص و  نآ  یناوید  قوقح  تسا . هتخاس  هدیـشارت  گنـس  اب  یقوجلـس  دابقیک  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  ار  نآ 
ياسیلک هوک  نآ  رب  تسین ...  یلاخ  فرب  زا  زگره  نآ  هّلق  تسا و  گرزب  سب  یهوک  تسا  مور  رد  هک  بساجرا  هوک  هک  دنکیم  هفاضا 

هدـمآ مور  دالب  هب  متـشه  نرق  رخاوا  رد  هک  هطوطب  نبا  دزیریم . مور  دـالب  هب  تسا و  يراـج  نآ  زا  ناوارف  ياـهبآ  دـناهتخاس ...  یگرزب 
تاقالم هب  وا  رهـش  نیا  رد  دـنزکرمتم . اجنآ  رد  قارع  ياهورین  هک  تسا  گرزب  يرهـش  و  قارع ...  هاـشداپ  عباوت  زا  هیرـصیق  دـسیونیم :
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ياهرهش زا  هیرـصیق  مهن  نرق  زاغآ  رد  تسا . هتفر  هدوب ، نوتاخ » اغط   » شایلـصا مان  هک  اغآ ،»  » مان هب  انترا  نیدلا  ءالع  ریما  نانز  زا  یکی 
. تسا هدروآ  ار  نآ  مان  اهراب  یماش  تسا و  هدرک  رخسم  ار  نآ  رومیت  ریما  هک  هدوب  ریغص  يایسآ  گرزب 

(. سوسیبارآ  ) ناتسلبآ

تروص هب  ار  نآ  ریغص ، يایسآ  ياههار  رکذ  رد  یسیردا  تسا . هدوب  یمور  يزرم  ياههعلق  زا  تسا و  عقاو  هیرصیق  قرـشم  رد  رهـش  نیا 
ار نیتسلبا  درک ، میسقت  شنارسپ  نایم  ار  شروشک  یتقو  دوعسم  نب  نالسرا  جلق  ناطلس  يرمق  يرجه  لاس 587  رد  تسا . هدروآ  هطسلبأ 
ود اب  ار  ورسخیک  نیدلا  ثایغ  تفرگ و  ناردارب  تسد  زا  ار  اهرهـش  همه  هاشنامیلـس  نیدلا  نکر  رتگرزب  دنزرف  یلو  داد ؛ نیدلا  ثیغم  هب 
رد تسا  يروهشم  رهـش  دسیونیم : رهـش  نیا  فصو  رد  توقای  داتـسرف . ناتـسلبآ  هب  دابقیک  نیدلا  ءالع  سوواکیک و  نیدلا  زع  شرـسپ 

رهـش سـسبا ، کیدزن  رهـش  نیا  تسا . یقوجلـس  نالـسرا  جـلق  دـنزرف  نآ ، هاـشداپ  تسا و  ناناملـسم  تسد  رد  نونکا  هک  مور  نیمزرس 
باحصا
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ار نانآ  دش و  وربور  نیتسلبا  رهش  رد  نالوغم  اب  دیشک و  رکشل  مور  دالب  هب  سربیب  ناطلس  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  دراد . رارق  فهک ،

هللا دـمح  دز . ودرا  مور  دـالب  زا  نیتـسلبا  هیراـسیق و  ناـیم  درک و  یـشکرکشل  ماـش  هب  ناـخ  رومیت  وـگنم  لاـس 680  رد  تسکـش . مهرد 
یفاکش ناتـسلبا  هوک  رد  هک  دنکیم  هفاضا  هتـسناد و  مجنپ  میلقا  زا  طسو  يرهـش  ار  نآ  هک  تسا  هدرب  مان  ردقنیمه  نیتسلبا  زا  یفوتـسم 

. دوشن روجنر  دنامب و  ناما  رد  فاکـش  نآ  لخاد  نفعت  يوب  زا  ات  دروخب  رینپ  نان و  البق  دیاب  دنک  روبع  دهاوخیم  نآ  زا  هکره  هک  تسا 
. تسا هدروآ  ناتسبلا »  » دیدج ظفلت  هب  ار  ناتسلبا  مه  یکرت  يامنناهج  تسین . دعب  عبانم  رد  یمسا  رگید  رهش  نیا  زا 

(. سوسیکم سیلوپوناین  یتسوژ   ) رهش ریق 

يرهـش رهـش ، ریق  دـسیونیم : هدرب و  مان  یفوتـسم  هللا  دـمح  طقف  رهـش  نیا  زا  دوب . عقاو  هیرـصیق  برغم  یلیم  داتـشه  رد  ابیرقت  رهـش  نیا 
هیحاـن ياهرهـش  زا  رهـش  ریق  ارهاـظ  تسا . راـنید  رازه  تفه  هاـجنپ و  شایناوید  قوقح  بوخ . ياوه  یلاـع و  تاراـمع  اـب  تسا  گرزب 

. تسا هتفریم  رامشهب  نامارق 

(. هیصاما  ) هیساما

لاس 587 رد  دوعـسم  نب  نالـسرا  جـلق  دـسیونیم : نودـلخ  نبا  تسا . هدوب  نانآ  یتموکح  زکارم  زا  مور  نایقوجلـس  ناـمز  رد  رهـش  نیا 
بحاص نامیلس  نیدلا  نکر  داتفا ...  شنادنزرف  نایم  قافن  نالسرا ، جلق  گرم  زا  دعب  یلو  داد ؛ دوخ  هدازردارب  ود  هب  ار  هیساما  راسکن و 

نآ دیشک و  رکشل  هیساما  راسکن و  هب  هاگنآ  تفرگ ، ناردارب  تسد  زا  ار  اهرهـش  همه  درک . تموکح  ردپ  ثاریم  ریخـست  دصق  هب  تاقوت 
فصو ار  نآ  یلو  دربیم ، مان  هیساما  زا  ریغص  يایسآ  ياههار  فصو  رد  یسیردا  درک . فرصت  زین  ار  رهش  ود 
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گرزب و يرهن  اهناتسوب و  اب  تسا  یگرزب  رهش  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  دوب  هدید  ار  هیساما  هک  یـسک  دسیونیم : ءادفلا  وبا  دنکیمن .

هایس يایرد  هب  درذگیم و  ایساما  رهش  دوخ  زا  هیساما  دور  دننکیم . باریـس  ار  عرازم  دنـشکیم و  بآ  بالود  اب  رهن  زا  راوتـسا ، ییوراب 
دابقیک نیدـلا  ءالع  ناطلـس  ار  رهـش  نیا  دـسیونیم : یفوتـسم  هللا  دـمح  دوشیم . تفای  هرقن  هناخدور  نیا  رد  دزیریم . بونیـس ) يایرد  )

دوخ هک  متـشه  نرق  حاّیـس  هطوطب  نبا  دراد . ياهزیکاـپ  شوخ و  ياوه  تسا و  هویم  عاونا  رهـش  نیا  لوصحم  درک . اـنب  دـیدجت  یقوجلس 
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دناهدرک بصن  رهـش  رانک  رب  هک  ییاهبالود  هلیـسو  هب  دراد و  ناوارف  هویم  تخرد و  غاب و  گرزب  رهـش  نیا  دـسیونیم : هدـید ، ار  هیـساما 
نیز جاح  تسا . لوغم ) ناناخلیا   ) قارع هاشداپ  ورملق  رد  دراد و  عیـسو  ياهرازاب  اهنابایخ و  هیـساما  دـننکیم . يرایبآ  ار  اههناخ  اـهغاب و 

تورث تسا . فورعم  اوه  توفص  بآ و  ترثک  هب  گرزب و  يرهـش  تسا : هتـشون  هیـساما  فصو  رد  مهدزای  نرق  رد  یناوریـش  نیدباعلا 
 ... تسا نآ  رد  بوخ  هناخ  باب  رازه  هد  کیدزن  وا ) نامز   ) نونکا تسا . عقاو  ناتسهوک  نایم  رد  دراد . رامشیب  تیعمج  ناوارف و 

ابلاغ دننابرهم و  نابیرغ  ارقف و  هب  تبـسن  نابزكرت و  شمدرم  تسا . ناوارف  شتالغ  تابوبح و  دراد ...  رامـشیب  ياهرهن  رایـسب و  تاغاب 
. تسا هدرک  انب  نآ  رد  یلاع  يدجسم  ینامثع  نیطالس  زا  یکی  دنايوسیع ...  بهذم و  یفنح 

. قذال

. تسا هدمآ  شمان  اررکم  یبیب  نبا  خیرات  رد  تسا و  هدوب  تیمهارپ  ییاج  مور  هقجالس  نامز  رد  دراد . رارق  هیساما  لامش  رد  رهـش  نیا 
اب گنج  هب  سپـس  درک ، حـتف  ار  قذال )  ) قیذـال هیلاـطنا و  تفرگ ، قنور  نیدـلا  ثاـیغ  تکلمم  راـک  یتقو  ییارـسقآ ، دومحم  هتـشون  هب 
هک تسا  هدرک  هراشا  هزادـنا  نیمه  لحم  نیا  هب  یـسیردا  دـش . دیهـش  راّفک  تسد  هب  قیذـال  کـیدزن  تفر و  سنازیب ، روتارپما  سویلیس ،

دالب هب  سطنب  يایرد  بونج  تمس 
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نیا تساهکوخ . رهـش  نآ  يانعم  دـناهدیمان و  مه  هلزوغنود »  » ار رهـش  نیا  دـسیونیم : قذال  فصو  رد  هطوطب  نبا  تسا . دودـحم  قذـال 
کی دراد . بوخ  ياهرازاب  بآرپ و  ياههمشچ  هتسارآ و  ياهغاب  هعمج و  دجـسم  تفه  تساهرهـش و  نیرتتیعمجرپ  نیرتهب و  زا  رهش 
یمور نانز  رتشیب  نآ  ناگدـنفاب  تسا . فورعم  یقذـال  هب  هچراـپ  نیا  تسا ...  ریظنیب  هک  دوشیم  هتفاـب  رهـش  نآ  رد  ياهبنپ  هچراـپ  عون 

دنزیهرپیمن تارکنم  زا  یحاون  نآ  مدرم  همه  هکلب  قذال ، مدرم  دنربیم ...  رسهب  ناناملسم  همذ  تحت  نانآ  زا  يرامشیب  هورگ  هک  دنتسه 
. تسا مور  دالب  نیطالس  نیرتگرزب  زا  یکی  جتنی ، ناطلس  قذال ، هاشداپ  ... 

. دنکیم فیرعت  دوب ، هدرک  شناهارمه  وا و  زا  هاشداپ  هک  یمرگ  ییاریذپ  زا  هطوطب  نبا 

(. نوسماس ای  نوصماص   ) نوسمس ردنب 

فورعم مهم و  ردانب  زا  مور  هقجالـس  تموکح  رد  دراد . رارق  هایـس  يایرد  راـنک  رد  دـنتفگیم ،  سوسیما  نآ  هب  اـهیمور  هک  ردـنب  نیا 
لحاس ات  ساویس  زا  هیدنمشناد  تیالو  ناخ ، وکاله  لوغم ، ناخلیا  دسیونیم : ییارسقآ  تسا . هدوب  هایس  يایرد  رانک  رد  ریغـص  يایـسآ 

رد جرموجره  ببس  هب  دعب  یکدنا  یلو  دشاب ؛ وا  ییاورنامرف  رقم  تاقوت  هک  دش  رارق  داد و  نیدلا  نکر  ناطلـس  هب  ار  نوسماس  بونیس و 
بونیـس و لحاوس  تاقوت و ...  ساویـس و  زا  هیدنمـشناد  تیالو   ) ار یتمـسق  دوش و  تمـسق  ود  تیالو  نیا  هک  دـش  نیا  رب  رارق  مور  دالب 

نیدـلا بذـهم  دورب  نوسماس  هب  ارـسقآ  زا  هک  تفرگ  میمـصت  نیدـلا  ریجم  یتقو  یلو  دوش ، بحاـص  هاـش  ریما  نیدـلا  ریجم  نوسماـس )
جارات هب  ار  رهش  برضلا  راد  يدوجوم  تیالو و  رهـش و  لصاح  درک و  تراغ  ار  نوسماس  لحاس  هناورپ  نیدلا  نیعم  دنزرف  کب  دوعـسم 

: دـیوگیم دیعـس  نبا  دـنراد . دـمآوتفر  اجنآ  هب  همیرک )  ) مرق ياـهیتشک  روهـشم و  تسا  ياهضرف  نوسماـس  ءادـفلا ، وبا  هتـشون  هب  درب .
. درذگیم نوسماس  زا  دیآیم و  ایساما  زا  هک  تسا  يدور  قرشم  رد  نوسماس 
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عقاو يدوگ  رد  ایرد و  لحاس  رب  رهـش  دناهدروآ . دـیدپ  ییاهناتـسغاب  اهناتـسوب و  اهتانق  نآ  بآ  هک  دراد  ییاهتانق  نوسماس  هک  دـناهتفگ 
رانک رب  دسیونیم : نوسماس  فصو  رد  یفوتسم  هللا  دمح  تسا . هدش  هدیشک  برغم  هب  قرـشم  زا  هک  تسا  یهوک  نآ  بونج  رد  تسا و 
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دنـسپلد سب  نآ  يومیل  دراد و  وکین  دـیدج و  یهاگرگنل  نوسماس  يراـصنا  یقـشمد  هتـشون  هب  تساـهیتشک . ردـنب  تسا و  مور  ياـیرد 
. تسا

(. رازسوین راسیکن ،  ) راسکین

، دیشک رکشل  مور  هب  نالسرا  بلآ  ناطلس  هک  یماگنه  ییارسقآ ، هتشون  هب  تسا . هدوب  یمهم  زکرم  مور  هقجالس  تکلمم  رد  رهـش  نیا 
جلق ییاورنامرف  نارود  رد  درک . ریسا  ار  ساویس  تاقوت و  راسکین ، دننام  نیمزرس  نآ  هعبات  ناهاش  روتارپما و  داد و  تسکـش  ار  مور  هاپس 

روتارپما سونایمرا ، درکیم  قالـشق  قالیی و  تارف  لحاس  رکب و  راید  اهر و  هریب و  یلاوح  رد  نالـسرا  جلق  یتقو  هاشنامیلـس  نب  نالـسرا 
، ساوس راسکین ، ياهرهـش  هب  ادـتبا  وا  درک . تکرح  ناناملـسم  نیمزرـس  دـصق  هب  ناوارف  گربوزاس  اب  هاپـس  رازه  تسیب  دـص و  اـب  مور ،

جلق ناطلس  يدنبمیسقت  رد  دعب  یکدنا  تسبن ، یفرط  یشکرکشل  نیا  زا  یلو  دش ، دراو  نایدنمشناد ، نیمزرـس  ياهرهـش  زا  تاقوت و ،... 
نیدلا نکر  فرـصت  هب  اهدعب  هک  دش  نالـسرا ، جلق  ياههدازردارب  زا  یکی  قرایکرب ، نیدـلا  رـصان  مهـس  راصح  ولیق  راسکین و  نالـسرا 

دش و وا  رابرد  هناور  ناطلس  رادید  مزع  هب  لوغم ) نارادرس  زا  یکی   ) نیجنیریا ناطلس ، وتیاجلا  تموکح  لاس  نیرخآ  رد  دمآرد . نامیلس 
هللا دـمح  دناتـس . مدرم  زا  ملظ  متـس و  هب  دروآرد و  دوخ  تیکلم  هب  ياهناهب  هب  ار  اجنآ  تاـیلام  درک و  قالـشق  راـسکین  رد  روبع  ماـگنه 

رانید رازه  تفه  داتشه و  دص و  نآ  یناوید  قوقح  دراد . رایسب  هویم  ناوارف و  ناتسغاب  تسا و  طسو  يرهش  راسکین  دسیونیم : یفوتـسم 
تسا .
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(. طاقود  ) تاقوت

زا سپ  هک  تسا  ییاهرهـش  زا  دوـب و  مور  هقجالـس  هعباـت  ياهرهـش  زا  یکی  تشاد و  رارق  هیـساما  هار  رـس  راـسکین  برغم  رد  رهـش  نـیا 
. درک راذگاو  نامیلـس  نیدلا  نکر  هب  نالـسرا  جلق  ناطلـس  ار  تاقوت  دمآرد . نالـسرا  بلآ  فرـصت  هب  درگزالم  رد  مور  هاپـس  تسکش 
. دنداد رارق  دوخ  تنطلس  زکرم  ار  تاقوت  دندمآ ، هیدنمشناد  تیالو  هب  هناورپ  نیدلا  نیعم  اب  نیدلا  نکر  ناطلس  یتقو  لوغم  هلمح  ماگنه 
. تسا يراوتسا  مکحم و  هعلق  ياراد  ساویـس و  هینوق و  نایم  مور  نیمزرـس  رد  تسا  یکچوک  رهـش  دسیونیم : تاقوت  فصو  رد  توقای 

تاقوت يوس  هب  لوغم  هدروختسکش  هاپـس  تسکـش ، مهرد  ناتـسلبا  رد  ار  لوغم  هاپـس  سربیب  ناطلـس  یتقو  يرمق  يرجه  لاس 676  رد 
ياهشروش ثداوح و  رد  اررکم  تاقوت  مان  تسشن . تنطلس  تخت  رب  دمآ و  هیراسیق )  ) هیرـصیق هب  سربیب  رهاظ  کلم  نانآ  لابند  هب  دمآ .

اهناتـسوب و خرـس ، كاخ  زا  ییاههوک  رد  طاحم  کچوک  تسا  يرهـش  تاـقوت  ءادـفلا  وبا  هتـشون  هب  تسا . هدـمآ  ناـناخلیا  هرود  رخاوا 
. دراد کچوک  یلو  ابیز ، ياهعلق  مرگ . هن  درس و  هن  تسا ؛ لدتعم  شیاوه  دراد . وکین  ياههویم 

. ساویس

میسقت رد  دمآرد . نایقوجلـس  فرـصت  هب  درگزالم  گنج  رد  هک  تسا  ییاهرهـش  زا  تسا و  هدوب  مور  هقجالـس  مهم  زکارم  زا  رهـش  نیا 
دمآ ساویس  هب  نامرف  قبط  وتاخیگ  هدازهاش  لاس 685  رد  درپس . هاشکلم  نیدلا  بطق  هب  ار  ارسقآ  ساویس و  نالـسرا ، جلق  مور  تکلمم 

دیـسر و مور  تنطلـس  هب  مود  تبون  يارب  زرمارف  نب  نیدلا  ءالع  ناطلـس  ناخ ، نازاغ  تموکح  نارود  رد  دش . دراو  هیرـصیق  هب  سپـس  و 
ار اهرهش  کیکی 
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کـچوک و ياهعلق  اـب  هدوب  روهـشم  گرزب و  يرهـش  ساویـس  ءادـفلا ، وبا  هتـشون  هب  دـمآ . ساویـس  رهـش  هب  دروآرد و  دوـخ  تعاـطا  هب 
زا ساویـس  دـسیونیم : دیعـس  نبا  لوق  زا  وا  تسا . هتـشاد  رهـش  یگنـسرفمین  رد  گرزب  يرهن  و  كدـنا ، ناتخرد  یلو  بآ ، ياههمـشچ 

. تسا هدوب  درـس  رایـسب  ساویـس  ياوه  هدش . عقاو  موّرلا  نزرا  نآ  قرـشم  رد  هدوب ...  يروهـشم  رهـش  شناناگرزاب  دزن  رد  دالب و  تاهما 
یقوجلـس دابقیک  نب  نیدلا  ءالع  ناطلـس  هک  دوب  یناریو  هب  ور  رهـش  يوراب  تسا ...  مجنپ  میلقا  زا  ساویـس  دسیونیم : یفوتـسم  هللا  دمح 

هطوطب نبا  دنروآیم . اجنآ  زا  تسا و  روهـشم  یـساویس  فوص  تسا . هبنپ  هویم و  هلغ و  نآ  لصاح  تخاس ...  هدیـشارت  گنـس  اب  ار  نآ 
هیحان نیا  رد  وا  تاکلمتـسم  نیرتهب  و  ناناخلیا )  ) قارع هاشداپ  ورملق  ءزج  ساویـس  دسیونیم : هدید  ار  ساویـس  رهـش  متـشه  نرق  رد  هک 

هک دراد  ةدایـسلا  راد  مان  هب  مه  يدـننامهسردم  هناخ  دراد . تیعمجرپ  ياهرازاب  عیـسو و  ياهنابایخ  هک  زاسشوخ  تسا  يرهـش  تسا ... 
هدروآ دوخ  باتک  رد  وا  زا  ار  اهنآ  ییاریذپ  رهـش و  نادرمناوج  ياههورگ  زا  مه  یفـصو  هطوطب  نبا  دننکیم . لزنم  نآ  رد  تاداس  طقف 

رد ساویس  رهـش  هب  هکنیا  زا  سپ  رومیت  دسیونیم : دربیم و  مان  ساویـس  رهـش  زا  اررکم  مور  دالب  هب  رومیت  ریما  تکرح  رد  یماش  تسا .
گرزب و یقدـنخ  نآ  هلبق  یلامـش و  یقرـش و  بناج  رد  دراد و  راوتـسا  دـنلب و  تیاغ  هب  يراصح  رهـش  هک  دـش  هجوتم  دیـسر ، مور  زرم 

يریما مردـلیا ،)  ) دـیزیاب موردـلیا  فرط  زا  تسا . ندز  بقن  لباق  دوب ، هدز  هدرپارـس  اجنآ  رد  هک  رهـش  یبرغ  فرط  یلو  تسا ...  بآرپ 
. درکیم تمواقم  دوب و  رهش  رد  راوس  رازه  راهچ  اب  مانیفطصم 

هدجه تدـم  دـننک ...  تسرد  رهـش  راصح  لباقم  رد  اهجرب  دـننک و  بصن  قینجنم  هداّرع و  رهـش  راصح  فارطا  رد  هک  داد  نامرف  رومیت 
ار رهـش  يوراب  قینجنم  اب  دننک و  نشور  شتآ  بقن  رد  هک  داد  نامرف  رومیت  دش . هدز  رهـش  راصح  فارطا  رد  اهبقن  ات  دـندرک  نینچ  زور 

دش . وا  میلست  رهش  دمآرد و  خاروسخاروس )  ) یلابرغ تروص  هب  ات  دیبوک 
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(. دیفس رهش   ) رهش قآ 

رهش و نیا  نایم  يارحص  دراد . رارق  هراز  رهش  یقرشلامش  رد  یقرـش ...  راصح  هرق  یبرغ  بونج  رد  یلوتانآ ، یقرـشلامش  رد  رهـش  نیا 
لوغم زا  لبق  عبانم  رد  رهش  نیا  مان  دندیمانیم . رهش  قآ  يارحص  ار  زورما  يرهـشوس  و  ياچ ) تکلک   ) قامریا تکلک  فورعم  هناخدور 

نایبویا و زا  دابقیک ، نب  ورسخیک  نیدلا  ثایغ  دنتفر ، مور  دالب  هب  لوغم  يرمق  يرجه  لاس 641  رد  دسیونیم : نودلخ  نبا  تسا . هدماین 
رد دش . مزهنم  دیدرگ ، وربور  نالوغم  اب  ناجنزرا  رهش  قآ  رد  شرکشل  همدقم  نوچ  تساوخ ...  يرای  دندوب  وا  رواجم  هک  یناکرت  رگید 
رد تسا ...« : هدروآ   1299 لاس 698 / ياهدادیور  رد  ار  نآ  مان  هک  تسا  یخروم  نیتسخن  هللا  لضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  لوغم  نارود 

میلقا زا  ارسقآ  دسیونیم : رهش  قآ  فصو  رد  یفوتسم  هللا  دمح  رابنیتسخن  نانادایفارغج ، زا  و  داتفا » تاقالم  ناجنزرا  رهش  قآ  يارحص 
( ولنویوق قآ  ولنویوقارق و   ) نامکرت ياههلالس  ییاورنامرف  رد  رهشقآ  مان  تساجنآ . یگنسرف  تفه  رب  ناجنزرا  رهش  قآ  تسا ...  مراهچ 
هب دوب ، هدش  ینامثع ) هاشداپ   ) يزاغ ناخ  دارم  ناطلـس  داماد  هک  نامارق  ناریما  زا  یکی  کیب ، یلع  يوس  زا  اهدعب  رهـش  قآ  تسا . هدمآ 

؛ دروآرد ناریا  هاپس  فرصت  هب  ار  رهـشقآ  ازریم  لیعامـسا  شدنزرف  لوا ، بسامهط  هاش  نامز  رد  دش . هدیـشخب  وا  رتخد  هب  هیرهم  ناونع 
. دیشخب دندوب ، هدمآ  وا  رابرد  هب  ناوارف  يایاده  اب  هک  شدنزرف ، مانورسخیک و  هب  نآ  عباوت  اب  ار  اجنآ  بسامهط  هاش  دعب ، یکدنا  یلو 

(. هایس هعلق   ) راصح هرق 

نارگید هللا و  دمح  هک  رگید  عالق  اب  هعلق  نیا  ات  هدـیمان  تلود  راصح  هرق  ار  نآ  یبیب  نبا  دوب . عقاو  رهـش  قآ  یبرغ  لامـش  رد  هعلق  نیا 
( هرقنا  ) هیروکنا دودح  هب  ناوارف  هاپس  اب  كرت ، نارس  زا  یکی  يرمج  هب  ورسخیک  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  هلمح  رد  دوشن . هابتـشا  دناهدروآ ،
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هاگیاپ مایا  نآ  رد  هک  تلود ، راصح  هرق  هب  اجنآ  زا  دمآ و 
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ناجنزرا رهـش  قآ  دودـح  هب  هک  هینومیل  راصح  هرق  مان  اب  تلود  راـصح  هرق  زا  یفوتـسم  هللا  دـمح  درک . حـتف  ار  نآ  هلمح و  دوب ، يرمج 
جاز ندعم  نوچ  هدمآ ، دیفـس  باز  ینعی  باش »  » هب بوسنم  نیباش » راصح  هرق   » مان اب  امنناهج  رد  راصح  هرق  هعلق  تسا . هدرک  دای  تسا 

. تسا هدوب  هعلق  نآ  یلاوح  رد  يدیفس 

. ناجنزرا

بلآ نامز  رد  مالـسا  دالب  هب  نایمور  تالمح  رد  رهـش  نیا  مان  دوب . عقاو  تارف  دور  تسار  لـحاس  رد  مورلا و  نزرا  برغم  رد  رهـش  نیا 
نمچ یسای  رد  ار  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ناطلـس  یقوجلـس ...  دابقیک  نیدلا  ءالع  ناطلـس  دسیونیم : ییارـسقآ  تسا . هدمآ  نالـسرا 

کمک هب  دابقیک ، نیدلا  ءالع  لاس 625  رد  تسا . هدمآ  مور  هقجالـس  ییاورنامرف  نارود  رد  اررکم  ناجنزرا  مان  داد . تسکـش  ناجنزرا 
روهشم تفاطل  هب  هزیکاپ و  کچوک و  يرهش  دسیونیم : ناجنزرا  فصو  رد  توقای  درک . فرصت  ار  ناجنزرا  رهـش  هاش  مارهب  رـسپ  دواد 

رثکا تسا . کیدزن  موّرلا  نزرا  هب  هدش و  عقاو  طالخا  مور و  نایم  هک  تسا  ناتـسنمرا  ياهرهـش  زا  تیعمجرپ و  تکرب و  ریخرپ و  تسا .
اجنآ رد  داسف  قسف و  رمخ و  برش  دنیآیم . رامشهب  اجنآ  فارـشا  زا  دنراد و  تنوکـس  زین  ناناملـسم  اجنآ  رد  دنتـسه و  هنمارا  نآ  مدرم 

درک و شترامع  دـیدجت  یقوجلـس  دابقیک  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  تسا . مراهچ  میلقا  زا  ناجنزرا  یفوتـسم  هللا  دـمح  هتـشون  هب  دراد . جاور 
هبنپ و هویم و  هلغ و  شلـصاح  درذـگیم . نآ  رانک  زا  تارف  بآ  تسا . بوخ  تیاغ  هب  شیاوه  تخاس . هدیـشارت  گنـس  اب  ار  نآ  يوراب 
رد دسیونیم : ناجنزرا  فصو  رد  هطوطب  نبا  تسا . رانید  دصناپ  رازه و  ود  ناموت و  هس  یـس و  شایناوید  قوقح  تسا و  ناوارف  روگنا 

. دـنیوگیم نخـس  یکرت  هب  رهـش  نیا  ناناملـسم  دنتـسه و  ینمرا  ناداـبآ  گرزب و  رهـش  نیا  هنکـس  تیرثـکا  تسا . قارع  هاـشداپ  ورملق 
تسا سم  نداعم  بوخ و  ياههچراپ  بترم و  ییاهرازاب  ياراد  ناجنزرا 
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، دوب هدرک  نایصع  هک  دوخ  نارس  زا  یکی  شیملوس ، لابند  هب  ناپوچ  ریما  لاس 798  رد  دنزاسیم . زوسهیپ  فلتخم و  فورظ  سم  زا  هک 

. دروخیم مشچ  هب  اررکم  ناجنزرا  مان  ریغص  يایسآ  مور و  ياهرهش  هب  رومیت  ریما  تالمح  رد  دمآ . ناجنزرا  يارحص  هب 

. مورلا نزرا 

هتـشاد و رارق  مراـهچ  ناتـسنمرا )  ) هینمرا رد  ـالقیلاق  هقطنم  هبذادرخ ، نبا  هتـشون  هب  تسا . هدوـب  هیکیلیک )  ) ـالقیلاق هقطنم  زکرم  رهـش  نیا 
اهیناــنوی نرک و  اــهینمرا  ماــن ، نـیمه  هــب  بارعا  ار  مورلا  نزرا  تــسا . هدوــب  مراــهچ  ناتــسنمرا  رد  زین  موّرلا  نزرا  نآ  زکرم  عبطلاــب 
نیرتگرزب نالسرا ، جلق  ناطلس  گرم  زا  سپ  دوب . نانآ  مهم  زکارم  زا  رهش  نیا  مور  هقجالس  ییاورنامرف  رد  دندیمانیم . سیلپویسودوئت 

لاس 625 رد  درک . راذگاو  لرغط  نیدلا  ثیغم  شردارب  هب  تفرگ و  ار  مورلا  نزرا  درک ، جرگ  راید  مزع  هاشنامیلس  نیدلا  نکر  وا  دنزرف 
تعاطا هب  دوب ، دابقیک  يومع  رـسپ  هک  مورلا  نزرا  بحاص  یلو  دـندرک ، هرـصاحم  ار  مورلا  نزرا  رهـش  دابقیک  هاش و  دوواد  نیدـلا  ءالع 

زا دراد . يراوتـسا  هعلق  طالخ و  کیدزن  تسا  يروهـشم  رهـش  مورلا  نزرا  توقای  هتـشون  هب  دـمآرد . هاـشمزراوخ  نیدـلا  لـالج  ناـطلس 
وجیاب يرادرس  هب  لوغم  هاپس  يرمق  يرجه  لاس 656  رد  تسا . ناریو  رهاظ  رد  توقای ] نامز   ] نونکا اما  تسا ، هینیمرا  یحاون  نیرتمیدق 

لاس رد  دش . هدیشک  یناریو  هب  مورلا  نزرا  هلمج  زا  اهرهش  یلو  دمآ ؛ ارسقآ  هب  درک و  روبع  مورلا  نزرا  زا  دیـشک و  رکـشل  مور  دصق  هب 
نامز رد  درک . بوسنم  هیلاطنا  لـحاس  اـت  مورلا  نزرا  ییاورناـمرف  هب  ار  رومتـشاط  مور ، زا  تشگزاـب  ماـگنه  وتاـخیگ  لوغم  ناـخلیا   691

دلج 1 یمالسا  ياهروشک  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تنطلس
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نزرا ینارمکح  هب  ار  وا  لوغم  ناخلیا  دیـسر . مور  هقجالـس  تنطلـس  هب  مودراب  يارب  زرمارف  نب  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  لوغم ، ناـخ  نازاـغ 
القیلاق هک  دـنکیم  لقن  یناهفـصا  بتاک  دامع  زا  ءادـفلا  وبا  درک . بوسنم  بونیـس  لحاس  ات  رکب  راید  دودـح  هیلاطنا و  لـحاس  اـت  مورلا 

همشچرس نآ ، یقرشلامش  قرـش و  رد  تسا و  مور  دالب  زرم  نایاپ  موّرلا  نزرا  هک  دیوگیم  دیعـس  نبا  لوق  زا  تسا و  موّرلا  نزرا  نامه 
ییاسیلک رهش  نیا  رد  تسا . مراهچ  میلقا  زا  مورلا  نزرا  دسیونیم : تسا  ءادفلا  وبا  اب  رصاعم  هک  یفوتسم  هللا  دمح  تسا . عقاو  تارف  دور 

نآ رطق  زگ  هاجنپ  رد  زگ  هاجنپ  هک  هدوب  یلاع  يدبنگ  اسیلک  نیا  رد  تسین و  نیمزرـس  نآ  رد  یترامع  نآ  زا  رتیلاع  هکنانچ  میظع ، تسا 
دورف دـننکیم  ترامع  ار  نآ  هچره  هکناـنچ  دـمآ ، دورف  ص )  ) لوسر ترـضح  تدـالو  بش  رد  دـبنگ  نآ  قاـط  زا  یتمـسق  تسا . هدوب 

هبعک دننامه  ار  نآ  دناهتخاس و  ناناملـسم  هبعک  ضرع  لوط و  هب  يدجـسم  اسیلک ، نآ  ربارب  رد  ددرگیمنزاب . تسخن  لاح  هب  دـیآیم و 
زین رهـش  نیا  میتفر . مورزرا  رهـش  هب  ناجنزرا  زا  دـسیونیم : هطوطب  نبا  تسا . رانید  رازه  ود  تسیب و  رهـش  نیا  یناوید  قوقح  دـننادیم .

ناریو رهـش  ناگرزب  زا  هفیاط  ود  نایم  تافالتخا  لیلد  هب  نآ  ياهتمـسق  رتشیب  اما  تسا ، گرزب  يرهـش  قارع و  هاـشداپ  تموکح  تسخن 
رومیت ریما  یماش ، هتـشون  هب  دراد . وم  ناتخرد  رجـشم و  ياهغاب  نآ  ياـههناخ  رتشیب  درذـگیم و  رهـش  نیا  طـسو  زا  رهن  هس  تسا . هدـش 

اجنآ دودح  رد  هعلق  هک  ناجنزرا ، هب  سپـس  دمآ و  مورزرا  هب  ادـتبا  خاماک  هعلق  حـتف  يارب  دوخ  هار  رد  درک ، مور  دـصق  هک  مودراب  يارب 
. تفر دوب ،

درگزالم

نرق لّوا  همین  رد  درگزالم  يرخطصا  هتشون  هب  تشاد . رارق  تارف  دور  یقرش  ياههخاشرس  زا  یکی  سانسرا  هناخدور  رانک  رد  رهش  نیا  . 
ياهرهش زا  مراهچ 
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تمعناب ییاج  دراد و  وجگنج  ینامدرم  نایمور . ربارب  رد  تسا  يرغث  دـسیونیم : ملاـعلا  دودـح  بحاـص  تسا . هدوب  ناداـبآ  کـچوک و 

. رایسب ناتسغاب  هاگربنم و  دنچ  وراب و  اب  تسا  يرهش  تسا . هعدرب  یحاون  زا  هینیمرا و  ءزج  درگزالم  یسدقم ، هتشون  هب  تسا .
. دوب نایمور  تسد  رد  رهش  ود  نیا  دیشک  رکـشل  درگزالم  هینیمرا و  هب  یتقو  یقوجلـس  لرغط  دراد . رارق  رازاب  رانک  رد  نآ  عماج  دجـسم 
تراغ و ار  نآ  فارطا  دالب  یلو  دـشن ، نآ  نتفرگ  هب  قفوم  ارهاظ  درک ، هرـصاحم  ار  نآ  لرغط  دوب . يراوتـسا  رهـش  ناـمز  نآ  درگزـالم 
هب زین  ار  روتارپما  دـش و  زوریپ  مور ، روتارپما  مراهچ ،)  ) سونامور هاپـس  رب  درگزالم  رد  نالـسرا  بلآ  ناطلـس  لاـس 463  رد  درک . ناریو 

ياهرهـش دننامه  ینادابآ  یگرزب و  یکچوک و  رظن  زا  ترجزانم  دـسیونیم : یـسیردا  داتفا . نایقوجلـس  تسد  هب  رهـش  تفرگ و  تراسا 
درجزانم دـسیونیم : درگزالم  فصو  رد  توقای  دـندابآ . تمعنرپ و  یگمه  تسین و  اهنآ  ناـیم  یتواـفت  تسا و  نزرا  يوشن و  سیلدـب ،

ءادـفلا وـبا  دنتـسه  یمور  ینمرا و  نآ  مدرم  تـسا و  هـینیمرا  ياهرهـش  رامـش  رد  مور ، نیمزرـس  رد  طـالخ  دـننام  تـسا  يروهـشم  رهش 
هللا دمح  هتشون  هب  درادن . تخرد  یلو  تسا ، ییاههمـشچ  نآ  رد  تسا . هایـس  گنـس  زا  ییاهانب  اب  کچوک  يرهـش  درجزالم  دسیونیم :

قوقح تسا . شوخ  نآ  ياوه  تسا و  یبوـخ  ياـج  هک  دراد  راوتـسا  گرزب و  ياهعلق  نوـنکا  تسا ، مراـهچ  میلقا  زا  رهـش  نیا  یفوتـسم 
. تسا رانید  رازه  هدراهچ  شایناوید 

ریغص يایسآ  نامکرت  هناگهد  ياهنیشنریما 

هراشا
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. تسا هدوب  یکی  ابیرقت  ریغص  يایسآ  رد  مور  نانوی و  میدق  تالایا  دودح  اب  يرجه  متـشه  نرق  رد  نامکرت  هناگهد  ياهنیـشنریما  دودح 
نیشنریما هناگهد ، ياهنیشنریما  نیرتگرزب 
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زا رهـشریق ، هیرـصیق و  ياهرهـش  رد  ناناخلیا  تکلمم  هب  یقرـشلامش  زا  یلدـمحا ، لزق  تیـالو  هب  لامـش  زا  هک  تسا  ناـمارق  تیـالو ) )
مان تسا . دودحم  هکت  دـیمح و  نایمرک ، یلنامثع ، تایالو  هب  برغم  زا  و  هیـسیس )  ) ریغـص ناتـسنمرا  هب  قرـشم  زا  مور ، يایرد  هب  بونج 

تبسانم هب  هک  دوب  هدنرال  رهش  تیالو  نیا  زکرم )  ) یسرک تسا . ذوخأم  دنتشاد ، تماقا  هیحان  نآ  رد  هک  ینمکرت  هلیبق  مان  زا  تیالو  نیا 
ات هرقنا  زا  دسیونیم : دربیم و  مان  ریغص  يایسآ  ياههار  فصو  نمـض  هدنرال  رهـش  زا  یـسیردا  دشیم . هدیمان  زین  نامهرق » ، » تیالو مان 

ضرعم رد  هدـنرال و ...  هینوـق و  یحاوـن  لوـغم  هـلمح  رد  تـسا . هار  زور  جـنپ  یطنـس  رهـش  اـت  هدـنرال  زا  هار و  زور  راـهچ  هدـنرال  رهش 
زا دعب  نرق  کی  داتفا . نانآ  تسد  هب  باسحیب  یشاوم  سانجا و  دوقن و  رامشیب و  يارسا  میانغ و  تفرگ و  رارق  لوغم  رکـشل  زاتوتخات 

هینوق یقرشلامش  رد  هدنرال  دسیونیم : ءادفلا  وبا  تسا . هدرب  مان  ریغـص  يایـسآ  ياهرهـش  ءزج  ار  هدنرال  يراصنا  یقـشمد  لوغم ، هلمح 
. تسا تخرد  بآرپ و  اـبیز و  يرهـش  هک  متفر  هدـنرال  هب  هینوق  زا  دـیوگیم : هطوطب  نبا  دراد . هلـصاف  هار  زور  کـی  نآ  اـب  تسا و  عقاو 

تـسا هدوب  مور  هقجالـس  تختیاپ  نوچ  هک  تسا  هینوق  تیالو  نیا  رگید  ياهرهـش  زا  تسا . نامرق  رـسپ  نیدلا  ردب  کلم  هدنرال  ناطلس 
. دش هتفگ  نخس  نآ  هرابرد  البق 

هرقنآ ار  نآ  ناملسم  میدق  ناگدنسیون  هک  تسا  تیالو  نیا  یمیدق  مهم و  ياهرهش  زا  نامارق  تیالو  یلامش  تمـسق  رد  عقاو  هرقنا  رهش 
ار هیروگنا )  ) هرقنأ رهـش  یـسابع ) هفیلخ   ) مصتعم دـسیونیم : هبذادرخ  نبا  دـناهتفگ . هیروـگنا  نآ  هب  كرت  یناریا و  ریخا  ناگدنـسیون  و 

راّلقب هیحان  رد  هرقنا  هک  دنکیم  هفاضا  يو  درک . حتف  ار  هیروّمع  بارخ و 
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نرق رخاوا  رد  تسا . هدرب  مان  هرقنا  زا  روقأ  میلقا  ياههار  حرش  رد  یسدقم  تسا . هدوب  نیـشنفقسا  هرقنا  يدوعـسم  هتـشون  هب  دراد . رارق 
هعلق دوـب ، هتـساوخ  کـمک  ناـگنرف  زا  هک  يدنمـشناد  ریما  نیکتـشمگ ، هیطلم و  ریما  عازن  لاـبند  هـب  يرمق  يرجه  مشـش  لـیاوا  مـجنپ و 
رافک یقوجلس ، نالسرا  جلق  رابنیتسخن  هدوب و  مهم  ياهرهش  زا  مور  هقجالس  هرود  رد  هرقنا  دمآرد . ناگنرف  فرصت  هب  هرقنا )  ) هیروکنا
ءالع شردارب  یلو  دیسر ؛ هاش ) دوعسم   ) نیدلا یحم  هب  هرقنا  نالـسرا  جلق  يدنبمیـسقت  رد  اهدعب  درک و  رّخـسم  ار  هرقنا  مزهنم و  ار  مور 

هتـشون هب  درک . دـیعبت  ار  وا  تفرگ و  نیدـلا  یحم  زا  ار  اـجنآ  دوـب ، هتخیرگ  هرقنا  هب  سوواـکیک  نیدـلا  زع  تسد  زا  هـک  داـبقیک  نیدـلا 
رد نآ  ماـن  دوشیم . هدـناوخ  زین  هیروـکنا  هرقنا ، دـسیونیم : توقاـی  دراد . همادا  هار  تسا ، یناریو  رهـش  هک  هرقنا ، اـت  خـمک  زا  یـسیردا 

تیاور دیعـس  نبا  زا  ءادـفلا  وـبا  تسا . هدـمآ  دریگب ،...  کـمک  اـت  تفر  مور  راـبرد  هب  شردـپ  لـتق  ماـقتنا  يارب  هک  سیقلاؤرما  تیاور 
. هدش عقاو  هوک  نایم  رد  رهش  تسین . ناتسوب  يراج و  بآ  اجنآ  رد  دنلب . ياهپت  رب  تسا  ياهعلق  ياراد  هرقنأ )  ) هیروکنا رهش  هک  دنکیم 

هینومطـسق هیروکنا و  نایم  تفای . تسد  نادـب  ناوتیم  یناسآ  هب  هک  تسا  ناوارف  نانچ  نآ  هاچ  بآ  یلو  تساههاچ ، زا  نآ  مدرم  برش 
. تسا هبنپ  هویم و  هلغ و  شلصاح  لیام و  يدرـس  هب  شیاوه  تسا . مراهچ  میلقا  زا  هرقنا  یفوتـسم ، هللا  دمح  هتـشون  هب  تسا . هار  زور  جنپ 

مردـلیا ینامثع  ناطلـس  رب  ینینوخ  گـنج  رد  رومیت  ریما  يرمق  لاس 804  رد  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  ببـس  نادـب  هرقنا  یخیراـت  ترهش 
درک . ریسا  ار  وا  دش و  بلاغ  دیزیاب 

هب قرشم  زا  یلنامثع ، نامارق و  تیالو  هب  بونج  زا  هایس ، يایرد  هب  لامش  زا  هک  تسا  یلدمحا  لزق  نیشنریما  نامکرت ، نیـشنریما  نیمود 
لوغم ناناخلیا  تافرصتم 
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( یلوبيدهرگ  ) یلوبهدهرک رهـش  نیـشنریما  نیا  زکرم  تسا . دودـحم  یلنامثع  تیالو  هب  برغم  زا  و  هیـساما ) قذال ، نوسماس ، ياهرهـش  )
طقف مه  لوغم  زا  دعب  هدماین ، لوغم  هلمح  زا  لبق  ییایفارغج  بتک  رد  رهـش  نیا  مان  تشاد . رارق  یگرزب  اتبـسن  هناخدور  رانک  رد  هک  هدوب 

اما دومنیم ، کچوک  رهاظ  رد  هک  میدـید  ياهناخدور  میدیـسر ، هک  یلوب  رهـش  کیدزن  دـسیونیم : وا  تسا . هدرب  مان  نآ  زا  هطوطب  نبا 
میدرک و روبع  هناخدور  نیا  زا  دوب  بیترت  ره  هب  دراد . يدیدش  بآ  نایرج  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش ، دراو  نآ  رد  ناهارمه  زا  یکی  یتقو 

دنزورفایم شتآ  اههاقناخ  رد  ناتسمز  لصف  هک  تسا  نیا  رهش  نآ  موسر  زا  میدرک . لزنم  نادرمناوج  زا  یکی  هاقناخ  رد  یلوب  رهـش  رد 
رد گرزب  رهـش  نیا  دـنیوگیم . يراخب  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  نتخورفا  شتآ  يارب  یـصوصخم  لحم  هاـقناخ  ياـههشوگ  زا  یکی  رد  و 

دوجو هب  هلحم  دنچ  هعومجم  زا  رهش  تسا . درـس  یلیخ  نآ  ياوه  تسا . یعیـسو  ياههچوک  اهرازاب و  ياراد  دراد و  رارق  يراومه  نیمز 
دننکیم . زیهرپ  تالحم  رگید  اب  طالتخا  زا  دننکیم و  یگدنز  یهورگ  هلحم  ره  رد  هک  هدمآ 

نالسرا جلق  نادنزرف  هک  دوب  هیدنمشناد  يارما  نآ  زا  رهش  نیا  تسا . ینومطصق )  ) ینومطسق رهش  یلدمحا  لزق  تیالو  مهم  رهش  نیمود 
هب لوغم  ناخلیا  غیلری  بجوم  هب  هک  نالـسرا - جـلق  دالوا  زا  نیدـلا - زع  ناطلـس  تنطلـس  ماـگنه  دـندوب . هدرک  فرـصت  ار  نآ  یقوجلس 
هب ار  لوغم  ذوفن  هار  وا  دش . باختنا  وا  ریزو  ناونع  هب  ییارغط  اباب  نیدلا  سمش  دش ، بوصنم  ریغـص  يایـسآ  قرـشم  ياهرهـش  تموکح 
رد هک  هینومطـسق  اهدـعب  دـنداد . وا  هب  ترازو  تشیعم  هجو  ار  هینومطـسق  تیـالو  یمکح ، بجوم  هب  اذـل  درک ...  راومه  ریغـص  يایـسآ 

تمـسق راهچ  هب  مور  راید  هرادا  مور ، هب  لوغم  هلمح  زا  دـعب  دـمآرد . هاش  ریما  نیدـلا  ریجم  فرـصت  هب  دوب ، نیدـلا  نکر  ناطلـس  ناـمرف 
ءادفلا وبا  داد . رارق  دوخ  تموکح ]  ] زکرم ار  هینومطسق  وا  دش . راذگاو  هناورپ  کب  دمحم  هب  نآ  تمسق  کی  هک  دش  میسقت 
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رد نانآ  دشابیم . نانامکرت  نآ  زا  هناخ  رازه  نآ  فارطا  رد  دـنیوگ  تسا و  نانامکرت  زکرم  هینومطـسق  دـسیونیم : دیعـس  نبا  زا  لقن  هب 
هب تسا . هار  زور  هس  بونیـس  نآ و  نایم  تسا و  عقاو  هلقره  قرـشم  رد  هینومطـسق  هک  دیوگ  ومه  دناهتـشاد . تکراشم  هینطنطـسق  گنج 

: دسیونیم نآ  فصو  رد  هطوطب  نبا  تسا . رانید  رازه  هدزناپ  نآ  یناوید  قوقح  تسا و  طسو  يرهش  هینومطسق  یفوتسم  هللا  دمح  هتشون 
ار راورپ  دنفسوگ  تشوگ  هقش  کی  تسا ...  نازرا  ناوارف و  تمعن  رهش  نیا  رد  تسا . تکربرپ  ابیز و  گرزب و  ياهرهـش  زا  هینومطـسق 

نامیلس نیدلا  ردص  هسردم  زا  هطوطب  نبا  مدیدن . اجنآ  ینازرا  هب  يرهـش  نم  هصالخ  دوب ...  مهرد  ود  مه  نان  میدیرخیم ، مهرد  ود  هب 
ناطلـس و دوب و  هدـش  هتخاـس  بوچ  زا  هقبط و  هس  هک  رهـش  هعمج  دجـسم  زا  وا  تسا . هدرک  داـی  دوب ، ناـشورفبسا  رازاـب  رد  هک  یقنیف 

تسا . هدرک  دای  دندرازگیم  زامن  نآ  رد  یضاق و ...  نایتلود و 
مور هقجالس  نارود  رد  تسا . هایس  يایرد  لحاس  رد  پونیس ) ای  بونـص   ) بونیـس مهم  ردنب  رهـش و  یلدمحا ، لزق  تیالو  مهم  ردانب  زا 

ناگنرف هک  دینـش  یتقو  يرمق  يرجه  لاس 625  رد  یقوجلـس  دابقیک  نیدـلا  ءالع  تسا . هدوب  مهم  هتـشاد  هک  ياهعلق  ظاحل  هب  رهـش  نیا 
یقوجلـس و نارود  ثداوح  رد  تفرگ . سپزاب  ار  نآ  درک و  هرـصاحم  ار  هعلق  یکـشخ  اـیرد و  هار  زا  دـناهدرک  فرـصت  ار  بونیـس  هعلق 

لامـش رد  عقاو  تسا  روهـشم  ياهضرف  بونیـس  دـسیونیم : دیعـس  نبا  لوق  زا  ءادـفلا  وبا  تسا . هدـش  هراشا  رهـش  نیا  مان  هب  اررکم  لوغم 
. دناهداد رارق  ایرد  رد  ار  نآ  ياهجرب  زا  یخرب  هک  دراد  راوتـسا  ییوراب  رهـش  قثوم ، دارفا  زا  یکی  هتفگ  هب  نوسماس . برغم  هینومطـسق و 

اب قرشم  فرط  زا  طقف  رهش  نیا  تسا . مکحتسم  ابیز و  تیعمجرپ و  يرهش  هک  میتفر  بونیس  رهش  هب  دسیونیم : هطوطب  نبا 
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ناوتیم رهش  ریما  هزاجا  اب  طقف  هک  تسا  ياهزاورد  یقرش  تهج  رد  تسا ، هتفرگارف  ایرد  ار  نآ  رگید  فرط  هس  دراد و  طابترا  یکـشخ 
عرازم و اهغاب و  نآ  رد  تسا و  هتفر  شیپ  بآ  ناـیم  رد  یهاـگرگنل  دـننام  هک  تسا  يراـسهوک  رهـش  هلاـبند  رد  دـش . رهـش  دراو  نآ  زا 

اهنآ رد  مور  رافک  هک  دراد  يدابآ  هچراپ  هدزای  تسا و  روبعلابعص  رایسب  راسهوک  نیا  تسا . ناوارف  روگنا  ریجنا و  ناتخرد  اههمشچ و 
تدابع لحم  هک  ع )  ) ربمایپ سایلا  رضخ و  هب  بوسنم  تسا  یطابر  راسهوک  نیا  يالاب  رد  دنناناملسم . همذ  تحت  همه  دننکیم و  یگدنز 
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رب دراد . رارق  راسهوک  نیمه  هنماد  رد  دوب ، ص )  ) ربمایپ هباحص  زا  هک  یشبح  لالب  ربق  و  تسا ...  طابر  نیا  کیدزن  رد  ياهمشچ  تسا و 
رب تسا ، یبآ  هکرب  نآ  طسو  رد  دراد و  یبوخ  عماج  دجـسم  بونیـس  دـناهتخاس . نیکاسم  نیرفاسم و  ماعطا  يارب  ياهیواز  وا  كاـخ  رس 

بوچ اب  يربنم  هبق  زارف  رب  دناهتشاذگ . راک  رمرم  نوتس  ود  هیاپ  ره  رانک  رد  دناهتخاس و  هیاپراهچ  يور  رب  يدبنگ )  ) ياهبق هکرب  نیا  زارف 
نآ زارف  رب  ار  هعمج  زامن  هدرک و  انب  یقوجلس ، دابقیک  نیدلا  ءالع  ناطلس  ریزو  هناورپ ، یلع  نب  نامیلس  نیدلا  نیعم  ار  هبق  نیا  دناهتخاس ،

تسا . هتفگ  نخس  زین  بونیس  مدرم  موسر  هزانج و  عییشت  مسارم  زا  هطوطب  نبا  تسا ....  هدرازگیم 
تیالو هب  قرشم  زا  هنارتیدم  يایرد  هب  بونج  زا  اشتنم ، دیمح و  تیالو  هب  لامـش  زا  هک  تسا  هکت  نیـشنریما  نامکرت ، نیـشنریما  نیموس 

. تسا هیلاطنا  ایالع و  مهم  ردنب  ود  هکت  تیالو  ياهرهش  نیرتمهم  تسا . دودحم  اشتنم  تیالو  مور و  يایرد  هب  برغم  زا  نامارق و 
زا مور  هقجالس  نارود  رد  رهـش  نیا  درک . انب  مویـسکارک  رهـش  ياههبارخ  لحم  رد  یقوجلـس  نیدلا  ءالع  ناطلـس  ار  هیئالع )  ) ایالع رهش 

هیلاطنا و رد  نیدلا ، نکر  ناطلس  ریزو  هناورپ ، نیدلا  نیعم  نالسرا ، جلق  نیدلا  نکر  ناطلس  نامز  رد  تسا . هدوب  مهم  ياهرهش 
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هلباقم هب  يرکشل  سوواکیک  نیدلا  زع  دمآ . مور  دالب  هب  لوغم  هاپس  اب  وجیاب  لاس 655  رد  درک . بصن  نیما  نانابهعلق )  ) نالاوتوک ایالع 
رهـش ایالع  دسیونیم : ءادفلا  وبا  تخیرگ . ایالع  هب  سوواکیک  نیدلا  زع  دـمآ ، هینوق  هب  تسکـش و  مهرد  ار  هاپـس  نآ  وجیاب  داتـسرف . وا 
ایالع هدرک و  ففخم  ار  نآ  مدرم  تسا . هیئـالع  رهـش  نیا  یلـصا  ماـن  مور . یقوجلـس  ناـهاش  زا  نیدـلا  ءـالع  ياـهانب  زا  تسا  يدـیدج 

نآ اههاگرگنل )  ) ياههضرف زا  هدـش و  عقاو  مور  يایرد  رد  ياهریزجهبـش  رب  هیلاطنا و  بونج  رد  تسا  یکچوک  رهـش  اـیالع  دـناهتفگ ... 
گرزب و يرهـش  دسیونیم : هدید  متـشه  نرق  رخاوا  رد  ار  ایالع  هک  هطوطب  نبا  تسا . مرخ  بآرپ و  دراد و  ییوراب  رهـش  تسا . نیمزرس 

. تسایرد لحاس  رد  مور و  دالب  لّوا 
. دننکیم دمآوتفر  رهش  نیا  هب  ماش  هیردنکسا و  رصم و  ناناگرزاب  دنتسه . كرت  نآ  مدرم 

. دنربیم رصم  طاقن  ریاس  طایمد و  هیردنکسا ، هب  اجنآ  زا  هک  تسا  ناوارف  بوچ  ایالع  رد 
. تسا هدوب  نیدلا  ءالع  ناطلس  نآ  یناب  هدش و  عقاو  رهش  يالاب  تمسق  رد  هک  دراد  یمکحم  بیجع و  هعلق  ایالع 

. هیلاطنا

عقاو هنارتیدـم )  ) مورلا رحب  لحاس  رد  یجیلخ  سأر  رد  اـیالع  برغم  یلیم  دـص  رد  هک  تسا  هکت  نیـشنریما  ردـنب  نیمود  رهـش و  نیموس 
لوق زا  وا  تسا . مور  نیمزرس  زا  يروهشم  گرزب و  رهش  هیلاطنا  توقای  هتشون  هب  تسا . هدیمان  دیدج  هیلاطنا  ار  رهش  نیا  یـسیردا  تسا .

، دـنلب شاهعلق  تسایرد ، رانک  رب  مور  نیمزرـس  زا  ياهعلق  هک  یـسریم  هیلاـطنا  هب  ینک  روبع  سمـال  هیملق و  زا  هاـگره  دـیوگیم : یخلب 
، دندوب هدـمآ  راید  نآ  زا  يرمق  يرجه  لاس 721  رد  هک  یجاّجح  نانخـس  زا  دیوگیم : ءادفلا  وبا  تسا . تیعمجرپ  عیـسو و  شیاتـسور 
ار وراـب  نیا  دراد . يراوتـسا  تیاـغ  رد  گنـس و  زا  ییوراـب  اـیرد . راـنک  رد  یجیلخ  لـحاس  رب  تسا  يرهـش  هیلاـطنا  هـک  متفاـیرد  نـینچ 

يراج و بآ  اب  تسا  یکچوک  رهش  دناهدرک ، تیاکح  مه  یضعب  یکشخ . يوس  هب  يرگید  ایرد و  يوس  هب  یکی  تسا ، ییاههزاورد 
361 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

تالوصحم تسا . يراج  اههناخ  اههچوک و  نورد  هب  رهـش و  لخاد  هب  جراخ  زا  اـهتانق  بآ  دراد . زین  یکچوک  دور  رایـسب و  ياهناتـسوب 
. تسا جنران  جنرت و  نوچ  یتابکرم  رهش  نیا 

هاگرگنل هک  دنکیم  لقن  زین  دیعس  نبا  زا  ءادفلا  وبا  دندش . طلـسم  اجنآ  رب  دیمح  ینب  نانامکرت  هکنآ  ات  دوب  ناشدوخ  زا  نانآ  ياورنامرف 
تخردرپ ياهریزج  هیلاطنا ، هک  دـنکیم  لقن  مه  یـضعب  لوق  زا  تسا . نانابزرم  ياهیتشک  زکرم  تسین و  ینما  ياج  ناراب  ماگنه  هیلاـطنا 

هیلاطنا رهـش  هب  اـیالع  زا  دـسیونیم : هطوطب  نبا  تسا . رتگرزب  اـیالع  زا  هیلاـطنا  دراد . راوتـسا  ياهعلق  تاـبکرم و  ناـتخرد  غاـب و  تسا و 
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الثم دـننکیم ؛ یگدـنز  هناگادـج  روطهب  رهـش  رد  مدرم  فلتخم  ياههتـسد  تسا . ناداـبآ  عیـسو و  اـبیز و  رایـسب  يرهـش  هیلاـطنا  میتفر .
هعمج زامن  ماگنه  اهبش و  ار  تمسق  نیا  ياههزاورد  دنربیم . رسهب  دراد ، زین  ییوراب  هک  انیم ، هب  فورعم  ياهلحم  رد  یحیـسم  ناناگرزاب 
هلحم زین  نایدوهی  دـننکیم . یگدـنز  دراد ، ییوراـب  مه  نآ  هک  رگید  ياهلحم  رد  دنتـسه  رهـش  یمیدـق  ناـنکاس  هک  ناـیمور  دـندنبیم .

. دنراد ییادج 
یگدنز رهش ) یلصا  تمسق   ) گرزب رهش  رد  ناناملسم  دنربیم . رـسهب  يرگید  روصحم  ازجم و  تمـسق  رد  زین  شنارازگتمدخ  هاشداپ و 
یگرزب يوراب  هدـش و  بترم  هجو  نیرتهب  هب  هک  دراد  دوجو  گرزب  ياهرازاب  هبامرگ و  هسردـم ، عماج ، دجـسم  رهـش  نیا  رد  دـننکیم .

. دراد یلاع  ياههویم  دایز و  ياهغاب  هیلاطنا  تسا . هتفرگارف  ار  اههلحم  همه  درگادرگ 
ياههمـشچ دنربیم . رـصم  هب  دننکیم و  کشخ  ار  نآ  دراد و  نیریـش  ياهتـسه  هک  دیآیم  لمع  هب  نآ  رد  نیدلا  رمق  ریظنیب  يولآدرز 

دنکنخ . رایسب  ناتسبات  رد  رهش  ياراوگ  نیریش و  بآ 
نامارق تیالو  هب  قرشم  زا  هکت ، تیالو  هب  بونج  زا  نایمرک ، تیالو  هب  لامش  زا  هک  تسا  دیمح  نیشنریما  نامکرت ، نیـشنریما  نیمراهچ 

، رودـیرگا هچایرد  راهچ  یلاوح  رد  هک  ییاهنیمزرـس  رب  دـیمح  نیـشنریما  تسا . دودـحم  اشتنم  تیـالو  ناـیمرک و  تیـالو  هب  برغم  زا  و 
(، میدق ياناتـسورپ  نامه   ) رودیرگا رهـش  تیالو ، نیا  زکرم  مهم و  رهـش  دسریم  رظن  هب  دشیم . قالطا  دوب ، رهـش  قآ  رهـشقب و  رودرب ،

رودیرگا هچایرد  یبونج  هرانک  رد  عقاو 
362 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

رد هک  هطوطب  نبا  تسا . رانید  رازهراهچ  شایناوید  قوقح  تسا . ياهبصق  دسیونیم : رودیرگا  فصو  رد  یفوتسم  هللا  دمح  تسا . هدوب 
نیا رایسب . هویم  ناتخرد  اهغاب و  بوخ ، ياهرازاب  رایـسب ، تارامع  اب  تسا  گرزب  يرهـش  دسیونیم : هدید  ار  اجنآ  متـشه  نرق  مود  همین 

. تفر ناوتیم  اهاج  رگید  رهشقب و  رهشقآ و  هب  یتشک  اب  زور  ود  تدم  رد  رودیرگا  زا  تسا . نیریـش  نآ  بآ  هک  دراد  ياهچایرد  رهش 
تشاد . رارق  رهش  مظعا  عماج  يوربور  هک  دوب  ياهسردم  رد  ام  لزنم 

لامش يرتمولیک  رد 135  رهش  نیا  تسا . غاد  ناطلس  هوک  هنماد  رد  يزکرم  یلوتانآ  رد  رهـشقآ )  ) رهـشقآ دیمح ، تیالو  رهـش  نیمود 
. تسا عقاو  هینوق  یمیدق  رهش  یبرغ 

هچایرد نیا  هب  یقرشلامش  رد  درذگیم  رهش  قرشم  زا  هک  ياهناخدور  دراد و  رارق  رهشقآ )  ) نآ مانمه  ياهچایرد  رهـش  نیا  لامـش  رد 
یمیدق ياهمان  رد  دناهدیمان . دیهـش  لهچ  هچایرد  ار  نآ  نایمور  تسا و  هدـناوخ  نویلـساب  هچایرد  هبذادرخ  نبا  ار  هچایرد  نیا  دزیریم .

نامه ار  رهـش  نیا  نبارتسا  دـنادیم و  مویروس  رگید  یتیاور  ایدیـسیپ و  هیکاطنا  ار  نآ  یتیاور  دوشیم ، هدـید  ییاهرظنفالتخا  رهـشقآ 
یبیلـص نایوجگنج  دشیم ، هدیمان  مویلمولیف  زونه  هک  1102 م ، لاس 495 ق / رد  رابنیتسخن  ار  رهشقآ  تسا . هتـسناد  یمیدق  مویلمولیف 

رد ار  یقوجلس  نالسرا  جلق  رسپ  هاشکلم  نایهاپس  سنازیب ، روتارپما  سویسکلا ، 1115 م  لاس 509 ق / رد  سپس  دندرک ؛ جارات  ریخست و 
تسا . هدش  دای  ررکم  یقوجلس  هرود  خیراوت  رد  رهشقآ  مان  داد . تسکش  رهش  نیا  یلاوح 

363 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رایسب شاهویم  دراد و  ناوارف  ناتسغاب  تسا . ناهج  ياهرهـش  نیرتافـصاب  زا  دسیونیم : هدروآ و  راشقآ  تروص  هب  ار  رهـشقآ  ءادفلا  وبا 
رخاوا رد  دش . ینامثع  تافرـصتم  ءزج  دعب  یکدـنا  اما  داتفا ؛ نامارق  يارما  تسد  هب  رهـش  نیا  مور  هقجالـس  فعـض  ماگنه  هب  تسوکین .

تشذگرد رهشقآ  رد  دوب ، هدروخ  تسکش  یتخسب  رومیت  زا  هرقنآ  گنج  رد  هک  ینامثع ، ناطلس  دیزیاب ، مردلیا  1402 م  لاس 805 ق /
. دمآرد رومیت  ریما  فرصت  هب  رهش  و 

يایسآ ياهرهش  زا  رذگ  نمض  هطوطب  نبا  داد . ولغوا  نامرق  کب  دمحم  هب  رهـشقآ  هفاضا  هب  ار  نامارق  کلامم  دیزیاب ، گرم  زا  سپ  وا 
هدس رخاوا  رد  هک  یناوریـش  نیدباعلا  نیز  جاح  یناریا  فورعم  حایـس  تسا . هدرکن  اجنآ  زا  یفـصو  یلو  هدرب ، مان  زین  رهـشقآ  زا  ریغص 
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رد شبآ  يدرس و  تیاغ  رد  شیاوه  هک  ياهدلب  کین و  تسا  يرهـش  دسیونیم : هدید  ار  رهـش  نیا  17 و 18 م  هدس 12 ق / لیاوا  11 و 
یبونج تهج  رد  تسا و  نآ  رد  هناـخ  باـب  رازه  کیدزن 3  تسا . هداشگ  شفارطا  هدـش و  عقاو  يدـنلب  رب  رهـش  تسا . ییاراوگ  تیاهن 

. تسا نامارق  كولم  زا  کیب  میهاربا  راثآ  زا  رهش  نآ  عماج  دجسم  تسا . يراج  نآ  رد  رامشیب  ياههمشچ  تسا و  یعیسو  رازغرم  رهش ،
بحاص هتفگ  هب  تسا . عقاو  رهشقب  هچایرد  لحاس  رد  هک  تسا  یسنازیب  يایلاراک  نامه  رهشیب )  ) رهشقب دیمح ، نیـشنریما  رهـش  نیموس 

عماج و دجـسم  تسا . هتـشاد  هزاورد  ود  اب  گنـس  زا  ییوراب  هدوب و  یقوجلـس  دابقیک  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  ياهانب  زا  رهـش  نیا  امنناهج 
تسا . هدوب  هغّرلا  هب  موسوم  یناکم  رد  نآ  رازاب  بوخ و  ياهماّمح 

ار راصح  ارق  دـسیونیم : هدروآ و  راصح  ارق  تروص  هب  ار  نآ  یفوتـسم  هللا  دـمح  هک  تسا  راـصح  هرق  دـیمح  نیـشنریما  رگید  مهم  رهش 
، تخاس هینوق  دودح  هب  هاش  مارهب 

364 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
« راصح هرق  نویفا   » اجنآ رد  كایرت  تعارز  تبـسانم  هب  ار  راصحهرق  ای  راـصحارق  تسا . راـنید  دصـشش  رازه و  هدزاـی  شایناوید  قوقح 

هرود نایوما  ياهگنج  نامرهق  لاّطب ، یلحم  تاعیاش  تایاور و  هبانب  تسا . عقاو  سینورکا  ای  سوسنمیرپ  ینانوی  رهش  عضوم  رد  دنیوگ و 
هدرک تیاور  دوشیم ) بوسحم  خروم  نیرتمیدـق  عوضوم  نیا  رد  هک   ) يربط اما  تسا ؛ هدـش  هتـشک  رهـش  نیا  یلاوح  رد  اهیمور ، اب  لّوا 

یکرت يامنناهج  رد  دـشاب . هدرک  ياهراشا  وا  لتق  لحم  هب  هکنیا  نودـب  دیـسر ، لتق  هب  مور  دـالب  رد  740 م  ق / لاـس 122  رد  هک  تسا 
ربق زورما  اما  تسا ، هدوب  هیهاتوک  قرشم  راصح و  هرق  لامش  یلیم  دنچ  هاجنپ و  زاغ ، يدیـس  رد  مهدزای  نرق  رد  لاّطب  ربق  هک  تسا  هدمآ 

دوشیم . هدید  رهش  ریق  رد  وا 
اـشتنم و نیـشنریما  هب  بوـنج  زا  یلناـمثع ، نیـشنریما  هب  لامـش  زا  نیـشنریما  نیا  تسا . ناـیمرگ  نیـشنریما  ناـمکرت ، نیـشنریما  نـیمجنپ 
. تسا دودحم  نیدیآ  ناخوراص و  یسارق ، ياهنیشنریما  هب  برغم  زا  و  نامارق ، نیشنریما  دیمح و  نیشنریما  هب  قرشم  زا  دیمح ، نیـشنریما 

ماگنه هطوطب  نبا  تسا . هدمآ  مور  هقجالس  خیرات  رد  هیهاتوک  مان  تسا . هدوب  میدق  مویتوک  ای  هیهاتوک  رهـش  نایمرگ  نیـشنریما  تختیاپ 
ناطلـس تساـهکرت ، نکـسم  هک  تسا  يزبسرـس  يارحـص  جاـغآارق  دـسیونیم : تسا  هایـس  بوـچ  ياـنعم  هب  هـک  جاـغآارق  هار  زا  روـبع 

هک نایمرج ، مان  هب  ياهفیاـط  تسا و  نمااـن  ارحـص  نیا  اریز  دـنناسرب ؛ قذـال  رهـش  هب  ار  اـم  اـت  درک  اـم  هارمه  زابرـس  ياهدـع  راـصحلگ 
تسا . نایمرج  هفیاط  تسد  رد  زین  هیهاتوک  رهش  دنراد . لاغتشا  ینزهار  هب  یحاون  نآ  رد  دناهیواعم ، نب  دیزی  دالوا  زا  دنیوگیم 

هعلق راسا   » یلاوح رد  راـصح  يرویـس  بونج  رد  هک  تسا  هیرومع  هیحاـن  یمیدـق  رهـش  ناـیمرج )  ) ناـیمرگ نیـشنریما  مهم  رهـش  نیمود 
، هبذادرخ نبا  هتشون  هب  تسا . عقاو  دیدج »

365 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
: دسیونیم ومه  درک . حتف  ار  هیروّمع  درک و  بارخ  ار  هیروکنا )  ) هرقنأ رهش  یسابع  مصتعم 

رد ار  هیروّمع  مان  اررکم  مشـش  نرق  رد  یـسیردا  دراد . رارق  مور ) یحاون  نیرتگرزب  قرـشم و  يانعم  هب   ) سولطان هیحاـن  رد  هیروّمع  رهش 
مصتعم نامز  رد  ار  هیروّمع  حتف  ناتساد  نامه  توقای  تسا . هتشونن  يزیچ  رهش  دوخ  هرابرد  یلو  هدروآ ، ریغـص  يایـسآ  ياههار  فصو 
ياهعلق تسا و  یگرزب  رهـش  هیروّمع  ءادـفلا  وبا  هتـشون  هب  تسا . هدوب  مالـسا  تاحوتف  نیرتگرزب  زا  دـسیونیم : دـنکیم و  لـقن  یـسابع 

. تسا عقاو  رهش  نورد  هعلق  نیا  دراد . راوتسا 
میلقا زا  هیرومع  دسیونیم : یفوتـسم  هللا  دمح  دراد . رهن  همـشچ و  دنچ  تسا و  كدنا  رهـش  ناتـسوب  غاب و  دننانامکرت . رهـش  مدرم  رتشیب 

. دنناوخ هیروگنا  ار  نآ  ظفلت  رد  تسا . مجنپ 
هوک تسا . رانید  دصتشه  رازهود و  داتفه و  شایناوید  قوقح  تسا ...  هتخاس  ار  نآ  مور  رـصیق  ساطـسق  هک  هدمآ  تایاکحلا  عماج  رد 

نایمرگ نیشنریما  گرزب  عالق  زا  تسا . هوک  نآ  رد  فهک  باحـصا  راغ  تسا . مور  هیروّمع  دودح  رد  هدمآ ، نآرق  رد  شرکذ  هک  میقر 
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. تسا هتشاد  رارق  سویراگناس  هناخدور  رانک  رد  هک  تسا  راصح  يرویس  گرزب  هعلق 
ماـن هـب  اهدــعب  هـک  یمور  سونیــسپ  رهــش  لـحم  رد  هـعلق  نـیا  ـالامتحا  تـسا . رادكوـن  هـعلق  ياــنعم  هـب  یکرت  رد  راــصح  يروـیس 

زا تسا  يدبعم  اجنآ  رد  دسیونیم : هدروآ و  راصح  يزبس  تروص  هب  ار  لحم  نیا  ینیوزق  تشاد . رارق  دش ، هدیمان  ایلاپ  سیلپوناینیتسوژ 
تسا . رانید  رازهجنپ  تسیب و  شایناوید  قوقح  تسا ، طسو  رهش  راصح  يروس  یفوتسم ، هللا  دمح  هتشون  هب  نایدوهی . نآ 

نیشنریما ود  هب  لامش  زا  هک  تسا  اشتنم  نیشنریما  نامکرت ، نیشنریما  نیمشش 
366 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

زا هژا ، ياـیرد  هب  برغم  زا  دـیمح و  هکت و  نیـشنریما  ود  هب  قرـشم  زا  هـکت ، نیـشنریما  مور و  ياـیرد  هـب  بوـنج  زا  نیدـیآ ، ناـیمرک و 
هدرک و دای  طقف  رهـش  نیا  زا  هطوطب  نبا  تسا . هدوب  میدـق ) هّلبم   ) هلغم رهـش  نیـشنریما  نیا  زکرم  تسا . دودـحم  مور ، ياـیرد  تاـعرفتم 
. تسا سالیم  رهش  نیشنریما ، نیا  مهم  ياهرهش  زا  میدرک . لزنم  دوب ، یمیرک  درم  هک  خیاشم  زا  یکی  هاقناخ  رد  رهـش  نیا  رد  دیوگیم :

: دسیونیم رهش  نیا  فصو  رد  هطوطب  نبا 
لیم ود  هک  تسا  نیجرب  رهش  رد  سالیم  هاشداپ  لزنم  دراد ...  ناوارف  بآ  غاب و  هویم و  تسا . مور  ياهرهـش  نیرتتیعمجرپ  نیرتهب و  زا 

نآ رد  زین  یعماج  دجـسم  دراد . ابیز  دـجاسم  تارامع و  هدـش و  انب  ياهپت  يور  هک  زاسهزات  تسا  يرهـش  نیجرب  دراد . هلـصاف  سالیم  اب 
تسا . مامتان  زونه  هک  دناهتخاس 

زا هژا ، يایرد  اشتنم و  نیـشنریما  هب  بونج  زا  ناخوراص ، نیـشنریما  هب  لامـش  زا  هک  تسا  نیدـیآ  نیـشنریما  نامکرت ، نیـشنریما  نیمتفه 
. تسا هدوب  هریت  رهش  نیشنریما  نیا  زکرم  تسا . دودحم  مور ، يایرد  تاعرفتم  زا  هژا ، يایرد  هب  برغم  زا  نایمرک و  نیـشنریما  هب  قرـشم 
زا دراد . بوخ  هوـیم  غاـب و  رهن و  تسا و  یجرب )  ) یگرب ناطلـس  هطلـس  ریز  هریت  رهـش  میدـمآ ، هریت  هب  یجرب  زا  دـسیونیم : هطوـطب  نبا 
هب تسا . هتشاد  یترهش  هدوب ، اجنآ  رد  فهک  باحصا  راغ  نوچ  هک  تسا  سوسبا  ای  سوسفأ  ردنب  رهـش و  نیـشنریما  نیا  رگید  ياهرهش 

باحصا رهش  اتسور  نیا  تسا و  یساوا  ياتسور  رد  سیسفأ  هعلق  تسا . عقاو  سیـسقرت  هیحان  رد  سوسفأ )  ) سیـسفأ هبذادرخ  نبا  هتـشون 
رد مور  نیمزرـس  هب  کلملا  دـبع  نب  ۀملّـسم  دورو  هک  تسا  یبرع  نابز  هب  یباتک  ناشیا  دجـسم  رد  دراد . هعلق  راهچ  تسا و  هدوب  فهک 

ناناوج تشک ، ار  نانآ  زا  يرایسب  تساخرب و  يراصن  بیقعت  هب  نوچ  سویکاد ... )  ) سویقاد دسیونیم : يدوعسم  تسا . هدش  هتشون  نآ 
وا زا  فهک  باحصا 
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، توقای هتـشون  هب  دـندرب . هاـنپ  سوسفأ  رهـش  قرـشم  رد  عرذ  رازه  کـی  هلـصاف  هب  سواـخ  ماـن  هب  مور  ياـههوک  زا  یکی  هب  دـنتخیرگ و 

. سوسرط ياهزرم  رد  تسا  يرهش  سوسفأ 
زا مان  نیا  دوشیم . هتـشون  زین  غیلـسایا  خولثایآ و  هک  دـش  فورعم  قولـسایا  هب  اهدـعب  رهـش  نیا  تسا . فهک  باحـصا  رهـش  دـنیوگیم 
زا یتوهال ) يانحوی   ) سوگولایت ناج  نس  گرزب  ياسیلک  ظاحل  هب  شاهیمست  هجو  تسا و  هدش  هتفرگ   Agiou Theologou ینانوی

يرهش قولسایا  دسیونیم : هدید و  ار  نآ  ياسیلک  رهـش و  يرمق  يرجه  لاس 733  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا . ناینیتسوژ  روتارپما  ياـهانب 
میظع ياهگنـس  اسیلک  نیا  تسا . رهـش  نیا  رد  یگرزب  ياسیلک  دوریم . رامـش  هب  هکربتم  دالب  زا  ناـیمور  رظن  رد  تسا و  نهک  گرزب و 
يابیز ریظنیب و  دـجاسم  زا  قولـسایا  عماج  دجـسم  دـسریم . عارذ  کی  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  لوط  هک  دراد  شارتشوخ  فاـص و  رایـسب 
تـسد هب  رهـش  هکنآ  زا  سپ  دـندمآیم ؛ نآ  ترایز  هب  دـندرکیم و  شمارتحا  یـسب  نایمور  دوب و  اسیلک  تسخن  دجـسم  نیا  تساـیند .

اب ار  نآ  فقس  تسا و  دیپس  رمرم  زا  زین  دجسم  فک  نیگنر و  رمرم  زا  دجسم  ياهراوید  دندرک . دجسم  هب  لیدبت  ار  نآ  داتفا  ناناملـسم 
دنکیم و روبع  نآ  طسو  زا  يرهن  دراد و  رارق  یبآ  ضوح  اهنآ  زا  مادک  ره  ریز  هک  دراد  دبنگ  هدزای  دجسم  دناهتخاس . برـس  ياههقرو 

دراد . رد  هدزناپ  دجسم  نیا  تسا ، هدش  هتشاک  نمسای  وم و  فلتخم  ناتخرد  رهن  يوس  ود 
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تیالو هب  قرشم  زا  نیدیآ ، تیالو  هب  بونج  زا  یسارق ، تیالو  هب  لامـش  زا  هک  تسا  ناخوراص  نیـشنریما  نامکرت ، نیـشنریما  نیمتـشه 
( ایـسینغم  ) هیـسینغم رهـش  ناخوراص  نیـشنریما  تختیاپ  تسا . دودـحم  هنارتیدـم ، يایرد  تاعرفتم  زا  هژا ، يایرد  هب  برغم  زا  ناـیمرک و 
اهناتـسوب و اههمـشچ و  اهرهن و  ياراد  دراد و  رارق  یهوک  هنماد  رب  تسابیز و  گرزب و  يرهـش  دـسیونیم : نآ  هرابرد  هطوطب  نبا  تسا .

تسا . ناوارف  ياههویم 
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نیا ياهتختیاپ  زا  وماگرب )  ) همغرب يرـسکیلاب و  رهـش  ود  تسا . یـسهرق )  ) یـصارق نیـشنریما  ریغـص ، يایـسآ  ناـمکرت  نیـشنریما  نیمهن 
تسا اماگرب  رهش  رهش ، نیا  ياج  هب  زورما  دوب . ریغص  يایسآ  برغم  رد  هیـسیم  یمور  تلایا  رد  میدق ) ماگرپ   ) ای همغرب  تسا . نیـشنریما 
هتشاد ییازسب  ریثأت  زین  حیسم  نید  شرتسگ  رد  هدوب و  فورعم  زین  میکح  سونیلاج  هاگداز  هب  رهـش  نیا  تسا . عقاو  ریمزا  کیدزن  رد  هک 

هب مالسا  ياوق  دیماجنا ، ماگرپ  هعلق  هرصاحم  رهش و  یناریو  هب  هک  يرمق  يرجه  لاس 97  رد  کلملا  دبع  نب  ۀملسم  یشکرکشل  اب  تسا .
 ... دش دابآ  هرابود  رهش  دنتشگزاب ، دندیشوپ و  مشچ  هینطنطسق  فرـصت  زا  ( 99 لاس 98 - رد   ) ناملـسم بارعا  نوچ  دندش و  دراو  اجنآ 
یلو دید ؛ ناوارف  بیسآ  ماگرپ  رهش  ریغص  يایسآ  برغم  رد  یقوجلس  ناکرت  زاتوتخات  رد  1071 م ) 463 ق /  ) درگزالم گنج  زا  سپ 

گنج رد  دیدرگ . سوسفا  نیـشنفقسا  عبات  دش و  دابآ  هرابود  رهـش  نیا  سنازیب  رد  وا  نانیـشناج  ننموک و  نادـناخ  يروتارپما  هرود  رد 
. دنتشذگ رهش  نیا  زا  ( 1189 / 585  ) شیردیرف سورابراب  یهدنامرف  هب  نایبیلص  یبیلص ، موس 

یصارق نیـشنریما  تموکح  ءزج  مهدراهچ م  متـشه ق / نرق  ياهلاس  نیتسخن  رد  دش . لاغـشا  یتدم  رهـش  نیا  یبیلـص  مراهچ  گنج  رد 
. تسا ياهبورخم  رهـش  همغرب  دسیونیم : هدمآ ، همغرب  هب  لاس 733  رد  هک  هطوطب  نبا  تفرگ . ریـسکیلاب  ار  یـصارق  ياج  اهدعب  دیدرگ .

فورعم وا  مان  هب  نونکامه  وا  هناخ  هدوب و  رهـش  نیا  مدرم  زا  میکح  نوطـالفا  هک  دـنیوگیم  دراد . یهوک  زارف  رب  یگرزب  هعلق  رهـش  نیا 
ياهیحان رهش و  ریسکیلاب  یصارق ، نیشنریما  رهش  نیمود  میدرک . لزنم  هیدمحا  هقرف  شیوارد  زا  یکی  هناخ  رد  همغرب  رد  تسا .
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هب تسا . هتشاد  رارق  ایسوم )  ) ایسیم مان  هب  ياهیحان  رد  میدق  رد  رهش  نیا  هرمرم . يایرد  یقرش  بونج  رد  هیکرت و  برغم  رد  تسا  یمیدق 

هکنآ زا  سپ  تسا ...  هدرک  سیسأت  یسهرق  هلـسلس  زا  دودح 680 )  ) کیب یسیع  هرق  ار  رهـش  نیا  ( 749 م .  ) يرمع هللا  لضف  نبا  هتـشون 
. دش هیحان  نیا  مهم  ياهرهش  زا  یکی  ریسکیلاب  دندروآرد ، یقرش  مور  هطلس  زا  لاس 700  دودح  رد  ار  یسهرق  نیشنریما  ینامثع  ياهکرت 

جراخ رد  درادن . عماج  دجسم  یلو  بوخ ، ياهرازاب  ياراد  تسا ، رومعم  يرهش  يرسک  یلب  دسیونیم : رهـش  نیا  فصو  رد  هطوطب  نبا 
هاقناخ رد  رهش  رد  درادن . فقـس  هدش و  هتخاس  نآ  ياهراوید  طقف  اما  تسا ، رهـش  دوخ  هب  لصتم  هک  دناهتخاس  یعماج  دجـسم  زین  رهش 

یسهرق هلسلس  ( 761 - 687 کح :  ) ینامثع ناطلـس  ناخروا  اهدـعب  میدرک . لزنم  دوب ، ناشیورد )  ) هفیاط نیا  نادرمدار  زا  هک  نانـسیخا 
، رازاب رهـش  نآ  رد  اهینامثع  هرود  رد  دش . ینامثع  تلود  همیمـض  جـیردتب   736 لاس 735 - دودح  رد  یـسهرق  نیـشنریما  تخادنارب و  ار 

دش . هتخاس  ییاهارسناوراک  دجاسم و 
زا یصارق ، نیشنریما  نایمرک و  نیشنریما  هب  بونج  زا  هایـس ، يایرد  هب  لامـش  زا  هک  تسا  یلنامثع  نیـشنریما  نامکرت ، نیـشنریما  نیمهد 

نیشنریما نیا  یسرک  تسا . دودحم  یصارق  هرمرم و  يایرد  هب  یبرغ  لامـش  برغم و  زا  نامارق و  یلدمحا و  لزق  ياهنیـشنریما  هب  قرـشم 
یناتساب مایا  رد  تسا . عقاو  هرمرم  يایرد  کیدزن  هیکرت  یبرغ  لامش  رد  هک  تساسورپ  رهش  نیا  یناتساب  مان  دوب . هسورب  ای  یـصورب  رهش 

زا درک و  فرصت  ار  نآ  ناخروا  لاس 727  رد  تشاد . يریگمـشچ  قنور  سنازیب  مور و  ناروتارپما  هرود  رد  دوب و  هینیتیب  ناهاش  تختیاپ 
هـسورب دسیونیم : تسا ، هدید  ار  رهـش  لاـس 733  رد  هک  هطوـطب  نبا  دوـب . یناـمثع  نیـشنریما  تختیاـپ  يرمق  يرجه  ات 805  ناـمز  نآ 

گرزب يرهش  یصورب ) )
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یمرگ بآ  همـشچ  رهـش  جراخ  رد  تسا . روصحم  اهراسهمـشچ  اهغاب و  رد  فرط  ره  زا  عیـسو و  ياهنابایخ  بوخ و  ياـهرازاب  اـب  تسا 
مامحتـسا يارب  يرگید  نادرم و  مامحتـسا  يارب  یکی  دـناهدرک ، اـنب  قاـتا  ود  همـشچ  نیا  يور  دزیریم . ياهکرب  رد  نآ  بآ  هک  تـسه 

. نانز
هس ات  اهنآ  ياذغ  هک  دناهدرک  انب  نارفاسم  تماقا  تهج  زین  ياهیواز  لحم  نیا  رد  دنیآیم . اجنیدب  هجلاعم  يارب  رود  ياههار  زا  نارامیب 

هدوب نایحیسم  ياسیلک  البق  هسورب  رهش  دجـسم  هطوطب  نبا  هتفگ  هب  تسا . هدوب  نامکرت  كولم  زا  یکی  راک  نیا  یناب  تسا . یناجم  زور 
ای قینزی  نآ  هب  اهکرت  نونکا  دنتفگیم و  هیقین  ار  نآ  ناملـسم  ناسیونایفارغج  هک  دوب  ایئاکین  رهـش  نیـشنریما  نیا  مهم  ياهرهـش  زا  تسا .

يایـسآ رد   ) قیـسبأ هیحان  رد  هیقین  رهـش  دـسیونیم : هیقین  هرابرد  هک  تسا  یناملـسم  نادایفارغج  نیتسخن  هبذادرخ  نبا  دـنیوگیم . قینزا 
. تسا هدرب  مان  هیقین  هچایرد  زا  ملاعلا  دودـح  بحاص  تسا . ياهزاورد  ماـن  نیمه  هب  ياهچاـیرد  يوس  هب  هیقین  رهـش  زا  دراد . رارق  ریغص )

نتفرگ اب  سپس  دندرک ، هرصاحم  ار  هیقین  رهش  دندمآ و  ریغـص  يایـسآ  یبرغ  لحاوس  هب  دوخ  ياهیتشک  اب  یبیلـص  ناگنرف  لاس 531  رد 
رب رهش  نیا  تسین . مولعم  نآ  یناب  تسا . روهشم  یناتـساب و  يرهـش  یقین  یـسیردا  هتـشون  هب  دندرک . هحلاصم  اهنآ  اب  رهـش  مدرم  زا  یلام 

هچایرد و لخاد  هب  یتشک  اب  ار ] دوخ  نادنزرف   ] دـنتفا تشحو  سرت و  هب  نآ  مدرم  هاگره  و  دراد ... ، رارق  نیریـش  بآ  اب  ياهچایرد  رانک 
: دسیونیم هیقین  فصو  رد  توقای  دنهدیم . هانپ  تسا  نآ  رد  هک  ییاههوک 

درگ نآ  رد  دندوب ، رفن  دودح 318  رد  هک  یحیسم ) ناردپ   ) یحیسم ءابآ  مامت  هک  دوب  یقرش  يایرد  رانک  رب  لوبناتـسا  یحاون  زا  يرهش 
ار میدق ) هیقین   ) کینزی ای  قینزا  رهـش  دوخ  هک  هطوطب  نبا  دـمآ . دـهاوخ  درگ  اجنآ  رد  ناشیا  اب  ع )  ) حیـسم هکنیا  نامگ  هب  دـندوب  هدـمآ 

ار نآ  درگادرگ  هدنام و  رود  هب  مدرم  سرتسد  زا  کینزی  رهش  دسیونیم : هدید 
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مان هب  ناطلس  نز  دنراد . تنوکـس  نآ  رد  ناطلـس  ناراکتمدخ  زا  يدودعم  عمج  طقف  تسا و  یناریو  هب  ور  رهـش  تسا . هتفرگارف  هچایرد 
زا مادـک  ره  نایم  هک  دراد  وراب  راهچ  کینزی  تساـجنآ . ریما  دراد و  انکـس  رهـش  نیا  رد  تسا ، همیرک  هحلاـص و  ینز  هک  نوتاـخ  نولیی 

. دنرادرب ار  اهنآ  دنناوتیم  دنهاوخب  تقوره  هک  دناهداد  رارق  اهقدنخ  يور  یبوچ  ییاهلپ  رورموروبع  يارب  تسا و  بآ  زا  رپ  یقدنخ  اهنآ 
زا رهـش  بورـشم  بآ  تسا . مه  هب  لصتم  هنکـس  ره  غاب  هعرزم و  هناخ ، دراد و  رارق  رهـش  لخاد  رد  عرازم  یـضارا و  اههناخ و  اهزیلاپ و 

. دیآیم لمع  هب  رهش  نیا  رد  هویم  عاونا  دوشیم . نیمأت  تسا  رهش  کیدزن  هک  ییاههاچ 
تشرد و نآ  ياههناد  ماهدیدن . رگید  ياج  ار  نآ  دننام  هک  دراد  يراذع  روگنا  عون  کی  تسا ...  نازرا  رایسب  نآ  رد  طولب  هاش  ودرگ و 

درادن . رتشیب  مخت  کی  نآ  هبح  تسا و  كزانتسوپ  فافش و  نیریش و  رایسب 
372 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

[ ریوصت ]
373 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

صاخشا تسرهف 

یثابدرالدآ 52
275 ، 199 ع )  ) مدآ

اتاهبایرآ 18
لاپیناب 117 روشآ 

اغآ 343
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گنلپ 173 اقآ 
347 ییارسقآ 345 -

351 ، 348 ، 347 نالسرا 338 ، بلآ 
ریبک 52 تربلآ 

یسولآ 240
294 یساتسانآ 216 ،

یساتسانآ سویساتسانآ -
تسوگوآ 216

246 ، 216 سولاگ 142 ، سویلیآ 
مهدا 267 میهاربا 

يرازف 119 بیبح  نب  میهاربا 
يدهم 88 نب  میهاربا 

کیب 363 میهاربا 
77 یلاقرز 57 ، میهاربا 

یسلدنا 115 یشوطرط  میهاربا 
304 ، 181 ، 157 ع )  ) لیلخ میهاربا 

سخربا 76
ههربا 217

قاحسا 94 نبا 
حمّسلا 77 نبا 
يربع 135 نبا 

،351 ، 349 ، 346 ، 345 ، 343 ، 341 ، 340 ، 302 ، 299 ، 297 ، 294 ، 293 ، 291 ، 285 ، 282 ، 278 ، 276 ، 275 ، 223 هطوطب 86 ، نبا 
370 - 366 ، 364 ، 357 ، 355 ، 353

یخلب 136 نبا 
350 یبیب 345 ، نبا 

دیلت 288 نبا 
311 ، 304 ، 300 ، 296 ، 294 ، 293 ، 289 ، 264 ریبج 86 ، نبا 

هنضاح 210 نبا 
،308 ، 306 ، 304 ، 301 - 298 ، 296 ، 292 ، 288 ، 284 ، 276 - 274 ، 262 ، 163 ، 158 ، 128 ، 121 ، 38 - 36 ، 34 ، 31 لقوح 26 ، نبا 

324 ، 315 ، 313 ، 310
،34 ، 30 - 28 ، 26 ، 25 ، 22 هبذادرخ 11 ، نبا 

374 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
،306 ، 304 ، 300 ، 298 ، 297 ، 296 ، 294 ، 292 ، 287 ، 284 ، 277 ، 273 ، 271 ، 257 ، 242 ، 236 ، 233 ، 229 ، 226 ، 221 ، 218 ، 96 ، 87
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370 ، 366 ، 364 ، 362 ، 355 ، 352 ، 336 - 334 ، 332 - 330 ، 328 ، 325 ، 322 ، 315 ، 313 ، 312 ، 309 ، 307
350 ، 344 نودلخ 342 ، نبا 

331 ، 287 ، 273 ، 244 ، 242 ، 230 ، 223 ، 219 ، 192 ، 161 ، 159 ، 96 ، 94 ، 91 ، 90 ، 31 ، 30 ، 28 هتسر 26 ، نبا 
79 ، 70 دشر 52 ، نبا 

ریبز 188 نبا 
دایز 207 نبا 

62 نویبارس 61 ، نبا 
358 ، 356 ، 353 ، 349 ، 346 ، 340 ، 324 ، 317 ، 312 یبرغم 297 ، دیعس  نبا 

116 ، 83 ، 81 انیس 52 ، نبا 
یطمرق 312 هّماش  نبا 

همطاف 110 نبا 
يرمع 369 هللا  لضف  نبا 

115 نالضف 86 ، نبا 
99 ، 96 ، 31 ، 29 ، 28 ، 26 ، 14 ینادمه 8 ، هیقف  نبا 

هاشملق 341 نبا 
نویل 334 نبا 

ص374 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج   131 دجام 108 ، نبا 
47 میدن 25 ، ن 

134 يدرو 129 ، نبا 
108 ، 99 ، 94 یشیرق 86 ، بهو  نبا 

هریبه 276 نبا 
224 ، 223 رفعی 219 ، نبا 

81 ، 76 سنوی 75 ، نبا 
78 ، 77 یلاقرز 57 ، میهاربا  قاحسا  وبا 

دایز 209 نب  شیجلا  وبا 
لولهب 62 نب  نسحلا  وبا 

271 یسابع ) هفیلخ   ) حاّفس سابعلا  وبا 
ینزاخ 78 نامحرلا  دبع  حتفلا  وبا 

،293 ، 291 ، 282 ، 274 ، 272 ، 243 ، 242 ، 240 ، 236 ، 234 ، 228 ، 226 - 224 ، 222 - 220 ، 160 ، 138 - 136 ، 83 ، 60 ءادفلا 37 ، وبا 
،346 ، 345 ، 343 ، 342 ، 340 ، 337 ، 335 ، 332 ، 331 ، 327 ، 325 ، 323 ، 317 ، 315 ، 313 - 311 ، 309 ، 307 ، 306 ، 301 ، 299 - 297

365 ، 363 ، 361 ، 360 ، 358 - 353 ، 349 ، 348
حمسلا نبا  غبصا - مساقلا  وبا 

114 یخلب 112 - دیؤملا  وبا 
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یناجزوب 76 يافولا  وبا 
دمحم 79 نب  دمحا  نب  دمحم  دیلولا  وبا 

ءاجیهلا 274 وبا 
رکب 173 وبا 
روث 228 وبا 
رفعج 59 وبا 

ینزاخ 122 رفعج  وبا 
298 يداهلا 297 ، یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

89 ، 88 ، 78 ، 74 ، 66 ، 59 ، 57 ، 55 ، 54 ، 50 یمزراوخ 17 ، یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا 
375 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

یطانرغ 134 دماح  وبا 
هفیذح 45 وبا 

268 هفینح 267 ، وبا 
فلد 115 وبا 

هلمر 88 وبا 
122 ، 120 ، 116 ، 110 ، 109 ، 81 ، 56 ، 53 ، 49 ، 44 ، 40 ، 27 ، 20 ، 14 ینوریب 9 ، ناحیر  وبا 

121 ، 62 ، 38 ، 36 ، 35 یخلب 26 ، لهس  نب  دمحا  دیز  وبا 
100 ، 99 ، 94 یفاریس 14 ، نسح  دیز  وبا 

يدبع 94 بوبحم  نایفس  وبا 
مداخ 332 یکرت  نامیلس  وبا 

جرف 335 میلس  وبا 
یطمرق 236 یباّنج  دیعس  وبا  نب  نسح  رهاط  وبا 

قاحسا 94 نب  دمحم  هللا  دبع  وبا 
یبالغ 161 دمحم  هللا  دبع  وبا 
مساق 94 نب  هللا  دبع  هدیبع  وبا 

حارج 329 نب  ةدیبع  وبا 
80 یشکارم 79 ، نسح  یلع  وبا 

انیس نبا  انیس - یلع  وبا 
يدنک 135 رمع  وبا 

78 ، 66 - 63 ، 54 یخلب 43 ، دمحم  نب  رفعج  رشعم  وبا 
279 يرعشا 218 ، یسوم  وبا 

ناورم 307 نب  رصن  وبا 
ریشدرا 261 نب  روپاش  رصن  وبا 
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68 قیرطب 22 ، ییحی  وبا 
فسوی 88 وبا 

63 يدنک 34 ، قاحسا  نب  بوقعی  فسوی  وبا 
یگنز 234 دعس  نب  رکب  وبا  کباتا 

یگنز 307 نیدلا  دامع  کباتا 
دوواد 89 یبا  نب  دمحا 

بوقعی 87 یبا  نب  دمحا 
لبنح 267 نب  دمحا 

یسخرس 89 بیط  نب  دمحم  نب  دمحا 
یناغرف 57 ریثک  نب  دمحم  نب  دمحا 

ینادمه 152 دمحم  نب  دمحا 
يزورم 35 مشاه  نب  لهس  نب  دمحا 

ریالج 267 دمحا 
یسوط 127 دمحا 

یطانرغ 115 دمحا 
هلودلا 261 زعم  دمحا 

سیردا خونخا -
نانس 369 یخا 

سیردا 64
،323 ، 310 - 308 ، 298 ، 281 ، 272 ، 239 ، 236 ، 233 ، 226 ، 225 ، 233 - 221 ، 138 ، 137 ، 130 ، 127 ، 93 ، 88 ، 86 ، 33 یسیردا 24 ،

370 ، 365 ، 360 ، 356 - 354 ، 345 - 343 ، 337 ، 331 ، 330 ، 326
118 ، 61 سنتسوتارا 55 ،

طایرا 217
301 ، 234 ناکباب 231 ، ریشدرا 

یلاقرز میهاربا  لهزرا -
243 ، 82 ، 79 ، 67 وطسرا 23 ،

يریساسب 263 نالسرا 
سدیمشرا 76

376 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
266 لوغم 84 ، ناخ  نوغرا 

سونایمرا 347
مقرا 159 یبا  نب  مقرا 

رگنرپسا 33
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اتیپسا 60
362 نبارتسا 246 ،

يروتسا 114
میهاربا 297 نب  قحسا 

341 ، 323 ، 307 ، 295 ، 243 ، 238 ردنکسا 112 ،
نینرقلا 97 وذ  ردنکسا 

سکالیکسا 245
ازریم 350 لیعامسا 

،271 ، 244 ، 239 ، 233 ، 230 ، 227 ، 226 ، 224 ، 222 ، 219 ، 175 ، 163 ، 161 ، 159 ، 158 ، 156 ، 121 ، 83 ، 38 - 36 يرخطصا 26 ،
،328 ، 325 ، 323 ، 315 ، 313 - 311 ، 309 ، 308 ، 306 ، 304 ، 301 - 296 ، 294 ، 292 ، 288 ، 287 ، 285 ، 284 ، 280 ، 277 ، 276 ، 273

353 ، 336 ، 332
159 یعمصا 9 ،

یشعا 240
340 ، 82 ، 70 یلوویت 22 ، نوطالفا 

67 سدیلقا 66 ،
رمقا 174

سوتسوگوا 342
وتیاجلا 347

يابسرب 174 فرشالا 
75 یمطاف ) هفیلخ   ) هللا رماب  مکاحلا 

زیزعلا 75
یمطاف 75 هللااب  زیزعلا 

301 يزیزعلا 220 ،
85 ، 84 ، 82 کیب 69 ، غلا 

308 یسابع ) هفیلخ   ) هللا رماب  مئاقلا 
303 یسابع ) هفیلخ   ) هللااب رداقلا 

سویسکلا 362
263 یسابع ) هفیلخ   ) هللااب دشرتسملا 

265 هللااب 173 ، مصعتسملا 
هللا 191 نیدل  زعملا 

يابتیاق 174 فرشالا  کلملا 
یمطاف 191 هللا  نیدل  زعملا 

رفظملا 173 کلملا 
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330 حلاصلا 327 ، کلملا 
سربیب 335 رهاظلا  کلملا 

نووالق 174 روصنملا  کلملا 
323 نووالق 174 ، نب  دمحم  رصانلا  کلملا 

88 ، 60 یسابع ) هفیلخ   ) هللااب قثاولا 
ییایلا سرطپ  وکایلا -

276 ع )  ) نیسح ماما 
274 ع )  ) دمحم نب  رفعج  ماما 

267 ع )  ) یقت دمحم  ماما 
268 ، 267 ع )  ) مظاک یسوم  ماما 

356 ، 241 يدنک 140 ، سیقلا  ؤرما 
هفرق 162 ّما 

لشهن 188 ما 
،271 ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

377 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
343 ، 341 ، 283 ، 282 ، 275 ، 274 ، 272

363 ، 356 ، 352 ، 349 ، 343 ، 341 ، 324 رومیت 267 ، ریما 
ناپوچ 352 ریما 
متسر 341 ریما 

رداهب 341 هاشنامیلس  ریما 
یلامجلا 174 رقنس  ریما 

انترا 343 نیدلا  ءالع  ریما 
نامارق 341 ریما 

نووالق 335 ریما 
335 نیما 256 ،

283 کلام 280 ، نب  سنا 
316 ، 293 ، 250 ناوریشونا 246 ،

میاهنپوا 57
369 ینامثع ) ناطلس   ) ناخروا

سوتسوگوأ 246
یبلچ 269 ءایلوا 
ینرق 195 سیوا 

رمعتیا 215
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گنیچ 103 يا 
نیجنیریا 347

363 ، 356 دیزیاب 349 ، مردلیا )  ) موردلیا
شیردیرف 368 سورابراب 

95 ، 90 دلوتراب 83 ،
سویلیساب 345

360 وجیاب 352 ،
120 ، 77 ، 75 ، 74 ، 70 ، 69 یناّتب 67 ،

273 رّصّنلا 159 ، تخب 
ؤلؤل 291 نیدلا  ردب 
48 اتپوگ 17 ، امهارب 

ساموت 241 مارترب 
ینزام 140 ریزخ  نب  جرب 

113 يزمرهمار 108 ، رایرهش  نب  گرزب 
یملید 308 يریساسب 

لاّطب 364
،141 ، 131 ، 129 ، 118 ، 115 ، 84 ، 79 ، 78 ، 76 - 74 ، 70 - 63 ، 61 ، 60 ، 57 ، 51 ، 50 ، 34 ، 33 ، 25 ، 22 ، 21 ، 17 ، 13 سویملطب 8 ،

324 ، 235 ، 164 ، 152
يوغب 217
طارقب 67
هلیقب 273

-331 ، 327 ، 324 ، 321 ، 311 ، 309 ، 307 ، 306 ، 304 ، 296 ، 292 ، 287 ، 284 ، 279 ، 273 ، 269 ، 249 ، 232 ، 218 ، 159 يرذالب 11 ،
336 ، 335 ، 333

هدرب 232 یبا  نب  لالب 
360 ، 121 ، 35 یخلب 34 ،

يرماع 240 يدلب 
میکح سانیلب  میکح - ساینلب 
342 میکح 112 ، سانیلب 
264 یلطیلط 14 ، نیماینب 
رکاش 59 نب  یسوم  ینب 

یباّنج نسح  دیعس - وب 
دنومهوب 323

نایهیوب 62
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363 هاش 351 ، مارهب 
274 روگمارهب 273 ،

378 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یلزیب 93

ییایلا 52 سرطپ 
نیلپ 215

234 ینیلپ 116 ،
ویلپ 99

ساونوذ ساهینپ -
ناروپ 257

131 سیئر 130 ، يریپ 
سولیفوئت 216

هینروات 269
رنشت 9

يزیرقم 135 نیدلا  یقت 
یعّوطم 95 رحب  نب  میمت 

کشاموت 96
یکسناموت 34

ونوت 269
ستبیت 132

موس 159 رسلپ  تالگیت 
ءامیت 245

363 ، 349 ، 341 ، 324 گنلرومیت 84 ،
120 ، 74 ، 68 ، 67 یناّرح 22 ، هّرق  نب  تباث 

نواث 68
یلیبشا 79 حلفا  نب  رباج 

116 ظحاج 115 ،
368 میکح 67 ، سونیلاج 

زویرگ 83 ناج 
یشرق 210 معطم  نب  ریبج 

199 ع )  ) لیئربج
نوتراس 80 جرج 

290 ع )  ) ربمایپ سیجرج 
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اشاپ 268 نشج 
بلاط 178 یبا  نب  رفعج 

یکمرب 256 رفعج 
ینسح 191 یسوم  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رفعج 

191 ص )  ) دمحم نب  رفعج 
يرهاظ 174 قمقج 

یمور 339 نیدلا  لالج 
يدزا يدنلج  هدنلج -

232 يدزا 227 ، يدنلج 
مج 51

یکوللا 283 نب  نیدلا  لامج 
يدادغب 267 دینج 

213 یلع 141 ، داوج 
یلّقص 190 رهوج 

حاجن 207 نب  شایج 
رفیج 227

70 ، 38 ، 36 یناهیج 33 ،
هدازلاغچ 268

ناخ 82 زیگنچ 
هلودلا 261 زعم  بجاح 

363 یناوریش 345 ، نیدباعلا  نیز  جاح 
هفیلخ 65 یجاح 
وربا 130 ظفاح 

54 ، 51 يزورم 19 ، هللا  دبع  نب  شبح 
بساح 76 شبح 

379 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
327 ، 324 يرهف 321 ، هملسم  نب  بیبح 

رطم 67 نب  فسوی  نب  جاجح 
279 - 277 ، 141 ، 118 یفقث 104 ، فسوی  نب  جاجح 

يریرح 311
يرصب 283 نسح 

لهس 257 نب  نسح 
یمق 135 کلملا  دبع  نب  نسح 
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باّطخ 301 نب  رمع  نب  نسح 
336 ، 327 ییاط 322 ، هبطحق  نب  نسح 

یباّنج 233 نسح 
198 ع )  ) یلع نب  نسح 

يزوف 115 نیسح 
353 ، 219 ، 217 لوسر 157 ، ترضح 

208 ذقنم 207 ، نب  ناطح 
صاعلا 101 یبا  نب  مکح 

ۀیواعم نب  دیزی  نب  دلاخ  ناورم - لآ  میکح 
،301 ، 299 ، 297 ، 295 ، 293 ، 291 ، 282 ، 278 ، 276 ، 274 ، 272 ، 266 ، 236 ، 234 ، 229 ، 220 ، 130 ، 129 یفوتـسم 56 ، هللا  دمح 

365 ، 363 ، 362 ، 358 ، 356 ، 354 ، 353 ، 351 ، 350 ، 349 ، 347 ، 345 - 343 ، 340 ، 337 ، 324 ، 318 ، 317 ، 315 ، 310 - 306 ، 303
نادمح 292 نب  هللا  دبع  نب  نسح  نب  نادمح 

هزمح 164
298 یناهفصا 218 ، هزمح 

قاحسا 67 نب  نینح 
287 یناروح 104 ،

251 یناریا 47 ، کمرب  نب  دلاخ 
صاع 218 نب  دیعس  نب  دلاخ 

270 ، 189 يرسق 182 ، هللا  دبع  نب  دلاخ 
329 ، 296 ، 284 دیلو 273 ، نب  دلاخ 

هیواعم 45 نب  دیزی  نب  دلاخ 
293 ناوریشونا 246 ، لّوا  ورسخ 

317 زیورپ 249 ، ورسخ 
شاخشخ 92

261 يدادغب 136 ، بیطخ 
هللا 350 لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ 

83 یسوط 80 - نیدلا  ریصن  هجاوخ 
120 ، 119 ، 78 ، 77 ، 74 ، 63 - 57 یمزراوخ 52 ،

فاحلا 222 نب  ورمع  نب  نالوخ 
شویراد اراد -

295 شویراد 294 ،
سویکاد 337

اشاپ 175 دواد 
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قترأ 318 نب  نامقس  نب  دواد 
یلع 187 نب  دوواد 

106 ، 97 ، 96 هیوخد 93 ،
سونایقد 337

328 قتسمد 323 ،
355 ، 347 يراصنا 134 ، یقشمد 

سورابود 131
يرونید 94

فاتکالاوذ 232
380 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

راقفلا 268 وذ 
دنمشناد 342 نب  دمحم  نب  نونلا  وذ 

ساون 216 وذ 
هداتق 210 نب  حجار 

فلار 268
نوسنیلوار 238
مود 127 راجر 

352 ، 348 ، 347 ، 344 نامیلس 343 ، نیدلا  نکر 
نپور 338

نوکیب 52 رجور 
متاح 328 نب  حور 

نزور 91
354 نژوید 338 ، سونامور 

106 ونیر 80 ،
وئاخاز 295

284 ، 190 هدیبز 187 ،
ماّوع 283 نب  ریبز 

یجرش 210 بیهص  نب  رزرز 
ساونوذ هعرز -

134 ، 128 ، 116 ، 115 ینیوزق 113 ، دومحم  نب  دمحم  نب  ایرکز 
يرهز 119

282 ، 279 ، 271 هیبا 270 ، نب  دایز 
یثراح 189 هللا  دیبع  نب  دایز 
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هللا 189 دیبع  نب  دایز 
دیبل 218 نب  دایز 

دیز 193
193 هثراح 162 ، نب  دیز 

67 ، 57 ، 52 ییانرهوک )  ) ياهنومرق درارژ 
نگراس 117

هراس 305
نیکتکبس 261

ویدس 80
هلودلا 266 دعس 

272 ، 271 صاّقو 269 ، یبا  نب  دعس 
ۀمثیخ 175 نب  دعس 

دیعس 323
نادمح 322 نب  دیعس 

حاجن 207 نب  دیعس 
ناورم 288 نب  کلملا  دبع  نب  دیعس 

هنییع 210 نب  نایفس 
يرّکس 178

97 ، 96 ، 89 نامجرت 86 ، ماّلس 
98 مجرتم 96 - ماّلس 
دیعس 291 وبا  ناطلس 

354 نالسرا 347 ، بلآ  ناطلس 
335 کیلامم ) ناهاش  زا   ) نسح رصانلا  کلملا  ناطلس 

نیدلا 341 ردب  ناطلس 
348 سربیب 344 ، ناطلس 

352 هاشمزراوخ 351 ، نیدلا  لالج  ناطلس 
رداهب 341 نیسح  ناطلس 

359 ، 357 ، 348 نیدلا 346 ، نکر  ناطلس 
میلس 131 ناطلس 

لّوا 191 میلس  ناطلس 
381 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ینامثع 174 نامیلس  ناطلس 
ینوناق 268 نامیلس  ناطلس 
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299 یقوجلس 78 ، رجنس  ناطلس 
191 ینامثع 175 ، دیجملا  دبع  ناطلس 

357 نالسرا 330 ، جلق  نب  دوعسم  نیدلا  زع  ناطلس 
360 نیدلا 339 ، ءالع  ناطلس 

زرمارف 348 نب  نیدلا  ءالع  ناطلس 
363 ، 359 ، 351 ، 349 ، 345 ، 343 یقوجلس 340 ، دابقیک  نیدلا  ءالع  ناطلس 

ورسخیک 350 نیدلا  ثایغ  ناطلس 
352 نالسرا 340 ، جلق  ناطلس 

دوعسم 343 نب  نالسرا  جلق  ناطلس 
راصح 364 لگ  ناطلس 

يزاغ 350 ناخ  دارم  ناطلس 
یقوجلس 298 هاشکلم  ناطلس 

جتنی 346 ناطلس 
یسراف 164 ناملس 

100 - 98 نامیلس 11 ،
يرهم 131 نامیلس 

يرهم 111 دمحا  نب  نامیلس 
کلملا 182 دبع  نب  نامیلس 

دوواد 221 نب  نامیلس 
فرط 209 نب  نامیلس 

شملتق 338 نب  نامیلس 
ماشه 342 نب  نامیلس 

106 ، 99 ، 98 ، 94 ، 31 رجات 14 ، نامیلس 
ایداع 177 نب  لؤمس 

گورتنس 231
یلع 55 نب  دنس 

شیملوم 352
هبطحق 284 نب  دیوس 

63 بارهس 61 -
تخب 232 یس 

رصن 81 نیسح  دیس 
یناجرج 51 فیرش  دیس 

291 ردیح ) هب  بقلم   ) نیدلا سمش  نب  نیدلا  ءالع  دیس 

دلج 1 یمالسا  ياهروشک  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ینسحلا 283 یسوم  نیدلا  دجم  دیس 
نیکتغط 208 مالسالا  فیس 

337 ، 334 ، 333 ، 331 ، 330 ، 328 ، 317 ، 303 ینادمح 37 ، هلودلا  فیس 
نزی 218 يذ  نب  فیس 

روپاش 232
ناکباب 297 ریشدرا  نب  روپاش 
235 فاتکالاوذ 232 ، روپاش 
353 ، 349 ، 343 یماش 341 ،

لیعامسا 268 هاش 
بسامهط 268 هاش 

لوا 350 بسامهط  هاش 
یملید 272 هلودلا  فرش 

يدزی 307 یلع  نیدلا  فرش 
یسیردا یسیردا 13 - فیرش 

رئأث 191 نسح  نب  دمحم  نب  رفعج  فیرش 
نیسح 192 فیرش 

هللا 191 دبع  فیرش 
382 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

بلاغ 191 فیرش 
هداتق 191 فیرش 

نوع 191 نب  دمحم  فیرش 
ییحی 191 فیرش 

ییارغط 357 اباب  نیدلا  سمش 
هاشناروت 207 هلودلا  سمش 

يوش 53
دجام 111 نب  دمحا  نیدلا  باهش 

نیدلا 341 لالج  بطق ، حلاص ، ماما  خیش 
يریالج 267 سیوا  خیش 

گرزب 267 نسح  خیش 
ریثا 283 نب  نیدلا  ءالع  خیش 

يداش 310 نب  هوک  ریش  نب  دمحا  نب  هوک  ریش 
99 جنزلا 64 ، بحاص 

یطمرق هماش  نبا  لاخلا - بحاص 
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335 ، 329 یلع 322 ، نب  حلاص 
يونوق 83 نیدلا  ردص 

نوتاخ 298 هیفص 
330 ، 311 ، 309 یبویا 306 ، نیدلا  حالص 

فسوی 293 نیدلا  حالص 
یهیوب 261 هلودلا  ماصمص 

كاحض 45
رومتشاط 352

نینیمیلا 256 وذ  رهاط 
364 ، 273 ، 256 يربط 231 ،

ناخرط 89
نوتاخاغط 343

354 یقوجلس 263 ، کیب  لرغط 
283 هللا 280 ، دیبع  نب  ۀحلط 

ثرومهط 65
يرهاظ 173

رهوجلا 55 دیعس  نب  ساّبع 
بلّطملا 46 دبع  نب  ساّبع 

کلملا 329 دبع  نب  دیلو  نب  سابع 
دبع 232

92 طسوا 91 ، نامحرلا  دبع 
یفوص 67 نمحرلا  دبع 

237 دوعس 192 ، نب  زیزعلا  دبع 
ینالیگ 268 رداقلا  دبع 

یمیعن 138 دمحم  رداقلا  دبع 
سوواط 298 نب  میرکلا  دبع 

ریبز 321 نب  هللا  دبع 
رهاط 327 نب  هللا  دبع 

282 رماع 187 ، نب  هللا  دبع 
سابع 156 نب  هللا  دبع 

ناورم 333 نب  کلملا  دبع  نب  هللا  دبع 
هلیقب 269 نب  حیسملا  دبع 

يدعس 162 هیطع  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع 
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342 ، 333 ناورم 277 ، نب  کلملا  دبع 
يدهم 207 نب  یلع  نب  یبنلا  دبع 

دایز 271 نب  هللا  دیبع 
ناوزغ 279 نب  ۀبتع 

296 یمّلس 287 ، دقرف  نب  ۀبتع 
233 یفقث 101 ، صاعلا  یبا  نب  نامثع 

321 نافع 161 ، نب  نامثع 
هیدأ 233 نب  ةورع 

383 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
360 ، 356 سوواکیک 343 ، نیدلا  زع 

شملتق 326 نب  نامیلس  نب  نالسرا  جیلق  نب  دوعسم  نیدلا  زع 
315 يزیزع 243 ،
هلودلا 261 دضع 

276 یملید 275 ، هلودلا  دضع 
ینیوج 266 کلماطع 

ءاطع 45
همرکع 45

هاش 352 دوواد  نیدلا  ءالع 
358 ، 356 ، 351 یقوجلس 343 ، دابقیک  نیدلا  ءالع 

232 یمرضح 101 ، دامع  نب  هللا  دبع  نب  ءالع 
يوره 115 یلع  نب  رکب  یبا  نب  یلع 
یسنوت 130 یسقافص  دمحا  نب  یلع 

ناوضر 52 نب  یلع 
نامیلس 328 نب  یلع 

یبالرطسا 55 یسیع  نب  یلع 
یحیلص 207 دمحم  نب  یلع 
یجراخ 207 يدهم  نب  یلع 

ینمرا 332 ییحی  نب  یلع 
کیب 350 یلع 

یناهفصا 353 بتاک  دامع 
ینمی 209 هرامع 

298 ع )  ) یلع نب  نیسح  نب  رمع 
334 ، 327 ، 307 ، 287 ، 279 ، 269 ، 233 ، 102 باطخ 94 ، نب  رمع 
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337 333 ، 321 ، 300 زیزعلا 170 ، دبع  نب  رمع 
يراصنا 218 مزح  نب  ورمع 
227 صاع 102 ، نب  ورمع 

يدع 273 نب  ورمع 
دعس 307 نب  ریمع 

يراصنا 321 دعس  نب  ریمع 
ذایع 227

327 ، 321 ، 315 ، 311 ، 306 منغ 304 ، نب  ضایع 
296 ع )  ) یسیع

353 ، 348 ناخ 266 ، نازاغ 
لازغ 92

یشاک 84 دیشمج  نیدلا  ثایغ 
343 ورسخیک 342 ، نیدلا  ثایغ 

دابقیک 350 نب  ورسخیک  نیدلا  ثایغ 
نیدلا 81 رخف 
يزار 46 رخف 

هنعارف 135
میلس 336 نب  جرف 

107 ناررف 99 ،
74 ، 58 ، 57 یناغرف 52 ،

یمّلس 287 دقرف 
لهس 55 نب  لضف 

روفغف 104
دمحا 341 هیقف 

یمور 307 سوردالف 
120 ، 62 ، 60 کیژم 59 ، نوف 

384 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ثروغاثیف 117

یبلیف 141
246 ، 244 یّتح 164 ، پیلیف 

یحیلص 207 ینادمه  یلع  نب  دمحم  یضاق 
یمور 84 هدازیضاق 

یّلبج 281 مالسلا  دبع  یضاق 
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يابتیاق 174
دابق 249

هبآ 207 غلتق 
331 ، 330 ، 325 ، 322 ، 315 ، 313 ، 310 ، 306 ، 300 ، 280 ، 89 ، 70 ، 36 30 - 28 ، 26 ، 25 بتاک 11 ، رفعج  نب  ۀمادق 

هیوقرق 283
نامرق 355

ص384 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  کیب 369  یسیع  هرق 
365 ، 317 ، 299 ، 285 ینیو 97 ،

نیطنطسق 322
ساطسق 317
یعاضق 135

84 يزاریش 83 ، دوعسم  نیدلا  بطق 
348 هاشکلم 342 ، نیدلا  بطق 
هاشنامیلس 347 نب  نالسرا  جلق 

362 ، 359 ، 356 ، 348 ، 347 ، 344 - 342 یقوجلس )  ) دوعسم نب  نالسرا  جلق 
يذولق 118

سیق 207
ووداراک 98
اونازاک 107

هحبصا 217 الا  بلاک 
نات 107 ياک 

یفوّصلا 42 رمع  نب  نامحرلا  دبع  نسحلا  وبا 
131 ، 116 ، 97 یکسفوکچارک 45 ،

29 ، 21 یناملآ 18 ، زرمارک 
131 ، 53 ، 52 ، 50 بملک 56 ، فتسیرک 

107 ندنارب 92 ، شیشک 
سویدولک 246

356 دنمشناد 323 ، نب  نیکتشمگ 
نیتناتسنک 216

هکنک اکنک -
هکنک 17

سوکینرپوک 58
نالهک 207
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دابقیک 352
سواکیک 51

316 جنرتسل 63 ، ياگ 
نوفنزگ 297

رزالگ 223
تسوگ 63

سویلوگ 58
352 وتاخیگ 348 ،

وئل 338
رتانشوذ 216 فونی  هعیخل 

یکسیول 94
بصحی 215 نب  حرشیل 

تراوکرام 232
ولوپوکرام 14

385 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
120 ، 119 ، 67 ، 61 ، 22 يروص 8 ، سونیرام 

54 ، 49 ، 48 يدوهی 16 ، يرثأ  نب  هللا  ءاشام 
یبلغت 309 باّتع  نب  قوط  نب  کلام 

76 یناهام 56 ،
،334 ، 327 ، 325 ، 309 ، 257 ، 256 ، 129 ، 119 ، 85 ، 79 - 77 ، 75 ، 74 ، 69 ، 68 ، 66 ، 59 - 57 ، 55 ، 51 ، 50 ، 23 یسابع 17 ، نومأم 

336
ذقنم 207 نب  لماک  نب  كرابم 

332 ، 301 ، 297 ، 276 یسابع ) هفیلخ   ) هللا یلع  لکوتم 
نیدلا 289 دهاجم 

نیدلا 346 ریجم 
357 هاش 346 ، ریما  نیدلا  ریجم 

هناورپ 357 کب  دمحم 
ولغوا 363 نامرق  کب  دمحم 
328 میهاربا 324 ، نب  دمحم 

یلع 328 نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم 
49 ، 48 يرازف 17 ، میهاربا  نب  دمحم 

يرهز 138 رکب  وبا  نب  دمحم 
یقرخ 138 دمحا  نب  دمحم 
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يربط 113 بویا  نب  دمحم 
يرازف بیبح  نب  میهاربا  بیبح - نب  دمحم 

هیفنح 342 نب  دمحم 
دایز 208 نب  دمحم 

یبلک 217 بئاس  نب  دمحم 
نیریس 283 نب  دمحم 

رمع 188 نب  دمحم 
مساق 104 نب  دمحم 

یماس 227 مساق  نب  دمحم 
116 ینادمه 114 ، دومحم  نب  دمحم 

329 ، 321 مکح 288 ، ناورم  نب  دمحم 
رکاش 75 نب  یسوم  نب  دمحم 

عساو 283 نب  دمحم 
هوژپشناد 114 یقت  دمحم 

اشاپ 191 یلع  دمحم 
نامارق 341 دمحم 

ییارسقآ 345 دومحم 
یجلخ 83 هاش  دومحم 
يرغشاک 122 دومحم 

356 هاش ) دوعسم   ) نیدلا یحم 
یبرع 83 نبا  نیدلا  ییحم 

راتخم 271
اشاپ 268 دارم 

یشکارم 80
ناجرم 207

یقوزرم 195
مکح 169 نب  ناورم 

330 ، 329 ، 327 325 ، 324 ، 291 دمحم 162 ، نب  ناورم 
دمحم نب  ناورم  رامح - ناورم 

مود 288 ناورم 
104 يزورم 25 ،

رهظتسم 263
نیعتسم 257
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386 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یفوتسم 301

نالسرا 328 جلق  نب  دوعسم 
،342 ، 310 ، 256 ، 157 ، 119 ، 109 ، 107 ، 99 ، 96 ، 92 ، 89 ، 88 ، 70 ، 63 ، 62 ، 49 ، 46 ، 32 ، 31 ، 29 - 26 ، 22 ، 19 ، 14 يدوعسم 8 ،

366
90 یمرج 89 ، ملسم  یبا  نب  ملسم 

یطیرجم 77 دمحا  نب  ۀملسم 
368 366 ، 321 کلملا 312 ، دبع  نب  ۀملسم 

ریهز 328 نب  بیسم 
بعصم 271

نیدلا 306 نیز  نب  نیدلا  رفظم 
لبج 195 نب  ذاعم 

329 ، 327 ، 321 ، 279 هیواعم 102 ،
زتعم 257

365 ، 355 ، 332 325 ، 257 یسابع ) هفیلخ   ) هللااب مصتعم 
333 ، 258 254 ، 228 ، 75 یسابع ) هفیلخ   ) دضتعم

دمتعم 257
زعم 191

نیدلا 293 زعم 
359 ، 348 ، 346 هناورپ 293 ، یلع  نب  نامیلس  نیدلا  نیعم 

یناشاک 84 نیدلا  نیعم 
نیدلا 343 ثیغم 

لرغط 352 نیدلا  ثیغم 
272 هبعش 270 ، نب  ةریغم 

دمحا 9 لوبقم 
ردتقم 190

،242 ، 240 ، 239 ، 236 ، 233 ، 228 ، 226 ، 225 ، 222 - 220 ، 163 ، 161 ، 158 ، 156 ، 122 ، 121 ، 96 ، 45 ، 39 - 37 ، 26 ، 9 یسدقم 8 ،
،337 ، 334 ، 330 ، 326 ، 316 ، 314 ، 311 - 308 ، 304 ، 303 ، 301 - 298 ، 296 ، 294 ، 292 ، 289 - 287 ، 284 ، 281 ، 277 ، 272 ، 244

356 ، 354
يزیرقم 44

یفتکم 258
یسیع 198 نب  رثکم 

نیدلا 355 ردب  کلم 
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قرایکرب 307 نب  هاشکلم 
307 یقوجلس 299 ، هاشکلم 

سربیب 348 رهاظ  کلم 
ینمرا 323 حیلم 

يدبع 232 يواس  نب  رذنم 
سیقلا 274 ؤرما  نب  رذنم 

335 ، 333 ، 329 ، 325 ، 324 ، 322 ، 274 ، 272 ، 262 ، 261 ، 255 - 253 ، 251 ، 118 ، 68 ، 50 ، 47 ، 17 ، 16 یسابع ) هفیلخ   ) روصنم
جالح 267 روصنم 

ناخ 344 رومیت  وگنم 
142 ستیروم 141 ،
يداهلا 328 یسوم 

387 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
76 رکاش 56 ، نب  یسوم 

قفوم 64
انالوم 341

دازآ 31 انالوم 
یمور 340 نیدلا  لالج  انالوم 

يولوم 268
نیدلا 81 دیؤم 

یموزخم 218 هریغم  نب  ۀیما  یبا  نب  رجاهم 
336 ، 329 ، 327 ، 253 یسابع ) هفیلخ   ) يدهم

کب 346 دوعسم  نیدلا  بذهم 
یناکشا 295 دادرهم 

بلهم 141
اّیم 316

لیئاخیم 330
یناهارف 201 ینیسح  نیسح  دمحم  ازریم 

130 ، 128 رللیم 13 ،
122 ، 96 ، 95 یکسرونیم 34 ،

سدینوبان 159
دیشمج 234 کلم  ادخان 

ینادمح 298 هلودلا  رصان 
قرایکرب 347 نیدلا  رصان 
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یبرعی 229 دشرم  نب  رصان 
316 ، 314 ، 284 ، 281 ، 195 ینایدابق 162 ، ورسخ  رصان 

حاجن 207
ینیوزق 81 نیدلا  مجن 

روث 296 نب  مسید  نب  ریسن 
ینارصن 273

یجراخ 327 ثبش  نب  رصن 
274 نامعن 273 ،

رذنم 273 نب  نامعن 
نومیم 94 نب  رضن 
دمحا 136 سیفن 

روفقن 334
120 ، 70 ونیّلن 63 ،

48 یناریا 16 ، تخبون 
یناماس 113 روصنم  نب  حون 

يدوهمس 164 نیدلا  رون 
زعملا 173 نب  یلع  نیدلا  رون 

342 ، 330 ، 327 ، 326 یگنز 290 ، دومحم  نیدلا  رون 
نوال 334 نب  حیلم  نیدلا  رون 

273 هکدلون 231 ،
روبین 213
يزیرین 76

سوروفکین 342
127 هدایز 13 ، الوکین 

97 قثاو 89 ،
131 ، 111 اماگادوکساو 108 ،

فییلیساو 96
189 ، 182 کلملا 172 ، دبع  نب  دیلو 

دیزی 324 نب  دیلو 
هّبنم 45 نب  بهو 
84 نامدیو 58 ،

يداه 189
388 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
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337 ، 336 ، 331 ، 330 ، 328 ، 325 ، 324 ، 309 ، 302 ، 288 ، 256 - 254 ، 189 ، 107 ، 88 ، 75 ، 68 دیشرلا 66 ، نوراه 
91 ییحی 90 ، نب  نوراه 

نیعا 336 نب  ۀمثره 
هجفرع 288 نب  ۀمثره 

یتاملد 65 نامره 
64 ، 49 سمره 38 ،

297 ، 245 ، 141 تودوره 116 ،
340 يوره 138 ،

322 کلملا 19 ، دبع  نب  ماشه 
یطلم 117 سوتاکه 

ناخ 266 وکاله 
236 ، 233 ، 229 ، 223 ، 216 ، 213 ، 51 ینادمه 10 ،

سولیفوئت يدنه -
وئاچ 105 گناوه 

دوه 224
64 یناریا ) هاش   ) گنشوه

يدادشیپ 272 گنشوه 
نامگینوه 120
ابنس 232 هبوه 

-240 ، 236 ، 233 ، 230 ، 228 ، 225 ، 224 ، 222 ، 220 ، 216 ، 163 ، 162 ، 160 ، 158 ، 156 ، 142 ، 140 ، 136 ، 97 ، 69 توقای 49 ،
،317 ، 316 ، 312 ، 311 ، 308 - 306 ، 303 ، 301 ، 298 ، 295 - 293 ، 290 ، 281 ، 278 ، 276 ، 275 ، 274 ، 272 ، 265 ، 250 ، 245 ، 242

370 ، 367 ، 365 ، 360 ، 356 ، 354 ، 352 ، 351 ، 348 ، 343 ، 342 ، 339 ، 337 ، 335 - 330 ، 328 - 325 ، 323
215 یبرع ) رمعی   ) رمعتی

هبؤر 157 نب  ۀّنحی 
یلیبشا 57 ییحی 

256 یکمرب 67 ، ییحی 
ینومیم 55 روصنم  یبا  نب  ییحی 

بیبح 92 نب  ییحی 
يرکب 91 مکح  نب  ییحی 

نویبارس 62 نب  ییحی 
رایرهش 54 نب  درگدزی 

هیواعم 329 نب  دیزی 
موس 54 درگدزی 
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ناطحق 221 نب  برعی  نب  بجشی 
49 ، 48 قراط 17 ، نب  بوقعی 

281 ، 280 ، 277 ، 274 ، 273 ، 271 ، 250 ، 221 ، 218 ، 163 ، 158 ، 157 ، 87 ، 29 یبوقعی 26 -
317 ع )  ) نون نب  عشوی 

لوی 99
289 یّتم 288 ، نب  سنوی 

298 ، 290 ع )  ) ربمایپ سنوی 
نوتاخ 371 نولیی 

389 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ییایفارغج مالعا  تسرهف 

نادابآ 280
ربآ 89

343 هطسلبا ) سوسیبارآ ،  ) ناتسلبآ
283 هّلبا )  ) سوگولوپآ

نتآ 21
295 بیدح )  ) هنبایدآ

سوسیبارآ 343
ةرآ 233

120 ، 72 ایرد )  ) فوزآ
73 گرزب 40 ، يایسآ 

ریغص 320 يایسآ 
یبرغ 106 يایسآ 

يزکرم 135 يایسآ 
98 ، 97 ، 95 هنایم 14 ، يایسآ 

ارس 342 قآ 
راشقآ 363

رهش 350 قآ 
رهش 362 قآ 

ناجنزرا 350 رهش  قآ 
313 دماح )  ) دمآ

362 یلوتانآ 350 ،
سوروط 320 یتنآ 
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355 هیروگنا )  ) هرقنا
ینآ 338

خولثایآ 367
367 نیدیآ 366 ،

سسبا 343
سوسبا 366

قیسبأ 370
نیتسلبا 343

هّلبا 283
ءاوبا 176

181 سیبق 180 ، وبا 
ایفویتإ 40

بلاثا 163
140 هوک )  ) اجا

رغصالا 181 دایجا 
ربکالا 181 دایجا 

دحا 163
234 ءاسحل )  ) ءاسحا

فاقحا 224
بدیحا 329

390 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نابشخا 181
بشخا 181

نیبشخا 181
اتادا 327

سیردا 72
اّسدا 15

سیلودا 102
مودا 142

نامیدا 326
335 منادا )  ) هنذا

295 يالبرا )  ) لبرا
لیبرا 295
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بحرا 212
ایالام 94 لیبخرا 

مورزرا 353
354 ، 318 ، 315 نزرا 301 ،

353 موّرلا 351 - نزرا 
353 ناجنزرا 351 -

( اهر ای  اسدا ، افرا 307 -( 
مرا 156

73 ، 40 افورا 29 ،
79 ، 59 ، 53 نیرا 51 -

250 بلکلا ) رهن   ) ستزا
رزا 234

ناعمزا 244
ریمزا 368
قینزا 370

نیزا 50
دیدج 364 هعلق  راسا 

ربنابسا 250
138 ، 136 ، 130 ، 128 ، 115 ، 111 ، 79 ، 78 ایناپسا 38 ،

370 لوبناتسا 72 ،
120 گروبسارتسا 60 ،

40 ایتوقسا 29 ،
360 ، 102 ، 45 ، 21 هیردنکسا 15 ،

ارتوکسا 244
لصوم 298 یکسا 

رخطصا 101
سراپ 19 رخطصا 

64 ناهفصا 54 ،
العأ 221

هیشمعا 222
368 سوسفا 367 ،

سیسفأ 366
راصح 364 هرق  نویفا 
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شطیرقإ 72
روقأ 285 میلقا 

131 ، 128 ، 122 ، 110 ، 109 ، 106 ، 93 ، 92 ، 79 ، 72 سلطا 20 ، سونایقا 
یبرغ 71 سونایقا 
ریبک 21 سونایقا 

طیحم 128 سونایقا 
دّکا 117

سینورکا 364
362 رودیرگا 361 ،

391 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هرآلا 234

ۀسابلا 181
344 ناتسبلا 339 ،

نیمالا 181 دلبلا 
لالإ 182

همطاحلا 181
ءارمحلا 328
ءاروحلا 142

یلاخلا 212 عبرلا 
هغّرلا 363
اهّرلا 306

همالّسلا 327
245 ، 163 العلا 161 ،

بارغلا 243
پملا 117

هرومعملا 333
مّطقملا 75
اّلکملا 224
توملا 81
هسانلا 181
هجولا 142
زافیلا 159

344 ایساما ) هیصاما ،  ) هیساما
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56 اکیرما 53 ،
یلامش 131 ياکیرما 

يرقلا 181 مأ 
محر 181 ّمأ 

ناسعن 237 ما 
یلنامثع 369

سوس 346 یما 
سبرزانا 332

308 ، 285 ، 273 ، 253 رابنا 247 ،
92 ، 77 ، 72 سلدنا 40 ،

يزنودنا 224
سنا 314

ایدیسیپ 362 هیکاطنا 
ماش 250 هیکاطنا 

هیلاطنا 360
دیدج 360 هیلاطنا 

یساوا 366
سبوا 297

59 نیّجا 18 ،
نزوا 50

ریفوا 241
279 زاوها 277 ،

367 خولثایآ ) غیلسایا ،  ) قولسایا
هیسیم 368 یمور  تلایا 

نامارق 341 تلایا 
ایفوتیا 29

54 ، 28 ، 27 ، 20 رهشناریا 19 ،
ایسیا 40

40 يایسآ )  ) يایسیا
245 ، 157 هلیا 73 ،

یلکنیا 329
معنأ 221

40 اپورا )  ) یبروأ
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392 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هلیأ 245

يرسک 251 ناویا 
97 باوبالا 73 ، باب 

جزألا 265 باب 
طامنالا 270 باب 
هرصبلا 265 باب 
عماجلا 281 باب 

ثدحلا 331 باب 
ریزانخلا 317 باب 
ضبّرلا 317 باب 
هدّسلا 270 باب 

هّیسامشلا 261 باب 
ةوهشلا 317 باب 

263 ، 262 قاطلا 255 ، باب 
دادغب 56 قاطلا  باب 

مغلا 317 حرفلا و  باب 
لیفلا 270 باب 

246 ، 212 بدنملا 161 ، باب 
نادیملا 317 باب 

هدنک 270 باب 
لباب 247

لّوحم 266 باب 
312 ناورجاب 302 ،

رتخاب 29
ایروداب 251

155 ، 151 ، 142 ماشلا 139 ، ۀیداب 
امسوراب 278

هیماظن 266 رازاب 
292 هعلق )  ) بهشا زاب 

نطاب 142
اثانیعاب 287

292 هوک )  ) اسولاب
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ریسکیلاب 368
369 يرسکیلاب 368 ،

یلع 199 رئب 
ریشدرا 231 نتب 

هجب 195
246 ، 245 ، 155 ، 139 رمحا 105 ، رحب 

رضخا 73 رحب 
360 ، 339 ، 338 ، 320 ، 105 ، 72 مورلا 20 ، رحب 

35 طیحملا 20 ، رحب 
تیملا 155 رحب 

رزخ 127 رحب 
سراف 20 رحب 

217 مزلق 35 ، رحب 
نیرحب 231

254 ، 113 ، 97 اراخب 33 ،
نارجن 141

سیلدب 354
نودنذب 336

ربرب 40
ةآرملا 317 جرب 
نیلاّبط 317 جرب 

نیجرب 366
یجرب 366

393 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هعدرب 354
رودرب 361

زئوس 21
ناخسرب 97
همغرب 368
دیعقرب 287
اماگرب 368
وماگرب 368
سلرب 317
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مرب 215
370 هسورب 369 ،

یصورب 369
هرصب 279

يرصب 245
ءاحطب 180
سرطب 317
سلطب 317

رّسحم 193 نطب 
هنرع 200 نطب 

هحیطب 118
دادغب 251

نمی 202 دادغب 
نادغب 251

دنورغب 338
362 رهشقب 361 ،

363 رهشیب )  ) رهشقب
راّلقب 355

181 هّکب 180 ،
مور 320 دالب 

دابآسالب 250
نوغاسالب 122

304 ، 254 ، 35 خلب 34 ،
298 ، 297 دلب 287 ،

بطخلا 298 دلب 
دمحم 297 دیسلا  دلب 

297 طلب )  ) دلب
يرسک 369 یلب 

یئبمب 101
یفسآ 93 ردنب 

نوسمس 346 ردنب 
هیروس 246 ردنب 
فاریس 99 ردنب 
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هبقع 244 ردنب 
هّزغ 243 ردنب 

98 نوتناک 94 ، ردنب 
رصم 246 ردنب 
هرهم 214 ردنب 
هجو 157 ردنب 

ریشدرا 287 ذوب 
هسروب 341

ینوگروب 91
317 اسیلک )  ) سلوب

یلوب 357
250 ریشدرا ) هب   ) ریسرهب

ندسهب 326
انسهب 326

394 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هگوهب 103

260 ، 75 همکحلا 59 ، تیب 
سدقملا 159 تیب 

هریب 347
نوتسیب 246

هشیب 233
ءارضخلا 296 ۀعیب 

هدیس 261 ناتسرامیب 
266 ، 264 ، 262 يدضع 261 ، ناتسرامیب 

يردتقم 261 ناتسرامیب 
نیرهنلا 247 نیب 

یلفس 247 نیرهنلا  نیب 
ایلع 247 نیرهنلا  نیب 

ص394 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  هنونیب 233 
سر 40

130 سیراپ 100 ،
گناب 103 ملاپ 
245 ارتپ 162 ،
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هرتپ 155
سیلوپسرپ 101

میدق 368 ماگرپ 
اناتسورپ 361

اهرپ 326
سوسن 364 میرپ 

سون 365 یسپ 
باجنپ 32
تنوپ 72

مسرات 336
ورات 235

تورات 235
سالات 97

انات 72
کلات 98

گنات 104
هنات 101

ترهات 235
سرگیات 248

سیلپویسودوئت 352
بت 117
زیربت 83

كوبت 158
هپت 314

ثیلثت 212
رمدت 244
هیکارت 90

سیسقرت 366
هیکرت 369
میرت 225

ایراکنوست 97
222 ، 220 زعت 217 ،

96 زغزغت 95 ،
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نازغزغت 95
تیرکت 295

359 نیشنریما )  ) هکت
بهذ 297 ّلت 

یبرز 332 نیع  ّلت 
395 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

318 ، 313 نافاف 287 ، ّلت 
244 عنمی 214 ،

هثوت 266
الدوت 264
نافروت 96

حضوت 241
348 طاقود )  ) تاقوت

242 ، 222 ، 219 ، 213 ، 212 ، 156 ، 155 هماهت 40 ،
موهت 202
هریت 366

وتمایت 202
نوفسیت 250
سولیت 238

160 ءامیت 159 ،
ریبث 182

هریزج 321 روغث 
هبقث 182

روث 41
هرباج 164

246 روخب 243 - هداج 
راج 171

نازاج 209
توکاماج 18

نیفاّفخلا 268 عماج 
افلخلا 266 عماج 

ناطلسلا 264 عماج 
اغّصلا 268 عماج 
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رصقلا 258 عماج 
ریزولا 268 عماج 
جاجح 277 عماج 
هفیلخ 264 عماج 

ناطلس 263 عماج 
هفوک 270 عماج 

224 ، 98 هواج 84 ،
نیمالا 181 لبج 
رضخا 140 لبج 

ضیبالا 110 لبج 
رمحالا 181 لبج 
ناخدلا 237 لبج 
ۀمحرلا 182 لبج 

156 ةارسلا 141 ، لبج 
رّمشلا 242 لبج 
ریعلا 182 لبج 

128 رمقلا 122 ، لبج 
روث 182 لبج 

نیرمح 298 لبج 
151 رّمش 140 ، لبج 

ربص 222 لبج 
196 هفحج 176 ،

164 ، 153 هّدج 99 ،
ءاعرج 236

هیقینامرج 329
نامادنآ 105 هریزج 
رمع 301 نبا  هریزج 

240 - 238 لاوا 231 ، هریزج 
396 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ناکلاب 134 هریزج 
نمویت 98 هریزج 
یلوث 71 هریزج 

کلهد 211 هریزج 
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توکمج 51 هریزج 
بیدنرس 71 هریزج 

سربق 102 هریزج 
سنرق 72 هریزج 
رطق 237 هریزج 

روفاک 108 هریزج 
51 اکنل 50 ، هریزج 

سولابگنل 98 هریزج 
238 قرحم 237 ، هریزج 

یشاجن 211 هریزج 
ولیخن 237 هریزج 
نانیاه 98 هریزج 

برعلا 139 ةریزج 
رهوگ 120 هریزج 

جبنمرسج 311
رافّلج 228

هیروس 103 هگلج 
دنج 217

16 روپاشیدنج 15 ،
ایراغنج 97

هنارعج 196
هبقع 193 هرمج 

نیتسخن 193 هرمج 
اّوج 240

فوج 151
یبونج 214 فوج 

نیعم 214 فوج 
نمی 214 فوج 

هنیهج 199
ناحیج 335

مزمز 182 هاچ 
هغلیرم 239 همشچ 

نادیزوب 239 همشچ 
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نینح 187 همشچ 
هدیبز 187 همشچ 
هفرع 187 همشچ 
راذغ 239 همشچ 
دیهش 362 لهچ 

کساح 226
دماح 313

72 شبح 71 ،
زاجح 156
رجح 240
رجح 240

نوجح 182
لقاّدح 248
ثدح 327

بیدح 295
هّیبیدح 198

ارح 182
تاّرح 160
ناّرح 304

397 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نیمرح 191

هّرح 161
برغ 160 هّرح 
كدف 142 هّرح 
ربیخ 142 هّرح 

162 ضریوعلا 160 ، ةّرح 
رانلا 161 ةّرح 

ساطوا 140 ةّرح 
میلس 140 ینب  ةّرح 
لاله 140 ینب  ةّرح 
يرهاطلا 266 میرح 

162 ، 158 ، 157 یمسح 156 ،
افیک 313 نصح 
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بارغ 214 نصح 
هملسم 312 نصح 
روصنم 325 نصح 

رضح 296
244 ، 243 ، 225 ، 224 ، 221 ، 218 ، 214 ، 212 ، 153 تومرضح 151 -

تیفح 228
مکح 209
بلح 327

ناولح 295
هّلح 249

یلح 209
بوقعی 209 نب  یلح 

ةامح 317
329 ، 310 صمح 233 ،

366 ، 361 نیشنریما )  ) دیمح
317 همشچ )  ) صوبنح

نینح 187
ناررح 161

هریح 273
ءاضیبلا 274 ةریح 

309 ، 300 ، 287 دور )  ) روباخ
کساخ 88

99 نوتناک )  ) وفناخ
هنایم 105 رواخ 

کیدزن 100 رواخ 
367 هوک )  ) سواخ

277 خاک )  ) طساو ءارضخ 
235 - 233 طخ 231 ،

يربرب 71 جیلخ 
لاگنب 98 جیلخ 
یبرع 71 جیلخ 

شیرع 73 جیلخ 
157 - 155 هبقع 139 ، جیلخ 
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هریدغ 72 جیلخ 
280 ، 248 ، 245 ، 243 ، 241 ، 238 ، 237 ، 235 ، 234 ، 231 ، 230 ، 227 ، 141 ، 139 ، 127 ، 105 ، 103 ، 101 ، 94 ، 71 سراف 20 ، جیلخ 

همظاک 236 جیلخ 
لبید 101 جیلخ 

صیلخ 199
رمخ 95

398 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
نآربروخ 29

نآروروخ 29
289 رهن )  ) رسوخ

289 لصوم )  ) نالوخ
میحس 209 يذ  نالوخ 

ربیخ 159
فیخ 190

هیمثیخ 278
اراد 293

75 همکحلا 59 ، راد 
266 ، 256 رازاب )  ) قیقّرلا راد 

ّزقلا 266 راد 
190 هودنلا 189 ، راد 

نیراد 235
ناتسغاد 98

هیلاد 312
قوط 312 نب  کلام  هیلاد 

348 ، 346 تیالو )  ) هیدنمشناد
228 ابد 227 ،

روک 248 هلجد 
هلیجد 278

ثدحلا 327 برد 
328 همالسلا 327 ، برد 

نوع 260 برد 
دنبرد 98

هراهش 213
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ماش 253 هزاورد 
بآ 314 هزاورد 

نزرا 317 هزاورد 
هرصب 253 هزاورد 

ناسارخ 253 هزاورد 
هیروس 256 هزاورد 
قرابش 202 هزاورد 

257 هّیسامش 255 ، هزاورد 
ندع 202 هزاورد 

هقفالغ 202 هزاورد 
رصق 317 هزاورد 

جنولق 317 هزاورد 
256 هفوک 253 ، هزاورد 
ءاملا 317 جرخم  هزاورد 

ماشه 202 هزاورد 
شاخلاب 97 هچایرد 
حاسمت 102 هچایرد 

هیقین 370 هچایرد 
هیمورا 81 هچایرد 

نویلساب 362 هچایرد 
کیتایردآ 72 يایرد 

قازآ 72 يایرد 
فوزآ 130 يایرد 

رضخا 73 يایرد 
366 هژا 244 ، يایرد 

باب 73 يایرد 
345 ، 73 سطنب 72 ، يایرد 

239 ، 228 سراپ 227 ، يایرد 
107 بونج 40 ، يایرد 

229 ، 112 ، 107 ، 105 ، 73 نیچ 32 ، يایرد 
شبح 73 يایرد 

399 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
134 ، 105 ، 98 ، 97 رزخ 90 ، يایرد 
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366 ، 360 ، 359 ، 355 ، 73 مور 72 ، يایرد 
گنز 107 يایرد 

245 ، 212 ، 157 ، 141 ، 139 ، 111 ، 105 ، 102 ، 99 ، 35 خرس 12 ، يایرد 
369 ، 358 ، 356 ، 346 ، 345 ، 339 ، 130 ، 105 ، 90 هایس 73 ، يایرد 

بونیس 345 يایرد 
337 ماش 40 ، يایرد 

روش 157 يایرد 
227 ، 224 ، 215 ، 212 ، 155 ، 141 ، 139 ، 110 برع 88 ، يایرد 

230 ، 229 نامع 227 ، يایرد 
274 سراف 234 ، يایرد 

134 ، 127 نیوزق 97 ، يایرد 
158 ، 142 مزلق 71 ، يایرد 

ناگرگ 73 يایرد 
سیتویام 120 يایرد 

367 ، 359 ، 339 ، 338 ، 245 ، 243 ، 130 ، 128 ، 127 ، 118 ، 111 ، 110 ، 102 ، 78 ، 57 هنارتیدم 12 ، يایرد 
369 هرمرم 72 ، يایرد 

73 رصم 72 ، يایرد 
برغم 84 يایرد 

234 دنه 71 ، يایرد 
نمی 73 يایرد 

تیرکت 296 ژد 
هصیّصم 333 ژد 

اونین 287 ژد 
لین 63 ياتلد 

طایمد 360
رسیند 293
رساود 243
طاقود 348
هرقود 278

لدنجلا 151 ۀمود 
346 قذال )  ) هلزوغنود

279 ءانهد 142 ،
رکب 313 راید 
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هعیبر 287 راید 
رضم 302 راید 

لبید 104
245 نادید 162 ،

248 هلجد )  ) تالگید
ملید 118

نوملید 238
قرع 193 تاذ 

رامذ 212
هفیلحلا 196 وذ 

303 ، 302 هّقر )  ) هقفار
ربلا 237 سأر 

301 ، 300 نیعلا 287 ، سأر 
مدنسملا 227 سأر 

هذبر 177
227 ، 224 ، 151 یلاخلا 141 ، عبر 

نوکسم 40 عبر 
400 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

عیجر 201
هبحر 309

ماش 309 هبحر 
قوط 309 نب  کلام  هبحر 

مزر 318
300 نیعلا ) سأر   ) انیااسر

265 ، 259 ، 257 هفاصر 255 ،
ضاوضر 213

هّقر 302
ءاضیبلا 303 ۀّقر 
ءادوسلا 302 ۀّقر 

266 هلحم )  ) ۀّیلّمر
قرزا 326 دور 
خیلب 304 دور 

میدق 334 سماریپ  دور 
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راثرث 298 دور 
341 ، 334 ، 332 ناحیج 329 ، دور 

روباخ 300 دور 
256 ةارص 251 ، هناخدور 

سانسرا 353 هناخدور 
رام 249 هناخدور 

312 خیلب 306 ، هناخدور 
سیقارق 324 هناخدور 

313 ، 301 ، 297 ، 289 ، 288 هلجد 277 ، دور 
دنس 101 دور 

ناحیس 335 دور 
ناحیج 338 ناحیس و  دور 

73 سیانط 72 ، دور 
351 ، 326 ، 312 ، 310 ، 308 ، 303 ، 300 ، 292 ، 271 ، 269 تارف 267 ، دور 

بقابق 324 دور 
لین 122 دور 

اگلو 134 دور 
سیلاه 341 دور 

309 سامره 292 ، دور 
ربیخ 161 ياتسور 
هیسیم 368 یمور 

306 اّسدا )  ) اهر
ضایر 140

فاقحا 226 رازگیر 
الاب 287 باز 

گرزب 295 باز 
نییاپ 287 باز 

کچوک 295 باز 
هراز 233

هرطبز 324
229 ، 222 ، 220 ، 218 دیبز 202 ،

هیمافرز 278
ءاقرز 164
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مزمز 182
درودنز 278

گنز 107
228 ، 227 ، 107 ، 106 رابگنز 32 ،

نادیز 215
365 سون ) یسپ   ) ایلاپ سیلپوناینیتسوژ 

401 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
344 رهش ) ریق   ) سوسیکم سیلوپوناین  یتسوژ 

طاباس 250
ياتوباس 225

یندراس 72
هلفاس 202

کینولاس 91
297 ، 295 اّرماس 257 ،

346 نوسماس )  ) نوسمس
310 ياتاسوماس )  ) طاسیمس

365 هناخدور )  ) سویراگناس
هتبس 72

365 راصح ) يرویس   ) راصح يزبس 
237 هریزج )  ) هرتس

راحس 244
برأم 214 دس 

سودس 240
97 جوجأم 89 ، جوجأی و  دس 

273 خاک )  ) ریدس
ّرس 228

ةارس 139
هینادرس 72
سرس 335

297 ، 257 ، 256 يأر 28 ، نم  ّرس 
71 ، 50 بیدنرس 18 ،

جورس 311
ضرالا 28 ةرس 
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نیّرس 195
98 ، 50 ، 32 اکناليرس 18 ،

ءادعس 72
رافس 215

105 هلافس 104 ،
243 هریزج )  ) هرطقس

244 هریزج )  ) هرطوقس
ایقس 177

242 هریزج )  ) ارطیقس
ملالس 176

کینالس 91
غاد 362 ناطلس 
وس 324 ناطلس 

164 یملس 140 ،
تولس 228

251 هیکولس 250 ،
97 دنقرمس 82 ،

طاسیمس 310
مانس 282

راجنس 298
یطنس 355

ناتسروس 269
مویروس 362

هرطپزوس 324
يرهشوس 350

265 ءاثالثلا 257 ، قوس 
ناطلسلا 265 قوس 

ناتسراملا 264 قوس 
سروکوس 292

402 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
یلاموس 244

مایس 107
توحیس 225
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106 ، 104 ، 99 فاریس 98 ،
342 ، 338 ، 335 ، 327 سیس 324 ،

137 ، 127 ، 103 ، 87 لیسیس 72 ،
355 ، 338 هیسیس 332 ،

215 رافظ )  ) رافیس
358 بونص )  ) بونیس
سپولوگ 235 سونیس 

ساویس 348
365 راصح 364 ، يرویس 

295 ناتسا )  ) زوریفذاش
ناسراش 235

225 مابش 223 -
243 ، 225 هوبش 214 ،
يربیا 131 هریزجهبش 

انیس 244 هریزجهبش 
243 ناتسبرع 242 ، هریزجهبش 

ایالام 98 هریزجهبش 
رحش 225
ةارش 139
هبرش 242

هجرش 209
ضیرقلا 209 ۀجرش 
158 هوک )  ) يرورش

یحلا 249 طش 
284 ، 282 ، 280 برعلا 248 ، طش 

هبیعش 197
ّقش 176

224 مابش 223 ،
مامش 241

298 دلب )  ) دابآرهش
رودیرگا 361 رهش 

زاریش 83
367 نیشنریما )  ) ناخوراص
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نوصماص 346
راحص 228

رهش 350 قآ  يارحص 
تافرع 187 يارحص 
254 هناخدور )  ) ةارص

214 حاورص 212 ،
222 - 220 هدعص 213 ،

هدعص 244
دیعص 196
ةافص 161
هبلاقص 40

103 ، 72 لیسیس )  ) هیلّقص
297 ناتسا )  ) قارع نیدلا  حالص 

244 ، 229 ، 224 ، 220 ، 219 ، 217 ءاعنص 215 ،
بونص 358

244 ، 228 ، 227 روص 72 ،
ۀلهص 223

244 ادیص 72 ،
225 دهیص 151 ،

403 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
هیّرض 233

کنض 228
هباط 164

يرسک 251 قاط 
257 قدنخ )  ) رهاط

244 ، 241 ، 222 فیاط 153 ،
ینانربط 71

زارط 97
سوسرط 336

هدنرط 322
77 هلطیلط 52 ،
72 ، 40 هجنط ،

قیوط 140
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يوط 182
هبّیط 164

بیط 278
ناهریط 296

260 هلحم )  ) رهاظ
226 ، 221 ، 216 رافظ 214 -

241 يداو )  ) ضراع
ۀمصاع 164
تاناع 308

ص403 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک  یخیرات  يایفارغج   309 هناع 308 ،
نادا 280 ّ

یسدبع 280
ّرثع 208

356 ، 355 تیالو )  ) یلنامثع
ءارذع 164

نایسدع 273
244 ، 243 ، 226 ، 224 ، 218 ، 216 ، 212 ، 161 ، 105 ندع 88 ،

نیبا 212 ندع 
242 بیذع 233 ،

قارع 247
نیقارع 248
ناتسبرع 28

ینابایب 155 ناتسبرع 
246 ، 245 ، 216 ، 215 ، 213 ، 212 ، 154 یبونج 103 ، ناتسبرع 

212 تخبشوخ 155 ، ناتسبرع 
زبس 212 ناتسبرع 

237 يدوعس 212 ، ناتسبرع 
یگنس 155 ناتسبرع 
یلامش 151 ناتسبرع 
یبرغ 102 ناتسبرع 

هفرع 187
ضرع 241

200 تافرع 199 ،
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235 ، 234 ، 155 ضورع 154 ،
رصم 73 شیرع 

نافسع 199
نالقسع 91

ریع 163
ریسع 152
لضع 201

رفع 241
404 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هبقع 156
ریقع 232

163 هناخدور )  ) رغصا قیقع 
163 هناخدور )  ) ربکا قیقع 

360 هیئالع 359 ،
361 - 359 ایالع 339 ،

نامع 226
365 ، 364 ، 355 هیرومع 325 ،

هرفیوع 241
باذیع 196

256 رهن )  ) یسیع
ناشیع 213

بیرجلا 233 نیع 
هبرز 332 نیع 

یبرز 332 نیع 
301 نیعلا ) سأر   ) هدرو نیع 

مخ 179 ریدغ 
72 هریزج )  ) هریدغ
طاشمش 321 يازغ 

245 هّزغ 244 ،
هقفالغ 211

دیبز 211 هقفالغ 
215 خاک )  ) نادمغ

233 سراف 27 ،
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واف 240
كدف 159
قورف 233

نارقبلا 213 صوصف 
سیلپویوالف 338

244 ، 157 156 ، 151 ، 142 ، 103 ، 91 نیطسلف 32 ،
279 حلصلا 278 ، مف 

ریشدرا 231 ناروف 
روباسیف 301
روباشیف 287

مویلمولیف 362
نیپیلیف 14

هیقینیف 244
هراق 201

128 ، 19 هوک )  ) فاق
303 هقر )  ) سوقینالاق

353 ، 352 هیکیلیک )  ) القیلاق
243 ، 214 بارغ ) نصح   ) ناق

135 ، 75 هرهاق 60 ،
ابق 175

322 رهن )  ) بقابق
هبق 50

نیرأ 51 هبق 
ءارضخ 277 هبق 

71 ، 52 ضرالا 50 - ۀبق 
مالسالا 271 ۀبق 

ءارضخلا 253 ۀبق 
جاغآ 364 ارق 

368 نیشنریما )  ) یصارق
355 نیشنریما )  ) نامارق

245 ، 163 حرق 162 ،
405 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

هدرق 193
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92 ، 79 هبطرق 77 ،
ایسیقرق 308

مرق 346
195 رازاب )  ) نرق
ةارّصلا 251 نرق 

244 ، 243 ، 215 وانرق 214 ،
هنرق 248

314 دمآ 313 ، هرق 
راصح 350 هرق 

تلود 350 راصح  هرق 
نیباش 351 راصح  هرق 

هینومیل 351 راصح  هرق 
368 یصارق ) نیشنریما   ) یسهرق

یقرش 350 راصح  هرق 
نامهرق 355

نیرق 235
266 هّیرق 264 -

356 نیشنریما )  ) یلدمحا لزق 
قامریا 341 لزق 

357 ینومطصق )  ) ینومطسق
358 هینومطسق 356 -

نیطلا 256 رصق 
جات 258 رصق 
اّیرث 258 رصق 

258 ینسح 257 ، رصق 
دلخ 258 رصق 

نادمغ 215 رصق 
سودرف 259 رصق 

میصق 142
ّلبرطق 256

281 رازاب )  ) اّلکلا عطق 
265 هلحم )  ) اتفطق
266 هلحم )  ) هعیطق
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رفعج 257 ّما  هعیطق 
260 هلحم )  ) بالکلا ۀعیطق 

240 ، 237 فیطق 232 -
181 ناعقیعق 180 ،

راقفق 98
قیقعلا 199 نوصح  ۀعلق 

اهیلاغترپ 238 هعلق 
هایس 350 هعلق 

هیروکنا 356 هعلق 
ماگرپ 368 هعلق 
خاماک 353 هعلق 

هصیصم 333 هعلق 
روصنم 325 هعلق 

موّرلا 311 ۀعلق 
نیطلا 310 ۀعلق 

360 هیملق 336 ،
تاهلق 228

صومق 176
نینح 187 تانق 

330 نیرّسنق 328 ،
راصح 293 چوق 
341 هینوق 339 -

406 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
364 ، 355 رهش 344 ، ریق 

342 هیراسیق 341 ،
هیرصیق 341

راصح 347 ولیق 
هیکوداپاک 341
نالب 110 پاک 

یئاراتاک 234
جات 258 خاک 
ایرث 258 خاک 

قنروخ 273 خاک 
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251 دیفس 250 ، خاک 
حاورص 221 خاک 

ایلاراک 363
هراک 304

رغشاک 122
توکیلاک 111

سوکینیلاک 302
هربماک 52

107 جوبماک 95 ،
ناژارت 102 لاناک 

105 - 103 ، 99 نوتناک 98 ،
هبیتک 176

نوفسیتک 250
مویسکارک 359

البرک 276
ترک 72

جرگ 352
268 ، 266 ، 265 ، 259 خرک 254 ،

مویسکرک 308
369 ، 367 ، 366 ، 361 نایمرک 355 ،

نرک 352
هرک 87

یلوب 357 هد  هرک 
همیرک 346
اّیبرفک 334

300 ، 294 اثوترفک 287 ،
بازرفک 311

نیریسرفک 311
هربالک 98

350 هناخدور )  ) قامریا تکلک 
ملک 98

105 ردنب )  ) هلک
سیجرسام 278 ياسیلک 
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خمک 356
هتیمک 217
نکنک 32

332 ، 321 هایس ) هسینک   ) ءادوسلا ۀسینک 
هیهاتوک 364
مویتوک 364
یثوک 181

141 دور )  ) سروک
سیناموروک 235
ایرومایروک 226

هفوک 269
گنوسوکوک 107

ناتسلبا 344 هوک 
407 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

دحا 164 هوک 
رضخا 229 هوک 

بساجرا 343 هوک 
ریبث 182 هوک 

يدوج 292 هوک 
همدنخ 181 هوک 

میقر 365 هوک 
یملس 140 هوک 

انیس 157 هوک 
مابش 224 هوک 
فط 234 هوک 

242 قیوط 140 ، هوک 
ریع 164 هوک 

ناوزغ 200 هوک 
نویساق 56 هوک 
فاق 128 هوک 
ارک 187 هوک 

331 ماّکل 323 ، هوک 
نیدرام 292 هوک 
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ورم 18 هوک 
ربیخ 142 ياههوک 
ةارس 212 ياههوک 
ماش 139 ياههوک 

164 یط 140 ، ياههوک 
وراجنامیلک 109 ياههوک 

235 تیوک 151 ،
327 موسیک 326 ،

هیکیلیک 352
ناتسجرگ 97

ناگرگ 73
365 ، 364 نیشنریما )  ) نایمرگ

65 زدگنگ 51 ،
141 دور )  ) ودال

345 قیذال )  ) قذال
72 اکیزال )  ) هقذال

141 دور )  ) رال
هدنرال 355

360 سمال 89 ،
اوال 160

نانبل 157
236 ءاسحل 234 ،

50 اکنل 18 ،
73 ایبول 29 ،
73 هّیبول 40 ،

هموکكول 142
یبیل 118
ثیل 156

نوبسیل 93
هیکیل 103

ایتسبسبام 334
راگساگادام 32

93 هریزج )  ) هریدام
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سیلپوریترام 315
294 نیدرام 292 ،

یهام 238 شام 
نوعام 214

408 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
رابالام 32

يزلام 105
هولام 18

254 رهنلا 136 ، ءاروام 
73 سطیام 72 ،

221 برأم 220 ،
نیمزأم 193

265 ، 260 هلحم )  ) هینومأم
میدق 366 هّلبم 
ناتسراجم 134

هروبجم 164
ۀبوبحم 164

هّبحم 164
هثّدحم 316
قّرحم 237

ایلع 261 مّرخم 
بّصحم 199

مّلحم 233
هیبرح 265 هّلحم 
هیباّتع 265 هّلحم 
هسانک 256 هلحم 

مارح 283 ینب  هلحم 
میرح 265 هلحم 

هرامالا 264 راد  هلحم 
اهمجع 283 هلحم 

هّیرق 266 هّلحم 
263 ، 262 خرک 256 ، هلحم 

هراتخم 265 هلحم 
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هسانک 256 هلحم 
لیذه 283 هلحم 

طیحم 72
222 اخم 215 ،

262 مّرخم 257 ،
336 ، 250 ، 248 ، 231 ، 163 نیادم 162 ،

حلاص 157 نیادم 
یقنیف 358 نامیلس  نیدلا  ردص  هسردم 

158 نیدم 157 ،
اتنیدم 164

164 هنیدم 163 ،
157 بآوم 142 ،
282 هلحم )  ) دبرم

هموحرم 164
329 نویسارم )  ) شعرم

193 هفلدزم 182 ،
نوزم 227

هیرصنتسم 266
هیفصآ 268 دجسم 
فکلا 295 دجسم 

اثارب 262 دجسم 
لاّطب 342 دمحم  وبا  عماج  دجسم 

هّیبرح 262 دجسم 
ناطلسلا 262 راد  دجسم 
264 هفاصر 262 ، دجسم 

هرجش 199 دجسم 
283 ع )  ) یلع دجسم 

هعیطق 262 دجسم 
409 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

نیمظاک 268 دجسم 
هفوک 270 دجسم 

ینالیگ 268 دجسم 
مّرخم 263 دجسم 
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ناجرم 267 دجسم 
هیدارم 268 دجسم 
روصنم 262 دجسم 

طقسم 230
هنیکسم 164

مارحلا 200 رعشم 
انقم 157

هصیّصم 333
244 ، 214 نیعم )  ) ناعم

فرعم 199
214 نوعم ) نوعام ،  ) نیعم

157 ، 87 برغم 84 ،
ناتسبرع 244 برغم 

هلغم 366
367 ایسینغم )  ) هیسینغم

هینودقم 90
ةارقم 241
اکم 181

سینودکم 292
اّلکم 224
هکم 180

اباروکم 181
درجزالم 354

354 ، 353 درجزانم ) ترگزانم ، درگسالم ،  ) درگزالم
هیطالم 324
هیطلم 321

اکلم 98
رابیلم 98

نیتیلم 321
111 يدنلام )  ) يدنیلم

همانم 237
بدنم 202

365 نیشنریما )  ) اشتنم
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104 ردنب )  ) هروصنم
هحوفنم 241
هخوفنم 240

192 ینم 182 ،
369 ایسوم )  ) ایسیم

لصوم 287
244 ، 228 ، 226 - 224 ، 214 ، 152 ، 151 هرهم 88 ،

315 نگرفوم ) تکرفیم ،  ) نیقرافاّیم
238 گیهامشیم 231 ،

تاقیم 193
سالیم 366

361 هلحم )  ) انیم
سومروف 246 سویم 

تاکفتؤم 151
ایلع 247 هیحان 

یلفس 247 هیحان 
نوبران 72

سولطان 365
معان 176

410 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
جابن 233

242 دجن 241 ،
الاب 242 دجن 

نییاپ 242 دجن 
ینایم 242 دجن 

244 ، 243 ، 222 ، 218 ، 217 ، 214 نارجن 152 ،
فجن 274
هنوبرن 72

228 هوزن 227 ،
قشن 217
قشن 217

يوشن 354
هّیرصن 316
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مویروفصن 302
294 ، 292 نیبیسن )  ) نیبیصن

ةاّطن 176
265 هیماظن 264 ،

هینامعن 273
یبونج 142 دوفن 

151 یلامش 142 ، دوفن 
روفقن 337

مقن 213
راسکن 344

339 هدکن )  ) هدیکن
347 راسیکن 339 ،

ناجشون 95
رمع 280 نبا  رهن 

قحسا 297 رهن 
جاجّدلا 260 رهن 
بلکلا 250 رهن 
یّلعملا 265 رهن 
روباخ 309 رهن 
هدیبز 289 رهن 
دیعس 310 رهن 
اروس 249 رهن 
ةارص 257 رهن 
قباط 266 رهن 

267 یسیع 253 ، رهن 
سیقارق 324 رهن 
هیاخرک 256 رهن 

لقعم 280 رهن 
یسوم 258 رهن 

ناورهن 250
هیقین 370

ایئاکین 370
ناتخبکین 51
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347 رازسوین ) راسیکن ،  ) راسکین
رابوکین 105

298 ، 289 ، 288 اونین 247 ،
دربا 212 يداو 

مضا 142 يداو 
جالفالا 141 يداو 

ضمحلا 142 يداو 
242 ، 241 ، 142 همّرلا 141 ، يداو 

عابسلا 283 يداو 
162 يرقلا 161 ، يداو 

هایملا 234 يداو 
ءاسّنلا 282 يداو 

411 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
ناحطب 163 يداو 
ضمح 142 يداو 
هفینح 241 يداو 

243 بیرخ 214 ، يداو 
رساود 141 يداو 

ناحرس 151 يداو 
ناوعس 213 يداو 

قیقع 142 يداو 
ةانق 164 يداو 

نامعن 187 يداو 
طساو 277

رابو 152
هربو 241

هرجو 242
هجو 157
ناّدو 176

حیطو 176
رهش 324 ناریو 

هینوراه 331
هیمشاه 272
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سلبونیلاه 304
104 نیچ )  ) ناه

104 هریزج )  ) نانیاه
244 ، 240 ، 236 ، 234 - 231 ، 228 رگه )  ) رجه

هلقره 358
تیه 308
جیه 232

ناجنزرا 351 نمچ  یسای 
یتوکامای 51

151 رازگیر )  ) نیربی
122 وس )  ) وص يدی 

میری 215
قینزی 370

370 هیقین )  ) کینزی
248 تارف )  ) ستارفی

ململی 195
همامی 240
نمی 212
عبنی 179

412 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

ذخآم عبانم و 

، ریطاسا تاراشتنا  نارهت : ناروت ، نامثع  مامتها  هب  رابخالا ؛) ةریاسم  رابخالا و  ةرماـسم   ) هقجالـس خـیرات  دـمحم ؛ نب  دومحم  ییارـس ، قآ 
.1362

1320 ق. ۀفرعملا ، راد  نانبل : توریب - نیمرحلا ؛ ةارم  اشاپ ؛ تعفر  میهاربا 
.1402 رداص ، راد  نانبل : توریب - خیراتلا ؛ یف  لماکلا  ریثا ؛ نبا 

.1359 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : هطوطب ؛) نبا  هلحر   ) هطوطب نبا  همانرفس  هطوطب ؛ نبا 
.1370 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : ریبج ؛ نبا  همانرفس  دمحا ؛ نب  دمحم  ریبج ، نبا 

1357 ق. رداص ، راد  نانبل : ممالا ؛ كولملا و  خیرات  یف  مظتنملا  یلع ؛ نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  یبا  يزوج ، نبا 
.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل ، ، 1979 ةایحلا ، ۀبتکم  راد  تاروشنم  نانبل : توریب - ضرالا ؛ ةروص  لقوح ؛ نبا 

.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل ، ، 1370 ون ، رشن  نارهت : ولناچرق ، نیسح  همجرت  کلامملا ؛ کلاسملا و  هبذادرخ ؛ نبا 
[. اتیب ، ] هیملعلا بتکلا  راد  نانبل : توریب - دادغب ؛ خیرات  يدادغب ؛ بیطخ  نبا 

: نارهت یتیآ ، دمحملا  دبع  همجرت  نودلخ ؛) نبا  خیرات   ... ) ربخلا أدتبملا و  ناوید  ربعلا و  نودلخ ؛ نبا 
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.1363 یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم 
.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل ، ، 1365 ریبکریما ، نارهت : ولناچرق ، نیسح  قیلعت  همجرت و  هسیفنلا ؛ قالعالا  رمع ؛ نب  دمحا  هتسر ، نبا 

.1418 ۀیملعلا ، بتکلا  راد  نوضیب ، یلع  دمحم  تاروشنم  نانبل : توریب - يربکلا ؛ تاقبط  دعس ؛ نبا 
ةرازو تاروشنم  هیروس : قشمد - هراّبع ، ایرکز  ییحی  هققح  هریزجلا ؛ ماشلا و  ءارما  رکذ  یف  هریطخلا  قالعالا  دمحم ؛ نیدلا  زع  دادش ، نبا 

.1991 ۀفاقثلا ،
.1907 هیوخد ، پاچ  ندیل ، نادلبلا ؛ باتک  رصتخم  میهاربا ؛ نب  دمحا  رکب  وبا  هیقف ، نبا 

1343 ش. انیس ، نبا  هناخباتک  نارهت : ددجت ، اضر  همجرت  تسرهفلا ؛ میدن ؛ نبا 
413 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل ، 1343 ش ، باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : یتیآ ، میهاربا  دمحم  همجرت  نادلبلا ؛ یبوقعی ؛ حضاو  نبا 
1379 ق. رداص ، راد  نانبل : توریب - ، 1356 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : یبوقعی ؛ خیرات   ؛-

.1975 لیجلا ، راد  نانبل : توریب - ۀیوبنلا ؛ ةریسلا  ماشه ؛ نبا 
1417 ق. ۀیملعلا ، بتکلا  راد  تاروشنم  نانبل : توریب - رشبلا ؛ رابخا  یف  رصتخملا  یّمسملا  ءادفلا  یبا  خیرات  ءادفلا ؛ وبا 

.1349 ناریا ، گنهرف  داینب  تاراشتنا  نارهت : یتیآ ، دمحملا  دبع  همجرت  نادلبلا ؛ میوقت   ؛-
تاراشتنا نارهت : یلئاضف ، دمحم  همجرت  و  ، 1366 شورس ، تاراشتنا  نارهت : یماما ، مساقلا  وبا  قیقحت  ممالا ؛ براجت  هیوکـسم ؛ یلع  وبا 

.1366 نیرز ،
.1368 داینب ، رشن  پاچ و  نارهت : یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت  هکم ؛ رابخا  دیلولا ؛ وبا  یقرزا ،

پاچ ندیل ، ، 1368 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت : راشفا ، جریا  مامتها  هب  کلامم ؛ کلاسم و  میهاربا ؛ قحسا  وبا  يرخطصا ،
.1967 هیوخد ،

[. اتیب ، ] ةایحلا ۀبتکم  راد  نانبل : توریب - ءایبنالا ؛ ضرالا و  كولم  ینس  نسحلا ؛ نب  ةزمح  یناهفصا ،
: نارهت یندیرف ، خیاشم  نیسح  دمحم  همجرت  یناغالا ؛ نیسحلا ؛ نب  یلع  جرفلا  وبا  یناهفصالا ،

.1407 یلوالا ، ۀعبطلا  رکفلا ، راد  نانبل : توریب - ، 1358 ناریا ، گنهرف  داینب  تاراشتنا 
.1364 یفارگوتراک ، ییایفارغج و  هسسؤم  نارهت : ینارزاگ ، دمحم  همجرت  هیوس ؛ دمحا  روتکدلا  اهققح  اهعمج و  قارع ؛ سلطا 

1329 ق. ۀیلامجلا ، ۀعبطم  رصم : ۀیزاجحلا ؛ ۀلحرلا  بیبل ؛ دمحم  ینوتبلا ،
1373 ق. ۀفرعملا ، راد  نانبل : توریب - عالطالا ؛ دصارم  نمؤملا ؛ دبع  نیدلا  یفص  يدادغبلا ،

1391 ق. یماحملا ، یجناشلا  دّوبع  پاچ  قیقحت و  هرضاحملا ؛ راوشن  یلع ؛ نب  نسحم  یلع  وبا  یخونتلا ،
، یناقرف رهاب  همجرت  1352 و  لابقا ، نارهت : نادیواج ، نسحم  همجرت  ات 1934 ، ناتساب  هرود  زا  ناریا : یکشزپ  خیرات  دیول ؛ لیریس  دوگلا ،

.1371 ریبکریما ، نارهت :
1354 ق. ۀیرصملا ، ۀیهبلا  ۀعبطم  رصم : بیغلا ؛) حیتافم   ) ریبکلا ریسفتلا  يزار ؛ رخف  ماما 

.1358 ریبکریما ، نارهت : مارآ ، دمحا  همجرت  هرونم ؛ هنیدم  همرکم ، هکم  نیس ؛ لما 
414 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

رنه بدا و  ناتسگنهرف  نارهت : نایبیبط ، دیمح  دیس  همجرت  رحبلا ؛ ربلا و  بیاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  دمحم ؛ نیدلا  سمـش  یقـشمد ، يراصنا 
.1357 ناریا ،

یخیرات يایفارغج  1346 ش . باتک ، رـشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : يریازج ، يداه  همجرت  یمالـسا ؛ للم  لود و  خیرات  لراک ؛ ناملکورب ،
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ص414 ج1 ؛  یمالسا ؛  ياهروشک 
راد ناـنبل : توریب - 1351 ق ، داوج ، یفطـصم  پاچ  دادغب : ۀـعباسلا ؛ ۀـئاملا  یف  ۀـعفانلا  براجتلا  هعماجلا و  ثداوحلا  یطوفلا ؛ نبا  يداد 

1407 ق. ثیدحلا ، رکفلا 
.1367 هرقن ، رشن  نارهت ، نادلبلا ؛ حوتف  ییحی ؛ نب  دمحا  يرذالب ،

. ناروشناد یملع  همانیگدنز  دمحا ؛ کشریب ،
.1352 یلم ، راثآ  نمجنا  تاراشتنا  هلسلس  نارهت : میجنتلا ؛ ۀعانص  لئاوال  میهفتلا  ناحیر ؛ وبا  ینوریب ،

. نکاسملا ةافاسم  حیحصتل  نکامالا  ةایاهن  دیدحت  باتک   ؛-
: نارهت اضر ، هللا  تیانع  همجرت  نایناساس ؛» نایتراپ و  راگزور  رد   » یناریا ياهرهش  ایاکسولوگیپ ؛

.1372 یگنهرف ، یملع و  تکرش 
.1978 ةایحلا ، ۀبتکم  راد  تاروشنم  نانبل : توریب - ۀیبرعلا ؛ ۀغللا  بادآ  خیرات  نادیز ؛ یجرج 

1345 ش. ریبکریما ، نارهت : مالک ، رهاوج  یلع  همجرت  مالسا ؛ ندمت  خیرات   ؛-
1384 ق. ۀثیدحلا ، ۀضهنلا  ۀبتکم  هکم : برعلا ؛ ةریزج  هبش  ۀیفارغج 
.1989 دادغب : هیقارعلا ؛ عقاوملا  ندملا و  ءامسا  لوصا  ناباب ؛ لامج 

.1367 لباب ، يارسباتک  لباب : یناحور ، نیسح  دمحم  همجرت  مالسا ؛ زا  لبق  برع  لصفم  خیرات  یلع ؛ داوج 
: نارهت مدـقم ، دـمحم  همجرت  هنایم ؛ ياههدـس  نیتسخن  رد  ناتـساب و  راگزور  رد  دـنه  يایرد  رد  برع  يدرونایرد  یناروح ؛ جروج ف .

1338 ش. انیس ، نبا  هناخباتک 
.1366 هاگآ ، تاراشتنا  هدنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  برع ؛ خیرات  لیلخ ؛ پیلیف  یتح ،

1340 ش. نارهت ، هاگشناد  نارهت : هدوتس ، رهچونم  ششوک  هب  برغملا ؛ یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح 
.1407 یلوالا ، هعبطلا  یبرعلا ، مالعالل  ءارهزلا  رصم ، هرهاق : مالسالا ؛ خیرات  سلطا  سنوم ؛ نیسح 

: نارهت یقارشا ، ناسحا  حیحصت  خیراوتلا ؛ ۀصالخ  نیدلا ؛ فرش  نب  دمحا  یضاق  یمق ، ینیسح 
.1359 نارهت ، هاگشناد 

.1366 نیرز ، تاراشتنا  نارهت : ییاون ، نیسحلا  دبع  همدقم  ناریا ؛ ياهرهش  یخیرات  يایفارغج  شناد  جنگ  ناخ ؛ یقت  دمحم  میکح ،
1399 ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  نانبل : توریب - نادلبلا ؛ مجعم  توقای ؛ يومح ،

415 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
1404 ق. رکفلا ، راد  هیروس : قشمد - برعلا ؛ نییفارغجلا  مالعا  نمحرلا ؛ دبع  هدیمح ،

.1374 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت : مارآ ، دمحا  همجرت  یمالسا ؛ ملاع  هب  ینانوی  مولع  لاقتنا  يریلوا ؛ یسیلد 
.1968 دادغب ، يرجهلا ؛ عبارلا  نرقلا  یف  يداصتقالا  قارعلا  خیرات  زیزعلا ؛ دبع  يرود ،

.1375 یناشورپ ، جریا  یهاشتلود ، لیعامسا  همجرت  دادغب ؛  ؛-
پاچ یبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  زا  تسفا  یـضرلا ، فیرـشلا  تاروشنم  مق : رماـع ، معنملا  دـبع  قیقحت  لاوطلا ؛ راـبخا  هفینح ؛ وبا  يرونید ،

.1364 یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت  ین ، رشن  نارهت : ، 1960 هرهاق : لوا ،
1356 ش. مود ، پاچ  نادیواج ، نارهت : نایناریا ؛ يدرونایرد  لیعامسا ؛ نیئار ،

.1356 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : فشاک ، رهچونم  همجرت  یبیلص ؛ ياهگنج  خیرات  نویتسا ؛ نامسینار ،
.1356 ریبکریما ، نارهت : مالسا ؛ همانراک  نیسحلا ؛ دبع  بوک ، نیرز 
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: نارهت يرهاط ، يرصان  هللا  دبع  همجرت  اطسو ؛ نورق  رد  ناملسم  نادرگناهج  نسح ؛ دمحم  یکز 
.1366 ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم 

1317 ق. هینامثعلا ، ۀعبطم  لوبناتسا : یکرت ؛ مالعالا  سوماق  نیدلا ؛ سمش  یماس ،
: نارهت ناریا ؛ اب  اهنآ  هطبار  رطق و  نیرحب ، نامع ، طقسم و  خیرات  ناخ ؛ یلع  دمحم  ۀنطلسلا ، دیدس 

.1370 باتک ، يایند 
.1404 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  نانبل : توریب - یفطصملا ؛ راد  رابخاب  ءافولا  ءافو  نیدلا ؛ رون  يدوهمس ،

تاراشتنا نارهت : يودهم ، رغـصا  حیحـصت  یهوقربا ؛) یـضاق   ) ینادمه دمحم  نب  قحـسا  نیدـلا  عیفر  ياشنا  همجرت و  هللا ؛ لوسر  تریس 
1359 ش. ناریا ، گنهرف  داینب 

1321 ق. هرهاق ، رصم - ةرضاحملا ؛ نسح  نیدلا ؛ لالج  یطویس ،
، دادـماب تاراشتنا  نارهت : ینانمـس ، یهانپ  شـشوک  همدـقم و  اب  یناکروگ ؛) رومیت  ریما  تاحوتف  خـیرات   ) هماـنرفظ نیدـلا ؛ ماـظن  یماـش ،

.1363
[. اتیب ، ] ۀینیدلا ۀفاقثلا  ۀبتکم  رصم : قافآلا ؛ قارتخا  یف  قاتشملا  ۀهزن  دمحم ؛ نب  دمحم  یسیردا ، فیرش 

.1367 یسانشاتیگ ، تاراشتنا  نارهت : ایفارغج ؛ هفسلف  نیسح ؛ ییوکش ،
خیرات هب  یگنس  پاچ  يور  زا  تسفا  همان ؛) تحایس   ) هحایسلا ناتسب  نیدباعلا ؛ نیز  یناوریش ،

416 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 
[. اتیب ، ] ییانس تاراشتنا  نارهت : 1315 ق ،

.1348 نارهت : هحایسلا ؛ قئادح  نیدباعلا ؛ نیز  یناوریش ،
[. اتیب ، ] يدعس نارهت : ینابر ، دماح  حیحصت  هحایسلا ؛ ضایر   ؛-

.2536 ، 1331 ریبکریما ، نارهت : مجنپ ؛ نرق  طساوا  ات  یمالسا  ندمت  رد  یلقع  مولع  خیرات  هللا ؛ حیبذ  افص ،
1384 ق. نادیوس ، راد  نانبل : توریب - كولملا ؛ ممالا و  خیرات  ریرج ؛ نب  دمحم  يربط ،

.1375 یضرلا ، فیرش  مق : قارعلا ؛ رئاشع  سابع ؛ يوازع ،
.1344 ظفاح ، نارهت : یشعرم ، مساقلا  وبا  دیس  حیحصت  ءارآناهج ؛ خیرات  دمحا ؛ یضاق  يرافغ ،

.1362 یسودرف ، تاراشتنا  نارهت : يرازلگ ، دوعسم  ششوک  هب  همانرفس ؛ نیسح ؛ دمحم  ازریم  یناهارف ،
.1374 پاچ ، تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، هاگشناد  نارهت : مالسا ؛ خیرات  ربکا ؛ یلع  ضایف ،

.1370 زربلا ، رشن  نارهت : ولناچرق ، نیسح  قیقحت  همجرت و  ۀباتکلا ؛ ۀعنص  جارخلا و  باتک  رفعج ؛ نب  ۀمادق 
.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل : ۀباتکلا ؛ ۀعنص  جارخلا و  باتک  نم  ذبن   ؛-

.1371 نارهت ، هاگشناد  نارهت : نامحرلا ، دبع  نب  دارم  دمحم  همجرت  دابعلا ؛ رابخا  دالبلا و  راثآ  دومحم ؛ نب  دمحم  نب  ایرکز  ینیوزق ،
.1408 یمالسالا ، برغلا  راد  نانبل : توریب - یبرعلا ؛ یفارغجلا  بدالا  خیرات  یکسفوکچارک ؛

.1351 انیس ، نبا  نارهت : یمسای ، دیشر  همجرت  نایناساس ؛ نامز  رد  ناریا  روترآ ؛ نس ، نتسیرک 
.1371 یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت : ياهردب ، نودیرف  همجرت  یمالسا ؛ ياههلسلس  ثروثوب ؛ دنومدا  دروفیلک ،

.1366 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت : نافرع ، دومحم  همجرت  یقرش ؛ تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ؛
.1373 تاعالطا ، نارهت : يدمحا ، ریم  میرم  همجرت  ینروخ ؛ یسوم  يایفارغج  يانبم  رب  رهشناریا  فزوی ؛ تراوکرام ،

.1342 انیس ، نبا  هناخباتک  نارهت : یحایر ، نیما  دمحم  ششوک  هب  همانناهج ؛ نارکب ؛ بیجن  نب  دمحم 
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: نارهت یبرع ؛ تایبدا  یمالسا و  ندمت  رد  نآ  راثآ  مالسا و  زا  شیپ  یناریا  گنهرف  دمحم ؛ يدمحم ،
.1374 سوت ،

1347 ش. تقد ، هناخپاچ  دهشم : هبعک ؛ مارحلا و  دجسم  مظاک ؛ یچهناش ، ریدم 
417 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

.1362 باتک ، يایند  نارهت : جنرتسل ، ياگ  حیحصت  مامتها و  هب  بولقلا ؛ ۀهزن  هللا ؛ دمح  یفوتسم ،
پاچ یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت : هدـنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  فارـشالا ؛ هیبنتلا و  نیـسح ؛ نب  یلع  نسحلا  وبا  يدوعـسم ،

.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل ، ، 1365 مود ،
.1360 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : هدنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  رهوجلا ؛ نداعم  بهذلا و  جورم   ؛-

.1965 هینانبللا ، هعماجلا  توریب : اّلب ، لراش  حیحصت  رهوجلا ؛ نداعم  بهذلا و  جورم   ؛-
.1371 باتک ، يایند  نارهت : ناتساب ؛ ناریا  یخیرات  يایفارغج  داوج ؛ دمحم  روکشم ،

1345 ش. یفرشا ، تاراشتنا  نامزاس  نارهت : یتیآ ، دمحملا  دبع  همجرت  سیقلا ؛) اؤرما  هقلعم   ) عبس تاقلعم 
فراعملا ةرئاد  داینب  نارهت : یجنگ ، نسح  دـمحم  همجرت  مالـسا ؛ ناهج  رد  نآ  تاروطت  اـیفارغج و  ملع  هچخیراـت  رنـشت ؛ دـمحا ، لوبقم 

1368 ش. یمالسا ،
نامجرتم نافلؤم و  تکرـش  نارهت : يوزنم ، یقنیلع  همجرت  میلاقالا ؛ ۀـفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  دـمحا ؛ نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  یـسدقم ،

.1967 هیوخد ، پاچ  ندیل ، ، 1361 ناریا ؛
.1362 نارهت : نیرحب ؛ یناگرزاب ؛ ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

.1363 راوز ، تاراشتنا  نارهت : یقایس ؛ ریبد  ششوک  هب  همانرفس ؛ ورسخ ؛ رصان 
.1367 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : یتوهال ، نسح  همجرت  ایفارغج ؛ هب  ناناملسم  تامدخ  دمحا ؛ سیفن 

.1987 يرصملا ، باتکلا  راد  ینانبللا - باتکلا  راد  توریب : برعلا ؛ دنع  تالحرلا  ۀیفارغجلا و  هدایز ؛ الوقن 
1349 ش. نمهب ، هناخپاچ  نارهت : مارآ ، دمحا  همجرت  یمالسا ؛ موجن  خیرات  وسنوفکاولرک ؛ ونیّلن ،

.1356 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : لیعامسا ؛ هاش  ات  رومیت  زا  ناریا  یخیرات  تابتاکم  دانسا و  نیسحلا ؛ دبع  ییاون ،
.1358 یلم ، راثآ  نمجنا  تاراشتنا  نارهت : بایرز ، سابع  همجرت  نایناساس ؛ نامز  رد  اهبرع  نایناریا و  خیرات  رودوئت ؛ هکدلون ،

.1366 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت : يدیعس ، دمحم  همجرت  سراف ؛ جیلخ  توبلات ؛ دلونرآ  نوسلیو ،
.1372 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : یمالسا ؛ رهش  شیادیپ  هفوک ، طیعج ؛ ماشه 

- توریب ریمح ؛ باسنا  نمیلا و  رابخا  نم  لیلکالا  بوقعی ؛ نب  دمحا  نب  نسح  دمحم  وبا  ینادمه ،
418 ص : ج1 ، یمالسا ، ياهروشک  یخیرات  يایفارغج 

.1408 عیزوتلا ، رشنلل و  هینمیلا  رادلا  نانبل :
- توریب بادـآلا ، راد  ینمیلا و  ثوحبلا  تاساردـلا و  زکرم  نمی : ءاعنـص - برعلا ؛ ةریزج  ۀفـص  بوـقعی ؛ نب  دـمحا  نب  نسح  ینادـمه ،

1403 ق. نانبل ،
1336 ش. ریبکریما ، نارهت : یسابع ؛ دمحم  مامتها  هب  همانرفظ ؛ یلع ؛ نیدلا  فرش  يدزی ،

تسا . مالسا  خیرات  سلطا  قارع و  سلطا  یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  ياهباتک  زا  هتفرگرب  باتک  ياههشقن  - 
.Butler, A. J; The Arabconquest of Egypt; 2091

.The Encyclopaedia of Islam; 5691

دلج 1 یمالسا  ياهروشک  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


Geoffery Bibby," The Origins of the Dilmun civilization" in Bahrein Through the ages: The
.Archaeology; edited by Shaikha Haya Ali al Khalifa and Michael Rice, London: 6891

.Monkhouse, F. J.; A Dictionary of Geography; London: 9691
.Mu? ller, D. H.; Al'Hamadani; Vol 1

.Philby; The Empty Quarter, London, 3391
.Philby; The Geographical Journal; CXIII

Reinaud; Ge? ographie D'Aboulfeda, 1, Introduction ge? ne? ral a la geographie des
.orientaux; Paris: 8481

. Sarton G.; Introduction to the History of Science; Vol 1
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