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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  205هرابرد 
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( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

باتک تاصخشم 

؛  یتیالو ربکایلع  رظن  ریز  ناگدنـسیون ؛  زا  یعمج  یکـشزپ /) مولع  هژیو  ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. یمالسا فراعم  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  اههاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  نیودت 

.1389 فراعم ،  رشن  رتفد  اههاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مق :  رشن :  تاصخشم 
312ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.33 خیرات ؛  هعومجم  تسورف : 
6-268-531-964-978: لایر  31000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
خیرات یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 

ناریا یتنس -- یکشزپ  عوضوم : 
ییوراد ناهایگ  عوضوم : 

خیرات یمالسا --  ندمت  عوضوم : 
 - 1324 ربکایلع ، یتیالو ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو  -، 1339 فسوی ، یمالغ ، هدوزفا :  هسانش 
اههاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هدوزفا :  هسانش 

یشهوژپ تنواعم  یمالسا . فراعم  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
فراعم رشن  رتفد  اههاگشناد . رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هدوزفا :  هسانش 

R143/پ4 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 

1978586 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیزاغآ نخس 

، یـشوخ جنر و  اب  هک  تسا  یتشذگرـس  نونکات ، یلاخ  هرک  هب  طوبه  دوجو و  هصرع  رب  نداهناپ  هظحل  زا  تسا  ناسنا  تشذگرـس  خیرات 
تاـیبرجت دـعب  لـسن  هداد و  لاـقتنا  رگید  لـسن  هب  ار  دوخ  شـالت  لـصاح  یلـسن  ره  تسا . هدوب  هارمه  دورف  زارف و  یماـکان ، یباـیماک و 

تایح ندش  هدـیچیپ  مایا ، نیا  لصاح  تسا . هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  تسردان  یهاگ  تسرد و  هب  یهاگ  هدرک و  رتهبرف  ار  هدـش  هتخودـنا 
تما هلیبق ، هریت ، بلاق  رد  هورگهورگ  اهناسنا ، تشاد  اضتقا  یهالا  تنس  تسا . هتشذگ  يو  رب  هک  تسا  یهاگپ  نیلوا  یگداس  زا  يرـشب 

زا نورق  یط  رد  نآ  نابحاص  هک  تسا  یـشالت  هدنهدناشن  یعامتجا ، ره  خـیرات  ورنیا  زا  دنـشخب ، رارمتـسا  ار  یعمج  یگدـنز  روشک  و 
ورنیا زا  تسا . هدوب  نارگید  دزن  عامتجا  نآ  مدرم  يدنمشزرا  شجنس  رایعم  شالت ،)  ) لوصحم نیمه  ًاقافتا  دناهتـشاذگ و  ياج  رب  دوخ 

هب ات  هک  هدوب  عماوج  نایم  رد  هتشونان  یتباقر  ایوگ  دهد  ناشن  يرشب  تایح  نتخاس  رد  ار ، دوخ  ناکاین  مهـس  تسا  دنمقالع  یعامتجا  ره 
؟ اجک هب  اما  تیرشب ، هلفاق  دربشیپ  يارب  یتباقر  تسا ، هتشاد  رارمتسا  زین  زورما 

میقتسم طارص  هب  ار  وا  دنهد و  ناشن  ناریح  هتشگرس و  ناسنا  هب  ار  دصقم  ات  دنتفای  تیرومأم  دنوادخ  يوس  زا  یهالا  يایبنا  نایم  نیا  رد 
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. درواین نورب  رس  دابآاجکان  زا  ات  دنزاس  نومنهر  یهالا 
نایم نیا  زا  درک . نایامن  ار  يرـشب  خـیرات  هعطقهعطق  دـش و  هارمه  نالوسر  ایبنا و  تشذگرـس  اب  اـهتما  لـیابق و  ماوقا ، تشذگرـس  اذـل 

دـشاب و اـمنهار  ار  هتـشگمگ  زاـب  رـشب  اـت  تخاـس  رونم  ص )  ) مظعا یبن  سدـقم ، دوجو  هب  ار  ناـمزلا  رخآ  تما  مشچ  ملاـع ، راـگدرورپ 
هک  وا  شخبییاهر  میلاعت  زا  ماهلا  اب  ص )  ) مظعا ربمایپ  ناورهر  دش . هتخاس  رشب  خیرات  زا  رگید  ياهعطق  ناسنیدب 

17 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دندرک زاغآ  ار  دوخ  شالت  تشادیم ، رذـحرب  هرهچ  رازه  گنراگنر  ياهتوغاط  زا  درکیم و  دوبعم  هناگی  هناصلاخ  تداـبع  هب  توعد 

دندش اهتوغاط  گنریب  یگنراگنر  راتفرگ  اهتما  ریاس  دننام  هاگ  دنتفرگ و  ییادخ  گنر  دندیـشچ و  ار  یگدنب  شوخ  معط  یهاگ  و 
. دروخ مقر  ناناملسم  خیرات  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

زا دنشاب . عالطایب  ای  عالطامک  تیرشب ، هلفاق  هب  ناناملـسم  تمدخ  زا  ناگدنیآ  دنتـشاد ، شالت  ادیپ  ناهنپ و  ياهتسد  هتـشذگ  نورق  زا 
هب هرخالاب  دـنتخادرپیم و  اپورا  ياطـسو  نورق  هب  ناناملـسم  نتفرگ  هدـیدان  اب  زاغآ و  نانوی  زا  ناـهج ، خـیرات  شراـگن  ماـگنه  هب  ورنیا 

ياپورا زا  یتقو  اذل  چیه ، تسا و  چیه  نآ  زا  ریغ  دراد و  نانوی  اپورا و  خیرات  اب  يواست  تبـسن  تیرـشب  خیرات  ایوگ  دندیـسریم ، هزورما 
یلو دوب  ناهج  یشوماخ  اپورا ، یشوماخ  هک  دندربیمورف  تملظ  رد  ار  تیرشب  ناهج  مامت  دنتفگیم  نخس  نآ  کیرات  خیرات  یطسو و 

. تشاد نانیا  دزن  رگید  یناتساد  دوخ  ییاپورا  ياطسو  نرق  نداد  ناشن  کیرات  دنچره  دوب ؟ نینچ  یتسار  هب  ایآ 
هدرک زاغآ  ار  ياهفقویب  شالت  یمالـسا  ياههزومآ  زا  مهُلم  ناناملـسم  تشاد ، ماـن  سلدـنا  هک  اـپورا  زا  رگید  ياهشوگ  ایـسآ و  رد  اـما 
ناهج فصنم  نادنمـشناد  يوس  زا  زورما  هک  یـشالت  دنیازفیب ، تیرـشب  خیرات  رب  ینیرز  گرب  هشیدنا ، ملع و  ياههلق  حـتف  اب  هک  دـندوب 

گنهرف شرتسگ  اقترا و  ظفح ، رد  ار  نایناریا  ناناملسم و  تکراشم  ییوس ، زا  یخیرات  هنیشیپ  نیا  اب  ییانشآ  دریگیم . رارق  ریدقت  دروم 
ياههزومآ رب  هیکت  اب  میناوتیم  ام  هک  درک  دـهاوخ  کمک  رواـب  نیا  هب  رگید  يوس  زا  دـهدیم و  ناـشن  يرـشب ، ندـمت  ملع و  یناـسنا و 

ام ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » هک میشاب  هتشاد  یناهج  ندمت  گنهرف و  هلفاق  دربشیپ  رد  ياهدنزاس  شقن  رگید  راب  يدادادخ  ياهدادعتسا  یمالسا و 
 « ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب 

خیرات زا  ياهشوگ  دـناهدرک  شالت  هک  تسا  موب  زرم و  نیا  لـضاف  هزیگنا و  اـب  ناگدنـسیون  زا  یعمج  شـشوک  لـصاح  رـضاح ، باـتک 
هژیو باـتک  هک  اـجنآ  زا  دـنروآرد . شراـگن  هـب  دناهتـشاد ، فعاـضم  یعـس  نآ  نتخاـس  رد  ناـیناریا  هـک  ار  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و 

: تسا هتفای  ناماس  شخب  ود  رد  تسا ، یکشزپ  ياههتشر  نایوجشناد 
زا رتشیپ  هک  تسا  یمالسا  ندمت  گنهرف و  باتک  زا  یـصیخلت  هتخادرپ ، یمالـسا  ندمت  گنهرف و  خیرات  هب  راصتخا  هب  هک  لوا  شخب 

يوس  زا  تسا و  هدش  رشتنم  تنواعم  نیا  يوس 
18 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ياقآ بانج  رثا ، ِدنمـشناد  هدنـسیون  دییأت  هب  هدش و  هصالخ  روظنم  نیمه  هب  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  خـیرات  یـشهوژپ  هورگ  ناراکمه 
اب هتـشر ، نیا  مرتحم  دـیتاسا  دوریم  راظتنا  ددرگ ، هضرع  هدرـشف  تروص  هب  بلاطم  هدـش  یعـس  هک  اجنآ  زا  تسا ، هدیـسر  یتیالو  رتکد 

شخب اما  دـنیامن . حرطم  ریزع  نایوجـشناد  راظتنا  دروم  یملع  حطـس  اب  بسانم  لصفم ، رتلماک و  تروص  هب  ار  ثحاـبم  دوخ  غیلب  یعس 
هرود نادنمـشناد  شـالت  اـب  هتـشر  نیا  مرتحم  نایوجـشناد  اـت  تسا  هتخادرپ  یمالـسا  ندـمت  رد  یکـشزپ  خـیرات  هب  هژیو  تروص  هب  مود 

: هلمج زا  تشاد  دهاوخ  هارمه  هب  ار  يددعتم  تارمث  ییانشآ  نیا  تسا  یهیدب  دنوش . انشآ  رتهدرتسگ  تروص  هب  یمالسا 
. دراد هیکت  نآ  هب  نیزورما  شناد  هک  هتشذگ  نادنمشناد  شور  اب  ییانشآ  - 

ًاددـجم یتارییغت  اب  ای  لکـش  نامه  هب  هک  دراد  ار  نآ  تیلباق  هدـنام و  لوفغم  زورما  هک  یتنـس ، بط  رد  ینامرد  ياهشور  اـب  ییانـشآ  - 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم 
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. دراد دوجو  زور  يژولونکت  اب  اهنآ  دیلوتزاب  تیلباق  دنراد و  یهایگ  هشیر  هک  اهوراد  فلتخم  عاونا  اب  ییانشآ  - 
هب تسد  فلتخم  ياهانگنت  ناوارف و  ياههقیـضم  اب  بلغا  یعامتجا و  تخـس  طیارـش  رد  یهاـگ  هک  نادنمـشناد  یگدـنز  اـب  ییانـشآ  - 
هانپ زامن  هب  لئاسم  لح  رد  یناوتان  يراوشد و  هاگ  هب  سب ، تسا و  هدوب  دـنوادخ  داـی  اـهنآ ، شـالت  هناوتـشپ  و  دـناهدز ، عارتخا  فشک و 

. دنتساوخیم يرای  لاعتم  قلاخ  زا  دندربیم و 
مالـسا و ندـمت  گنهرف و  هتیمک  مرتحم  سیئر  یتیالو ، رتکد  ياقآ  بانج  شالت  زا  ینادردـق  رکـشت و  نمـض  دوخ  هبون  هب  تنواعم  نیا 
گنهرف و خـیرات و  هورگ  مرتحم  ناراکمه  زین  هعومجم و  نیا  نیودـت  رد  ناشیا  مرتحم  ناراکمه  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  ياروش  ناریا 

نیزاغآ ياهمدق  زا  باتک  نیا  تسا  یهیدب  دریگ . رارق  تیدحا  هاگرد  لوبق  دروم  تامدخ  نیا  دراد  وزرآ  تنواعم ، نیا  یمالـسا  ندمت 
. میشاب هباشم  ياههصرع  هصرع و  نیا  رد  رگید  نازیزع  شالت  دهاش  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  تسا  دیما  تسا و  هصرع  نیا  رد 

یمالسا  فراعم  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم 
یمالسا  ندمت  خیرات و  هورگ 

19 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

همدقم

نیا زا  دوب . ناریا  مالسا و  یندمت  یگنهرف و  تیوه  یناریا ، ناملـسم  کی  ناونع  هب  مایگـشیمه ، ياههغدغد  زا  یکی  رود ، ياهنامز  زا 
مدینـشیم و دوب ، ینارنخـس  رگا  متفاتـشیم . وس  نآ  هب  قایتشا  اب  مبایب  ار  شیوخ  هدـش  مگ  تسا  نکمم  هک  مدادیم  لامتحا  اجک  ره  ور 

گنهرف ام و  تلم  تما و  هب  اهيدوخ  توخر  ناگناگیب و  تینءوس  لیلد  هب  متفایرد  جـیردت  هب  مدـناوخیم و  دوب ، ياهلاقم  باتک و  رگا 
. تسا هدش  میظع  یملظ  شندمت ، و 

یگنهرف یملع و  ياهدرواتـسد  هضرع  طبـض و  تبث و  رد  ناناملـسم  رگید  يوس  زا  راـکنا و  ار  نیملـسم  لـیاضف  ناـگناگیب  وس  کـی  زا 
هتفابادج ياهتفات  نایگنرف  هک  دمآ  دوجو  هب  نایناریا ، ناناملـسم و  نیب  رد  یتح  یناهج ، طلغ  رواب  نیا  هجیتن  رد  دندرک و  حـماست  شیوخ 

ات میدق  نانوی  زا  دناهرهبیب . نآ  زا  ناناملسم ، هلمج  زا  للم ، رگید  هک  دنرادروخرب  ییانثتسا  دادعتسا  شوه و  کی  زا  دنتسه و  تقلخ  رد 
. دناهدوب هدننکفرصم  ورهلابند و  ناناملسم  نایقرش و  و  ّدلوم ، زاتشیپ و  اهنآ  هراومه  سناسنُر ، مُر و 

تـشونرس مینکن و  هدوهیب  یعـس  هک  تسا  هدوب  نیا  هدشیم ، غیلبت  نونکات  شیپ  هدس  ود  دودـح  زا  هک  يریگارف  رواب  نینچ  یلمع  هجیتن 
هک دوشیم  هظحـالم  بیترت  نیا  هب  میریذـپب ! نآ  یگنهرف  یـسایس و  تاـعبت  همه  اـب  مدـنچ  هجرد  ياـهناسنا  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  موـتحم 

تافص یعون  ار  اهنآ  دیاب  هک  هدش  ام  مدرم  رد  ییاهرواب  شیادیپ  بجوم  رورم  هب  ام  تلفغ  یبرغ و  نایوجهطلس  زیمآتنطیش  يرایـشوه 
نیمه هب  دیاب  هکلب  میشاب ، تفرعم  ملع و  عیفر  ياههّلق  يوزرآ  رد  هک  دسرن  ار  ام  مینکن ! هدوهیب  یعس  : » هکنیا نآ  دروآ و  رامش  هب  هیوناث 

تمسق  لزا  رد  هک  يدح 
20 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

.« میهد تیاضر  دناهدرک  ام 
هک ینامز  نامه  زا  دوش . لامدگل  شایموق  یتدیقع و  رابتعا  نینچ ، نیا  هک  تسین  نیا  زا  رتهاکناج  یمغ  يدهعتم  درد  بحاص  ره  يارب 

هنوگ نیا  ندرک  هنیداهن  جـیورت و  غیلبت و  تفرگ و  رارق  نیمز » برغم   » یگنهرف یماـظن و  مجاـهت  دروم  یقرـش  یمالـسا و  ياـهنیمزرس 
ربارب رد  دندادرس و  ار  ناناملسم  نیمز و  قرـشم  يرادیب  گناب  دنتـساخرب و  یناگرزب  دش ، زاغآ  دوب - رامعتـسا  زراب  قادصم  هک  اهرواب -

. دنتفوک نیمز » قرشم   » رد یمالسا  يرادیب  لبط  رب  نایگنرف »  » یندمت یگنهرف و  ياهیبلطيرترب 
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، یخیرات تکرح  نیا  درواتـسد  نیرتمهم  تسا . هدش  رتهدرتسگ  رتدـنلب و  زور  ره  نونکات  شیپ  لاس  تسیود  زا  یمالـسا  يرادـیب  جاوما 
يریوصت و یتوص ، تاـغیلبت  قیمعت  هعـسوت و  دوجو  اـب  زورما  هک  ياهنوگ  هب  دوـب ؛ مالـسا  ناـهج  هب  يرواـبدوخ  یجیردـت  ندـنادرگزاب 

هدش زاب  ام  نامز  هنعارف  هرحس  تشم  زورما ، دراد . قرـشم  ناملـسم و  ياهتلم  رب  يرتمک  رثا  برغ ، يرترب  یمیدق  ياعدم  یکینورتکلا ،
هیلوا و ناـیرج  هک  هنوگناـمه  تسا . یـسایس  دـشاب ، یملع  هـکنیا  زا  شیب  يزاـسنوصم  نـیا  نـکیل  درادـن . یگنر  رگید  اـهنآ  ياـنح  و 

. تسا هدوب  يداصتقا  رامثتسا  دصقم  هب  یسایس و  رامعتسا  لابند  هب  زین  یگنهرف  رامعتسا  سوکعم 
یملع و يروابدوخ  ندنادرگزاب  ياههنیمز  لاح  نیع  رد  هدافتـسا و  یگنهرف  یـسایس و  زاتـشیپ  نارگرادـیب  يزاسهنیمز  زا  دـیاب  نیاربانب ،

ناـشن هزوـح  نیا  رد  واکودـنک  دـندرک . ياهدـنزرا  ياهشـشوک  ناـگرزب  زا  یخرب  فدـه  نیا  هب  لـین  يارب  دـشیم . مهارف  زین  یتـفرعم 
. تسا هدش  زاغآ  تکرح  دیدرتیب  اما  میراد ، يدایز  هلصاف  دوصقم  هب  ندیسر  ات  میتسه و  هار  زاغآ  رد  هک  دهدیم 

كرد و لباق  یقطنم  هیاپ  رب  دراد و  قیقد  یلحارم  طوبضم و  يریسم  یمالـسا ، ندمت  گنهرف و  هک  دهدیم  ناشن  مالـسا  خیرات  یـسررب 
رد دیاش  مینک ، مسر  ار  نآ  ینحنم  رگا  دوشیم و  رارکت  خیرات  هک  تسا  خـیرات  هفـسلف  نامه  رولبت  ًالامتحا  هک  هتفرگ  لکـش  یندـشنایب 

. میسرب قابطنا  لباق  ًابیرقت  هباشم و  طاقن  هب  هرازه  دنچ  هدس و  دنچ 
: زا تسترابع  لحارم  نیا  یلصا  نیوانع 

؛ یمالسا ندمت  گنهرف و  زاغآ  ای  توعد  رصع  لوا : هلحرم 
؛ یمالسا تیندم  نیدامن  يراذگهیاپ  برثی و  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  رصع  مود : هلحرم 

21 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، دنه هشبح ، رصم ، مور ، ناریا ، نیرهنلا ، نیب  لماش  راگزور ، نآ  ندمتم  ناهج  رد  برعلا و  ةریزج  رد  مالسا  شرتسگ  رـصع  موس : هلحرم 

؛ اپورا بونج  ماجنارس  اقیرفآ و  لامش  نیچام ، نیچ و  رهنلاءاروام ،
نآ لاقتنا  تخانـش و  يارب  شـشوک  ناهج و  نهک  ياهندـمت  اب  یمالـسا  ياپون  ندـمت  گـنهرف و  ندـش  رواـجم  رـصع  مراـهچ : هلحرم 

یـشزومآ یملع و  زکارم  هب  رکفتم  ياهزغم  بذج  سرادم و  اههناخباتک و  سیـسأت  همجرت ، قیرط  زا  یمالـسا  ندـمت  هزوح  هب  اهندـمت 
؛ مالسا ناهج 

؛ یمالسا ندمت  یشوجدوخ  رصع  مجنپ : هلحرم 
؛ ینافرع تایبدا  یمالسا و  قیمع  گنهرف  ییافوکش  رصع  مشش : هلحرم 

؛ يرامعم رنه و  رصع  متفه : هلحرم 
ار يدیماان  حور  ناشهقباسیب  ياهیمحریب  اهتواسق و  اب  نالوغم  نایبیلص و  هک  يرـصع  ای  یمالـسا  ندمت  دوکر  رـصع  متـشه : هلحرم 

؛ دندرک لزلزتم  ار  ناناملسم  تیندم  ساسا  اهرهش ، بیرخت  اب  هدیمد و  یمالسا  گنهرف  رد 
؛ مالسا ناهج  ددجم  شزیخ  مهن : هلحرم 

یکیرتکلا كوش  کی  هلزنم  هب  هک  یمجاهت  ناناملسم ؛ یگنهرف  هلاحتسا  رصع  ای  دوکر  هرود  نیمود  زاغآ  رامعتسا و  موجه  مهد : هلحرم 
اهدـعب هک  دـش  یتایح  یجاوما  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  كوش ، نیا  شروی ، نآ  ضراوع  زا  رظنفرـص  دوب . مالـسا  ناهج  یبصع  زکارم  رب 

؛ مینکیم ریبعت  یمالـسا  يرادیب  هب  نآ  زا  هک  دـیدرگ  یمالـسا  يایفارغج  هرتسگ  رد  یخیرات  هتـسویپ  تاکرح  هلـسلس  کی  هدـنروآدیدپ 
. مالسا هب  تشگزاب  يارب  توعد  ای  یمالسا  يرادیب 

ناهج طباور  تفگ  ناوتیم  هکیروط  هب  دـناهدوب . ورهبور  یبرغ  ندـمت  زا  یفلتخم  ياهدرکیور  اب  ناناملـسم  لـحارم  نیا  زا  کـی  ره  رد 
يونعم يدام و  ینامز  ياهدتسوداد  نیا  رد  ار  برغ  مالسا و  ناهج  طباور  تسا . هدوبن  یلاخ  اهدرکیور  نیا  زا  هاگ  چیه  برغ  مالـسا و 

ساسحا ألخ  برغ  مالـسا و  يورملقود  زا  کی  ره  رد  هک  هاگره  ساسا  نیا  رب  دومن . هیبشت  کیزیف  شناد  رد  هطبترم  فورظ  هب  ناوتیم 
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لاح ألخ . نیا  ندرک  رپ  تهج  رد  تسا  هدشیم  دیلوت  یشناد  هدشیم و  راپسهر  وس  نآ  هب  يونعم  يدام و  یناسنا ، ياههیامرـس  هدشیم 
ياهتساوخرد  هب  هدرکیم و  ادیپ  يرادیرخ  تسا ، هتشاد  نتفگ  يارب  ینخس  دوخ  نامز  رد  درواتسد  نیا  رگا 

22 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
گنهرف هنیآ  رد  ندـمت و  گـنهرف و  نآ  زا  جراـخ  ییاـضف  رد  خـساپ  نیا  هدوبن ، هتنچ  رد  يزیچ  هک  هاـگره  هدادیم و  خـساپ  یعاـمتجا 

هتفرگ و يزیچ  يرگید  زا  خیرات  زا  یلحارم  رد  برغ  مالـسا و  ياهندمت  نیا  يود  ره  ساسا  نیا  رب  تسا . هدـشیم  وجتـسج  ییورهبور 
. دناهداد يزیچ  يرگید  هب 

فرح و خـیرات  ياجک  چـیه  رد  تقو و  چـیه  ام  ییوگ  مینک . ذـخا  یگنرف  زا  ار  زیچ  همه  میاهتفرگارف  طقف  اـم  هتـشذگ  هدـس  ود  رد  اـما 
زا ياههرب  رد  میاهتـشاد و  ام  هک  ار  هچنآ  زا  یـشخب  هدـش  هک  مه  رابکی  يارب  تسا  بسانم  میاهتـشادن . گـنرف  هب  هئارا  يارب  يدرواتـسد 

. مینک رورم  مه  اب  میاهدرک  هئارا  نامدوخ  زا  جراخ  ناهج  هب  خیرات 
يارب یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  ناریا  مالـسا و  ندـمت  گنهرف و  هتیمک  شـشوک  اـب  دـش  نراـقم  اهدرواتـسد  نیا  هئارا  يارب  هشیدـنا 
حوطس هیلک  يارب  دیدرگ  ررقم  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  هبوصم  ربارب  هک  ناریا  مالـسا و  ندمت  گنهرف و  ناونع  اب  یـسرد  یحارط 
مرتحم نایوجـشناد  هب  سرد  نیا  هئارا  زا  نخـس  هک  یماگنه  دریگ . رارق  نایوجـشناد  رایتخا  رد  یهاگـشناد  عطاـقم  ماـمت  رد  یلیـصحت و 

ياوهولاح اـب  یـصاخ  سرد  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نیا  يارب  دـش  رارق  هتیمک  نیا  رد  دـمآ ، ناـیم  هب  هتـسباو  مولع  یکـشزپ و  ياههتـشر 
هقباس زا  یشخب  اب  نایوجـشناد  نیا  ات  ددرگ . هیهت  یناریا  یمالـسا و  ندمت  مهم  درواتـسد  نیا  یفرعم  فده  اب  یمالـسا و  هرود  یکـشزپ 
رـضاح باتک  اهيزروهشیدنا  اهمیمـصت و  نیا  همه  دنیارب  دـیامن و  انـشآ  دنتـسه  نآ  رادثاریم  نانآ  هک  ناناملـسم  دزن  شناد  نیا  میظع 

. دوشیم یناریا  یمالسا و  ندمت  گنهرف و  هنیجنگ  اب  ییانشآ  نادنمهقالع  همه  نازیزع و  نیا  همه  میدقت  هک  تسا 
یتایلک زا  تسخن ، شخب  تسا . هدـش  لیکـشت  ازجم  شخب  ود  زا  باتک  نیا  تفای  دـنهاوخرد  باـتک  هعلاـطم  زا  سپ  مرتحم  نایوجـشناد 

لقث مود ، شخب  رد  تسا و  هدـش  لیکـشت  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زاستشونرـس  ياهنارود  مالـسا و  خـیرات  ندـمت ، گنهرف و  هراـبرد 
یلاع ياروش  ناریا  مالـسا و  ندـمت  گنهرف و  هتیمک  يراکمه  اب  هک  ییاجنآ  زا  تسا . هدـش  زکرمتم  یمالـسا  یکـشزپ  يور  رب  بلاـطم 

درکیور اب  رـضاح  باتک  مق  یمالـسا  فراعم  هاگـشناد  اههاگـشناد و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  مرتحم  داـهن  یگنهرف و  بـالقنا 
نیا  رب  ام  شالت  ساسا  نیا  رب  تسا ، هدش  هیهت  نآ  هباشم  ياههتشر  یکشزپ و  مولع  ياههتشر  نایوجشناد  طسوت  هعلاطم 

23 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دشاب یتنس  بط  یمالسا و  یکشزپ  عوضوم  رد  ًاصاصتخا  ییاهشخب  لماش  باتک  ات  هدوب 

هک دیدج - بط  دورو  زا  سپ  هزورما و  نامرد  تشادهب و  دـنیارف  رد  یمالـسا  بط  زا  هدافتـسا  عوضوم  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  يرایـسب 
اههزوم و رد  اهنت  دـیاب  بط  نیا  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  یمالـسا  ياـهروشک  رگید  ناریا و  هب  دـیمان - یبرغ  بط  ار  نآ  دـیاب 

زین هزورما  یتح  هک  دهدیم  ناشن  تسا  هدمآ  ریرحت  هتشر  هب  باتک  نیا  رد  هچنآ  اما  درک . ییامنور  هتشذگ  ياهدرواتسد  ياههاگـشیامن 
میظع یملع  ثاریم  زا  یکشزپ  شناد  نیون  ياهشور  زا  هدافتسا  ياپهباپ  تخادرپ و  نامرد  عوضوم  هب  یتنس  بط  زا  هدافتـسا  اب  ناوتیم 

. تسج دوس  اهناسنا  زورما  لئاسم  یسررب  رد  زین  دوخ  ناگتشذگ 
. میراد یـساسا  مهم و  هفلؤم  دـنچ  هب  زاـین  دوـمن  هدافتـسا  ناـمرد  دـنیارف  رد  ناوـتب  یتنـس  بط  زا  هکنآ  يارب  روطـس ، نیا  فـلؤم  رظن  هب 

نونفلا راد  سیـسأت  اب  راجاق و  نارود  طساوا  زا  ناریا ، هب  یکـشزپ  دـیدج  شناد  دورو  زا  سپ  تسا . يرواـبدوخ  اـههفلؤم  نیا  نیرتمهم 
یــضعب يارب  یتنــس  بـط  هژاو  هزورما  داد . تـسد  زا  ار  نامیتنــس  بـط  هـب  دوـخ  داـمتعا  یمرگلد و  یماــمت  یناریا  رکفلاروـنم  هـقبط 
ناشیولج بترمان  روط  هب  هک  ناهایگ  زا  یهوبنا  اب  ار  دوخ  راگزور  هتسشن و  اهوتـسپ  جنک  رد  هک  تسا  يداوسمک  نادرمریپ  هدننکردابتم 

اب ار  ییوراد  ناهایگ  اهوراد و  نیمه  ناوتیمن  ایآ  تسام ؟ یتنـس  بط  هدـننکیفرعم  هفلؤم  اـهنت  نیا  اـیآ  اـما  دـننکیم . يرپس  دـناهتخیر 
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هتشذگ نامدرم  هدافتسا  اهنرق  ساسا  رب  هک  اهنآ  شخبنامرد  ياهزار  هب  دومن و  یسررب  نیزورما  هتفرشیپ و  ياههاگـشیامزآ  زا  هدافتـسا 
؟ دز یملع  دییأت  رهم  هدش  فوشکم  ام  رب  اهنآ  زا 

مولع هاگشناد  هلمج  زا  روشک  ربتعم  هاگشناد  دنچ  رد  یتنس  يزاسوراد  یتنس و  بط  ياههدکشناد  سیسأت  اب  هک  تسا  یلاس  دنچ  نونکا 
تسد زا  سفن  هب  دامتعا  يایحا  تهج  رد  يروابدوخ  ياقلا  يارب  اهماگ  نیتسخن  یتشهب  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  نارهت و  یکـشزپ 

. دهد ناشن  ار  دوخ  هجیتن  يدوز  هب  اهيراذگهیامرس  نیا  ات  دوب  رظتنم  دیاب  تسا . هدش  هتشادرب  یتنس  بط  هنیمز  رد  ام  هتفر 
نایرج رد  میامن . ینادردـق  رکـشت و  دـناهدرک  کمک  بناجنیا  هب  باتک  نیا  شراگن  نوگانوگ  لـحارم  رد  هک  یناـسک  همه  زا  تساـجب 

، روپنسح داوج  هدازیقت ، دمحا  يراصنا ، یقت  دمحم  نایاقآ ؛ یـسدقم و  زانهم  مناخ  راکرـس  زا : دـیاب  باتک  تسخن  شخب  يزاسهدامآ 
رتکد هجولگیعار ، داجس 

24 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، ناینافرع دوعـسم  یچقارع ، سابع  رتکد  اتکی ، یقداـص  رغـصا  هیدـنز ، نسح  رتکد  ربجنر ، دوصقم  رتکد  یناـضمر ، ربکا  اـینسیئر ، میحر 

میامن ینادردق  یکلم ، سابع  رتکد  يراهآرظن و  اضر  رتکد  یمیرک ، يدهم  یمیرک ، داوج  یقارع ، یسوواک  نسح  دمحم  ولمـساق ، دیرف 
رتکد يرـصان ، نسحم  رتـکد  یناـکدرا ، سمـش  اـضر  دـمحم  رتـکد  ناـیاقآ  ياهشـشوک  صوصخ  هب  زین  مود  شخب  هیهت  ناـیرج  رد  و 

. تسا ینادردق  هب  مزال  ولمساق  دیرف  یناطلس و  مساقلاوبا 
رتکد اههاگـشناد و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  مرتحم  تساـیر  نایدـمحم ، نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ناـیاقآ  زا  نینچمه 

زا ار  ناگمه  رتشیب  قیفوت  منک و  يرازگـساپس  یمالـسا  فراعم  هاگـشناد  یـشهوژپ  تنواعم  ناراکردـناتسد  رگید  يرتنـالک و  میهاربا 
. میامن وزرآ  لاعتم  دنوادخ 

تاهابتـشا حیحـصت  اهیتساک و  عفر  رد  هداهن ، تنم  مناراکمه  هدنب و  رب  سرد ، نیا  نایوجـشناد  دیتاسا و  نارظنبحاص ، هک  تسا  دـیما 
. دنیامن يرای  ار  ام  نآ ، یلامتحا 
نالکتلا  هیلع  قیفوتلا و  هللا  نم  و 

یتیالو  ربکا  یلع 
هامرهم 1389

25 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمالسا ندمت  گنهرف و  خیرات  یمومع  ثحابم  لوا : شخب 

هراشا

27 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

تایلک لوا : لصف 

هراشا

29 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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یخیرات ياههنیمز  یموهفم و  ياهداینب 

نید یموهفم  یخیرات - ساسا  داهن . دوجو  هصرع  هب  ياپ  هکم  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  توعد  اب  مالـسا  نید  يدالیم ، لاس 610  دودح  زا 
تموـکح لیکـشت  برثـی و  هب  ص )  ) ربماـیپ ترجه  هلحرم  توـعد و  هلحرم  درک : میـسقت  هلحرم  ود  هب  ناوـتیم  ناـمز  نـیا  زا  ار  مالـسا 

. یمالسا
مور و ناریا ، ینعی  زور ، نآ  ياهندمت  اب  مالسا  يراوجمه  دش . دوخ  شرتسگ  هرود  دراو  مالسا  نید  یمالسا ، تموکح  لیکشت  زا  سپ 

مالسا تیمکاح  تیبثت  ثعاب  هک  هیبیدح ، حلـص  زا  سپ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دروآ . مهارف  ار  یندمت  ياههزوح  نیا  اب  طابترا  هنیمز  رـصم 
، ربمایپ زا  سپ  عضو  نیا  تخاس . مهارف  ار  اهنآ  اب  ناناملسم  طابترا  ناکما  هیاسمه ، ياهروشک  نارس  هب  همان  لاسرا  اب  دش ، هریزجهبش  رد 

یـسابع دهع  طساوا  رد  درک و  ادیپ  همادا  راک  نیا  یـسابع  دهع  يوما و  دهع  رد  دروخ . مقر  رگید  ياهنوگهب  نیدـشار ، يافلخ  نامز  رد 
نیچ زرم  ات  قرـش  زا  نید  نیا  ییایفارغج ، هرتسگ  رظن  زا  هرود ، نیا  رد  تفاـی . دادـتما  اـپورا  اـقیرفآ و  ایـسآ ، هراـق  هس  رد  مالـسا  هرتسگ 

رهنلاءارواـم و هقطنم  یماـمت  لامـش  زا  ناـمز ، نآ  ینوکـسم  یبرغ  هیلا  هتنم  ینعی  اـقیرفآ  برغ  رد  ینوـنک  شکارم  اـت  برغ  زا  يزورما ،
بونج زا  و  هسنارف - ایناپسا و  لصافدح  هنریپ - ياههوک  هنارتیدم و  یقرش  لحاس  مامت  ریغـص ، يایـسآ  زا  یعیـسو  شخب  يربیـس ، بونج 

. دشیم لماش  ار  اقیرفآ  يارحص  بونج  اکنالیرس و  رد  انفج  هریزجهبش  بونج  یقرش ، بونج  يایسآ  ریازجلا  عمجم  زین 
ات هک  دش  مکاح  یمدرم  نایم  رد  تدحو  تفلا و  دوب ، نوگانوگ  ياهنابز  ماوقا و  هدنریگربرد  هک  میظع  هرتسگ  نیا  رد  مالـسا  راشتنا  اب 

نانآ  یگدنز  ییایفارغج  هدودحم  مالسا ، روهظ  زا  شیپ 
30 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ار نیشیپ  ياهندمت  گنهرف و  یمالسا و  ندمت  نیب  راکفا  ارآ و  براضت  هنیمز  مالسا  نید  [ 1 .] دوب لصاحیب  ياهلادج  اهدربن و  هنحص 
زا شیپ  اهنیمزرس  نیا  رد  هک  یفراعم  مولع و  زا  هنیهب  هدافتـسا  اب  دیجم و  نآرق  روحم  رب  یمالـسا » مولع  ، » دعب هلحرم  رد  تخاس . مهارف 

مراهچ هدس  زا  بدا » . » دوب مراهچ  هدس  نآ  جوا  دش و  زاغآ  يرجه  مود  هدس  رخاوا  زا  هدیدپ  نیا  دمآ . دیدپ  تشاد ، دوجو  مالسا  دورو 
ياههدس یط  يرظن ، هخاش  رد  هچ  یلمع و  هخاش  رد  هچ  نافرع » . » دیـسر دوخ  جوا  هب  يرجه  متفه  ات  مجنپ  ياههدـس  رد  دـش و  افوکش 

ات تفرگ و  قنور  مشش  مجنپ و  ياههدس  زا  زین  رنه  تفای . همادا  مهن  هدس  ات  دینارذگ و  ار  دوخ  ییافوکش  هرود  يرجه ، مشـش  ات  مراهچ 
[2 .] تشاذگ رس  تشپ  ار  دوخ  جوا  هرود  مهدزای  مهد و  ياههدس 

رب طاطحنا  نیا  تشاذگ . لوفا  هب  ور  تفرگ و  هلـصاف  دوخ  يالتعا  جوا و  زا  یمالـسا  ندـمت  مهدزای ، هدـس  لیاوا  مهد و  هدـس  رخاوا  زا 
بابـسا تسناوتیم  طاطحنا  نیا  يرایـسب ، رظن  هب  تفرگ . تروص  دـنوشیم ، يدنبهتـسد  ینورد  ینوریب و  لـماوع  هب  هک  یلماوع  ساـسا 

هک دش  مولعم  یمالسا » يرادیب   » دادیور اب  اما  دشاب ؛ یمالسا  عماوج  رد  نید  ندش  گنرمک  ماجنارس  یمالـسا و  ندمت  ياهداینب  يدوبان 
. تسا هدوب  مالسا  نید  يزاسندمت  ریسم  رد  ترتف  هرود  اهنت  طاطحنا  نارود 

نیدـلا لاـمج  دیـس  ياههشیدـنا  اـب  دوـب ، اـپورا  هناـیارگون  ياههشیدـنا  زا  ناملـسم  نارکفتم  یگدروخرـس  هجیتـن  هـک  یمالـسا  يرادـیب 
هب هرابود  توعد  اب  تفرگ . لکـش  یمالـسا » توعد   » هیاپ رب  و  رگید ، يرایـسب  یبکاوک و  نامحرلا  دبع  هدبع ، دـمحم  خیـش  يدابآدـسا ،

نیدنچ ییاپرب  دهاش  ام  دعب ، هب  هرود  نیا  زا  دش . زاغآ  توعد  رصع  رگید  راب  ینآرق ، میهافم  یمالسا و  ياهشزرا  زا  يرادساپ  ظفح و 
هدوب هنیدـم ، رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـهع  قلطم  لامک  نامه  ینعی  قلطم ، لامک  هب  لین  اهنآ  فدـه  هک  میاهدوب  یمالـسا  تموکح  تضهن 

نیا دیدرگ . ینیمخ + ماما  يربهر  هب  ناریا  رد  یمالسا  تموکح  لیکـشت  زاسهنیمز  رگید ، لماوع  رانک  رد  ماجنارـس  اهتضهن  نیا  تسا .
رد هک  میتسه  ینایارگمالـسا  روهظ  دهاش  ناملـسم ، ياهروشک  رگید  رد  هزورما  هکلب  دشن  دودحم  ناریا  ناملـسم  روشک  هب  طقف  تضهن 

. دنتسه يدمحم  تعیرش  يارجا  یمالسا و  ياهشزرا  يایحا  یپ 
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31 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ندمت گنهرف و  فیرعت 

تبسن دوش و  فیرعت  ندمت »  » و گنهرف »  » نوچمه عوضوم  نیا  مهم  میهافم  تسا  مزال  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  یـسررب  ثحب و  يارب 
. ددرگ هتسناد  ود  نیا 

لـصف ، » میدق یقطنم  حالطـصا  هب  گنهرف ، هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هتفرگ - لکـش  نردـم  یناسنا  مولع  رد  هک  گنهرف - نیزورما  يانعم 
يزرواشک و هار  زا  نآ  رب  ندش  هریچ  تعیبط و  زا  ندـش  ادـج  اب  ندـمت  خـیرات  زاغآ  زا  ناسنا  نامگیب ، تسا . ناویح  زا  ناسنا  ِرگادـج »
رد رترب  یهاگیاج  دوخ  يارب  نارود  نامه  زا  هدـش و  هاگآ  یناویح  ملاـع  زا  دوخ  ییادـج  رب  اهرهـش ، اهاتـسور و  ندرک  اـنب  يرورپماد و 

. تسا هتخانش  یتسه ،
يدام ياهرازبا  لیاسو و  همه  لماش  ار  يدام  گنهرف  دناهدرک . يدـنبشخب  يونعم » گنهرف   » و يدام » گنهرف   » هب یتهج  زا  ار  گنهرف 
لماش ار  يونعم  گنهرف  دـننادیم و  اهنآ  زاـس  تخاـس و  ياهدـنیارف  اههویـش و  دوشیم و  هتخاـس  یعیبط  هداـم  زا  رـشب  تسد  هب  هچنآ  و 
. ناسنا ینهذ  ياههدروارف  همهو  رنه  تایبدا و  هفسلف ، مولع و  اهتنس ، بادآ و  ینعی  اهنف ، اههشیدنا و  اهرواب ، اههدید و  اهشزرا ،

يدوجوم دوخ  دروآیمرب ، رـس  ناسنا  مان  هب  يدوجوم  یعمج  یناگدـنز  نورد  زا  دـنکیم و  دـشر  یگدـنز  هیاپ  رب  هک  اجنآ  زا  گـنهرف 
. دراد گرم  یگدنز و  شیاز ، هک  راوهدنز  تسا 

هاگدید نیا  ساسا  رب  دوشیم . یسررب  خیرات » هفسلف   » مان هب  هفسلف  زا  ياهخاش  رد  ناشماجنارس  اهندمت و  اهگنهرف و  شیادیپ  يارجام 
ناشیگدـنز نامز  لوط  رظن  زا  ار  اهگنهرف  تسا ، اهنآ  یـسررب  نوگانوگ و  ياههعماج  زا  یخیراـت  ياـههداد  هدـهاشم  رب  نآ  هیاـپ  هک 

. ملاسان ملاس و  هب  یگدنز  ناوت  رظن  زا  درک و  يدنبشخب  ریپ  ناوج و  هب  ناوتیم 
رد دننکیم و  يوریپ  نآ  زا  ینورد  ِشریذپ  اب  مدرم  هک  ياهشیدـنا  يراتفر و  ياهراجنه  اهشزرا و  زا  ولمم  تسا  یگنهرف  ملاس  گنهرف 

يدنـسرخ ساسحا  دوخ  رد  یعامتجا ، ياهراجنه  اهشزرا و  زا  يوریپ  اب  درف  دوریم و  شیپ  هب  یگنهامه  اـب  یعاـمتجا  یگدـنز  هجیتن ،
. دنکیم

هک دزاسیم  دـمآراک  راجنهب و  ياهعماج  هک  تسا  یعامتجا  بتارم  همه  رد  ماظن  کی  ياهشزرا  ینطاب  شریذـپ  نورد و  زا  یگنهاـمه 
هلحرم کی  زاغآرس  رد  دشاب و  یناهج  ندمت  ای  گنهرف  کی  راذگهیاپ  دناوتیم  ياهعماج  نینچ  تسا . تکرح  رد  دوخ  ِفده  يوس  هب 

یخیرات  گرزب 
32 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ار اهنآ  اهنآ ، هب  رواب  نودب  درف  دناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ینورد  يانعم  اهراجنه  اهشزرا و  هک  رامیب  گنهرف  رد  سکع  هب  دریگ . رارق 
صاخ یتهج  رد  ار  یعامتجا  ياهورین  دـناوتیمن  اهنت  هن  یعامتجا  ماظن  دریگیم ، راکب  یعامتجا  هطبار  راـتفر و  رد  ییاـهباقن  نوچمه 

. دنیآیم رد  هدنیاسرف  لماع  تروصهب  رگیدکی  يارب  اهورین  همه  هکلب  دنک  جیسب 
زمر هک  گنهرف - کی  ياههزاس  بیکرت  بسانت  هک  تسا  یماگنه  نآ  تسا و  گنهرف  کی  یگتفـشآ  نارحب و  هدیدپ  رگید ، مهم  هتکن 

ناهج رد  هک  ياهدـیدپ  دزیریم . مه  هب  نوگمهان ، يدام  ای  ینهذ و  ياههزاس  دورو  اب  تسا - نآ  تسرد  ِدرکراـک  يراگدـنام و  یلـصا 
ياهگنهرف اهیگدـنز و  ياضف  هب  نردـم  ناهج  ياهکینکت  يدام و  لـیاسو  ینیبناـهج و  اـهشزرا و  دورو  میتسه ؛ نآ  دـهاش  زورما 

[3 .] تسا هدرک  ورهبور  ینورد  نارحب  اب  ار  اهنآ  یتنس ،
اقیرفآ ایسآ ، رد  نهک  یگنهرف  یندمت و  ياههزوح  زین  ییادتبا و  ياهگنهرف  اهموق و  يور  رب  مهدزون  هدس  رد  یـسانشناسنا  تاعلاطم 

هتبلا دـنوریم . راـکب  اـنعممه  یهاـگ  دـناهتخیمآ و  مـه  رد  رایــسب  هـک  هدـناشن  مـه  راـنک  رد  ار  ندــمت  گـنهرف و  موـهفم  ود  اـپورا ، و 
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يدام ياههبنج  رتشیب  هچ  ره  ندمت  رظن ، نیا  زا  دننک . ادج  رگیدکی  زا  ار  موهفم  ود  نیا  هک  دناهدیشوک  ناسانشگنهرف  ناسانشخیرات و 
یناسنا یعمج  یناگدنز  يونعم  ياههبنج  رتشیب  گنهرف  يروانف و  يزاسرهش ، يرامعم ، دننام  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ار  یناسنا  ياههتخاس 

یگنهرف يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، گرزب  ياهماظن  هب  ندـمت  رگید ، یهاگدـید  زا  شناد . نید و  ناـبز ، بادآ ، اـهنییآ ، دـننام  ار 
گنهرف زا  رادروخرب  دریگیم و  رب  رد  يروتارپما  کی  ًالومعم  روانهپ ، ورملق  کی  رد  ار  ینالک  دـحاو  ییایفارغج  رظن  زا  هک  دراد  هراـشا 

یگدنز ییادتبا »  » تروصهب هلیبق  کی  رد  هک  دشاب  یمدرم  ِنآ  زا  دناوتیم  ییاهنت  هب  گنهرف  اما  دـشابیم . يراتـشون  هدرورپ  هدرتسگ و 
[4 .] دننکیم

اهندمت يالتعا  شیاز و  رد  رثؤم  لماوع 

تینما و  » لماوع نیا  زا  یکی  دنراد . شقن  اهندمت  يالتعا  شیاز و  رد  يددعتم  لماوع 

33 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رورغ  » زا ياهنوگ  تسا ، ندمت  ره  یلصا  حور  عقاو  رد  هک  رگید ، لماع  تساهیلوغشملد . اهبارطضا و  شهاک  ناکما  ینعی  شمارآ ،»

ساسا رب  رظنمه ، یهورگ  ات  تسا  نواعت » يراکمه و   » لصا يدـعب ، لماع  تسا . تیبصع » ، » نودـلخ نبا  ریبعت  هب  اـی  یلم » یگتـسبمه  و 
« حماست . » تشاگنا هدیدان  دیابن  زین  ار  قالخا » ، » لماوع نیا  رانک  رد  دـننک . يزیریپ  ار  ندـمت  هدولاش  دـنناوتب  تایقالخا  رب  هیکت  اب  نآ و 

. دنیآیم رامش  هب  زاسندمت  لماوع  رگید  زا  نید »  » و یگچراپکی » تدحو و  ظفح   » زین يروبص و  يرابدرب و  لمحت ، يانعمهب 
دناوتیم تسخن  لماع  یعامتجا .» يداصتقا و  راشف   » و یبسن » هافر  : » درب مان  دـیاب  زین  رگید  لماع  ود  زا  یلـصا ، هفلؤم  تفه  نیا  رانک  رد 

مود لماع  ددرگیم . راومه  اهییاناوت  ندش  راکشآ  زورب و  طیارـش  نادب ، یبایتسد  اب  هک  دشاب  ندمت  کی  تخاسریز  ياهعماج  ره  يارب 
ای شیاز  يارب  ار  طیارـش  بیترت ، نیدـب  دـهدیم و  رارق  روحم  کـی  درگ  ار  دارفا  هتخاـس ، ناـیع  ار  هعماـج  زاـین  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا 

[5 .] دنکیم مهارف  ندمت  يالتعا 

اهندمت طاطحنا  لاوز و  للع  لماوع و 

ره ِناـمدرم  هک  تسا  نآ  رب  تنارود  لـیو  دـنکیم . یط  ار  یلحارم  دوخ  تاـیح  لوط  رد  یندـمت  ره  هک  دـندقتعم  نارظنبحاـص  یخرب 
سپ نیا  زا  دـنزادرپیم ، ملع  لقع و  شیاتـس  هب  يونعم ، يدابم  شتـسرپ  دـیحوت و  ياج  هب  یتدـم  زا  سپ  یلقع  دـشر  ساسا  رب  یندـمت 

. ددرگیم زاغآ  ندمت  نآ  طاطحنا  هرود  دوشیم و  فقوتم  جیردت  هب  عماوج  كرحم  يورین  هدش ، زاغآ  شناد  شزرا و  نیب  گنج 
و دادبتـسا » یگماـکدوخ و  شیادـیپ   » هلحرم هیلوا ،» هزراـبم  راـکیپ و   » هلحرم دـنکیم : یط  ار  هلحرم  هس  ندـمت  ره  نودـلخ ، نبا  رظن  هـب 

لحارم ساسا ، نیمه  رب  زین  يریازجلا ، رصاعم  دنمشناد  یبن ، نب  کلام  دوریم . رامش  هب  ندمت  نایاپ  هک  داسف » لمجت و   » هلحرم ماجنارس 
هزیرغ طلست  هلحرم  دعب ، هب  يرجه  متشه  نرق  زا  یمالسا ، ندمت  رد  تسا  دقتعم  هتسناد و  هزیرغ  لقع و  حور ، ار  یمالـسا  ندمت  هناگهس 

[6 .] تسا هدش  رود  دوخ  دشر  هلحرم  زا  یمالسا  ندمت  هتشگ و  زاغآ  حور  رب 

34 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
«، یجراخ نانمشد  موجه  «، » هعماج ماجـسنا  تدحو و  نادقف   » هلمج زا  دناهدرمـشرب ، اهندمت  طاطحنا  يارب  زین  ار  يرگید  ددعتم  لماوع 

«. يرگهطساو يرگادوس و  درکیور   » و یعنصت » تادیلوت  هعماج و  یتاقبط  تفاب  یگتفشآ  »
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حوتف هرود  ات  توعد  رصع  زا  مالسا  گنهرف  خیرات و  رب  يرورم 

رد ناملـسم  یهورگ  شیادـیپ  هب  رجنم  توعد  نیا  درک . زاغآ  هکم  زا  ار  دوخ  توعد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  يدـالیم ، لاس 610  دودح  رد 
جح هب  هک  برثی ، نکاس  جَرزَخ ، هلیبق  زا  یهورگ  تثعب  مهدزای  لاس  رد  دـندش . ورهبور  هکم  لها  هلباـقم  يراتفرجـک و  اـب  هک  دـش  هکم 
نانآ هب  ار  شنییآ  دوخ و  ات  تفای  تصرف  ص )  ) ترـضح رادید ، نیا  رد  دـندرک . رادـید  هبَقَع  رد  ص )  ) ربمایپ اب  یتسـشن  رد  دـندوب  هتفر 

. دوش ورهبور  نانآ  لابقا  اب  دناسانشب و 
هبقع تعیب  هب  مالـسا  خـیرات  رد  هک  دـندرک  تعیب  ربمایپ  اب  ناکم  نامه  رد  نز  کی  جرزخ و  هلیبق  زا  درم  هدزاود  نآ ، زا  سپ  لاـس  کـی 

هنیدـم لها  هب  ات  داتـسرف  برثی  هب  مالـسا  یعاد  نیتسخن  ناونعهب  ار  ریَمُع  نب  بعـصم  تعیب ، نیا  ساسا  رب  ربماـیپ ، دـش . روهـشم  نیتسخن 
ترجه ربمایپ  دوب ، دهاوخ  ناناملسم  مالسا و  يارب  یبسانم  هاگهانپ  برثی  دش  هتسناد  نوچ  دزومایب و  زامن  بادآ  مالـسا و  میلاعت  نآرق و 

: دندش میـسقت  هورگ  ود  هب  ربمایپ  باحـصا  سپ ، نیا  زا  داد . تروص  تثعب  مهدراهچ  لاس  لوالا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  ار  دوخ  یخیرات 
[7 .] دندش ص )  ) ربمایپ ياریذپ  رهش  نامه  رد  هک  هنیدم  نانکاس  راصنا ، دندوب و  هدمآ  هکم  زا  هک  نارجاهم 

نامیپ راصنا و  نارجاهم و  ناـیم  يردارب  دـقع  دجـسم ، ياـنب  ینعی  مهم ، هیاـپ  هس  رب  هنیدـم  رد  ار  یمالـسا » هعماـج   » ياـنب مالـسا  ربماـیپ 
تموکح تفرگ . لکش  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  یمالـسا  یـسایس  هعماج  عقاو ، رد  دنکفا . یپ  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  نایم  يراکمه 

يرادا و ماـظن  تیمکاـح و  تیعمج ، ینیمز ، ورملق  زا  يرادروخرب  لـماش  تلود ، کـی  يارب  ار  مزـال  ياـهیگژیو  همه  هنیدـم  یمالـسا 
لیکشت مهم  نکر  دوب : هقباسیب  رشب  خیرات  رد  نامز  نآ  ات  هک  تشاد  زین  يرگید  یگژیو  یمالـسا  هعماج  نیا  تشاد . رایتخا  رد  ییارجا 

. ضیعبت هنوگچیه  نودب  هعماج  دارفا  مامت  يارب  دحاو  یقوقح  ماظن  کی  دوجو  ینعی  دوب . نوناق  تیمکاح  هعماج ،

35 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
زا نتفرگ  هرهب  اـب  درک ؛ رقتـسم  هنیدـم  رد  ار  شیوخ  رظن  دروـم  يرادا  یـسایس و  راـتخاس  جـیردت  هب  ص )  ) ربماـیپ تامادـقا ، نیا  یپ  رد 

. دش مکحم  هعماج  يرادا  یسایس و  هندب  دوب ، زین  هعماج  رد  ناشیا  یلصا  فده  هک  ینید ، دیاقع  شرتسگ  ظفح و  هیامنورد 
اب ربمایپ  اهنامیپ ، نیا  رد  درک . دقعنم  یحیـسم ، يدوهی و  لیابق  هلمج  زا  نوگانوگ ، لیابق  اب  ییاههماندهع  اههماننامیپ و  نینچمه  ربمایپ 

نارـس ناهاشداپ و  يارب  ییاههمان  هوالع ، هب  درک . نیمـضت  ار  هنیدـم  ياپون  تلود  تابث  ظـفح و  زیمآتیقفوم  هدـش و  باـسح  یتساـیس 
یجراخ تسایـس  زا  یـشخب  ناراگنخیرات  دـید  زا  اههمان  نیا  درک . لاسرا  هشبح  نمی و  رـصم ، مور ، ناریا ، هلمج  زا  هیاسمه ، ياهروشک 

[8 .] تسا هدمآ  رامش  هب  ربمایپ 
کی ره  هب  دیزگرب و  یناریبد  دوخ  يارب  دومن ، شـشوک  یناوید ، راتخاس  يرادا و  ماظن  تامدقم  لیکـشت  يارب  ص )  ) ربمایپ نیا ، زا  سپ 

لوغشم تاقدص  تاکز و  يروآدرگ  هب  یخرب  درک . رومأم  یمالسا  تیمکاح  طسب  يارب  ار  ینارازگراک  يدعب ، ماگ  رد  درپس . ياهفیظو 
میکحت هب  زین  یهالا  تایآ  رد  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  هد  هک  هرود ، نیا  رد  دـندش . رومأم  یعامتجا  روما  یهدناـماس  هب  رگید  یهورگ  و 
دناوتیم اهنآ  رد  تقد  هک  تفرگ  تروص  زین  يرگید  ياهمادـقا  نینچمه  اهلاس ، نیا  رد  دوب . هدـش  حیرـصت  یمالـسا  تیمکاح  ناـکرا 

. دنک هئارا  ص )  ) ربمایپ یلصا  تیرومأم  زا  هنانیبعقاو  يریوصت 

یمالسا ندمت  يریگلکش  ياههنیمز 

هراشا

زکارم  » و همجرت » یملع  تضهن  «، » مالـسا ناهج  هب  نادنمـشناد  بذج  مولع و  لاقتنا  «، » مالـسا رد  شناد  ملع و  تلزنم   » نوچ ییاههنیمز 
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ار کی  ره  رصتخم  روطهب  هک  دناهدوب  رثؤم  یمالسا  ندمت  يریگلکش  رد  هیماظن و ...  ملعلا ، راد  همکحلا ، تیب  دجاسم ، نوچمه  یملع »
. تفرگ دنهاوخ  رارق  یسررب  دروم 

مالسا رد  شناد  ملع و  هاگیاج  . 1

ریسفت و چیه  نودب  هدمآ  تفرعم  شناد و  ملع و  تلیضف  هرابرد  رابخا  تایآ و  رد  هچنآ  رگا 

36 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
شناد و تلیـضف  رب  مالـسا  يایلوا  هزادـنا  نیا  رگا  دـمآ و  دـهاوخ  دوجوهب  یگرزب  ياهباتک  ای  باـتک  میهد ، رارق  مه  راـنک  یحیـضوت 

. دیسریمن تمظع  زا  هیاپ  نیدب  یمالسا  ندمت  زگره  دندوب ، هدرکن  دیکأت  يزودناشناد 
هک ار  بابلالا » یلوا   » بیکرت تسا و  هتفر  راکب  فلتخم  عضاوم  رد  میرک  نآرق  رد  راب  داتشه  دودح  نآ ، تاقتـشم  زجب  ملع ، هملک  لصا 

. دـناهتفر راکب  نآرق  رد  اهراب  هقف  رکف و  ناهرب ، تمکح ، نوچ  یناـگژاو  نینچمه ، تفاـی . نآرق  رد  ناوتیم  تسا  نادـنمدرخ  ياـنعمهب 
رد ار  نامیا  ملع و  تایآ 9 ] زا  یکی  رد  یتح  هدومرف و  یهن  دنروآ ، نامیا  وا  هب  هناروکروک  دیلقت  ساسا  رب  هکنیا  زا  ار  نانمؤم  دـنوادخ 

. تسا هداد  رارق  مه  رانک 
تفای املع  تلیضف  ملع و  زا  لیلجت  رد  يرایسب  دراوم  زین  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  و  ص )  ) لوسر ترـضح  لاوقا  زا  روثأم  ثیداحا  رد 

هلاس کی  تدابع  زا  ندیـشیدنا  یتعاس  اـی  تسا ، بجاو  ناملـسم  درم  نز و  ره  رب  نتخومآ  شناد  هک  مالـسا  ربماـیپ  دـیکأت  نیا  دوشیم .
هک ع )  ) قداص رفعج  ماـما  هرود  زا  هژیوهب  همئا ، تاـیح  هرود  رد  تسا . مالـسا  رد  يزودـناشناد  رب  دـیکأت  زا  ییاـههنومن  تسا ، رتوکین 

تفرگ رظن  رد  زین  ار  هتکن  نیا  دیاب  هتبلا  دندومرفیم . قیوشت  يزودناشناد  هب  ار  شیوخ  نارای  تشاد ، مامت  قنور  يزومآشناد  شناد و 
. دزرویم دیکأت  ود  نیا  یگتسویپ  رب  هراومه  دنیبیمن و  ياهلصاف  قالخا  ملع و  نایم  مالـسا  دراد . یطیارـش  مالـسا  رد  يزومآشناد  هک 

ياهزایتما زا  دوخ  عوضوم  نیا  دـنکیمن . تیادـه  یهارمگ  هب  زج  قـالخایب  دنمـشناد  تسا و  ینیگنـس  تیلوئـسم  دنمـشناد  مالـسا ، رد 
[10 .] دراد صاخ  یبتکم  شرورپ  شزومآ و  هنیمز  رد  هک  تسا  مالسا 

مالسا ناهج  هب  نادنمشناد  بذج  مولع و  لاقتنا  . 2

هب ناوتیم  دراوم  نیا  هلمج  زا  دـناهتفرگ . هرهب  للم  ریاس  یملع  ياههتفای  زا  ناناملـسم  هک  دـهدیم  ناشن  یمالـسا  نادنمـشناد  هیلوا  راثآ 
. درک هراشا  یناریا  يدنه و  ینانوی ، مولع 

. یعیبط مولع  یکشزپ و  موجن ، یضایر ، یلقع ، حلطصم  مولع  زا : دناترابع  دنتفرگارف  ناشیا  زا  ناناملسم  هک  یمولع  ینانوی : مولع  کی .
ات ناناملسم  هک  دهدیم  ناشن  یمالسا  نادنمشناد  راثآ 

37 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دنتفرگ هرهب  وطسرا  سروغاثیف و  نوطالفا ، سونیلاج ، طارقب ، ياههتشون  زا  دح  هچ 

شخب دیسر . ناناملسم  تسد  هب  ینانوی ، زا  ذوخأم  ینیتال  ینایرس و  ياهنابز  هب  اهنآ  همجرت  اب  میقتسم و  ریغ  لکـش  هب  یلقع  مولع  رتشیب 
[11 .] دیسر ناناملسم  هب  هیردنکسا ، هسردم  ینعی  اجنآ ، یملع  زکرم  و  رصم ) رد   ) هیردنکسا زا  زین  مولع  نیا  رگید 

؛ تفرگ ماـجنا  ناکـشزپ  قـیرط  زا  هکلب  راـثآ ، نیا  همجرت  هار  زا  هن  هنیمز  نیا  رد  ییانـشآ  دروـخرب و  نیلوا  هک  تسا  مـهم  زین  هـتکن  نـیا 
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. دندش ریزارس  ناناملسم  تختیاپ  يوس  هب  نآ  زا  دعب  دنتسیزیم و  ینانوی  ياهنیمزرس  رد  حوتف  نامز  رد  هک  یناکشزپ 
. دیسر مالسا  يایند  هب  نانوی  قیرط  زا  هک  دوب  اهشناد  نیرتمهم  زا  یکی  یسانشوراد  یعیبط ، مولع  هزوح  رد 

دـش و رارقرب  یملع  طاـبترا  نـیا  یـسابع ، هرود  لـیاوا  رد  تفاـی . هار  مالــسا  ناـهج  هـب  دـنه  زا  زین  موـلع  زا  یــشخب  يدـنه : موـلع  ود .
اهنآ نایم  رد  هک  يدنه ، دنمـشناد  دنچ  يرجه  لاس 154  رد  تفرگ . تروص  نآ  زج  موجن و  یکـشزپ و  رد  يدـنه  نوتم  زا  ییاههمجرت 

هب ار  مولع  نیا  زا  يرصتخم  تساوخ  سانشرتخا  نیا  زا  روصنم  دندمآ . یسابع  هفیلخ  روصنم  دزن  تشاد ، روضح  زین  هتسجرب  یسانشرتخا 
. دیدرگ یمالسا  مولع  هزوح  دراو  یعیسو  تروصهب  يدنه  ياههتسناد  قیرط ، نیا  هب  دهد . شزومآ  شرابرد  نادنمشناد 

رتشوش نایم   ) روپاشيدنُگ رهـش  هژیوهب  ناریا  دش ، مالـسا  ندمت  ورملق  دراو  ینوگانوگ  مولع  هک  یملع  زکارم  رگید  زا  یناریا : مولع  هس .
ناکـشزپ و اجنآ  رد  دوب و  هدـش  هتخاس  یناتـسرامیب  هسردـم و  ناوریـشونا ، ورـسخ  تموکح  ناـمز  زا  روپاشيدـنگ ، رد  دوب . لوفزد ) و 

زا همجرت  راظتنا  ناناملسم ، تسد  هب  ناریا  حتف  زا  سپ  [ 12 .] دنتشاد لاغتشا  راکب  فلتخم  ياهروشک  زا  يددعتم  نادنمشناد 

38 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
اهباتک نیا  زا  یکی  دش . همجرت  یبرع  هب  يولهپ  زا  یبتک  یسابع ، تفالخ  رصع  رد  صخـشم  روطهب  دوب . یعیبط  يرما  یبرع  هب  یـسراف 
لیمکت عبانم  نیرتمهم  زا  یکی  هب  اهدـعب  باتک  نیا  درک . همجرت  یبرع  هب  يولهپ  زا  ار  نآ  تخبون  نب  لهـس  وبا  هک  تسا  رایرهـش  جـیز 

. دش لیدبت  یمالسا  موجن  شناد 

همجرت تضهن  . 3

ياهتسایس رثا  رب  یمالسا ، مولع  نیودت  زا  ناناملـسم  یبسن  تغارف  یمالـسا و  تموکح  ورملق  تابث  تاحوتف و  ندومن  شکورف  زا  سپ 
مولع و يوس  هب  هتفر  هتفر  ناناملسم  هعماج  هجوت  لاملاتیب ، نالک  ياهتورث  تاناکما و  زا  هدافتسا  اب  یسابع ، يافلخ  زا  یخرب  یقیوشت 

دوب يرایـسب  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هجوت ، نیا  یلـصا  عبنم  تشاد . رارق  ناملـسم  ریغ  ياهندمت  رایتخا  رد  ًاتدمع  هک  دش  بلج  یعیانص 
. دومنیم بیغرت  نف  ملع و  بسک  هب  ار  نانمؤم  هک 

نایناساس ورملق  رسارس  رب  نانآ  يالیتسا  هژیوهب  ناناملسم  حوتف  تشاد ، تیمها  تکرح  نیا  طیارـش  ندروآ  مهارف  رد  همه  زا  شیب  هچنآ 
زا لبق  هرازه  رد  هکنآ ، رب  نوزفا  دنتـشاد ، اپرید  یندـمت  گنهرف و  کی  ره  اهنیمزرـس  نیا  دوب . یقرـش  مور  يروتارپما  زا  ییاـهشخب  و 

تیلاعف قاـیتشا و  هاـتوک ، یتدـم  رد  دوب . هدرک  خوسر  ناـشنایم  رد  زین  یبآـمینانوی  شیب  مک و  ینودـقم ، ردنکـسا  یـشکرکشل  اـب  نیا ،
. دنداهن مان  همجرت » تضهن  رصع   » ار هرود  نآ  اهدعب  هک  تفرگ  الاب  نانچ  مالسا  ناهج  رد  شناد  نارادتسود  نادنمشیدنا و  ماکح ،

هدش همجرت  بلاطم  رتشیب  تشاذگ . ياج  رب  سابع  ینب  رـصع  رد  ار  دوخ  یلـصا  ریثأت  دـش ، زاغآ  هیما  ینب  رـصع  رد  هچرگا  تضهن ، نیا 
ریغ عاـبتا  دـیدج و  ماـکح  نیب  طاـبترا  ِترورـض  اـضتقا و  هـب  هـک  دوـب  یناـگرزاب  یـسایس و  یناوـید ، يرادا ، دانـسا  هـیما ، ینب  دـهع  رد 

اب تشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  يرادهنماد  قیمع و  یگنهرف  یعامتجا و  یخیرات ، راثآ  هک  ياهناهاگآ  همجرت  تضهن  دش  همجرت  نابزبرع ،
. تفای موادت  هدس  ود  زا  شیب  یملع  تضهن  نیا  دش . زاغآ  یسابع  يافلخ  نیتسخن  روهظ 

ینانوی نابز  زا  همجرت  هب  طلـسم  نادنمـشناد  رامـش  ندـش  مک  ای  هدـش  همجرت  مولع  هب  هقالع  شهاـک  ياـنعمهب  همجرت  تضهن  لوفا  هتبلا 
ار همجرت  تضهن  یشوماخ  یلصا  ببس  هکلب  دوبن ،

39 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
همه هجیتن ، رد  دوب . هدـش  فیلأت  شیپ  یتدـم  زا  یلـصا  نوتم  یملع ، ياههتـشر  رتشیب  رد  تسناد . هزات  بلاـطم  هئارا  مدـع  ناوتیم  طـقف 

شرافـس و ياج  هب  هتـشذگ ، زا  شیب  نونکا  نایماح ، نایناب و  دـندوب و  هدیـسر  هدـش  همجرت  راـثآ  حوطـس  زا  رتـالاب  یحطـس  هب  اههتـشر 
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[13 .] دندوب یبرع  نابز  هب  دیدج  فیلأت  لیصا و  بلاطم  هدنهد  شرافس  نابیتشپ و  همجرت ، زا  ینابیتشپ 

یمالسا ندمت  رد  یملع  زکارم  . 4

شرورپ رد  ياهتسجرب  شقن  هک  دمآ  دوجوهب  یشزومآ  ياهداهن  جیردت  هب  عامتجا ، نیا  ینورد  لماکت  یمالسا و  داینبون  ماظن  رارقتسا  اب 
، هیماـظن ملعلا ، راد  همکحلا ، تیب  دجـسم ، هلمج  زا  دوب  رادروـخرب  رایـسب  ددـعت  عوـنت و  زا  زکارم  نیا  تشاد . نوـنف  موـلع و  شرتـسگ  و 

. ینازاغ بنَش  يدیشر و  عبر  هناخدصر ، اهناتسرامیب ،
دجاسم دروخیم . مشچ  هب  یمالـسا  ورملق  رـسارس  رد  هک  دوب  مالـسا  ناهج  یـشزومآ  زکارم  نیرتریگارف  زا  یکی  دجاسم  دجـسم : کی .

ص)  ) مظعا لوسر  نامز  زا  هک  هنیدـم  دجـسم  لاـثم  روطهب  دـمآیم . رامـش  هب  ناناملـسم  يارب  یملع  ینید و  تاـعامتجا  زکارم  نیتسخن 
راهچ زا  شیب  ياریذـپ  ع )  ) قداص ماما  هرود  رد  داد و  همادا  دوخ  یملع  تایح  هب  يدـعب  ياـههرود  رد  تفرگ  رارق  شناد  ملع و  هاـگیاپ 

. هفوک دجسم  تسا  نینچمه  دش . شناد  ملع و  بلاط  رازه 
هلمج زا  دندوب . ناوارف  یمالـسا  مهم  ياهرهـش  رد  دـندش  زیهجت  هناخباتک  هب  دـعب  يدـنچ  ای  سیـسأت  ِزاغآ  نامه  زا  هک  یفورعم  دـجاسم 

بیـصخلا عماج  ساـف و  نیّیوَرق  عماـج  سنوت ، رد  هنوتیز  عماـج  قشمد ، يوما  عماـج  ناوریق ، ریبک  عماـج  طاطـُسف ، عماـج  هرـصب ، عماـج 
[14 .] ناهفصا

هنیزه هب  هک  زکرم  نیا  تشاد . ماـن  همکحلا  تیب  هـک  دـش  سیـسأت  دادـغب  رد  یمهم  یملع  زکرم  دـعب ، ياـههرود  رد  هـمکحلا : تـیب  ود .
هب ار  یفـسلف  یملع و  ياهباتک  هک  دوب  ياهتـسیاش  نامجرتم  هژیوهب  نارگـشهوژپ ، نادنمـشناد و  عامتجا  لحم  دـشیم ، هرادا  لاملاتیب 

. دندرکیم همجرت  یبرع 
ملعلا راد  هلمج  زا  دندمآیم . باسح  هب  یمومع  ياههناخباتک  مکح  ردهک  دندوب  ییاهملعلاراد  زکارم ، نیا  زا  رگید  یکی  ملعلا : راد  هس .

مکاحلا  روتسد  هب  يرجه و  رد 395  هک  رصم  رد  نویمطاف 

40 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. تشاد باتک  دلج  نویلیم  کی  ًابیرقت  دش و  سیسأت  هرهاق  رد  هللا  رماب 

همه زا  ییاهباتک  نآ  رد  هک  دوب  يزکرم  نیتسخن  زکرم  نیا  تخاـس . اـپ  رب  یلـصوم  نادـمح  دـمحم  نب  رفعج  زین  ار  لـصوم  ملعلا  راد 
. دوب هدش  يروآدرگ  یملع  ياههتشر 

[15 .] تشاد دوجو  باتک  دلج  نویلیم   1 اب 6 / یملعلاراد  يرجه ، مجنپ  هدس  رخاوا  رد  زین  ینونک  نانبل  ياهرهش  زا  سلبارط ، رد 
ماظن هجاوخ  يرجه ، مجنپ  هدس  مود  همین  رد  دندوب . اههیماظن  یمالسا ، هرود  روهشم  مهم و  رایسب  یملع و  زکارم  رگید  زا  هیماظن : راهچ .

. دروآ دیدپ  ار  اههیماظن  نیا  يانب  رگید ، ياهرهش  روباشین و  و  يرجه )  459  ) دادغب رد  یسرادم  تخاس  اب  کلملا 
ناهاشداپ رگید  کلملا و  ماظن  هجاوخ  هجوت  رطاخ  هب  هک  روباشین ، هیماظن  درب : مان  ناوتیم  زین  ار  رگید  ياههیماظن  دادـغب ، هیماـظن  زج  هب 

ماما حابـص ، نسح  مایخ ، رمع  میکح  يروباشین ، قفوم  ماما  نوچ  يروهـشم  دارفا  دش و  سیـسأت  رهـش  نیا  رد  روباشین ، رهـش  هب  یقوجلس 
ياهقف ناسردـم و  رامـش  رطاخ  هب  روباشین ، هیماظن  دـندش . تیبرت  اجنآ  رد  يروباشین  دـمحم  ماما  دـمحا و  ماما  شردارب  یلازغ و  دـمحم 

ناداتـسا زین  خـلب  ناهفـصا و  هیماـظن  تفرگ . رارق  مود  هاـگیاج  رد  دادـغب ، هیماـظن  زا  سپ  دـندوب ، لوغـشم  میلعت  هب  نآ  رد  هک  يروهـشم 
. تشاد يرومان 

رد هک  دش  هتخاس  یگرزب  ددعتم و  ياههناخدصر  مالـسا ، ناهج  ورملق  رد  دـندوب . اههناخدـصر  یملع  زکارم  رگید  زا  هناخدـصر : جـنپ .
تروص اهنآ  رد  یموجن  یـضایر و  ياـهشهوژپ  نیرتهتفرـشیپ  دـندمآیم و  رامـش  هب  اههناخدـصر  نیرتگرزب  نیرتمهم و  زا  دوخ  عون 
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نیا هلمج  زا  دشیم ، لیلحت  یسررب و  اپورا  رد  دعب  ياههدس  ات  اههناخدصر  نیا  رد  یمالسا  نادنمشناد  ياههتفای  زا  يرایـسب  تفرگیم .
. درب مان  ناوتیم  ار  دنقرمس  هغارم و  هناخدصر  اههناخدصر ،

نیا زا  تسا . تیمها  دجاو  رایسب  رگید  یملع  زکرم  ود  هب  هجوت  یمالسا ، یشزومآ  زکارم  دروم  رد  ینازاغ : بنَـش  يدیـشر و  عبر  شش .
، ینازاغ بنَش  یمود ، و  دنتشاد ، لاغتـشا  یملع  راکب  هک  دوب  یناوارف  ددعتم  نادنمـشناد  املع و  دش  دمآ و  لحم  يدیـشر ، ْعبَر  یکی  ود ،

. دشیم هلدابم  دارفا  نیب  يرایسب  یملع  ياههتسناد  نآ  رد  دش و  سیسأت  ناناخلیا  هرود  رد  هک 

41 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمالسا ندمت  رد  مولع  ییافوکش  مود : لصف 

هراشا

43 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

مولع يدنبهقبط  يدنبمیسقت و 

هراشا

ینانوی یتخانـشناهج  یناسنا  ياـههیرظن  بوچراـچ  رد  ناـسنا ، هب  هژیوهب  تعیبط ، هب  یمالـسا  نادنمـشناد  هاـگن  یلک ، یـسررب  کـی  رد 
جیاـتن اـما  تسا . هدوب  یـسانشهراتس ) شناد  هرتسگ  رد  سویملطب  يزکرم  نیمز  هیرظن  یکـشزپ و  هصرع  رد  یـسونیلاج  یکـشزپ  هیرظن  )

. تسا هتخاس  ورهبور  اههیرظن  نیا  زا  یتوافتم  ياهدرکیور  اب  ار  نانآ  یمالسا  نادنمشناد  يدعب  ياهشهوژپ 
چیه هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  هدـش  تفای  يدراوم  مالـسا  ناهج  رد  کیزیف  تایـضایر و  یـسانشهراتس ، یکـشزپ ، ياههنیمز  زا  کی  ره  رد 

. تسناد مالسا  رد  ینانوی  یهاگآ  زا  ياهفطن  دشر  ای  نانوی  زا  هدش  ذخا  ياهیهاگآ  يور 
هب اهنآ  ناگدنروآدیدپ  شرگن  عون  زا  ًامومع  اهشور  نیا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  مولع  يدنبهتـسد  يارب  يددعتم  ياهشور  مالـسا ، رد 

. تسا هتفرگ  تأشن  فارطا  ناهج 

مولع يدنبمیسقت  . 1

: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  اهيدنبمیسقت ، نیا  هلمج  زا 
میسقت تمسق  هس  هب  دوخ  مولع  نیا  تسا . حرطم  تفرعم » تخانـش و   » لصا اهنت  يرظن ، تمکح  ای  يرظن  مولع  رد  یلمع : يرظن و  کی .

: دنوشیم
مولع نآ  ثحب  هک  طسوا ) ملع  « ) یـضایر باسح و  ملع  « ؛ تسا کیزیفاتم )  ) هدام زا  درجم  روما  صوصخم  هک  یلعا ) ملع  « ) یهالا ملع  »

، نآ زا  جراخ  رد  هچ  نهذ و  تروص  رد  هچ  هداـم ، هب  قلعتم  روما  هب  هک  یندا ) ملع  « ) یعیبط ملع   » و تسا ؛ هداـم  زا  درجم  ینهذ و  ًاـمامت 
. دزادرپیم

44 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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هب طوبرم  تسایس » ملع   » هداوناخ و هب  طوبرم  لزنم » ریبدت  ملع  « ؛ یـصخش یگدنز  هب  طوبرم  قالخا » ملع  : » دناهتـسد هس  زین  یلمع  مولع 
. تسا هتفرگ  تروص  وطسرا ، هژیوهب  نانوی ، هفسلف  ریثأت  تحت  يدنبهقبط  نیا  هعماج . لئاسم 

یمالـسا ریغ  مولع  دناهتـساخرب و  ناناملـسم  رکفت  زا  صلاخ  روطهب  هک  دنتـسه  یمولع  یمالـسا  مولع  یمالـسا : ریغ  یمالـسا و  مولع  ود .
. دناهتخادرپ هتخاس و  هداد ، طسب  ار  اهنآ  ناناملسم  هدیسر و  مالسا  هب  رگید  ياهندمت  زا  اهنآ  لصا  هک  دنوریم  رامش  هب  یمولع 

هب طوبرم  یتفرعم  ياههتـسناد  یعرـش و  روما  زین  یلقن  مولع  هفـسلف و  مـالک و  تمکح ، ناـمه  یلقع  مولع  زا  دوصقم  یلقن : یلقع و  هس .
. تسا یکشزپ  موجن و  نوچ  فلتخم  ياهشناد 

رـصن وبا  تسا : تیمها  زئاـح  رفن  ود  يارآ  هب  هجوت  دـناهتخادرپ ، مولع  يدـنبهقبط  عوضوم  یـسررب  هب  هک  یمالـسا  نادنمـشناد  ناـیم  رد 
(. 387 ق م .  ) یمزراوخ فسوی  نب  دمحم  و  329 ق ) م .  ) یباراف

مولع يدنبهقبط  . 2

صاخ هاگن  اـب  وا  تسا . هدرک  هژیو  یهجوت  مولع  يدـنبهقبط  هب  هک  تسا  یناملـسم  دنمـشناد  نیتسخن  یباراـف  یباراـف : يدـنبهقبط  کـی .
لـصف جنپ  هب  ار  تفرعم  دوخ  ریبعت  هب  یهاگآ و  یلک ، روطهب  يو  تسا . هدرک  يدـنبهقبط  ار  مولع  مولعلا ، ءاصحا  باتک  رد  دوخ  یفـسلف 

. قالخا ای  یلمع  تمکح  [ 16 ،] یهالا یعیبط و  مولع  تایضایر ، قطنم ، نابز ، ملع  تسا : هدرک  میسقت 
رد ملع  ره  زاـیتما  هب  اـما  هدرکن ، بترم  یفـسلف  یقطنم و  یمظن  اـب  ار  موـلع  یباراـف  دـننام  یمزراوـخ  هچرگا  یمزراوـخ : يدـنبهقبط  ود .

یخرب دـنافده و  دوخ  مولع  یخرب  یمزراوخ  رظن  زا  تسا . هتـشاد  هجوت  ملع  نآ  ییاهن  تیاغ  عوضوم و  ساسا  رب  رگید  ملع  اب  هسیاقم 
یـششوک هک  مولعلا ، حـیتافم  دوخ ، باتک  رد  وا  تسا . رترب  یمود  زا  لوا  مولع  هک  تسا  یعیبط  و  فدـه ، هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  رگید 

. تسا هدرک  میسقت  یمجع ) مولع  یعرش و  مولع   ) شخب ود  هب  ار  مولع  دوب ، مولع  يدنبهقبط  هئارا  يارب  دیدج 

45 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ار ملع  دـنچ  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  مولع  زا  کـی  ره  ناـیم  زا  دـهدیمن  ار  موـلع  همه  زا  ثحب  هزاـجا  راتـشون  نیا  فدـه  هک  اـجنآ  زا 

. میهدیم عاجرا  رتلصفم  بتک  هب  ار  یمارگ  هدنناوخ  مینکیم و  حرطم  یباختنا  تروصهب 

یمالسا ریغ  مولع 

تایضایر . 1

حوطـس زا  یمالـسا  نانادیـضایر  تعرـس  هب  دش و  هدنادرگرب  یبرع  هب  ینانوی  نانادیـضایر  زا  يرایـسب  راثآ  همجرت ، تضهن  نایرج  رد 
. دندیشخب هعسوت  ار  نانآ  ياههتسناد  زا  يرایسب  دنتشون و  يرایسب  ياهحرش  نانآ  راثآ  رب  دنتشذگ ، نانوی  نانادیضایر  ياههتسناد 

ياهبتکم نیب  یمالـسا  تایـضایر  هدـنزیمآ  مهرَد  شقن  دوبن . یـضایر  شناد  نیوکت  رد  ناملـسم  نانادیـضایر  شقن  نیرتمهم  نیا  اما 
باسح هب  رـشب  عون  يارب  یمالـسا  تایـضایر  ياهدرواتـسد  نیرتهدـنزرا  زا  دـنه ، ناـنوی و  تایـضایر  نیب  ینعی  برغ ، قرـش و  یـضایر 

یـسیونددع هویـش  رتمهم ، همه  زا  یـسدنه و  تایـضایر  ياههتـسناد  تسناوت  هک  دوب  یمالـسا  تایـضایر  مهم  رایـسب  شقن  نیا  دمآیم .
. دهد هئارا  برغ  هب  دروآرد و  يدحاو  تروص  نآ  زا  دزیمآ و  مهرد  نانوی  رد  هدش  حرط  یضایر  میهافم  رگید  اب  ار  یهدهد 

یـسیونددع شور  کی  دوبن  اما  دوب ، هدرک  یناوارف  تفرـشیپ  اههرُک ، ملع  تاثلثم و  هلمج  زا  هخاش ، دـنچ  رد  یناـنوی  تایـضایر  هکنآ  اـب 
. دوب هدش  نانوی  رد  دادعا  ملع  تفرشیپ  عنام  هداس 
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نیا دندش . انشآ  يدنه  یسیونددع  هویش  اب  دنهلا  باسحلاب  قیرفتلا  عمجلا و  مان  اب  یمزراوخ  یسوم  نب  دمحم  باتک  قیرط  زا  ناناملـسم 
یقاب نآ  نیتال  همجرت  طقف  هزورما  تسا و  هدش  هتشون  مالـسا  ملاع  رد  باسح  ملع  هرابرد  هک  تسا  یباتک  نیرتیمیدق  یمزراوخ  باتک 

تایضایر هب  طوبرم  مولع  رد  ینونک  نیمزبرغم  دش و  همجرت  نیتال  هب  یبرع  زا  هک  تسا  یباسح  باتک  نیتسخن  باتک  نیا  تسا . هدنام 
« متیروگلا  » تروصهب ینعی  نآ ، هدش  فیرحت  لکش  هب  ار  یمزراوخ  مسا  اههدیدپ ، هبساحم  رد  نیعم  شور  ره  نداد  ناشن  يارب  هنایار ، و 

. دننکیم قالطا  نآ  هب 
: درک ناونع  ناوتیم  نینچ  تایضایر  شناد  نوگانوگ  ياههخاش  رد  ار  یمالسا  نانادیضایر  ياهدرواتسد  یلک  روطهب 

46 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
؛ يراشعا ياهرسک  عادبا  هلمج  زا  نآ ، يراشعا  هاگتسد  باسح  لیمکت  اب  يدنه  یسیونددع  هاگتسد  حالصا  . 1

؛ دادعا يروئت  رد  دیدج  میهافم  ندروآ  دوجوهب  . 2
؛ ربج ملع  ندروآ  دوجو  هب  . 3

؛ اههرک ملع  تاثلثم و  شناد  رد  دیدج  مهم و  تایفشک  . 4
. هس ود و  هجرد  تالداعم  يددع  ياهخساپ  نتفای  يارب  نوگانوگ  ياهشور  عادبا  . 5

ربج . 2

، سروغاـثیف نوـچمه  يرایـسب  یناـنوی  نادنمـشناد  تشاد و  دوـجو  ناـنوی  رد  ربـج  مـلع  عوـضوم  ناملـسم  نادنمـشناد  زا  شیپ  هـچرگا 
دربراک اب  یمزراوخ ، هژیوهب  ناملـسم ، نادنمـشناد  اما  دندوب ، هدـش  کیدزن  يربج  لئاسم  لح  هب  دوخ  راثآ  رد  سوتنافوید  سدیمـشرا و 

. دنیآیم رامش  هب  ملع  نیا  راذگهیاپ  ینانوی  نادنمشناد  يارآ  حیقنت  یقطنم و 
دربراک اب  دادعا  نیب  مکاح  طباور  رد  قیقحت  و  دادعا ، هب  باسح  ملع  لامعا  میمعت  اب  یمالسا  نادنمشناد  دزن  رد  ربج  ملع  ساسا ، نیا  رب 

نیا ندرک  دنمهلداعم  هلیـسو  هب  لوهجم  ریداقم  ندروآ  تسد  هب  زین  ربج  ملع  درواتـسد  نیرتمهم  دمآ . باسح  هب  دادـعا  ياج  هب  فورح 
زا هتـسد  نیا  دـناهدرک . یـسررب  یملع  یـشور  هب  ملع و  کی  تروصهب  ار  ربج  یمالـسا ، نادنمـشناد  دوب . تـالداعم  نیا  لـح  ریداـقم و 
وبا يدنجخ ، یناجزوب ، يافولا  وبا  ملسا ، نب  عاجش  لماک  وبا  یناهام ، مایخ ، ياهدرواتسد  اب  زاغآ و  یمزراوخ  زا  یمالـسا  نانادیـضایر 

. دنکیم ادیپ  همادا  یهوک و ...  لهس 
: درمشرب نینچ  ناوتیم  ار  نیملسم  تاعادبا  نیرتمهم  زا  یشخب 

؛ موس مود و  لوا ، هجرد  تالداعم  هژیوهب  يربج ، تالداعم  يدنبهقبط  . 1
[17 [؛ هسدنه ملع  هب  ربج  ندرک  دراو  . 2

[18 [؛ يراشعا ياهرسک  عادبا  . 3

47 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
؛ دادعا ملع  هزوح  رد  یفنم  دادعا  حرط  . 4

؛ ینانوی تاثلثم  رب  مکاح  طباور  طسب  . 5
ایاوز و لیدبت  رد  یتاثلثم  ياهلودج  شقن  یکی  تاثلثم ، ملع  زا  شخب  ود  لباقت  زا  نتـسج  دوس  هلمج  زا  دیدج  ياههتفای  هب  یبایتسد  . 6

. ینانوی تاثلثم  زا  هدمآرب  تاضورفم  يرگید ، یسدنه و  ياهلکش  ياههیواز  ياههزادنا 
طسب و رد  دوخ  زا  شیپ  نادنمـشناد  شـشوک  زا  هدافتـسا  اب  عاطقلا  لکـش  باتک  رد  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  یـسدنه ، ياهلکـش  نییبت  رد 
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. تسا هتخادرپ  یسدنه  لاکشا  رد  ایاوز  رب  مکاح  طباور  زا  یقیقد  رایسب  نییبت  هب  یتاثلثم  ياهلودج  شرتسگ 
ار دوخ  عاطقلا  لکش  باتک  زا  شخب  دنچ  زین  ریصن  هجاوخ  هک  اههرُک  ملع  هزوح  رد  هژیوهب  تاثلثم ، شرتسگ  تقد و  نیا  هتـسجرب  هنومن 

زیاح اهبالرطـصا  عاونا  تخاس  رد  هژیوهب  راک  نیا  تسا . يدعب  ود  هسدنه  هب  يدعب  هس  هسدنه  تاصتخم  لیدبت  هداد ، صاصتخا  نادـب 
[19 .] تسا تیمها 

مان رکذ  هک  تسا . هداد  هیده  ناهج  ملع  خیرات  هب  ار  يرایسب  نانادیضایر  نونکات ، يرجه  مود  هدس  زا  یمالسا ، تایـضایر  خیرات  هرود 
. دجنگیمن شخب  نیا  رد  اهنآ 

کیناکم کیزیف و  . 3

دوب ناینیشیپ  حالطصا  رد  زاسدرگـش  ياهرازبا  تخانـش  ای  شناد  لیح ، ملع  دشیم . هدناوخ  لیحلا » ملع   » ناناملـسم دزن  کیناکم  شناد 
. دندادیم ماجنا  یصاخ  راک  کی  ره  هک 

باسح و هحطـسم ، هسدـنه  رد  ییاناوت  هب  لیاسو  ندرک  راوس  نتخاس و  تسین . ياهداس  راک  ناملـسم  ناسدـنهم  ناوت  دروآرب  یـسررب و 
تخاس رد  ناملـسم  ناسدنهم  یبایماک  تلع  اما  تشادن ، یمجـسنم  رایعم  رازبا ، ندرک  راوس  دنچره  تشاد . زاین  اهتحاسم  يریگهزادنا 
یبرجت شناد  زا  رازبا  نیا  حرط  رد  ناـنآ  هک  دوـب  نیا  یکیناـکم  ياـههراوف  راـکدوخ و  تاـکرح  اـب  ياهمـسجم  نوـچ  نیوـن ، ياـهرازبا 

زا ار  مزال  تاعطق  دنتسناوتیم  زین  دندرکیم و  هدافتسا  یسانشتسیا )  ) کیتاتسا

48 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
[20 .] دننک راوس  دنهد و  لکش  دنُربب ، دنتشاد  هک  يداوم 

. دندوب یـسومونب ، هب  روهـشم  رکاش ، نب  یـسوم  نادنزرف  زا  نسح  دمحم و  دـمحا ، ياهمان  هب  ردارب  هس  مالـسا  ناهج  ناسدـنهم  نیتسخن 
دـصکی باتک ، نیا  رد  دوریم . رامـش  هب  مالـسا  ناهج  رد  کیناکم  هنیمز  رد  هدش  هتخانـش  نودـم  رثا  نیتسخن  یـسومونب  لیحلا  باتک 

لماش لیاسو  نیا  دننکیم . راک  تالایس  یکیناکم  صاوخ  زا  هدافتسا  اب  راکدوخ و  تروصهب  اهنآ  رتشیب  هک  دناهدش  هداد  حرـش  هاگتـسد 
هتکن دنتـسه . نیا  دننام  یلیاسو  راکدوخ و  ياههباتفآ  هاچ ، ياهخرچ  بآ و  ياهربالاب  عاونا  یبآ ، ياهتعاس  راکدوخ ، ياههراوف  عاونا 
هزوح رد  ار  گـنللیم  راـب ، نیتسخن  يارب  اـپورا و  زا  شیپ  لاـس  دـصناپ  ناـنآ  هک  تسا  نآ  ردارب  هس  نیا  ياـهشهوژپ  دروم  رد  بلاـج 

[21 .] دناهدرب راکب  ینف  ياهشناد 
رد يرجه  متفه  هدس  زاغآ  ای  مشـش  هدس  مود  همین  رد  وا  تسا . يرَزَج  ناملـسم  کیناکم  نیرترادمان  یمالـسا و  روهـشم  سدنهم  رگید 

ملعلا و نیب  عماجلا  ای  ۀیـسدنهلا  لیحلا  ۀـفرعم  یف  باتک  کیناکم ، دروم  رد  وا  روهـشم  باتک  تسیزیم . يزورما  رکب  راید  ای  دـِمآ  رهش 
. دراد مان  لیحلا  ۀعانص  یف  عفانلا  لمعلا 

سیئر  » ینعم هب  لامعالا ، سیئر  ماـقم  وا  دوریم . رامـش  هب  یلمع  مه  يرظن و  یباـتک  مه  ینعی  تسا ، لـمع  ملع و  عماـج  يرزج  باـتک 
ناسآ و فصو  رد  هتـشاد و  نهذ  رد  هک  یبلاطم  حیرـشت  رد  نینچمه  تشاد ؛ تراـهم  ینف ، مسر  رنه  رد  تسا ؛ هتـشاد  زین  ار  ناسدـنهم »

ياههدس رد  یکیلوردیه  یکیناکم و  ياهرازبا  هرابرد  راتشون  نیرتهب  يو  باتک  تسا . هدوب  داتسا  اهرازبا  نیرتهدیچیپ  نیرتقیقد و  هداس 
. تسا هنایم 

هب نایقوجلس  هاگتـسد  رد  دمآ و  ایند  هب  ورم  رهـش  رد  وا  تسا . یمالـسا  نادکیزیف  نادکیناکم و  رگید  ینزاخ ، نامحرلا  دبع  حتفلا  وبا 
کیناـکم تسا . لـیحلا  ملع  ياـهباتک  نیرتمهم  زا  دودـح 515 ق ) هتـشون   ) همکحلا نازیمی  رثا و  نیرتروهـشم  تخادرپ . یملع  روـما 

اههنوگبآ
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49 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، صوـصخم نزو  ماـسجا ، لداــعت  هاــگینارگ ، هراــبرد  يو  ياههاگدــید  هژیوهـب  کیتاتــساوردیه ،)  ) یــسانشباتسیا کیلوردــیه ،) )
رد وا  رحبت  هدـنهد  ناشن  یگلمج  هنیمز ، نیا  رد  ییاهرازبا  نتـسب  راکب  نتخاس و  نونف  اهجنـسنامز و  اهوزارت ، اهربالاب ، یجنـسیلاگچ ،

. دوریم رامش  هب  کیناکم  شناد  هزوح 
وبا ياـهشهوژپ  درب . ماـن  ناوتیم  ار  ینوریب  ناـحیر  وبا  یبطُرق و  یناـیج  يرـصب ، مثیه  نبا  هنیمز ، نیا  رد  ِناملـسم  نادنمـشناد  رگید  زا 

هک تسا  کیدزن  ام  یمتـسیب  نرق  ياهرایعم  هب  نانچنآ  هزورما  یناک ، هداـم و  جـنپ  صوصخم  نزو  ندروآ  تسد  هب  رد  ینوریب  ناـحیر 
. دزیگنایمرب ار  ناگمه  بجعت 

ياهربالاب يزابهدبعـش و  یمرگرـس و  تالآ  عاونا  یحارط  میزادرپب و  یمالـسا  ناسدنهم  ياهدرواتـسد  هب  هنایارگدرکراک  دید  زا  هاگره 
. تسا نیـشتآ  ياهحالـس  توراب و  اب  اپورا  نتخاس  انـشآ  لیح ، ملع  هزوح  رد  ناناملـسم  درواتـسد  نیرتمهم  زا  میهنب ، يرانک  هب  ار  بآ 

. دسریم يرجه  متشه  هدس  هب  اهرهش  هرصاحم  ماگنه  هژیوهب  اهگنج ، رد  نیشتآ  ياهحالس  عاونا  زا  هدافتسا  رکذ  هنیشیپ 
یتسد ياهپوت  ییادتبا  عاونا  اهپوت و  ندرب  راکب  رد  طقف  هن  مه  نآ  نیـشتآ و  ياهحالـس  عاونا  دربراک  زا  ربعلا  باتک  رد  نودـلخ  نبا 

نت دنچ  يارآ  یسررب  تسا . هدرک  دای  اقیرفآ  یمالسا  نیطالس  ياهدربن  رد  اههباترپ  زا  ینوگانوگ  عاونا  رد  هکلب  اهگنفت ، ای  لاخمش ) )
[22 .] دزاسیم انشآ  نیشتآ  ياهحالس  روآیتفگش  بیجع و  يایند  اب  ار  ام  هرابنیارد  یمالسا  نادنمشناد  زا 

ایمیک . 4

رد داوم  لیدـبت  يرگایمیک  عوضوم  تفرگ . دوخ  هب  ار  یمیـش  هیلوا  لکـش  ًاجیردـت  هک  دوب  وداـج  نف و  ملع ، دـنیآرب  يرگاـیمیک  هلوقم 
ُهلک  » اهنآ هب  ًاحالطـصا  هک  دوب  یفخم  مولع  عاونا  زا  یکی  ایمیک  دـشیم . هدـیمان  هفـسالفلا » رجح   » ًابلاغ هک  دوب  یناـحور  یلماـع  روضح 
میـس رز و  هب  سم  نهآ و  نوچمه  تسپ  تازلف  لیدـبت  نآ  ندرب  راکب  اب  هک  دـشیم  ثحب  ياهداـم  زا  اـیمیک  رد  دـشیم . هتفگ  [ 23 «] ّرس

زا هعومجم  نیا  نیرتمهم  دندیمانیم . ریسکا »  » نارگایمیک ار  هدام  نآ  دشیم . نکمم 

50 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
روهظ اب  دوریم . رامـش  هب  ایمیک  رد  تجح  نیرتگرزب  زین  نیمزبرغم  رد  هکلب  مالـسا ، ناـهج  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  ناـیح  نب  رباـج  ِنآ 
ریطقت هب  رباـج  تسا . هدـمآرد  یهاگـشیامزآ » یبرجت  شناد   » تروصهب یفارخ » رز  تعنـص   » تروص زا  ناناملـسم  دزن  رد  اـیمیک  رباـج ،

، دـنکیم ریطقت  ار  بآ  هک  راـب  ره  هک  تشادـنپیم  نینچ  تخادرپیم و  نآ  دـننام  نوـخ و  نـغور ، هریـش ، بآ ، دـننام  صلاـخ  تاـعیام 
قیرط زا  ریـسکا  هب  نتفاـی  تسد  وا  رظن  هب  دـسرب . دـصتفه  هب  ریطقت  نیا  ددـع  اـت  دوـشیم ، هدوزفا  نیـشیپ  صلاـخ  هداـم  رب  هزاـت  ياهداـم 

. دوب رودقم  راب  رازه  ات  نوگانوگ  صولخ  لحارم  رد  الط  ریطقت  ندناشوج و 
یمیـش ملع  ياهباتک  نیتسخن  ْلصا  رد  يزار  ییایمیک  ياهباتک  تسا . رادروخرب  ترهـش  زا  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  رباـج ، زا  سپ 

ییایمیش ياهشیامزآ  اهدنیارف و  تسا . هدش  نایب  ایمیک  تاحالطصا  اب  هک  تسا  یمیـش  یباتک  عقاو  رد  يزار  رارـسالا  رـس  باتک  تسا .
، ریطقت نوچمه  دـیدج  یمیـش  رد  لامعا  نآ  ربارب  لاکـشا  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  تسا و  هتفرگ  ماجنا  يزار  طسوت  باـتک  نیا  رد  هدـش  رکذ 

یتفن غارچ  گید و  قیبنا ، عرق ، نوچمه  ار  تالآ  زا  يرایـسب  شراثآ  رگید  باتک و  نیا  رد  يزار  تسناد . قباـطم  هریغ  رولبت و  سیلکت ،
. دنراد دربراک  رضاح  نامز  ات  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدرک  حرش 

یقارع مساقلا  وبا  عانُـصلا ، نوع  ۀعنـصلا و  نیع  هلاسر  بحاص  یمزراوخ ، یحلاص  کلملا  دبع  نب  دـمحم  میکحلا  وبا  یباراف ، انیـس ، نبا 
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زع یمالـسا ، هرود  رد  ایمیک  نامـسآ  رد  نازورف  هراتـس  نیرخآ  یناشاک و  یلع  نب  هللا  دـبع  بهذـلا ، ۀـعارز  یف  بتکملا  باتک  بحاص 
حاتفملا و ملع  رارـسا  یف  حابـصملا  تسا . هدوب  وا  زا  سپ  وا و  نامز  مهف  ردصم  سرد و  ذخآم  زا  شیاههتـشون  هک  تسا  یکدلج  نیدلا 

[24 .] دنوریم رامش  هب  وا  ییایمیک  راثآ  زا  هنومن  دنچ  ریسکالا  رارسا  یف  رینملا  ردبلا 

يراگنخیرات خیرات و  . 5

دیکأت مالـسا و  روهظ  زا  شیپ  ات  دـشیم . لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  زین  لاونم  نیمه  رب  دوب و  یهافـش  ًاـساسا  یلهاـج  برع  گـنهرف 
ماوقا  تشذگرس  زا  نتفرگ  تربع  رب  ینآرق  ياههزومآ 

51 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هب ناناملـسم  بیغرت  هیاـم  نیرتمهم  اـما  دنتـشادن . یندـمت  یموـهفم  هلزنم  هب  ناـمز  یگتـسویپ  زا  یتـسرد  كرد  یلهاـج  بارعا  نیـشیپ ،

بارعا دزن  ار  يراگنخیرات  خیرات و  شناد  شیادیپ  يادتبا  نیاربانب ، دوب . ثیدح  نآرق و  ياههزومآ  انامه  يزومآخیرات  يراگنخـیرات و 
هب تسخن  ثیدـح ، نآرق و  ياههزومآ  زا  ریثأـت  اـب  دوخ ، یخیراـت  تاـعلاطم  رد  ناناملـسم  تسناد . مالـسا  روهظ  يادـتبا  ناـمه  زا  دـیاب 

. دندش يراگنخیرات  ِتاعوضوم  رگید  هجوتم  نآ  زا  سپ  دنتخادرپ و  ربمایپ  يزاغم  هریس و  عوضوم 
رگید زا  درب . ماـن  218 ق ) م .  ) ماـشه نبا  و  157 ق ) م .  ) فَنِْخم وبا  [ 25 (،] 150 ق م .  ) قاحـسا نبا  زا  دیاب  ناملـسم  ناخروم  نیتسخن  زا 
باتک زین  يدـقاو  درگاش  231 ق ،) م .  ) دعـس نبا  درک . هراشا  يزاـغملا  باـتک  فلؤم  209 ق ) م .  ) يدقاو هب  ناوتیم  ناملـسم  ناخروم 

نادلبلا و حوتف  ياهمان  هب  یخیرات  شزرارپ  رثا  ود  موس  هدس  رد  تشون . نیعبات  هباحص و  ص )  ) ربمایپ لاوحا  حرش  رب  لمتشم  ار  تاقبطلا 
هک درب  مان  يددعتم  ناگدنـسیون  زا  ناوتیم  دعب  ياههدس  هدس و  نامه  رد  دروخیم . مشچ  هب  279 ق ) م .  ) يرذالب زا  فارشالا  باسنا 

[26 .] دناهتشاد لاغتشا  هریس  خیرات و  نتشون  هب 
، يوفص تلود  رارقتسا  اب  نانامکرت و  زا  سپ  تفای . همادا  زین  نانامکرت  يرومیت و  هرود  رد  یسراف  نابز  هب  يراگنخیرات  تمظع  دجم و 

هیراشفا هرود  رد  دوب  یعیش  رکفت  ساسا  رب  يراگنخیرات  زا  يدیدج  لکـش  نآ  داد و  خر  یـسراف  نابز  هب  يراگنخیرات  رد  یمهم  لوحت 
میسقت تمسق  ود  هب  ناوتیم  ار  هیراجاق  هرود  رد  يراگنخیرات  تفای . همادا  یعیش  شیارگ  نامه  اب  يوفص  يراگنخیرات  تنـس  هیدنز ، و 

هیدنز هیوفص و  هرود  رد  یسیونخیرات  دننامه  دیدج ، مولع  اب  نایناریا  ییانـشآ  زا  شیپ  ات  يراگنخیرات  یبدا  رثن  قایـس و  کبـس و  درک .
تـسکش دوشیم . زاغآ  هرود  نیا  رد  يراگنخیرات  مود  هرود  ییاپورا ، خـیرات  فیلأت  دـیدج  شور  اب  نایناریا  ییانـشآ  زا  سپ  یلو  دوب .
هیراجاق هرود  يراگنخـیرات  مود  شخب  رگزاغآ  ییاپورا ، ياهنابز  زا  همجرت  هب  لابقا  تسکـش و  نیا  لـیالد  هب  هجوت  هیـسور و  زا  ناریا 

. تسا

52 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ایفارغج . 6

هژیوهب نیشیپ  ياهندمت  ثاریم  هب  ادتبا  رد  موجن ، یکشزپ و  یضایر ، نوچمه  اههتشر ، رگید  دننام  زین  ایفارغج  شناد  هنیمز  رد  ناناملسم 
دنـس رـصم و  ناریا ، حتف  دنهد . شرتسگ  زین  ار  شناد  نیا  دنتـسناوت  اهنآ  راثآ  همجرت  هعلاطم و  اب  نانآ  دندرک . هیکت  دـنه  ناریا و  نانوی ،

. دننک بسک  یلوا  تسد  تاعالطا  ندمت ، دهم  هس  نیا  نامدرم  یگنهرف  یملع و  ياهتیقفوم  زا  هک  داد  ناناملسم  هب  ار  تصرف  نیا 
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تفالخ رـصع  رد  دش . قیوشت  نومأم ، تفالخ  نارود  رد  زاغآ و  یـسابع  روصنم  تفالخ  نارود  رد  یمالـسا ، ندمت  رد  یملع  يایفارغج 
زا ییایفارغج ، فلتخم  ياههشقن  یموجن و  لوادج  هیهت  نیمز ، هرُک  سوق  زا  هجرد  کی  يریگهزادنا  درک : تفرشیپ  رایسب  ایفارغج  نومأم 

. دنیآیم رامش  هب  نیملسم  ياهتفرشیپ  هلمج 
ياـیفارغج نوگاـنوگ  ياـههنومن  تسناد ؛ یمالـسا  ندـمت  رد  اـیفارغج  شناد  تفرـشیپ  يروآون و  نارود  ناوتیم  ار  يرجه  موـس  هدـس 

شراگن هب  ینوگانوگ  ياههمانرفـس  دش و  فیلأت  يدنچ  ییایفارغج  راثآ  زین  هدـس  نیمه  رخاوا  رد  دـمآ و  دوجوهب  هدـس  نیا  رد  یفـصو 
. دمآرد

[27 .] دیسر دوخ  جوا  هب  ییایفارغج  ياههتشون  یمالسا  يایفارغج  ياهبتکم  شیادیپ  اب  يرجه  مراهچ  هدس  رد 

یمالسا مولع 

تئارق . 1

(، ع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  سپ  تسا . ص )  ) مرکا ربماـیپ  نآرق  تئارق  راذـگهیاپ  هک  ارچ  تسا ؛ یمالـسا  موـلع  نیرتنهک  زا  تئارق  ملع 
مان هب  یصخش  درک ، تئارق  لوا  هدس  رد  لوادتم  ناحلا  اب  ار  نآرق  هک  یـسک  نیتسخن  مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطا همئا  دوعـسم و  نب  هللا  دبع 

. دوب یفقث  هرکب  یبا  نب  هللا  دیبع 
تروص فلتخم  قرط  هب  اهنآ ، يادا  فورح و  تیفیک  میرک و  نآرق  ظافلا  زا  یخرب  هرابرد  ص )  ) ربماـیپ زا  هباحـص  تیاور  هک  اـجنآ  زا 

نیا  نوچ  تسا و  هدش  تئارق  فالتخا  ببس  رما  نیا  هتفرگ 

53 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، یمالـسا ياهروشک  دالب و  زا  کی  ره  رد  ناناملـسم  یمالـسا  تاحوتف  هرود  رد  تسا ، هتفای  موادت  هدش و  لقن  نایراق  هلیـسوهب  فالتخا 

[28 .] دش رادیدپ  تسا ، هعبس » ءارق   » اهنآ نیرتروهشم  هک  تئارق  هاجنپ  هجیتن  رد  دنتفریذپ و  ار  روهشم  نایراق  زا  یکی  تئارق 
هب تئارق  ملع  يرجه  مهن  ات  متفه  هدـس  رد  اما  تشاد  تفرـشیپ  هب  ور  يرجه  مشـش  اـت  مراـهچ  ياههدـس  یط  تئارق  ملع  هتفر ، مه  يور 

. درکن دشر  مشش  هدس  تعسو 

ریسفت . 2

تـسخن اریز  تسا ؛ هدوب  ثیدح  نیودـت  اب  نامزمه  سابع  ینب  دـهع  لئاوا  هیما و  ینب  دـهع  رخاوا  رد  نآرق  ریـسفت  نیودـت  هلحرم  روهظ 
ادج ثیداحا  هعومجم  زا  يریسفت  تایاور  مالسا  ناگرزب  املع و  ششوک  اب  اهدعب  هک  دوب  تایاور  زا  یشخب  هلمج  زا  میرک  نآرق  ریسفت 

درگاش وا  دوریم . رامش  هب  نآرق  ریسفت  هدننک  نیودت  نیتسخن  ریبج  نب  دیعس  عیشت ، تنس و  لها  زا  يرایسب  رظن  هب  دش . نودم  دیدرگ و 
هب فـسوی  نب  جاـجح  تسد  هب  ع )  ) یلع ترـضح  هب  يراداـفو  عیـشت و  ببـس  هب  هک  دوـب  ینیعباـت  نیرتهتخیهرف  زا  ساـبع و  نب  هللا  دـبع 

. دیسر تداهش 
نب یلع  و  ص )  ) دمحم ترضح  مان  دیدرتیب  دوب ، یسک  هچ  میرک  نآرق  رسفم  نیتسخن  هک  میشاب  رتیساسا  یشسرپ  هب  خساپ  یپ  رد  رگا 

نییبت یلقع ، ریسفت  زا  روظنم  تسناد . میرک  نآرق  زا  یلقع  ریسفت  زاغآ  دیاب  ار  ع )  ) یلع ماما  ریـسفت  عقاو ، رد  دشخردیم . ع )  ) بلاط یبا 
. دزومآیم نامیا  لها  هب  ادـخ  باتک  هک  تسا  یقایـس  نامه  تقیقح  رد  شور  نیا  تسا و  یلقعت  شور  ساـسا  رب  نآرق  تاـیآ  ریـسفت  و 

هدش زاغآ  مود  هدس  زا  هک  یلقع  ریـسفت  دوب . ع )  ) قداص رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  رـصع  رد  نآرق  زا  يریـسفت  ِبتکم  نیا  دـشر  جوا 
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. تفای تسد  دوخ  ییافوکش  جوا  هب  يرجه  مشش  هدس  رد  دوب ،
نادنمشناد زا  یهورگ  تفای ، شرتسگ  یمالک  داضتم  فلتخم و  ياهبَرشَم  ساسا  رب  يریسفت  ياهثحب  یـسابع  هرود  رد  هکنآ  زا  سپ 

هب تغالب  مولع  تایبدا و  هاگدید  زا  وحن  ملع  نادنمشناد  اًلثم  دنتخادرپ ؛ میرک  نآرق  ریسفت  هب  دوخ  بهذم  صصخت و  ساسا  رب  ناملـسم 
يارآ  لاوقا و  یفسلف و  ینابم  دعاوق و  ساسا  رب  ار  نآرق  یلقع ، مولع  نادنمشناد  دندرک و  تردابم  تایآ  نییبت  ریسفت و 

54 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، نآرق هب  نآرق  ریسفت  لیبق : زا  دمآ  دوجوهب  يددعتم  يریسفت  ياهشور  اههلحن و  ساسا ، نیا  رب  دندرک . ریسفت  یمالسا  هفسالف  امکح و 
ای یلقن  ریسفت  یبدا ، ریسفت  یفسلف ، ریسفت  یخیرات ، ریـسفت  [ 30 ،] يرصع ریسفت  یقیبطت ، ریسفت  یعوضوم ، ریسفت  يداهتجا ، ریـسفت  [ 29]

[31 .] ینافرع ریسفت  يزمر و  ریسفت  یمالک ، ریسفت  یهقف ، ریسفت  یتیبرت ، یتیاده و  ریسفت  روثأم ،
هدس رد  اما  دوشیمن ، هدهاشم  يریسفت  راثآ  شراگن  قایس  رد  يریگمشچ  کبـس  رییغت  يرجه ، مهدراهچ  نرق  ات  ریـسفت  نیودت  زاغآ  زا 

شور اب  ناشیا  هک  ارچ  دروآ ؛ دیدپ  یلوحت  ریـسفت ، کبـس  رد  نازیملا ، ریـسفت  بحاص  ییابطابط  نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  مهدراهچ ،
نیرتعماج نیرتمهم و  زا  نازیملا  ریسفت  تسا . هداد  حیجرت  تایآ ، رگید  کمک  هب  ار  هیآ  يانعم  دنچ  زا  یکی  نآرق ،» هب  نآرق   » يریـسفت

[32 .] تسا هیماما  دزن  ریخا  هدس  رد  ریسفت  نیرتروهشم  قلطم ، روطهب  رصاعم و  هرود  رد  هعیش  ریسافت 

ثیدح . 3

هب نامز  نامه  زا  نایعیش  هکیلاحرد  تشاد ؛ دوجو  رظنفالتخا  زاغآ  زا  یمالسا ، فلتخم  ياههقرف  نایم  رد  ثیدح  شراگن  عوضوم  رد 
هعومجم يرجه  مود  هدـس  مود  همین  ات  تنـس  لها  دـندرک . مادـقا  یخیرات  ثاریم  نیا  ظفح  هب  نآ  تباتک  اـب  هدرب و  یپ  ثیدـح  تیمها 

[33 .] دوب هدرک  یهن  ار  ثیدح  تباتک  مود  هفیلخ  اریز  دنتشادن ؛ ثیداحا  زا  ینودم 
دزن باتک  نیا  ناققحم ، زا  یخرب  شرازگ  هب  تسا . هدوب  ص )  ) ربمایپ يالما  تقیقح  رد  و  ع )  ) یلع ماـما  ِنآ  زا  ثیدـح  باـتک  نیتسخن 

زا نایعیش  لوا ، دیهش  یلح و  ققحم  دیفم ، خیش  شرازگ  هب  [ 34 .] تسا هداد  ناشن  هبیتع » نب  مکح   » هب ار  نآ  هتشاد و  دوجو  ع )  ) رقاب ماما 
ثیدح  باتک  دصراهچ  يرجه ) موس  هدس  همین  ( ) ع  ) يرکسع ماما  دهع  ات  ع )  ) نینمؤملا ریما  دهع 

55 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رایـسب ماگ  ثیدـح ، مهم  باتک  راهچ  نیودـت  شراـگن و  اـب  هعیـش  ياـملع  يرجه  مراـهچ  هدـس  زا  دـناهدرک . فیلأـت  هئاـمعبرا ) لوصا  )

نب یلع  نب  دـمحم  تشاگن . ار  یفاکلا  329 ق ) م .  ) ینیلک بوقعی  نب  دـمحم  ساسا ، نیا  رب  دنتـشادرب . شناد  نیا  لماکت  رد  ياهدـنزرا 
ق)  460 م .  ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  مجنپ  هدـس  رد  درک و  فیلأـت  ار  هـیقفلا  هرـضحی  ـال  نـم  قودـص ، خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب 

. دروآرد شراگن  هب  ار  راصبتسا  بیذهت و  ياهباتک 
مـشچ هب  يداـیز  راـثآ  هلـصاف  نیا  رد  لـیلد  نیمه  هب  درک . یط  ار  دوـکر  هرود  ًاـبیرقت  ثیدـح  مـلع  يرجه ، مهدزاـی  اـت  مشـش  هدـس  زا 

نب دـمحم  یفاولا و  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  هرود ، نیا  رد  تفای . شیازفا  شناد  نیا  هب  هجوت  هراـبود  هیوفـص  روهظ  اـب  اـما  دروخیمن .
. دندروآ دیدپ  ار  راونالا  راحب  یسلجم  همالع  هعیشلا و  لئاسو  یلماع  رح  نسح 

. درک فیلأت  ار  هعیرشلا  ماکحا  یفهعیشلا  ثیداحا  عماج  دنمجرا  باتک  يدرجورب  ییابطابط  نیسح  دیس  زین  مهدراهچ  هدس  رد 
رد هک  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دنتـشون  ثیدح  ملع  هنیمز  رد  ار  يراثآ  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  يرجه  مهدراهچ  ات  مود  ياههدـس  یط 

يذمرت عماج  یئاسن و  ننس  دواد ، وبا  ننس  هجام ، نبا  ننس  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  ياهمان  هب  تسا  هدش  فیلأت  يرجه  موس  هدس 
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و 597 ق ) م .  ) يزوجنب جرفلا  وبا  هتشون  دیتاسالا  عماج  زا  دیاب  تنس  لها  یثیدح  راثآ  رگید  رامش  رد  دندش . دنـشابیم . هّتـس ) حاحـص  )
[35 .] درک دای  زین  652 ق ) م .  ) هیمیت نبا  زا  یفطصم  رابخا  یف  یقتنُملا  باتک 

هقف . 4

هعیش هقف  کی .

هتخادرپ اههرود  نیا  زا  هرود  هس  رکذ  هب  راصتخا  هب  هک  تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  نوگانوگ  هرود  هن  نونکات  زاغآ  زا  هعیـش  یهقف  ماظن 
: دوشیم

( لوا هرود  ( ) مالسلا مهیلع   ) همئا روضح  هرود  . 1
زا یکی  لاح ، نیا  اب  دندوب . مالسلا ) مهیلع   ) ناماما داهتجا ، هقف و  یعرش و  ماکحا  یلصا  عجرم  هرود  نیا  رد 

56 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نایب ار  دوخ  هفیظو  اراکـشآ  يددـعتم  دراوم  رد  هکنانچ  تسا . یعرـش  روما  رد  لالدتـسا  رکفت و  هنیمز  داجیا  ناشیا ، مهم  ياهدرواتـسد 

[36 .] دنتشاذگیماو نارگید  هب  ار  یئزج  یعرف و  ماکحا  جاتنتسا  هتسناد و  یلک  دعاوق  لوصا و 
( مود هرود   ) هقف نیودت  زاغآ  . 2

: دوشیم هدید  یعیش  هعماج  رد  یهقف  هدمع  شیارگ  هس  هرود  نیا  رد 
ینیلک و دننام  دندرکیم ، هصالخ  نآ  لقن  ثیدـح و  رد  ار  هقف  دـندوب و  فلاخم  داهتجا  اب  تدـش  هب  هورگ  نیا  ثیدـح : لها  شیارگ  - 

[37 [؛ یمق هیوباب  نبا 
دوجو اـب  هک  دـنوریم  رامـش  هب  شیارگ  نیا  ناربهر  زا  یفاکـسا 39 ] دینج  نبا  و  یناـمع 38 ] لـیقع  یبا  نبا  هقف : رد  داـهتجا  شیارگ  - 

. دنتشاذگ ياج  رب  هقف  رد  یقیمع  ریثأت  [ 40 ،] ینابم فالتخا 
. تسا شیارگ  نیا  زاتمم  ياههرهچ  زا  [ 41] دیفم خیش  ناملکتم : هقف  شیارگ  - 

( مهن هرود   ) يراصنا خیش  هرود  . 3
یلکهب هقف  هرهچ  دـش  بجوـم  هک  دوـب  هقف  لوـصا  هـقف و  رد  یقیقد  ياـهشور  رکتبم  يرجه ، مهدزیـس  هدـس  گرزب  هغباـن  [ 42 ،] ناشیا

زا بتکم  نیا  [ 43 .] دیدرگ قبـس  ام  خـسان  یلکهب  هک  تسا  فیرظ  قیقد و  نانچ  ناشیا  زا  هدـنام  ياج  رب  یهقف  هعومجم  دوش . نوگرگد 
عماوج  رب  نونکات  راگزور  نآ 

57 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیرتمهم تسا . هدـماین  دـیدپ  نآ  رد  یـساسا  يرییغت  زورما ، ات  گرزب  ياهتیـصخش  شیادـیپ  دوجو  اب  تسامرفمکح و  یهقف  یملع و 

: زا دناترابع  هرود  نیا  ياهقف 
، يدزی يرئاح  میرکلا  دبع  [ 47 ،] ینیئان نیسح  دمحم  [ 46 ،] يدزی مظاک  دمحم  دیس  [ 45 ،] یناسارخ مظاک  دمحم  [ 44 ،] يزاریش يازریم 
ییوخ 52] يوسوم  مساقلا  وبا  دیس  [ 51 ،] میکح نسحم  دیس  [ 50 ،] يدرجورب ییابطابط  نیسح  دیس  [ 49 ،] یناهفصا نسحلا  وبا  دیس  [ 48]

[53 .] ینیمخ ماما  و 
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ناملاع نیتسخن  زا  یکی  ار  وا  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  یبتکم  بحاص  رـصاعم و  رادـمان  نایلوصا  ناـهیقف و  زا  ینیئاـن  نیـسح  ازریم  موحرم 
یتنس  شور  شناد و  زا  هدافتسا  اب  هک  تسناد  یعیش 

58 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
[54 .] تسا هتشامگ  تمه  تلود  هقف  هب  هتشاد و  یساسا  قوقح  میهافم  زا  یخرب  ندرک  هنیداهن  یفرعم و  رب  یعس  داهتجا ،

ای هیقف  تیالو  باتک  رد  هک  تسا  ینیمخ  ماما  تسا ، هدومن  نایاش  هجوت  یتنـس  هقف  بوچراهچ  رد  تلود  هقف  هب  هک  ینارـصاعم  رگید  زا 
. تشاذگ ارجا  هب  ار  نآ  تیاهن  رد  دیشخب و  هعسوت  تعفر و  ار  هیقف  تیالو  هیرظن  یمالسا ، تموکح 

یعادبا يداهتجا و  ياههاگدید  دوب . ردص  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  تشامگ ، تمه  تلود  هقف  هب  یتنس  هقف  بلاق  رد  هک  يرگید  ناسک  زا 
[55 .] تسا هجوت  لباق  تلود  هقف  رد  يو 

زا شیب  داهتجا ، یتنـس  شور  هیاـس  رد  يو  دوب . لـفاغ  دـیابن  زین  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  نوچ  یناـگرزب  شقن  زا  اتـسار  نیمه  رد 
[56 .] دیشوک یعامتجا  تالضعم  لح  تهج  قیرط  هئارا  رد  دوخ  ناشیکمه 

تنس لها  هقف  ود .

: تسا هدش  میسقت  هلحرم  شش  هب  نآ  تالوحت  هقف و  تنس  لها  نایم  رد 
؛) يرجه هدزای  ات  مالسا  زاغآ  زا   ) صن هب  میقتسم  یسرتسد  ربمایپ و  روضح  هرود  . 1

؛) يرجه دودح 40  ات  لاس 11  زا  . ) دننک لوق  لقن  ناشیا  زا  دنتسناوتیم  هدوب ، سامت  رد  ربمایپ  اب  ًامیقتسم  هک  هباحص  هرود  . 2
؛) يرجه دودح 100  ات  دودح 40  زا  . ) دندرکیم لوق  لقن  ناشیا  زا  هدوب ، سامت  رد  ربمایپ  اب  هطساو  کی  اب  هک  نیعبات  هرود  . 3

[57 [؛) يرجه مراهچ  ات  مود  هدس  زا   ) یهقف بهاذم  سیسأت  هرود  ای  هناگراهچ  همئا  هرود  . 4

59 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
؛) يرجه مهدراهچ  ات  موس  هدس  زا   ) هناگراهچ همئا  زا  دیلقت  هرود  . 5

[58 .] داهتجا باب  حاتتفا  یقوقح و  یهقف و  دیدج  تضهن  هرود  . 6
نیـشیپ ياـههرود  اریز  دـسریم ؛ لاـمک  هب  یهقف  بهاذـم  سیـسأت  هعبرا و  همئا  روهظ  ینعی  مراـهچ ، هرود  اـب  عـقاو  رد  تنـس ، لـها  هقف 

يروآدرگ موس ، هفیلخ  نامز  رد  میرک  نآرق  يروآدرگ  دندرک . راومه  بهاذم  نیا  سیـسأت  يارب  ار  هار  مهارف و  ار  هرود  نیا  تامدـقم 
هعسوت یمالک ، بتاکم  شیادیپ  رگید ، ياهگنهرف  اب  ناناملسم  ییانـشآ  نوگانوگ ، ياهرواب  زورب  روهظ و  مود ، هدس  زا  يوبن  ثیداحا 

[59 .] دنایهقف بهاذم  نیا  شیادیپ  للع  زا  یقوقح ، ياهزاین  شرتسگ  نآ و  دمایپ  تموکح و 
نانآ راثآ  هیـشحت  ریـسفت و  حرـش ، هب  اهنت  يرجه  مهدزیـس  ات  مراهچ  هدس  زا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییایوپ  یّنـس  هقف  هرود ، نیا  زا  سپ 
تنس لها  هقف  رد  داهتجا  ور  نیا  زا  دندوزفین . نانآ  ياهدرواتـسد  رب  يدیدج  هتکن  چیه  ًابیرقت  بهاذم ، نیا  زا  کیره  ياهقف  دش . هجوت 

. دش لیدبت  رفن  راهچ  نیا  زا  دیلقت  هب 
یـسایس و ياههزیگنا  اـب  جـیردت  هب  دـیدرتیب  یلو  دوب ، یلقن  یلقع و  لالدتـسا  هنوگره  دـقاف  رفن ، راـهچ  نیا  هب  داـهتجا  راـصحنا  هچرگ 

يرجه مهدزیس  هدس  دودح  زا  اما  [ 60 .] دوبن یناسآ  راک  نآ  نتسکش  هک  دش  ادیپ  نت  راهچ  نیا  زا  دیلقت  رد  یعامجا  ماکح ، ياهتیلاعف 
فرژ و ياهینوگرگد  ینامز و  طیارش  هب  هجوت  اب  یهقف  ماکحا  رد  يرگنزاب  ترورض  داد ، خر  مالسا  ناهج  رد  ریگمشچ  یتالوحت  هک 
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هناگراهچ همئا  يارآ  زا  يوریپ  ترورض  هب  تبسن  ات  تشاد  نآ  رب  ار  تنس  لها  ياهقف  زا  یخرب  یعامتجا ، طباور  یگدنز و  رد  هدرتسگ 
زین نانآ  درادـن و  دوجو  اهنآ  زا  دـیلقت  رب  يربتعم  نقتم و  یلقن  یلقع و  لیلد  چـیه  دـنتفایرد  تنـس  لها  ياهقف  جـیردت  هب  دـننک . دـیدرت 

دننام یعیش ، ياهقف  يارآ  زا  تیعبت  زاوج  مالعا  هعیـش و  ياهقف  يارآ  هب  هجوت  دننک . داهتجا  لئاسم  رد  هناگراهچ  ياهقف  ناسب  دنناوتیم 
. دوب هنیمز  نیا  رد  یمهم  ماگ  توتلش ، دومحم  خیش  رصم ، گرزب  یتفم  يوس  زا  هناگراهچ ، ياهقف 

60 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

مالک . 5

نوچمه ناناملـسم  ریغ  اب  ناناملـسم  طابترا  لیالد ، نیا  هلمج  زا  دـش . یمالـسا  ندـمت  هنماد  رب  مالک  ملع  شیادـیپ  ثعاب  يدـنچ  لـیالد 
يریگارف هب  مالـسا  نید  زا  عاـفد  يارب  ناناملـسم  دـش و  راکـشآ  دـیاقع  فـالتخا  طاـبترا ، نیا  رثا  رب  دوـب . نایرـصم  ناـیمور و  ناـیناریا ،

. دنتخادرپ یلالدتسا  يرکف و  نیون  ياهشور 
ازج و ردق ، اضق و  دیحوت ، ادخ ، تافـص  باب  رد  يدیاقع  نانآ  بهذـم  رد  هک  دوب  یماوقا  ندروآ  مالـسا  ملع ، نیا  شیادـیپ  رگید  لیلد 

نییبت مالسا  نید  بلاق  رد  ار  دوخ  نیرید  نید  ياهرواب  دندیشوکیم  ناناملسم  هزات  هقباس ، نیا  هب  هجوت  اب  تشاد . دوجو  نآ  دننام  ازس و 
[61 .] دننک مکحتسم  ار  یمالسا  دیاقع  لوصا  یلقع ، ياهلالدتسا  زا  يریگهرهب  اب  دندیشوک  ناناملسم  ور ، نیا  زا  دننک .

، درکیم لالدتـسا  يداقتعا  روما  رد  هک  یـسک  تخادرپیم و  دـیحوت  هژیوهب  يداقتعا  لئاسم  رد  ییاهثحب  هب  ًافرـص  زاغآ  زا  مالک  ملع 
. دندیمان مالک » ملع   » ار ینید  لوصا  يداقتعا و  روما  رد  لدج  ثحب و  دشیم  هدناوخ  ملکتم » »

61 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یبرغ ندمت  رب  یمالسا  ندمت  ریثأت  موس : لصف 

هراشا

63 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
اب یتوافتم  اًلماک  ياهیگژیو  رـصاعم  ندمت  هکنآ  دوجو  اب  تسا . خیرات  لوط  رد  ناهج  للم  ياهشـشوک  زا  يدنیارب  ناهج  یلعف  ندمت 

ندمت نیا  شیادیپ  رد  یمالـسا  ندـمت  مهـس  ًاملـسم  هک  تسا  نیـشیپ  ياهندـمت  زا  یبیکرت  تقیقح  رد  اما  دراد ، للم  رگید  ياهندـمت 
. تسین اهندمت  رگید  مهس  زا  رتمک  نآ  هعسوت  دیدج و 

مالسا هتـشاد و  یناوارف  ریثأت  ندمت  نیا  شرتسگ  شیادیپ و  رد  للم  نیب  يرکف  لدابت  نوگانوگ و  ياهندمت  بیکرت  هک  دسریم  رظن  هب 
. تسا هتشاد  يدیلک  رثؤم و  یشقن  بیکرت ، نیا  تامدقم  ندرک  مهارف  رد  زین 

، رکف لداـبت  نیا  تامدـقم  هنیمز و  ندـش  مهارف  یگنوـگچ  اهندـمت و  بیکرت  رد  مالـسا  شقن  تسا ، هجوـت  دروـم  لـصف  نیا  رد  هـچنآ 
. تسا برغ  هب  نآ  لاقتنا  هنیمز  ندرک  هدامآ  نوگانوگ و  ياهندمت  نیب  مولع  گنهرف و 

: تفریذپ ماجنا  هار  هس  زا  برغ  هب  یمالسا  ورملق  زا  ندمت  ملع و  لاقتنا 
طاقن رد  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  اب  ییانـشآ  یبیلـص و  ياهگنج  رد  لیـسیس و  ایلاتیا و  ایناپـسا ، رد  ناناملـسم  اب  نایحیـسم  شزیمآ  . 1
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؛ مالسا ناهج  فلتخم 
؛ يرجه متفه  ات  مجنپ  هدس  زا  ییاپورا  ياهنابز  هب  یبرع  ياهباتک  همجرت  . 2

. دندوب هدرک  همجرت  ای  هتشون  یملع  زکارم  رد  ار  اهنآ  ناملسم  نادنمشناد  هک  یبرع  بتک  زا  هدافتسا  سیردت و  . 3
ناوتیم ار  ایناپسا  نایحیسم  رد  یمالسا  راکفا  ذوفن  دوب . ایناپسا  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  اب  برغ  ییانـشآ  ياههاگیاپ  نیرتمهم  زا  یکی 

ياههشیدنا  زا  یحیسم  ناربهر  يریذپریثأت  زا 
64 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ع)  ) یسیع ترضح  تیهولا  یمالسا ، دیاقع  ریثأت  تحت  هلطیلط ،)  ) ودلوت رهش  فقسا  سودنپیلا ، دناهتفگ  هکنانچ  داد ، صیخشت  یمالسا 
بادآ دندرکیم و  نت  هب  یبرع  سابل  راگزور  نآ  رد  ایناپسا  مدرم  وس ، رگید  زا  دناوخ . ادخ  هدناوخدنزرف  رـشب و  ار  يو  درک و  راکنا  ار 

هیقب دندوب و  برع  نت  دصناپ  اهنت  ادانارگ )  ) هطانرغ رهش  ناملسم  تیعمج  رازه  تسیود  زا  هک  دناهتفگ  دندرکیم . ارجا  یبرع  یمالسا و 
[62 .] دندادیم لیکشت  اهییایناپسا  ار 

. درک يدنبهتسد  ینورد  ینوریب و  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  ییاپورا  ياهنابز  هب  یبرع  نابز  زا  همجرت  جاور  لیالد  یلک ، هاگن  کی  رد 
ار ناناملسم  ياهباتک  ثاریم و  زا  ياهعومجم  اب  نانآ  ندش  ورهبور  یبیلص و  ياهگنج  نامز  زا  یمالسا  ندمت  اب  نایحیسم  ندش  انشآ 

ییاناوت مدـع  ناوتیم  ار  ییاپورا  ياهنابز  هب  یبرع  زا  همجرت  يارب  ینورد » لماع   » نیرتمهم درمـشرب . ینوریب » لیالد   » ناونعهب ناوتیم 
سویملطب و طارقس ، وطسرا ، نوچ  يدارفا  هژیوهب  ینانوی ، نادنمـشناد  راثآ  یلـصا  نتم  زا  هدافتـسا  يارب  یحیـسم  هفـسالف  نادنمـشناد و 

هدزاود زا  شیب  يزیچ  ینعی  اپورا  خیرات  هنایم  ياههدس  ات  راثآ  نیا  تباتک  نامز  زا  ینانوی  رایعم  ِنابز  ندش  رود  درک . وجتسج  سونیلاج 
راثآ زا  يرایسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنشاب . ناوتان  اهنآ  كرد  زا  زین  نیتال  نابز  هزوح  ناسانـشنابز  نیرتهب  یتح  دوب  هدش  ثعاب  نرق ،

یتضهن ساسا ، نیا  رب  دوب . نانآ  یبرع  ياههمجرت  زا  هدافتـسا  اـهنآ  یباـیزاب  هار  اـهنت  هتفر و  تسد  زا  ناـمز  لوط  رد  یناـنوی  کیـسالک 
. دش زاغآ  نیتال  هب  یبرع  راثآ  همجرت  يارب 

یهالا مولع  یمالسا و  هفسلف  یلقع ، مولع 

، انیـس نبا  راثآ  زا  یبوقـش ، ناوخ  يولاسیدـنوگ و  يوکینیمود  ياـههمجرت  اـب  نیمزبرغم  يدـالیم ، مهدزاود  هدـس  ياـهلاس  نیلوا  رد 
نویدـم ناناملـسم  هب  وطـسرا  هرابرد  ار  دوخ  تاعالطا  نیمزبرغم  تقیقح ، رد  درک . ادـیپ  ییانـشآ  وطـسرا  ياهرواب  اب  یلازغ ، یباراف و 

. دنتخادرپ وطسرا  راثآ  هعلاطم  هب  دندیزرو و  قشع  هفسلف  هب  نیملسم  راکفا  اب  ییانشآ  هجیتن  رد  ناییاپورا  هک  تسین  يدیدرت  تسا و 

65 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
قیرط نیمه  زا  تفای . جاور  دوهی  نیب  رد  یطوسبم  روطهب  دـشر  نبا  ياهرواب  شور و  دـش و  هتخیمآ  مه  اب  دـشر  نبا  وطـسرا و  تامیلعت 

ساـموت نس  هک  ییاـج  اـت  تفر  رامـش  هب  اـسیلک  يارب  يدـیدهت  اـهرواب ، هنوگنیا  تفاـی و  یقیمع  ذوفن  زین  نایحیـسم  ناـیم  رد  هک  دوـب 
. دش لئاق  توافت  يو ، راثآ  ناحراش  وطسرا و  راکفا  نیب  داد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  برع  نامجرتم 

، دش لقتنم  نیمزبرغم  هب  انیس  نبا  زا  هک  يدیاقع  هلمج  زا  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  رایـسب  برغ  رد  زین  انیـس  نبا  يارآ  دشر ، نبا  زج  هب 
ددـعت و ساـسا  دوـخ  هداـم  تسا و  هیزجت  لـباق  ریغ  ءزج  دوـجوم ، ره  ساـسا  دوـب  دـقتعم  يو  هـکنیا  رگید  [ 63 .] دوب تـالوقعم  عوضوم 

. تسا فالتخا 
بایمک تلع  هب  نآ  تشادـن و  ریثأت  نیمزبرغم  رد  وطـسرا  هفـسلف  دـندوب  دـقتعم  نکیب  رجار  دـننام  نیمز  برغم  نادنمـشناد  زا  يرامش 

نبا انیـس و  نبا  دـننام  ياهفـسالف  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  سپ  هکنآ  ات  تالاسر ، كرد  لکـشم  ببـس  هب  ای  هدوب  وا  تالاسر  بتک و  ندوب 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز زا  طـقف  درک ، همجرت  سوتیئوب  ار  وطـسرا  راـثآ  زا  یخرب  هکنآ  اـب  دـنداد . رارق  تفرعم  كرد و  ضرعم  رد  ار  وطـسرا  هفـسلف  دـشر 
برغ رد  وطسرا  هفسلف  درک ، همجرت  نیتال  هب  یبرع  زا  ار  تمکح  تعیبط و  هرابرد  وطسرا  ياهباتک  زا  ییاهشخب  هک  تاکـسا  لکیام 

[64 .] تفرگ رارق  نیسحت  دروم 
ینید مولع  یبرع و  نابز  دش و  ریاد  ودلوت  رهـش  رد  يرجه  لاس 648  رد  یحیسم  ناغلبم  روتسد  هب  اپورا  رد  یـسانشرواخ  زکرم  نیتسخن 

نیرتگرزب نیترام ، دنومیر  تاعالطا  دننک . هدامآ  ناناملسم  نایم  رد  غیلبت  يارب  يدارفا  ات  دشیم  سیردت  نآ  رد  تیدوهی  تیحیـسم و 
هکلب تشاد ، ییانشآ  یمالسا  ثیداحا  نآرق و  تایآ  اب  اهنت  هن  وا  دوب . ریظنیب  اپورا  رد  ناملسم  ناگدنـسیون  هرابرد  هسردم ، نیا  درگاش 

. تسنادیم دشر  نبا  ات  یباراف  زا  یمالسا  هفسلف  یهالا و  ملع  ياملع  زا  زین  یتاکن 
. دروآ يدیفوگوپ  مان  هب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  زا  ییاهشخب  درک و  یسررب  ار  یلازغ  هفسالفلا  تفاهت  روهشم  باتک  نیترام  دنومیر 

نانآ يارب  مه  زونه  دوب و  تیمها  زئاح  یحیـسم  نارکفتم  يارب  دیـسر ، ناـییاپورا  تسد  هب  وا  راـثآ  هکنآ  زا  سپ  یلازغ  دـیاقع  راـکفا و 
. تسا دیفم 

66 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
همادا يدالیم  مهدزناش  هدس  ات  وا  راکفا  ذوفن  ایلاتیا  رد  دوب . دشر  نبا  دیـسر ، ترهـش  هب  اپورا  رد  هک  هفـسلف  رد  یمالـسا  رخافم  رگید  زا 

ار نآ  ًاحالطصا  نیمزبرغم  رد  هک  دشر  نبا  هفـسلف  زا  يوریپ  تخیگنارب . تیحیـسم  ياملع  نیب  ار  یناوارف  تالداجم  وا  دیاقع  تشاد و 
[65 .] دوب اپورا  رد  هفسلف  ياقب  لماوع  زا  یکی  دیدج  مولع  ندش  ادیپ  ات  دنمانیم  مسیئورا 

دیاقع دقاف  ار  یمالسا  نارکفتم  هک  ینانآ  تسا و  رادروخرب  تیمها  تیاهن  زا  یهالا  ملع  هب  ناناملسم  تامدخ  مهـس  تسا ، ملـسم  هچنآ 
رب یلیلد  زین  اموس  مان  هب  سانیئوکآ  ساموت  روهشم  باتک  دناهدناوخن . ار  یلازغ و ...  دشر ، نبا  راثآ  دیدرتیب  دناهدناوخ ، یـساسا  رکب و 

. تسا ینیبهتوک  نیا 
ياههشیدـنا يرترب  هک  یماگنه  تشاد و  يرترب  ذوفن و  اپورا  یگنهرف  زکارم  مامت  رد  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و  هدـس ، راـهچ  رب  نوزفا 

دوخ جوا  هب  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  رد  هک  ياهنوگهب  تشاد ؛ همادا  زین  برغم  قرـشم و  یگنهرف  طابترا  تفای ، نایاپ  اـپورا  رد  یمالـسا 
زا رت  هدرتسگ  رایسب  هتشاد و  همادا  هتسویپ  مالـسا  ذوفن  هک  تفای  میهاوخ  مینک ، یـسررب  ار  نارود  نآ  زا  هدنامیقاب  راثآ  هچنانچ  دیـسر و 

. دوشیم دای  نآ  زا  هزورما  هک  تسا  هدوب  نآ 

یمالسا تایضایر 

یسیونددع هویش  اب  ناناملـسم  قیرط  زا  ناییاپورا  تسا . هدوب  رادهنماد  رایـسب  برغ  رد  تایـضایر  لماکت  رد  یمالـسا  نانادیـضایر  ریثأت 
یف رصتخملا  باتک  همجرت  قیرط  زا  هژیوهب  ریثأت  نیا  دندش . انشآ  دوشیم ، هدافتسا  نآ  زا  زین  نونکا  هک  يدنه  دادعا  لکش  زین  یهدهد و 

نیمه زا  دـش . همجرت  یمزراوخ  باتک  ینعی  یمـسیروگلاربیل ، مان  اب  نیتال و  نابز  هب  اـهراب  باـتک  نیا  تفرگ . تروص  هلباـقملا  ربجلا و 
هملک  هک  تسا  نیتال  هب  یمزراوخ  باتک  همجرت 

algorism

مهدزناش و هدس  ات  تشاد و  ازسب  یترهـش  ناییاپورا  دزن  یطـسو  نورق  رد  باتک  نیا  دش . هتفرگ  نآ  زا  هبـساحم  شور  باسح و  يانعمهب 
. دوب ییاپورا  نانادیضایر  تاعلاطم  يانبم  يوسنارف ، نادیضایر  تیو ، اوسنارف  نامز  رد 

یلو  هتفر ، نایم  زا  نآ  لصا  هک  دنه  باسح  مان  هب  تسا  یباتک  یمزراوخ ، رگید  مهم  رثا 
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67 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
باسحب قیرفتلا  عمجلا و  مان  هب  باتک  نیا  یمالـسا  ذخآم  رد  دراد . دوجو  تسا ، يدالیم  مهدراهچ  هدس  هب  طوبرم  هک  نآ  نیتال  همجرت 

. دوشیم هتخانش  دنهلا 
نیدلا ریـصن  هجاوخ  مایخ ، زا  [ 66 .] دـیدرگ همجرت  نیتال  هب  زین  يرگید  راثآ  دـعب ، ینامز  ياـههرود  رگید و  دراوم  رد  یمزراوخ ، زج  هب 

. دش همجرت  نیتال  هب  یضایر  شناد  رد  ییاهباتک  یباراف  یسوط و 
خیش هب  روهـشم  یلماع ، نیدلا  ءاهب  دش ، همجرت  نیتال  هب  يو  زا  يراثآ  نآ  زا  سپ  یطـسو و  نورق  یط  هک  ناملـسم  نادیـضایر  نیرخآ 

. دش همجرت  یناملآ  هسنارف و  یسیلگنا ، هب  باسحلا  ۀصالخ  مان  اب  وا  باتک  هک  تسا  ییاهب 
یسدنه يددع و  ياهلحهار  عاونا  مظتنمان ، مظتنم و  یعلضدنچ  ياهلکـش  عاونا  حرط  هلمج  زا  تایـضایر ، یلمع  ياههبنج  هب  نتخادرپ 

دنچ عاونا  تحاسم  طیحم و  نییعت  يارب  ددـعتم  ياـهشور  ماجنارـس  و  یپ )(  ددـع  زا  یقیقد  رایـسب  نازیم  هب  یباـیتسد  يربج ، تـالداعم 
[67 .] دش لقتنم  برغ  هب  هک  دوب  مالسا  یضایر  ِنادنمشناد  ياهدرواتسد  نیا ، دننام  يدراوم  اهیعلض و 

یمالسا یسانشهراتس 

هب طوبرم  یموجن  ياـههداد  فلتخم ، ياـهمیوقت  یحارط  هلمج  زا  یموجن ، ياـههداد  عاوـنا  لـماش  ناملـسم  ناسانـش  هراتـس  ياههتـسناد 
. داهن برغ  رایتخا  رد  یمالسا  موجن  شناد  هک  دوب  ییاهدرواتسد  نیرتمهم  تارایس و ...  تکرح  دروم  رد  دیدج  ياهيروئت  ناگراتس ،
زا هدوب و  انـشآ  یمالـسا  موجن  شناد  اب  کینرپوک  رلپک و  نتوین ، ریظن  یبرغ  ناسانـشهراتس  نیرتمهم  هک  تسا  هدش  نشور  اًلماک  هزورما 

. دناهدرب يرایسب  هرهب  یمالسا  ناسانشهراتس  ياهدرواتسد 
باتک هک  تسا  یناغرف  ریثک  نب  دمحا  تفای ، رایسب  یترهش  نیمزبرغم  رد  یطسو  نورق  رد  هک  یمالـسا  ناسانـشهراتس  نیتسخن  زا  یکی 

رد هدـس  تفه  باتک  نیا  دـش . همجرت  سیـسنل  اپـسیه  سناهوی  ییانومرک و  يودرارگ  طسوت  موجن  ملع  عماوج  ماـن  هب  وا  یـسانشهراتس 
عجرم  اپورا 

68 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. تسا هدوب  زور  نآ  یملع  زکارم  هدافتسا  دروم  و 

رد وا  روهشم  باتک  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  برغ  رد  وا  يارآ  هک  تسا  يدنمشناد  رگید  يرجه ، مجنپ  نرق  دنمشناد  یـسلدنا ، یلاقرز 
. دوب نابزنیتال  ناسانشهراتس  هجوت  دروم  رایسب  یلطیلط  جیز  مان  هب  موجن ،

هجرد یموجن  ياهدرواتسد  دندرک و  اپرب  شیوخ  تموکح  تحت  ياهروشک  رـسارس  رد  یگرزب  ياههناخدصر  ناناملـسم  هکنآ  زا  سپ 
. دش هعجارم  نانآ  هب  يزومآملع  يارب  کیدزن  رود و  زا  دش و  هدنکارپ  ناهج  رسارس  رد  یمالسا  ناسانشهراتس  مان  دمآ ، تسد  هب  یلوا 

ياهدرواتـسد هلمج  زا  تسد ، نیا  دـننام  یتالآ  اهتعاس و  یموجن ، ياههرک  اهبالرطـصا ، عاونا  لماش  یمالـسا  ددـعتم  یموجن  تـالآ 
. تشاذگ لماکت  هب  ور  یبرغ  یسانشهراتس  شناد  لیاسو ، نیا  قیرط  زا  دندش و  لقتنم  نیمزبرغم  هب  هک  دندوب  یمالسا  یسانشهراتس 

ایناپسا لها  يدوهی  کی  هلیسوهب  یمالسا و  یسانشهراتس  ساسا  رب  یسانشهراتس  ملع  رد  دیدج  ياهتفرـشیپ  تفگ  ناوتیم  تقیقح ، رد 
يزیچان رادـقم  وا  ياههتـشون  زا  تشگ . زاغآ  دـش ، فورعم  وسنوفلآ  وردـپ  مان  هب  تفریذـپ و  ار  تیحیـسم  يدـالیم  لاـس 1106  رد  هک 

. تشاد سیلگنا  هسنارف و  ناسانشرتخا  هژیوهب  دوخ ، زا  سپ  ناسانشرتخا  رب  یناوارف  ریثأت  يو  اما  تسا ، هدنامیقاب 
یلـصا كرحم  تشاد ؛ داقتعا  هدام  ناهج  يارب  یـضایر  نامزاس  هب  دوب و  دروفـسکآ  هاگـشناد  تسرپرـس  یتدم  هک  تستـسورگ  تربار 

[68 .] دوب نیتال  هب  یبرع  زا  یملع  راثآ  همجرت  یمالسا و  هدنز  تنس  اب  میقتسم  سامت  یملع  تفرشیپ  يارب 
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یمالسا يایفارغج 

ياهداس نادـنچ  راک  اپورا  رد  ملع  نیا  تفرـشیپ  رد  نآ  ریثأـت  برغ و  ياـیفارغج  رد  ناناملـسم  یخیراـت  ذوفن  دروم  رد  قیقحت  هعلاـطم و 
یبرجت و تادـهاشم  ای  یلیـصحت و  تاعالطا  رب  یکتم  هزادـنا  هچ  ات  نیملـسم  ییایفارغج  تاـعالطا  هک  تسین  نشور  اًـلماک  اریز  تسین ؛

. تسا هدوب  ناشیا  راذگوتشگ 
، نیمز هتسوپ  حیرشت  ییایفارغج و  ياهباتک  اههمانرفس ، زا  ینوگانوگ  عاونا  ایفارغج  هنیمز  رد 

69 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یبرغ نانادیفارغج  نادرونایرد و  نادنمـشناد ، هدافتـسا  دروم  ییایفارغج  یـسانشهراتس  يامنهار  ياهباتک  ییایفارغج و  ياههشقن  عاونا 

. تسا هدوب 
تسا و هتشاد  میقتـسم  ریثأت  ذوفن و  اپورا  ياطـسو  نورق  مولع  رد  رگید  ییایفارغج  بتک  زا  شیب  یمالـسا  ناسانـشهراتس  ییایفارغج  راثآ 

. تسا هدش  همجرت  ییاپورا  ياهنابز  هب  زین  اهنآ  زا  یخرب 
هک يزیچ  نیتسخن  تسا و  هدوب  ایناپسا  رد  ودلوت  رهـش  دنتخومآ ، ار  یمالـسا  يایفارغج  یحیـسم ، ییایفارغج  ناداتـسا  هک  ییاج  نیتسخن 

. تشادن ناکما  اکیرمآ  هراق  فشک  نآ ، كرد  نودب  هک  دوب  نیمز  تیورک  دنتفرگ ، دای 
نشور یلو  دوب ، اهینیچ  عارتخا  هلیسو  نیا  هکنآ  اب  دوب . امنبطق  زا  هدافتسا  ناناملسم ، يدرونایرد  يایفارغج  تامادقا  نیرتمهم  زا  یکی 

توافتم ناناملسم  عضو  یلو  دندشیمن . رود  لحاس  زا  هاگچیه  اهنآ  نوچ  هن ؟ ای  دناهدرکیم  هدافتـسا  یناریتشک  رد  نآ  زا  ایآ  هک  تسین 
تسا نآ  رب  يوق  نامگ  دنتشاد و  يراجت  طباور  روشک  نیا  اب  ناناملـسم  دندوب ، ربخیب  نیچ  روشک  دوجو  زا  ناییاپورا  هک  یماگنه  دوب .

هدافتــسا اـمنبطق  زا  يدـالیم  مهدزیــس  هدــس  زا  شیپ  ناـییاپورا  اریز  دنــشاب ؛ هدرک  یفرعم  ناـییاپورا  هـب  ار  اــمنبطق  ناناملــسم  هـک 
[69 .] دندرکیمن

ار اهنیمزرـس  نیا  ناناملـسم  دـسرب ، نیمزقرـشم  هب  ییایرد  ياههار  قیرط  زا  دـناوتب  اماگودوکـساو  هکنآ  زا  شیپ  اههدـس  وس ، رگید  زا 
. دراذگب مدق  ایسآ  لحاوس  هب  کیندیما  هغامد  زا  تسناوت  دجام  نب  دمحا  مان  هب  ناملسم  يدرونایرد  ییامنهار  اب  يو  دنتخانشیم .

هتخانش یفاریـس  نامیلـس  مان  هب  یناریا  ناملـسم  درونایرد  کی  طسوت  ولوپوکرام ، زا  شیپ  هدس  جنپ  نیچ  دنه و  ییایرد  هار  تقیقح ، رد 
[70 .] دوب هدش 

یمالسا ياهرنه 

شرتسگ  ذوفن  ورملق  رد  هک  تسا  ییاهنیمزرس  هب  طوبرم  یمالسا  ياهرنه  تسا  ملسم  هچنآ 

70 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رد هقیلس  قوذ و  ندرب  راکب  رنه و  رد  نوگانوگ ، ياهشناد  مولع و  رد  تفرشیپ  يروآون و  رب  نوزفا  نیملـسم ، [ 71 .] دناهدش عقاو  مالسا 
.. آ دناهدمآرب . تعنص  رنه و  شرتسگ  يریگارف و  ددصرد  مالسا  میلاعت  زا  ماهلا  اب  دناهدرک و  زاربا  ار  شیوخ  تیـصخش  زین  ابیز  ياهرنه 

ءایـشا ار  اهنآ  درکیم و  هاگن  یمالـسا  يایند  يابیز  ياهرنه  هب  بجعت  رظن  اب  اـپورا  لاـس  رازه  زا  شیب  : » دـیوگیم هراـبنیارد  یتسیرک ،
[72 «.] درمشیم ياهداعلاقراخ 

مک مالسا ، زا  شیپ  ندمتم  ياهتلم  دنروآیم . دیدپ  سفن  رد  یشیاشگ  هک  دناتاعونصم  زا  یعون  يارب  ياهزات  حالطـصا  ابیز  ياهرنه 
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. تسا هدوب  رتشیب  رگید  للم  زا  يرایسب  زا  ابیز ، ياهرنه  رد  ناناملسم  دادعتسا  اما  دناهدوب . ابیز  ياهرنه  ياراد  شیب  و 
یلو دناهدوب ، داتسا  رایسب  یـسیونشوخ  يراکتبنم و  يراجح ، یـسدنهم ، يرامعم ، يراکزلف ، نوچمه  نوگانوگ  ياهرنه  رد  ناناملـسم 

[73 .] دناهتشاد یکدنا  دادعت  ای  هتشادن  یبوخ  نارگراگن  ناشاقن و  نازاسهمسجم ،
یمالسا یبرع - طوطخ  اب  ییاپورا  نارگتعنص  جیردت  هب  اتسار ، نیمه  رد  تسا . هتشاد  یبوخ  رایسب  دشر  ناناملسم  نایم  رد  یـسیونشوخ 

. دنتشونیم ار  نآ  هیبش  اما  دنناوخب ، ار  نآ  دنتسناوتیمن  هکیلاحرد  دندرک ، ادیپ  ییانشآ 
تمـس هب  ار  اپورا  مدرم  رگید  يدراوم  یناگرزاب و  قوش  یمالـسا و  مولع  ذـخا  هب  ناییاپورا  يدـنمهقالع  هسدـقم ، نکاما  ترایز  هب  لیم 
[74 .] دروآ مهارف  ییاپورا  ياهنیمزرس  هب  ار  یمالسا  ياهرنه  مولع و  لاقتنا  هنیمز  تشگزاب ، رد  داد و  قوس  یمالسا  ياهنیمزرس 

بالرطصا نیرتنهک  دوب . بالرطصا  دندرب ، اپورا  هب  یمالسا  ياهملعلاراد  زا  ییاپورا  ناهوژپشناد  اهرفـس ، نیا  رد  هک  ییایـشا  زا  یکی 
هدـش هتخاس  یناهفـصا  زاسبالرطـصا  میهاربا ، نارـسپ  تسد  هب  يدـالیم  لاـس 984  رد  دوشیم ، يرادـهگن  دروفـسکآ  رد  هک  دوـجوم 

[75 .] تسا

71 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ياهقرو اب  ار  نآ  يور  هدش و  هتخاس  بوچ  زا  هک  هبطرق  رد  [ 76] انورژ ياسیلک  رد  تسا  ياهبعج  مالسا ، لیاوا  ياهيراکزلف  زا  ياهنومن 

[77 .] دراد قلعت  76 م ) 961 ق /  ) يوما تموکح  مود  هرود  ماکح  هب  هک  دناهدیناشوپ  زلف  نیا  زا  ییاهگرب  خاش و  هرقن و  زا 
هب قلعتم  یغرفم  یـسم و  یجنرب ، فورظ  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  اهنت  هدـنامن و  یقاـب  يزیچ  مالـسا  لـیاوا  ياـهيراکهرقن  ـالط و  راـثآ  زا 

[78 .] درک یسررب  ار  نادنمتورث 
طساوا رد  دندربیم . راکب  يزلف  تالآ  يزاسابیز  رد  ار  نیمیس  نیرز و  ياهراگن  شقن و  هتـسجرب ، ياهحرط  زا  ریغ  یمالـسا  نارگتعنص 
تعنـص يدـالیم ، مهدراـهچ  هدـس  ناـیاپ  رد  و  [ 79] دیـسر لاـمک  جوا  هـب  تازلف  رد  ندـناشنرز  یبوکـالط و  يدـالیم ، مـهدزاود  هدـس 

[80 .] داهن لوفا  هب  ور  تازلف  رد  ندناشنرز 
[81 .] دیدرگ رصم  رد  تعنص  نیا  ذوفن  بجوم  تخاس و  هدنکارپ  ار  هقطنم  نیا  نارگتعنص  قارع ، ياهرهش  هب  نالوغم  هلمح 

ایروتکیو و هنیجنگ  رد  اهنآ  زا  ییاههنومن  هک  تسا  يدالیم  هدراهچ  هدزیـس و  ياههدـس  هب  قلعتم  ياهتشط  اهقیربا و  رگید ، يایـشا  زا 
، يدـالیم مهدزناـپ  هدـس  رد  دوشیمن . تفاـی  اـهنآ  دـننام  اـیند  ياـجک  چـیه  رد  تسا و  یلاـع  رایـسب  اـهنآ  زا  یخرب  دراد . دوجو  تربلآ 

یناریا نارگتعنـص  زا  ياهتـسد  نینچمه  دندرک . دیلقت  انورو  زین و  ياهرهـش و  رد  عیانـص  نیا  زا  قرـشم ، اب  تراجت  هطـساو  هب  اهییایلاتیا 
. دندرک زاغآ  ار  ابیز  يزلف  يایشا  نتخاس  زین ، نکاس و 

هک توافت  نیا  اب  تسا  هدوب  اهییاپورا  يراکانیم  دـننام  یطـسو ، نورق  رد  یمالـسا  نارگتعنـص  تسد  هب  تازلف ، يور  یناـشنالط  هرقن و 
[82 .] دندرکیم رپ  گنراگنر  ياههشیش  اب  ار  شوقن  یتمیق ، تازلف  تانیئزت  ياج  هب  اهییاپورا 

72 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رد ار  دوخ  هقیلـس  قوذ و  ياهزادنا  هب  یلو  دناهتفرگیم ، يرگید  ياهاج  زا  ار  فیرظ  عیانـص  نیا  ياهحرط  زا  یخرب  ناناملـسم  دـنچره 

. دندروآیم دوجوهب  دیدج  یحرط  هک  دندادیم  تلاخد  نآ 
رواخ رد  تسا ، يرجه  مراهچ  هدس  هب  قلعتم  هک  اههزوک  نیا  زا  يدادعت  دنتشاد و  رایـسب  تراهم  یباعل  ياههزوک  نتخاس  رد  ناناملـسم 

هب تعنـص  نیا  گرزب  زکارم  زا  یکی  ير ، تسا . نآ  ناوارف  یگدـنکارپ  هدـنهدناشن  هک  هدـش  فشک  ایناپـسا  اقیرفآ و  لامـش  کـیدزن ،
[83 .] دوشیم يرادهاگن  روول  هنیجنگ  رد  هک  تسا  هدمآ  تسد  هب  اجنآ  زا  ابیز  رنه  نیا  زا  يرایسب  ياههنومن  هدمآیم و  رامش 
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زا هک  یفورظ  دندرکیم و  دیلقت  اهیناریا  زا  دشیمن ، تفای  نیمزبرغم  رد  راگزور  نآ  رد  هک  ار  ییاهلگ  یـشاقن  ییاپورا ، نارگتعنص 
[84 .] تفرگیم رارق  قشمرس  اهنآ  يارب  دمآیم ، اپورا  هب  ینامثع  تاماش و  قیرط 

[85 .] تفای هار  اپورا  هب  ناناملسم  طسوت  زین  نآ  يور  رب  يراکانیم  نیئزت و  يزاسهشیش و  تعنص 
هک ییاههچراپ  نینچمه  دناهدیمانیم . ینوتـساف  دندربیم ، سیلگنا  هب  رـصم ، رد  ناناملـسم  هیلوا  تختیاپ  طاطـسف ، زا  هک  ار  ییاههچراپ 

اپورا هب  ییایلاتیا  ناناگرزاب  طسوت  قشمد ، ینعی  زور ، نآ  یناـگرزاب  زکارم  نیرتگرزب  زا  میماـنیم  یطاـیمد  اـی  هسمد )  ) کـسمد زورما 
. تسا هدشیم  دراو 

رد [ 86 .] تـشاد جاور  رایــسب  اـپورا  رد  زین  ناریا  ياـههتفات  دوـب و  فورعم  نیداـنارگ  ماـن  هـب  اـپورا ، ياـهرازاب  رد  اداـنارگ  ياـههچراپ 
. دندرکیم تکرش  ناریا  هدش  هتفاب  یمشیربا  ياهسابل  اب  اهمناخ  اپورا ، ياهرابرد  گرزب  ياهنشج 

هدس نایاپ  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  دوجوم  نویل  روول و  نلرب ، ياههنیجنگ  رد  هزورما  ناریا  دادغب و  تفاب  یمـشیربا  ياههچراپ  زا  ییاههعطق 
. تفاییم شرتسگ  برغ  رد  اهیقرش  ياهيراکمشیربا  هنوگنیا  رازاب  زور  ره  دناهتفاب . يدالیم  مهد 

اهتدم هک  دندرک  سیسأت  یفابمشیربا  هناخراک  ناناملسم  ومرلاپ ، رصق  رد  لیسیس  هریزج  رد 

73 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رد دـشیم و  هلدابم  یقرـش  یبرغ و  يایـسآ  ياهرنه  ماگنه ، نیا  رد  [ 87 .] دـشیم رداص  اپورا  طاقن  رگید  هب  اـجنآ  زا  سیفن  ياـههچراپ 

ذوفن ریثأت و  تشاد . ترهـش  یمالـسا  يایند  مامت  رد  ناـشرنه  دـندرکیم و  وگتفگ  یبرع  هب  هک  دـندش  ادـیپ  ناناملـسم  زا  یتیعمج  نیچ 
رگیدکی زا  یبرغ  یقرش و  ياههنومن  صیخشت  زا  نف  ناسانشراک  هک  دوب  ياهجرد  هب  اپورا  رد  یمالسا  یقرـش و  ياهرنه  نیا  زا  يرایـسب 

[88 .] دندوب ناوتان 
جوا هب  یناریا  نافابیلاق  تراهم  يدالیم ، مهدزناش  هدـس  رد  دـیآیم . رامـش  هب  یگدـنز  مزاول  زا  یمالـسا و  ياهرنه  زا  رگید  یکی  یلاق 

رد تسا  یـشرف  راگزور  نآ  ياهراکهاش  زا  تسا . دـننامیب  نامز  نآ  ياهیلاق  نونکات ، یتح  نآ و  زا  شیپ  هک  ياهنوگهب  دیـسر ، دوخ 
[89 .] تسا هدوب  لیبدرا  رهش  رد  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  هربقم  رد  هک  تربلآ  ایروتکیو و  هنیجنگ 

رپ يزیمآ  گـنر  هتــسجرب و  شوـقن  اـب  ار  نآ  يور  هـک  دوـب  جاـع  سنج  زا  اـبیز  ییایــشا  تخاـس  نیملــسم ، ياـبیز  ياــهرنه  رگید  زا 
یلو دنراد  تهابـش  مه  اب  ایـشا  نیا  ًارهاظ  دراد . دوجو  رگید  ياهاج  سیراپ و  ندنل ، رد  اهيراکجاع  نیا  زا  ییاههنومن  [ 90 .] دندرکیم

[91 .] دراد قرف  رگیدکی  اب  بلغا  تسا ، اهنآ  يور  رب  هک  ياهتسجرب  شوقن 
هدش هتخاس  یهوک  ّرُد  زا  دراد و  رارق  زین  كرام و  تنس  هنیجنگ  رد  نونکامه  هک  تسا  یقیربا  یمالسا ، ياهيراکهدنک  نیرتهب  زا  یکی 

[92 .] تسا هدش  هتشون  نآ  رب  رصم ، رد  یمطاف  هفیلخ  نیمود  زیزع ،»  » مان هک  تسا  یخیرات  تهج  زا  نآ  رتشیب  تیمها  تسا .
تازلف و يراکشارت  رنه  داد ، رارق  دوخ  ریثأـت  ذوفن و  تحت  ار  ناـییاپورا  تفاـی و  لاـقتنا  برغ  هب  هک  نیملـسم  ياـبیز  ياـهرنه  رگید  زا 

[93 .] تساهبنارگ ياهگنس 

74 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هلیـسوهب مهدزناپ  هدـس  زا  پاچ  تعنـص  هچرگ  تسا . یطـسو  نورق  ناناملـسم  زا  زین  باتک  یفاحـص  پاچ و  ساـسا  تسا ، ملـسم  هچنآ 

. تشاد يرایسب  نارادفرط  میدق  رد  یگنس  پاچ  یلو  دش ، لیمکت  ناییاپورا 
هدس رد  دنداد . همادا  ار  نآ  ایلاتیا  رد  ًادعب  دش و  هتخاس  ایناپـسا  لیـسیس و  رد  ناناملـسم  طسوت  اپورا  رد  يزاسذـغاک  ياههناخراک  نیلوا 

[94 .] تفر رامش  هب  راک  نیا  یساسا  داوم  زا  ذغاک  تفای ، شرتسگ  باتک  پاچ  هک  یماگنه  مهدزناپ ،
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نیا زا  دـندروآ . دوجوهب  يدـیدج  ياهحرط  یمالـسا ، يابیز  ياهرنه  رد  رکفت  هجیتن  رد  ییاـپورا  نادـنمرنه  مهدزناـش ، هدـس  زاـغآ  رد 
[95 .] تسا هدوب  یمالسا  ياههنومن  يور  زا  نانآ  ياهرنه  هزادنا  هچ  ات  هک  ددرگیم  مولعم  اهیشاقن ، اهحرط و  رگید  اهحرط و 

، هدوب موسرم  اپورا  رد  باتک  دـلج  هشوگ  ای  هیـشاح  دـلج و  ياهذـغاک  يور  رب  هک  يداب  ربا و  تیرمرم و  ياـهحرط  مهدـجه ، هدـس  رد 
. تسا هدش  هتفرگ  یمالسا  یقرش و  عبانم  زا  ًامیقتسم 

یمالسا للم  یشاقن 

هدشن رادروخرب  ینادـنچ  تفرـشیپ  زا  تیدودـحم ، تلع  هب  مالـسا  رد  یـشاقن  رنه  هک  دـنرواب  نیا  رب  نیمزبرغم  نادنمـشناد  زا  يرامش 
یمهم ياهتفرـشیپ  مه  شخب  نیا  رد  نایناریا ، هژیوهب  ناناملـسم  تسین و  قداص  ناناملـسم  همه  دروم  رد  هیرظن  نیا  هکیلاـحرد  تسا ،

[96 .] دناهدرک
ندـمت هدـنامیقاب  راثآ  زا  اما  دـشیم ، هدرمـش  هورکم  ناناملـسم  دزن  هدـنز  تادوجوم  ناـسنا و  تروص  ندیـشک  لاوقا ، یخرب  ساـسا  رب 

ياهیشاقن یمالسا ، هرود  لیاوا  رد  دلونرآ ، داقتعا  هب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  نامز  رذگ  اب  رما  نیا  دوشیم ، مولعم  یمالسا 
ینارود هب  قلعتم  دزاسیم  ققحم  ار  ذوفن  مئالع  هدوب و  هجوت  لباق  هک  يراثآ  اما  تسا ، هدرکن  یبرغ  ياهیـشاقن  رد  یناوارف  ذوفن  یقرش 

[97 .] دناهتشاد طلست  هنارتیدم  ياهبآ  رب  ناناملسم  هک  تسا 

75 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هقیلس قوذ و  رادومن  هک  يرتشیب ، يابیز  ياهرنه  عیانص و  ایشا و  یبیلص ، ياهگنج  هرود  رد  نایحیسم  ناناملسم و  رتشیب  سامت  لیلد  هب 

، دیدرتیب هک  تسا  هدوب  اهرنه  هنوگنیا  دتسوداد  یناگرزاب و  زکارم  زا  ازیپ  اونج و  زین ، ياهرهـش و  دیدرگ و  اپورا  دراو  دوب ، ناناملـسم 
. تسا هدوبن  ریثأتیب  نیمزبرغم  یشاقن  رد  دوخ  بلاج  ياهراگن  شقن و  اب  ابیز  يایشا  نیا 

نآ رد  جـیار  نوگانوگ  ياهسابل  اهشرف و  ریواصت  تفرگیم ، رارق  برغم  ناشاقن  دـیلقت  نیـسحت و  دروم  رتشیب  هک  يرگید  ياهزیچ  زا 
[98 .] دوب هرود 

تسا و دوجوم  هسنارف  روول  هنیجنگ  رد  هک  تسا  یماج  هدـش ، یـشاقن  نآ  رب  یناسنا  تروص  هک  یمالـسا  ياهماج  نیرتروهـشم  زا  یکی 
[99 .] دندادیم دیمعت  لسغ  نآ  اب  هسنارف  رد  ار  ناکدوک  اهتدم  هک  تسا  یئولنس »  » ماج هب  فورعم 

اب يریرح  تاماقم  هنمد و  هلیلک و  رد  ياهناسفا  تاناویح  سونیلاج ، سدیروکـسوید و  تافیلأت  هارمه  دـعب ، هب  يدالیم  مهدزاود  هدـس  زا 
نیا تسا . اـهنآ  زا  رترب  یهاـگ  دـسریم و  یبرغ  ياهیـشاقن  ياـپ  هب  يزیمآگـنر  یـشاقن و  تردـق  تهج  زا  هک  هدـش  ریوصت  یـشوقن 

[100 .] تسا رادروخرب  یناوارف  شزرا  زا  یطسو  نورق  رد  یمالسا  ندمت  گنهرف و  خیرات  رظن  زا  روتاینیم ، ياهیشاقن  اههخسن و 

یمالسا للم  یقیسوم 

فالتخا هک  یماگنه  تسا . هتـشادن  دوجو  برغ  یقیـسوم  ناناملـسم و  یقیـسوم  نایم  یتوافت  نادنچ  يدالیم ، مهد  هدـس  نایاپ  زا  شیپ 
نانوی و کبـس  زا  دنتـسبیم و  راکب  ار  سروغاثیف  سایقم  بتکم ، ود  ره  هک  تسا  هدوب  ياهرود  دوب ، كدـنا  ییاپورا  یقرـش و  یقیـسوم 

تشاد رارق  یقرش  مور  ناریا و  یقیسوم  ریثأت  تحت  بارعا  یقیسوم  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  تسا ، ملـسم  هچنآ  دندرکیم . هدافتـسا  هیروس 
هرابود سروغاثیف  ياهماگ  دش ، ادیپ  یقیـسوم  نازوا  رد  هک  يدیدج  تارییغت  هب  هجوت  اب  دندربیم . راکب  ار  سروغاثیف  سایقم  ود  ره  هک 

[101 .] دش لوادتم 
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76 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
فیلأت یقیـسوم  ملع  رد  زین  ییاهباتک  دـیدج ، ياهگنهآ  نتخاس  دـیدج و  یقیـسوم  تالآ  عارتخا  رب  نوزفا  ناملـسم ، نانادیقیـسوم 

. دشیم هدافتسا  هریغ  لهُد و  جنس ، قوب ، انرُس ، زا  گرزب  تاعامتجا  ای  یماظن  ياهکیزوم  رد  لاثم  روطهب  [ 102 .] دندرک
رارق یقیـسوم  ياـهگنهآ  ریثأـت  تحت  تاـناویح  یخرب  یتـح  تسا و  رثؤـم  ضارما  هجلاـعم  رد  یقیـسوم  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  یخرب 

بابُر و عرتخم  یقیسوم و  ناگدنـسیون  زا  یباراف  هکنانچ  دناهدوب ؛ یقیـسوم  تاودا  هدننک  لماک  عرتخم و  بارعا ، اهیناریا و  دنریگیم .
ار نونغرا  يرجه  مجنپ  هدـس  رد  دـجملا  وبا  ضاـیبلا و  دـندرک . عارتخا  ار  ین  ناناملـسم  يرجه ، موس  هدـس  زاـغآ  رد  تسا . هدوب  نوناـق 

مان هب  یباتک  هرود  نیا  رد  زین  یمزراوخ  دمحا  نب  دمحم  درک . عارتخا  ار  شوگراهچ  روتنـس  يومرا  نمؤملا  دبع  نیدلا  یفـص  دنتخاس و 
یقیـسوم رد  مثیه  نب  نسح  انیـس و  نبا  یباراف ، زا  سپ  تسا . هدرک  لح  ار  یقیـسوم  لئاسم  یخرب  نآ  رد  هک  درک  فیلأت  مولعلا  حـیتافم 

[103 .] دوریم رامش  هب  یقیسوم  ناگدنسیون  یناوارف  هرود  يرجه  مشش  هدس  دنرادربمان .
، دـنه زا  رتشیب  اما  تفای ، شرتسگ  ناتـسودنه  ات  ایـسآ  زا  تساهبنارگ و  مهم و  رایـسب  دـناهداد ، هئارا  یقیـسوم  ناهج  هب  ناناملـسم  هچنآ 

. دوب اپورا  رد  نآ  ذوفن 
یمهم عبانم  یلو  دیدرگ ، همجرت  نیتال  هب  اهنآ  زا  یخرب  دش و  هتشون  ناناملسم  ملق  هب  یقیـسوم  رد  یناوارف  ياهباتک  یطـسو ، نورق  رد 

. دشر نبا  انیس و  نبا  یباراف ، ياهباتک  نیتال  همجرت  زج  هب  تسین ؛ تسد  رد 
. دربیم مان  مه  انیـس  نبا  زا  دـنکیم و  رکذ  سدـیلقا  سویملطب و  اب  ار  یباراف  مان  یقیـسوم ، هرابرد  دوخ  باتک  زا  یـشخب  رد  نکیب  رجار 

باتک زا  لصف  کی  يوارم  مورگ  دننکیم . لقن  ار  انیس  نبا  باتک  زا  ییاهشخب  دوخ ، یقیـسوم  باتک  رد  زین  تربلگنا  نتگنیدا و  رتلاو 
. تسا هداد  صاصتخا  یباراف  هب  ار  اکیزوم  مان  هب  دوخ 

وکنارف و سپـس  درک و  فصو  ار  نآ  يدـنک  ادـتبا  هک  دوب  نوزوم  یقیـسوم  دـندرک ، هضرع  ناـهج  هب  ناناملـسم  هک  يزیچ  نیرتگرزب 
راکب ار  یقیسوم  نیا  ياهماگ  نازوا و  شنادرگاش 

77 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ار یقیسوم  تاودا  تالآ و  رتشیب  دندرکیم و  هدافتسا  هدش  دای  یقیسوم  ياهرحب  نازوا و  زا  يرجه  موس  هدس  رد  زین  اهییایناپسا  دندرب .

[104 .] دندرک دراو  اپورا  هب  ناناملسم 

یمالسا يرامعم 

زا سابتقا  اپورا ، رد  ار  یغانج )  ) یتوگ ياهقاط  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  دناهدوب . راذگریثأت  اپورا  يرامعم  نف  رد  ناناملـسم  دـیدرتیب ،
[105 .] دناهدروآ دوجوهب  ایلاتیا  لیسیس و  رصم ، رد  يدالیم  مهد  هدس  رد  ار  اهقاط  هنوگنیا  اهنآ  هک  دندقتعم  دننادیم و  ناناملسم 

يراـمعم هک  تسا  نیا  تیمها  لـباق  هتکن  تاـحوتف ، زاـغآ  رد  يراـمعم  زا  بارعا  یعـالطایب  رب  ینبم  ناـققحم  یخرب  داـقتعا  دوـجو  اـب 
زاتمم يرامعم  ياهکبـس  رگید  زا  ار  نآ  هک  دراد  ییاهیگژیو  هتفرگ ، همـشچرس  ینوگانوگ  عبانم  زا  هکنآ  اب  نورق ، ماـمت  رد  یمالـسا 

رد هدش  هتخاس  هنیدم ، یمیدق  دجـسم  تسا . هدوب  اهرـصق  دجاسم و  دـندرک  انب  ناناملـسم  زاغآ  رد  هک  ییاهنامتخاس  نیتسخن  دـنکیم .
نیملسم هدش  هتخاس  دجاسم  ياههنومن  زا  يدالیم )  842  ) هرهاق طاطسف  رد  يدجسم  و  يدالیم )  639  ) هفوک دجسم  يدالیم ، لاس 622 

[106 .] دنتسه
، رمع دجـسم  کیدزن  رد  يدالیم ، لاس 639  رد  نیملـسم  تسد  هب  سدقملاتیب  حـتف  زا  سپ  يدالیم ، متفه  هدـس  ياهلاس  نیـسپاو  رد 

انب يدالیم  متشه  هدس  لوا  ياهلاس  رد  هک  قشمد  گرزب  دجسم  هرخصلا ، ۀبق  زا  سپ  دش . هتخاس  هرخصلا  ۀبق  مان  هب  هوکـشاب  ینامتخاس 
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هتخاس هیروس  رد  هک  ییاـهاسیلک  زا  هتـسد  نآ  ریثأـت  تحت  نآ  ناـمتخاس  تسا  نکمم  هک  تسا  نیملـسم  مهم  ياـهنامتخاس  زا  دـیدرگ 
[107 .] دش هتخاس  زامن  هب  مدرم  ندناوخارف  يارب  هک  دوب  ياهرانم  نیتسخن  قشمد  دجسم  هرانم  دشاب . هتفرگ  رارق  هدش ،

هک دراد  حانج  هدزاود  هک  تسا  یمالـسا  گرزب  دجاسم  زا  دـیدرگ ، زاغآ  يدالیم  زا 786  نآ  يانب  هک  ایناپسا  رد  هبطرق  گرزب  دجـسم 
ره دنوشیم . ادج  يرگید  زا  ییاهلاله  هلیسوهب  مادک  ره 

78 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رد یقیمع  بارحم  هک  تسا  مالـسا  یخیرات  ياهانب  زا  ارماـس  گرزب  دجـسم  [ 108 .] دـنایمور لصا  رد  هک  دراد  نوتـس  تسیب  زین  حانج 

ياهیگژیو اب  تسا  يدـجاسم  هلمج  زا  زین  هرهاـق  رد  نولوط  نبا  دجـسم  [ 109 .] تسا هدـش  هطاحا  ناویا  دـنچ  اـب  دراد و  رارق  نآ  نحص 
[110 .] نیرهنلا نیب  نهک  دجاسم 

نایحیـسم یبیلـص ، ياهگنج  رد  دـش و  انب  ناناملـسم  تسد  هب  يرایـسب  یماظن  ياههعلق  يدـالیم ، مهدزاود  مهن و  ياههدـس  هلـصاف  رد 
ناناملسم زا  ار  [ 111 «] نشیلوکیچام  » مان هب  ییاههرگنک  نتخاس  ناییاپورا  روطنیمه  دـنتخومآ . ناناملـسم  زا  ار  نآ  ینامتخاس  ياهحرط 

. درک ادیپ  يرگید  تروص  سیلگنا  هسنارف و  ياههعلق  اهرصق و  نتخاس  رد  اههرگنک  نیا  مهدراهچ  هدس  رد  دنتفرگارف .
يدالیم مهدزیس  نرق  زا  سپ  یمالسا  يرامعم  ياههنومن  زا  رصقلا )  ) رازاکلا ءارمحلا و  رصق  دننام  یمهم  فورعم و  ياهرصق  ایناپسا ، رد 

فرط زا  هنوگچ  هک  دـنهدیم  ناـشن  هلطیلط ، رد  یمیدـق  ياـههسینک  و  هیلیبـشا )  ) ـالیوس رد  نیطبارملا  خاـک  ياـیاقب  دـنیآیم . رامـش  هب 
[112 .] تفای شرتسگ  ایناپسا  رد  یبرغم  کبس  شکارم ،

ياهدبنگ عون  دمآرد . ینوگانوگ  روص  هب  درک و  يریگمشچ  تفرشیپ  ینامتخاس ، حرط  کبس و  رد  یطـسو  نورق  رد  دجاسم  نامتخاس 
مهدراهچ و ياههدس  رد  ناناملسم  ياههرانم  نتخاس  کبس  اما  تسا ؛ هتشادن  اپورا  ددجت  رصع  ياهدبنگ  رد  يذوفن  یمالسا )  ) نساراس

مین یبـسا ، لـعن  رادكون  رودـم و  ياـهلاله  درک ، تفرـشیپ  یمالـسا  يراـمعم  هک  هنوگناـمه  تسا . هدوب  لوـمعم  اـیلاتیا  رد  مهدزناـپ 
نیئزت ناولا  ياههشیـش  اب  هک  دـش  لومعم  ییاـههرجنپ  نینچمه  دـیدرگ . لوادـتم  زین  یناریا  ماـن  هب  لـاله  یعون  يزکرم و  ود  ياهریاد و 

زا شیپ  یگنس  ياهنامتخاس  ریثأت  زا  هتـشذگ  دوب . هدشن  لوادتم  اپورا  رد  ناولا  ياههشیـش  زا  هدافتـسا  نامز  نآ  رد  هکیلاحرد  دشیم ،
زا دـیاب  ار  رادكون  ياهلاله  نتخاـس  اـپورا ، ياطـسو  نورق  ياـهنامتخاس  رد  ناریا  يرجآ  ياـهيرامعم  هیروس و  ناتـسنمرا و  مالـسا 

. تسناد ناناملسم  ياهيروآون 

79 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمالسا ندمت  دوکر  ینوریب  ینورد و  للع  مراهچ : لصف 

هراشا

81 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
میـسقت ینورد  ینوریب و  للع  هب  ناوتیم  ار  یمالـسا  ندمت  رد  دوکر  تسا . یمالـسا  ندمت  ییافوکـش  زا  لوا  هرود  رد  دوکر  زا  دوصقم 

: درک

ینورد للع  فلا )
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دادبتسا . 1

هراشا

هک تسا  نآ  تغل  رد  دادبتـسا  : » دـیوگیم برع  دنمـشیدنا  یبـکاوک  ناـمحرلا  دـبع  تسا . ندوب » يأردوخ   » ياـنعمهب تغل  رد  دادبتـسا 
کی ندرک  فرصت   » یسایس ظاحل  زا  ار  دادبتـسا  يو  [ 113 «.] دیامن افتکا  شیوخ  يأر  رب  تسا ، تروشم  هتـسیاش  هک  يراک  رد  صخش 

. دنادیم تساوخزاب »...  زا  سرت  نودب  یتلم  قوقح  رد  یعمج ...  ای  رفن 
ساسا نآ  رد  هک  یماظن  درادن ؛ یتیلوئـسم  دهعت و  هنوگچـیه  تلم ، لباقم  رد  تلود  سأر  رد  صخـش  هک  تسا  یماظن  مزلتـسم  دادبتـسا 

[114 .] درادن ییاوتحم  انعم و  يدادبتسا ، ماظن  رد  هطباض  نوناق و  تاحالطصا  تسا ؛ ینوناقیب  رب  تموکح 

دادبتسا ياهدمایپ 

هب دوشیم . دای  دادبتسا  هرود  ناونعهب  اهنآ  زا  هک  میتسه  یفلتخم  ینامز  ياهههرب  دهاش  يرـشب ، ندمت  خیرات  زا  ياهرود  رـصع و  ره  رد 
هک دندقتعم  دنهدیم و  میمعت  عماوج  یمامت  هب  ار  هدیدپ  نیا  زین  رگید  یخرب  تسا و  یقرش  عماوج  صتخم  رتشیب  دادبتـسا  یخرب ، هدیقع 

رد يروشک  ره 

82 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. تسا هدرک  مرن  هجنپوتسد  ناهاشداپ  دادبتسا  اب  دوخ ، خیرات  زا  ییاههرود 

يدرف قوقح  نتفر  نیب  زا  نآ ، بیسآ  نیرتمک  هک  دراد  رارق  درف  کی  ياههقیلـس  قیالع و  ریثأت  تحت  لئاسم  همه  يدادبتـسا ، هعماج  رد 
. تسا

ناوتیمن دریگب ، لکـش  دبتـسم  ياورنامرف  هدارا  همه ، زا  رتمهم  دادبتـسا و  رب  ینتبم  فلتخم  لـماوع  ریثأـت  تحت  زیچ  همه  یتقو  نیارباـنب 
زا هعماج  کی  میـشاب . هعماج  نآ  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، يداـصتقا ، طـباور  هلمج  زا  یعاـمتجا  تـالماعت  تفرـشیپ  دـشر و  رظتنم 

ناوتیمن هدزدادبتسا  عماوج  رد  سپ  دشاب . هتشاد  دشر  يارب  ار  مزال  ياضف  طیارش و  هک  دباییم  هعـسوت  یتروص  رد  اهنت  یگنهرف  ظاحل 
درواتسد نآ  دیآ ، تسد  هب  مه  یتفرشیپ  ياهنیمز  رد  ًالامتحا  رگا  دنک و  ادیپ  شرتسگ  دبای و  هعسوت  هعماج  نآ  گنهرف  هک  تشاد  راظتنا 

. دوشیمن ظفح  یتسرد  هب 

یمالسا عماوج  رد  دادبتسا 

ییاهدنبودیق هیلک  زا  اهناسنا  يزاساهر  یهالا ، نید  نیا  هدمع  فده  دروآ . دوجوهب  رـشب  هشیدـنا  رد  یگرزب  لوحت  مالـسا ، نید  روهظ 
تروشم یقرتم  لصا  رب  ار  تموکح  يانب  فلاخم و  ندوب  يأردوخ  اب  مالـسا  هدـش . هدـیچیپ  وا  ياـپ  تسد و  رب  ناـمز  لوط  رد  هک  تسا 

افلخ نایوما ، ندمآ  راک  يور  ات  زین  ناشیا  زا  سپ  دندرکیم . تروشم  دوخ  باحـصا  اب  لئاسم  رتشیب  رد  زین  ص )  ) ربمایپ تسا . هداد  رارق 
هتفرگ رظن  رد  یـسک  يارب  یتازاـجم  رگا  یتـح  دـندومنیم و  تعاـطا  ینورد  تیاـضر  لـیم و  اـب  مدرم  هک  دـندرکیم  راـتفر  ياهنوـگهب 

. دندرکیم ارجا  ار  روتسد  اهنآ  زا  يوریپ  اب  دشیم ،
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. تفر نـیب  زا  تموـکح  لـمحت  ارادـم و  تسایـس  تفاـی و  یـساسا  رییغت  لـئاسم  زا  يرایـسب  هـیما ، ینب  ندیـسر  تردـق  هـب  ناـمز  زا  اـما 
هجنکـش يریگتخـس و  هب  ور  نیا  زا  دـنرادرب ، شروـش  هب  تسد  اـهنآ  دـنهد ، يدازآ  مدرم  هب  رگا  هک  دنتـشاد  میب  هیواـعم  نارازگراـک 

دندرکیم هلباقم  يو  اب  هک  یـصاخشا  دـش و  لامعا  هجنکـش  يریگتخـس و  هک  دوب  هیواعم  نارود  رد  رابنیتسخن  دـنتخادرپ . ناناملـسم 
[115 .] دندش رفیک  ریگتسد و 

لتق داجیا  زا  هرود  نیا  يافلخ  دوب . يوما  نارود  دادبتـسا  زا  رتمیخو  اهنآ ، زا  یخرب  هژیوهب  یـسابع ، ياـفلخ  نارود  دادبتـسا  عومجم  رد 
هب  اهتسایس  هنوگنیا  دندوبن و  راذگورف  دوخ  نافلاخم 

83 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دروآیم لابند  هب  ار  یمومع  یتیاضران  نامز  رورم 

هدیدپ نیا  اب  عماوج  زا  يرایسب  زین  نونکامه  یتح  تخاس و  روصحم  یـصاخ  یخیرات  هرود  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ياهدیدپ  دادبتـسا 
نادنمـشیدنا ناخروم و  هجوت  دروم  هک  دنکیم  ادیپ  ار  دوخ  صاخ  عون  لکـش و  دادبتـسا  یخیرات ، ياهههرب  زا  یخرب  رد  اما  دناهجاوم .

ناهاش دادبتـسا  میظع ، يروتارپما  نیا  طوقـس  هدـمع  لماوع  زا  یکی  هک  دـهدیم  ناشن  یناـمثع  يروتارپما  یـسررب  اًـلثم ، دریگیم : رارق 
. تسا هدوب  مدرم  یتیاضران  ینامثع و 

يارب لماک  روطهب  تیطورـشم  بالقنا  مدرم و  مایق  هک  تسا  نآ  هدـننک  نایب  تیطورـشم  نارود  رد  هژیوهب  ناریا ، خـیرات  لیلحت  هیزجت و 
. تسا هتفرگ  تروص  نوناق  ساسا  رب  لداع  تموکح  لیکشت  دادبتسا و  ملظ و  هب  ندیشخب  نایاپ 

ندمت گنهرف و  طاطحنا  رد  هدمع  لماوع  زا  یکی  هدیدپ  نیا  دـشاب ، هدـش  رادـیدپ  هک  ینامز  هرود  ره  رد  دـشاب و  هچره  دادبتـسا  تلع 
. تسا هدوبن  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یمالسا  ندمت  گنهرف و  هک  تسا 

يارب يرتدعاسم  رتسب  هعماج  هزادنا  نامه  هب  هدوب ، رتمک  ناهاش  دادبتـسا  هزادـنا  ره  هک  دـهدیم  ناشن  یمالـسا  ندـمت  یخیرات  یـسررب 
. تسا هدروآیم  تسد  هب  ندمت  گنهرف و  هعسوت  دشر و 

ییارگایند . 2

هراشا

. دنتسه يریپ  فعـض و  یناوج ، دشر ، شیاز ، فلتخم  ياههرود  رمع و  ياراد  ناسنا  کی  دننامه  اهتموکح  هک  دوب  دقتعم  نودلخ  نبا 
: دنراذگیم رس  تشپ  ار  هلحرم  جنپ  ًالومعم  طاطحنا  لاوز و  هلحرم  ات  شیادیپ  نامز  زا  اهتلود  هک  دوب  دقتعم  يو 

وا يزاـتهکی  ییأردوـخ و  زا  یعوـن ، هب  هک  یموـق  ياهدـنویپ  زا  يریگهرهب  اـب  اورناـمرف  درف  دراد و  ماـن  يزوریپ  هلحرم  تـسخن ، هـلحرم 
. دروآیم تسد  هب  ار  تردق  دنکیم ، يریگولج 

. دروآرد دوخ  راصحنا  هب  ار  تردق  یهدنامرف ، تیبثت  اب  ات  دنکیم  یعس  مود ، هلحرم  رد 
لمجت و هلحرم  نیا  رد  دوشیم . دـنمهرهب  تردـق  هکیرا  رب  هیکت  شمارآ  یگدوسآ و  يایازم  زا  یگماـکدوخ  ظـفح  اـب  موس ، هلحرم  رد 

هبون هب  دننزیم و  ندش  رگناوت  تورث و  يروآعمج  هب  تسد  تموکح  ناراکردناتسد  نایفارطا و  ناوریپ ، دوشیم و  رادـیدپ  یگدوسآ 
دوخ
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مکاح هقبط  تاهجوت  هیاس  رد  اهشناد  ابیز و  ياهرنه  عیانص ، دسریمارف . يداصتقا  قنور  نارود  دنریگیم . شیپ  رد  ار  یلمجت  یگدنز 
شیاسآ و زا  اهناسنا  نآ  رد  دـسریمارف و  ییاسآنت  تحارتسا و  نامز  نارود ، نیا  رد  دـنراذگیم . تفرـشیپ  هب  ور  دـنوشیم و  قیوشت 

. دسریم نایاپ  هب  تلود  لماکت  هلحرم  نیتسخن  تمسق ، نیا  رد  دنوشیم . رادروخرب  ناهج  ياهتذل 
يارب ناینیـشیپ  هکنیا  زا  لفاغ  دننکیم ؛ دیلقت  یگدـنز  ياهتذـل  زا  يدـنمهرهب  رد  دوخ  ناینیـشیپ  زا  ایاعر  نامکاح و  مراهچ ، هلحرم  رد 
ندمت نوگانوگ  يایازم  اهنآ و  قرب  قرزرپ و  یلمجت و  یگدنز  هک  دننکیم  رکف  اهنآ  دناهدرک . هزرابم  هزادـنا  هچ  ات  اهتذـل  نیا  هب  لین 

هب اًلماک  دوشیم و  يداع  اهنآ  يارب  یناسفن  ياهشهاوخ  ياضرا  شیاسآ و  لمجت ، تشاد . دهاوخ  دوجو  دـبا  ات  هتـشاد و  دوجو  هشیمه 
، دـنک لالتخا  داجیا  اهنآ  یبایماک  رد  تسا  نکمم  هک  یلماوع  ربارب  رد  دـنوشیم و  یکتم  دـندوب ، هدرک  لیـصحت  ناینیـشیپ  هک  ییاهزیچ 

. دنتسه ناوتان 
، لمجت ییاسآنت و  هب  تداـع  دوشیم . زاـغآ  ریذـبت  فارـسا و  هلحرم  نیرخآ  هداـهن ، لاوز  طاـطحنا و  هب  ور  تموکح  مجنپ ، هلحرم  رد 

ینورد لالحمضا  ای  ینوریب  مجاهت  رثا  رد  هدش ، تسـس  اًلماک  تموکح  هجیتن ، رد  دروآیم و  راب  هب  ار  یقالخا  داسف  ینامـسج و  فعض 
[116 .] دوریم نیب  زا  ود ، ره  زا  یبیکرت  ای 

هیما ینب  هرود  رد  لمجت  ییارگایند و  زاغآ 

ریذـبت و فارـسا و  عون  ره  زا  اًـلماک  هک  دوب  هدرک  میظنت  ياهنوگهب  ار  دوخ  یگدـنز  هویـش  مالـسا ، روآماـیپ  ناونعهب  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
عورش اب  اما  درکیم . زیهرپ  لمجت  عون  ره  زا  دوب و  هعماج  دارفا  نیرتيداع  دننامه  وا  كاشوپ  نکـسم و  كاروخ و  دشاب . رود  هب  لمجت 

. دش نیتسار  مالسا  زا  ناناملسم  يرود  هب  لمجت ، ییارگایند و  نایوما ، تفالخ 
يربارب و لـصا  نتـشاذگ  اـپ  ریز  اـب  اـهنآ  دـنداد . شرتـسگ  نید  ماـن  هب  ار  نآ  دـندروآ و  دوـجوهب  نید  رد  یفلتخم  ياهتعدـب  هیما  ینب 
، اهیشایع فرص  ار  یمالـسا  تلود  ياهدمآرد  زا  يرایـسب  نایوما  دنتخادرپ . مجع  رب  برع  يرترب  هشیدنا  جیورت  هب  مالـسا  رد  تاواسم 

[117 ،] تیاهن رد  یمومع و  یتیاضران  شیازفا  بجوم  دوخ ، رما  نیمه  هک  دنتخاسیم  للجم  ياهانب  اهخاک و  تخاس 
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. دندرک ادیپ  هباشم  تشونرس  دنتخادرپ و  اههویش  نیمه  موادت  هب  زین  سابع  ینب  اهنآ  زا  دعب  دش . هلسلس  نیا  لالحمضا 

ظاحل زا  هک  دندروآیم  تسد  هب  یتفگنه  لاوما  دـندوب و  یمالـسا  کلامم  رایتخالامات  ياورنامرف  ناریما ، نایلاو و  يو ، زا  دـعب  هفیلخ و 
درک و ضارتـعا  هیواـعم  رخاـف  ياـهسابل  هب  مود  هفیلخ  راـبنیتسخن  دـندوبر . مور  ناریا و  ناـهاشداپ  زا  ار  تقبـس  يوگ  ننفت ، لـمجت و 

[118 [»؟! ياهدیشوپ سابل  ناریا ، هاشداپ  يرسک ، دننام  هیواعم ! : » تفگ
دبع نب  ماشه  راگنوشقنرپ  ریرح  سابل  رازه  هدزاود  هکنانچ  دندیدنـسپیم ، ار  راگنوشقنرپ  رادلگ و  ریرح  ياههچراپ  هیما  ینب  يافلخ 

هب هدـش  دراو  کلهم  تابرـض  زا  یکی  هک  تخاس  دوخ  رّخـسم  ار  ناناملـسم  یبلطتحار ، لـمجت و  هنوگ  نیدـب  تسا . فورعم  کـلملا 
[119 .] تسا هدوب  لماع  نیمه  ناناملسم ،

نیتسار مالسا  زا  ندش  رود  رجحت و  . 3
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هشیدـنا و هزوح  رد  رجحت  تسا . یلاعتم  یقیقح و  ياـهشزرا  گـنهرف و  ندـیباتنرب  دومج و  يریذـپانلوحت ، ییاتـسیا ، ياـنعمهب  رجحت 
. دوریم رامش  هب  دوکر  لماوع  زا  یکی  رجحت  دراد . مان  دومج  دوش ، رهاظ  راتفر  شیارگ و  هنیمز  رد  رگا  دهدیم و  خر  رکفت 

يرظن تبثم  لماعت  داجیا  ینید و  هشیدنا  ییافوکش  رد  يدج  عنام  یعقاو و  تداعـس  لامک و  هب  شیارگ  قح و  شریذپ  مدع  تلع  رجحت 
. تسا تشیعم  ریدقت  یتح  تسایس و  تیریدم و  تموکح ، تمکح ، تفرعم ، تقیقح ، اب  یلمع  و 

: تسا هدشدای  تقیقح  تخانش  يارب  یعنام  ای  هلحرم  ناونعهب  رجحت  زا  ینآرق  میهافم  رد 
نوچمه دش ؛ تخـس  هعقاو  نیا  زا  دـعب  امـش  ياهلد  سپـس  [ 120 [؛...  ًةَوْسَق ُّدَـشَأ  َْوأ  ِةَراَـجِْحلاک  یهَف  کـِلَذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکبوـُُلق  ْتَسَق  َُّمث 

! .... رتتخس ای  گنس ،
تائاضتقا  اب  دروخرب  رد  ریذپانفاطعنا  هتفایبوسر و  هتسب ، ياههزومآ  زج  مالسا  زا  نارجحتم 
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دـکار و هراومه  دنتـسین و  دوخ  لعف  رکف و  يرگنزاب  یـسانشزاب و  ياریذـپ  زگره  دـنرادن و  اهلومحم  عوضوم و  رییغت  ناکم و  ناـمز و 

[121 .] دنریذپان لوحت 
: دسیونیم هلئسم  نیا  دروم  رد  يرهطم  داتسا 

عون کی  هک  ییاهنایرج  تشاذگ ؛ تلاهج  ای  طارفا  ار  ناشمان  دـیاب  هک  تسا  هدـمآشیپ  مالـسا  يایند  رد  يرکف  ياهنایرج  يرـسکی 
هک تسا  هدـمآشیپ  مالـسا  يایند  رد  يرگید  يرکف  ياهنایرج  اًـلباقتم  تسا . هدوب  ینید  روما  رد  اـجیب  فرـصت  لـخد و  يراـکطارفا و 

ار یلدتعم  نایرج  دشاب و  دقتعم  نآرق  میلعت  هب  دیاب  ناملـسم  دوب - هتـشذگ  هب  طوبرم  همه  یلو  تسا - هدوب  دومج  يوردـنک و  طیرفت و 
[122 .] دنک یط 

رد دناهدوب و  یشیدنادومج  راتفرگ  تدشهب  هک  دنکیم  ییاسانش  ار  یلک  نایرج  هس  فرحنم  يرکف  ياهنایرج  لیلحت  هیزجت و  اب  ناشیا 
: دناهدومن افیا  يرثؤم  شقن  رجحت  جیورت 

 » هیرظن هک  ینایرج  . 1
هللا  باتک  اُنبسح 

ترتع ندنام  روجهم  يرکف و  فارحنا  داجیا  رد  هورگ  نیا  تامادقا  دناهدرک . حرطم  دوخ  یسایس  یتموکح و  دصاقم  هب  ندیسر  رد  ار  « 
. دوب رثؤم  ص )  ) يوبن هریس  تنس و  ياوزنا  و 

 » نآ ربارب  رد  هک  ینایرج  . 2
انرابخا انثیداحا و  اُنبسح 

. دنتشادزاب یتایح  لیصا و  ياههزومآ  فراعم و  زا  ار  هعماج  دندش و  رجنم  میرک  نآرق  نتخاس  روجهم  هب  دندرک و  حرط  ار  « 
 » راعش دندرک و  حرطم  ار  ینآرق  ياههزومآ  ندوب  ینتفایانتسد  يریذپانتفرعم و  هلئسم  سدقت ، بلاق  رد  هک  ینایرج  . 3

ِبابرالا  بر  بارتلا و  نیا 
[123 .] دناهدیمان هلّطعم »  » ار نانآ  دیماجنا . يرکف » لیطعت   » هب نانآ  « 

ود هک  دـید  میهاوخ  میزادرپب ، قیقحت  هب  یمالـسا  عماوج  فلتخم  ياههرود  یگنهرف  يرکف و  ياهنایرج  خـیرات  رد  رگا  ساـسا ، نیا  رب 
، رگید فرط  زا  یعیـش  هشیدـنا  هزوح  رد  يرگيرابخا  نایرج  فرط و  کی  زا  نایلیعامـسا  نایلبنح و  هدیدبیـسآ  بویعم و  يرکف  ماظن 

داتسا ریبعت  هب  هک  تسا  هدرک  دراو  یمالسا  ندمت  گنهرف و  رکیپ  رب  ار  ینیگمهس  تخس و  تابرض 
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87 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
[124 .] دروخن ینایرج  هورگ و  چیه  زا  دروخ ، یعیش  يرگيرابخا  تسد  زا  مالسا  هک  ياهبرض  يرهطم ،

مالسا ناهج  رد  زیرگلقع  یلقع و  ياهنایرج  . 4

لوفا ياـههشیر  لـیالد و  نادنمـشیدنا  یخرب  تسا . هدوـب  يددـعتم  يرکف  ياـهنایرج  لوـصحم  یمالـسا  ندـمت  طاـطحنا  ییاـفوکش و 
هک دوخ ، زا  لبق  يافلخ  فالخرب  هفیلخ  نیا  دناهداد . تبسن  232 ق ) - 247  ) یسابع لکوتم  تفالخ  هرود  هب  ار  یمالسا  رکفت  گنهرف و 

لها ناراداوه  هرمز  هب  دـندرکیم ، يرادبناج  نادنمـشناد  هفـسالف و  امکح ، رظن ، لها  زا  دنتـشاد و  ییارگلقع  ینعی  یلزتعم  تـالیامت 
هرظانم و دراو  یـسک  رگا  هک  اجنآ  ات  درک ؛ عونمم  ار  دیاقع  ارآ و  رد  هرظانم  لدج و  درک و  تفلاخم  هلزتعم  دـیاقع  اب  تسویپ و  ثیدـح 

. درکیم تازاجم  ار  يو  دشیم ، یملع  ثحابم 
تنـس و ثیدح و  زا  دیلقت  تیعبت و  هب  اهنت  هک  دوب  لبنح  نب  دمحا  ياول  رد  ثیدح  لها  زا  یهورگ  دشر  مادـقا ، نیا  ياهدـمایپ  زا  یکی 

نیا دنتخاسیم . مهتم  رفک  هب  ار  هلزتعم  هژیوهب  رظن ، لقع و  لها  ینعی  دوخ ، نافلاخم  دنتشاد و  داقتعا  تالوقنم  صوصن و  ربارب  رد  میلست 
هلزتعم و لقعت و  ربارب  رد  نداتـسیا  تفای و  يرتشیب  تدـش  نیدـلا  مولع  ءایحا  شروهـشم ، باتک  یلازغ و  دـمحم  ماما  روهظ  اب  تاـنایرج 

. دندش مهتم  ندوب  يرگینطاب  یضفار و  هب  اهنآ  تفرگ و  زین  ار  یلیعامسا  يرشع و  ینثا  هعیش  دننام  ییاههورگ  نماد  اهنآ  ریفکت 

فوصت شرتسگ  . 5

ناققحم یخرب  درک . هفاضا  اهنآ  هب  زین  ار  يرجه  متفه  مشش و  نورق  رد  فوصت  شرتسگ  ناوتیم  یمالـسا ، رکفت  دوکر  ِلماوع  رانک  رد 
، لقع ناوریپ  عرـش و  لها  ربارب  رد  فوصت  لها  دـناهدرک . دای  لالدتـسا  هفـسلف و  هژیوهب  یلقع  مولع  گرزب  تفآ  ناونعهب  نایرج  نیا  زا 

هاگ دندرمشیم و  یفاکان  تقیقح  هب  لوصو  يارب  ار  لالدتسا  لقع و  دندرکیم و  یفرعم  قیاقح  كرد  هلیـسو  ار  قشع  قارـشا و  دوهش ،
. دندرکیم دای  دنوادخ ، تفرعم  تخانش و  ِباجح  ناونعهب  نآ  زا 

88 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ینوریب للع  ب )

یبیلص ياهگنج  . 1

[125 .] تفرگرد نایحیـسم  ناناملـسم و  نیب  يدـالیم  مهدزیـس  اـت  مهدزاـی  ياههدـس  رد  هک  تسا  ییاـهگنج  ماـن  یبیلـص ، ياـهگنج 
. دنتشاد تکرش  نآ  رد  یسیلگنا ) یناملآ و  يوسنارف ، ییایلاتیا ، هلمج  زا   ) فلتخم للم  زا  نایحیسم 

رد یبلطاوزنا  ییانتعایب و  هیحور  دمآ و  دوجوهب  ناناملسم  رد  یتوافتیب  تلاح  کی  سدقملاتیب ، لاغـشا  لوا و  یبیلـص  گنج  زا  سپ 
. تفای شرتسگ  ماش ، رد  هژیوهب  دوب ، هدمآرد  اهیبیلص  فرصت  هب  هک  ینیشنناملسم  قطانم 

رد نآ ، زا  شیپ  هک  دـش  هتخاس  ییایاوز  ایاکت و  اههاقناخ ، ماش ، رـصم و  رد  کیلامم  اهیبویا و  تموکح  نامز  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
. دشن هدید  اهانب  هنوگنیا  نتخاس  رد  يدشر  نینچ  ياهرود  چیه 

هب طوبرم  هیدـمحا  هقرف  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تفرگ  لکـش  هرود  نیا  رد  ياهنایفوص  فلتخم  ياهتقیرط  اههقرف و  اهنیا ، رب  نوزفا 
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هیلذاـش هقرف  1183 م ،) ق /  578 م .  ) یعاـفر دـمحا  هب  بوسنم  هیعاـفر  هقرف  رـصم ، رد  1199 م ) - 1276 ق /  596 - 675  ) يودب دـمحا 
دادـغب و رد  1166 م ) ق /  561 م .  ) ینـالیگ رداـقلا  دـبع  هب  طوـبرم  هیرداـق  هقرف  1259 م ،) ق /  656 م .  ) یلذاـش نسحلا  وـبا  هب  طوـبرم 

[126 .] درک هراشا  ریغص  يایسآ  رد  يرجه  متفه  هدس  رد  هیولوم  هقرف  ماجنارس 
[127 .] تسا هدوب  یبیلص  ياهگنج  زا  رثأتم  هنارتیدم ، قرش  رد  نآ  لماکت  شرتسگ و  فوصت ، تمدق  مغرهب  هک  تسین  يدیدرت 

دنروآ و دوجوهب  یگنرف  برع و  درک ، كرت ، زا  معا  فلتخم ، نازابرس  هک  دوب  ییاشحف  داسف و  یبیلص ، ياهگنج  ءوس  تارثا  رگید  زا 
ياهگنج  رد  يریگرد  تلع  هب  اهنآ ، هک  دوب  ببس  نیدب  نآ 

89 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تلود هک  دوب  ياهزادـنا  هب  اهیگزره  نیا  دـش . مهارف  دـساف  هزره و  نانز  روضح  هنیمز  دنتـشادن و  ار  هداوناخ  لیکـشت  تصرف  ینالوط ،

[128 .] دوب هدرک  نییعت  اهنآ  رب  تراظن  يارب  یلوئسم  کیلامم 
ناناملـسم یملع  ياهباتک  اریز  دوب . ریذپانناربج  دش ، دراو  یمالـسا  گنهرف  هرکیپ  رب  اهیبیلـص  بناج  زا  هک  یگنهرف  همدـص  همطل و 

. دندش شناد  رادتسود  هتفیش و  ناناملسم  اب  شزیمآ  يراوجمه و  رثا  رب  اهنآ  جیردت  هب  دنچره  دندش . دوبان  ای  هدنازوس 
رد ياهدـنیازف  زرطهب  تشاد ، اهیـشکرگشل  نیا  رد  ياهدـمع  مهـس  هک  هسنارف  تلود  يراجت  یـسایس و  ذوفن  یبیلـص ، ياهگنج  رثا  رب 

هژاو زا  هک  یجنرف )  ) یگنرف ار  نیمزبرغم  مدرم  همه  هناـیمرواخ  لـلم  زونه  هک  اجنادـب  اـت  دـش  هداد  طـسب  هناـیمرواخ )  ) یمالـسا ورملق 
بناج زا  مالسا  ناهج  برغم  تاماش و  رب  ياپرید  رامعتسا  زاسهنیمز  اهدعب  يراجت  یـسایس و  ذوفن  نیا  دنناوخیم . تسا ، ذوخأم  کنارف 

. دیدرگ هسنارف 

نالوغم روهظ  . 2

تسیود هرود  دندروآ . شروی  یمالسا  کلامم  هب  ایسآ  قرـش  زا  نالوغم  1248 م ،) - 1254 646 ق / - 652  ) یبیلص متفه  گنج  نراقم 
هک دوشیم  بوسحم  یمالـسا  ياهروشک  یخیرات  ياههرود  نیرتراوگان  زا  یکی  يرجه ) متـشه  متفه و  هدـس   ) نالوغم تیمکاح  هلاـس 

. دمآ دراو  یمالسا  ندمت  گنهرف و  رکیپ  رب  يریذپانناربج  ياهنایز  نالوغم ، هنایشحو  لامعا  رثا  رب  نآ  یط 
هک دوب  باتک  دـلج  رازه  دـنچ  نتفر  تسد  زا  اههناخباتک و  يدوباـن  دادـغب ، طوقـس  رد  نـالوغم  ياـهیبارخ  نیرتریذـپان  ناربج  زا  یکی 

. دش شتآ  ياههلعش  همعط 
کی زا  دنتسناوتیم  ناراوس  ناییاتـسور و  دمآ و  دوجوهب  راوتـسا  یلپ   » هک دنتخادنا  هلجد  هب  باتک  ردقنآ  نالوغم  نودلخ ، نبا  هتفگ  هب 

تفر و تسد  زا  مالـسا  ناهج  یـسایس  رادـتقا  یمالـسا و  تفـالخ  زکرم  دادـغب ، طوقـس  اـب  نیا ، رب  هوـالع  دـنور ». رگید  هنارک  هب  هنارک 
[129 .] دندنامزاب تیلاعف  زا  یلک  روطهب  ای  دندش  ناریو  یملع  ياههزوح  سرادم و  دجاسم ، دننام  یمالسا  سدقم  ياهناکم 

رفاک نالوغم  رد  تسناوت  تفای و  ومن  دشر و  رگید  راب  یمالسا  ندمت  رتسکاخ ، نیا  نایم  زا  اما 

90 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هبون هب  مادک  ره  دندش و  رهاظ  هرود  نیمه  رد  یمالسا  گرزب  نادنمشناد  نابیدا و  زا  يرایسب  دزاس . دوخ  هتفیـش  ار  اهنآ  دراذگب و  ریثأت 

، ظفاح يدعـس ، يولوم ، هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـننک  افیا  ار  ياهدـمع  مهـس  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و  ياـیحا  رد  دنتـسناوت  دوخ 
هب ناخوکالوه  رد  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  ذوفن  هک  دوشیم  هتفگ  اًلثم  درک . هراشا  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  ینیوج ، کلماطع 

اـهشور و نیمه  دـیاش  درکیم . مادـقا  يراـک  هب  اـی  تفریم  ترفاـسم  هب  درکیم ، نییعت  هجاوـخ  هک  یناـمز  رد  يو  هک  دوـب  ياهزادـنا 
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هب رمک  يزور  هک  ار  نالوغم  تسشن و  راب  هب  ًاددجم  یمالسا  گنهرف  مالسا و  ماجنارـس  هک  دوب  ناملـسم  نادنمـشیدنا  هدیجنـس  تامادقا 
. تفای هار  نیچ  هب  یناریا  یمالـسا و  ندمت  گنهرف و  نامز  نیمه  رد  درک . لیدبت  نید  ناجورم  نایماح و  هب  دندوب ، هتـسب  مالـسا  يدوبان 

ياههتفای زا  دمآ و  لمعهب  یمرگ  لابقتـسا  ینیچ  نیمجنم  زا  دش و  رـشتنم  ناریا  نیمزرـس  رد  زین  یـسانشهراتس  هژیوهب  ینیچ  مولع  اًلباقتم 
. دش هدافتسا  اهنآ 

طاطحنا هک  يروطهب  دروآ ؛ دوجوهب  ناناملسم  يونعم  يدام و  تایح  رد  ار  يرایسب  ياهیناریو  نالوغم  هلمح  هک  تفگ  دیاب  تیاهن ، رد 
هب نالوغم  رگا  هک  تفگ  دـیاب  یتسار  هب  درک . هسیاـقم  ناوتیمن  يرگید  هرود  چـیه  اـب  ار  هرود  نیا  یعاـمتجا  یناـماسبان  رقف و  یملع و 
هب یمالـسا ، ياهروشک  تیعـضو  نونکا  دـنتخاسیمن ، دراو  ار  تامطل  همه  نیا  دـندشیمن و  روهلمح  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  ناریا و 

. دوب رگید  ياهنوگهب  ناریا  صوصخ 

سلدنا طوقس  . 3

هراشا

زا هیحان  نیا  رد  ناناملـسم  تموکح  لاوز  سلدنا و  طوقـس  یمالـسا ، ندمت  گنهرف و  خیرات  ریـس  رد  خـلت  عیاقو  زا  یکی  کش ، نودـب 
ياهراکهاش ندروآ  دیدپ  اب  موادم  هتسویپ و  روطهب  يدالیم  مهدزناپ  ات  متشه  نرق  زا  هک  سلدنا  یمالـسا  هعماج  ارچ  یتسار  هب  تسایند .

هنحـص زا  تسویپ و  خیرات  هب  اًلماک  دش و  یتسـس  فعـض و  راچد  دوب ، هدیـشخب  موادت  دوخ  تایح  هب  يرنه  یگنهرف و  يرامعم ، یملع ،
؟ تسبرب تخر  ناهج  یگنهرف  یسایس و  يایفارغج 

ناناملسم تسد  هب  حتف  ماگنه  سلدنا 

هریزجهبش نآ  ورملق  ات  هاگ  لاغترپ و  یقرش  بونج  ایناپسا و  بونج  رد  عقاو  هنارتیدم  رانک  رد  يربیا  هریزجهبش  زا  ییاهتمسق  ناناملـسم 
. دناهدیمان سلدنا  ار ،

91 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، یبرغ مور  يروتارپما  هیزجت  زا  سپ  يدالیم ، مجنپ  هدس  لیاوا  رد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  نمرژ ) مدرم  زا  ياهلیبق   ) اهلادناو مان  زا  سلدنا 
اهلادـناو و موـجه  دروـم  سلدـنا  يدـالیم ، مـجنپ  نرق  لـیاوا  رد  مالـسا و  روـهظ  زا  لـبق  دـندیزگ . ینکـس  ایناپــسا  بوـنج  رد  يدـنچ 

ماجنارـس يزیرنوـخ ، گـنج و  اـهلاس  زا  سپ  دـندش و  سلدـنا  دراو  هنریپ  ياـههوک  زا  روـبع  اـب  لـیابق  نیا  تفرگ و  رارق  اـهتوگیزیو 
ار یموب  هنکـس  رتشیب  هکیلاحرد  دـندوبن . کیلوتاک  ادـتبا  زا  اهتوگیزیو  دـنتفای . طلـست  سلدـنا  رب  اـهتوگیزیو  برغم و  رب  اهلادـناو 

. دندادیم لیکشت  اهکیلوتاک 
زاغآ رد  دندیورگ . کیلوتاک  بهذم  هب  اهتوگیزیو  نارـس  هاشداپ و  تفرگ و  تروص  سلدنا  رد  ياهدمع  رییغت  يدالیم ، لاس 589  رد 

ِنآ زا  اب  اهنآ  دندروآ . دیدپ  ار  نایعا  هقبط  هدش و  بیکرت  رگیدکی  اب  یمور  ییایناپـسا - نایعا  توگیزیو و  فارـشا  يدالیم ، متـشه  نرق 
نیا هب  تشاد . لابند  هب  ار  مدرم  یتیاضران  لماع ، نیا  هک  دـنتخادرپیم  مدرم  هیقب  رامثتـسا  هب  یعامتجا  یتراجت و  تازایتما  نتخاـس  دوخ 

: درک میسقت  هتسد  راهچ  هب  ناوتیم  ار  اهتوگیزیو  تموکح  فعض  للع  بیترت ،
؛ ینیشناج رس  رب  نایعا  تاقبط  نایم  رد  هقرفت  . 1
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؛ هاپس ندوب  دامتعا  لباق  ریغ  هجیتن ، رد  نایعا و  هقبط  تازایتما  زا  هعماج  ياهشخب  رگید  یتیاضران  . 2
؛ نایدوهی ینید  هجنکش  يریگتسد و  بیقعت ، دیاقع ، شیتفت  . 3

[130 .] يداصتقا ناماسبان  تیعضو  . 4

سلدنا حتف 

ار سلدـنا  ات  دـش  قیوشت  دینـش ، ار  اهتوگیزیو  تلود  طاطحنا  ربخ  یتقو  دوب و  برغم  هیقیرفا و  مکاـح  ناـمز  نآ  رد  ریـُصن  نب  یـسوم 
اهدعب هک  ياهگنت  زا  روبع  اب  يدالیم )  711  ) يرجه لاس 92  رد  زابرس  رازه  اب  داد  روتسد  دایز ، نب  قراط  دوخ ، مالغ  هب  اذل  دنک . ریخست 

ار اهتوگیزیو  هاشداپ  ایناپسا ، هب  دورو  اب  تسناوت  يو  دنک . حتف  ار  اجنآ  دوش و  هدایپ  ایناپسا  كاخ  رد  دش ، هدیمان  قراطلا  لبج  وا  مان  هب 
یسوم رگید ، فرط  زا  دروآرد . فرصت  هب  ار  سلدنا  لامش  ات  بونج  زا  لاس  کی  تدم  رد  دورب و  شیپ  ایناپسا  بلق  ات  دهد و  تسکش 

زا گرزب  یهاپس  اب  ناضمر 93  رد  ریُصن  نب 

92 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ادتبا زا  اهبرع  هک  دندقتعم  ناخروم  رتشیب  هتبلا  تسویپ . قراط  ياهورین  هب  سلدنا  مهم  رهـش  دنچ  حـتف  زا  سپ  تشذـگ و  قراطلا  لبج 

؛ دندیشیدنایم اقیرفآ  هب  تشگزاب  سپـس  تمینغ و  يرادقم  بسک  هب  اهنت  هکلب  دندوبن ، نآ  رد  رارقتـسا  سلدنا و  لماک  حتف  هشیدنا  رد 
[131 .] داد رییغت  ار  زیچ  همه  قراط ، هرظتنم  ریغ  عطاق و  يزوریپ  اما 

: تسا میسقت  لباق  یلک  هرود  هس  هب  ناناملسم  تموکح  نارود  رد  سلدنا  یسایس  خیرات 
716 م. - 755 98 ق / قشمد 132 - رد  يوما  تفالخ  زا  یشخب  هلزنم  هب  سلدنا  . 1

755 م. - 1031 138 ق / سلدنا 422 - رب  نایوما  هلسلس  تموکح  نارود  . 2
1031 م. - 1492 422 ق / سلدنا 898 - رد  یفیاوطلاكولم  تموکح  نارود  . 3

. دیشاپ مه  زا  سلدنا  نیمزرس  مظعا  شخب  یسایس  تدحو  نایوما ، طوقس  زا  سپ 
سلدنا نودحوم ، راگزور  رد  دنتفرگ . تسد  رد  ار  تموکح  برع  ياهنادـناخ  رگید  نودـحوم و  نوطبارم ، دومح ، ینب  هرود ، نیا  رد 

. داـتفا نایحیـسم  تـسد  هـب  يرگید  زا  سپ  یکی  برغ  قرـش و  رد  ناناملــسم  ورملق  تـفرگ و  رارق  نایحیــسم  یپردیپ  تـالمح  جاـمآ 
ییاورنامرف زا  داتفا و  نایحیـسم  تسد  هب  قرـش  برغ و  لامـش ، رد  سلدنا  یمالـسا  ياهرهـش  مامت  متفه ، نرق  ياههمین  رد  هک  يروطهب 

يرجه رد 898  ماجنارـس  دنامن . یقاب  يرگید  زیچ  کچوک ، رهـش  دنچ  بونج و  رد  هطانرغ  زج  سلدـنا ، رد  ناناملـسم  ردـتقم  روانهپ و 
زا یلکهب  سلدـنا  رـصن ، ینب  نادـناخ  ریما  نیرخآ  هللا ، دـبع  وبا  رارف  اب  درک و  طوقـس  مجنپ  يودـنانرف  تسد  هب  هطانرغ  يدالیم )  1492)

. دش جراخ  ناناملسم  تسد 

سلدنا یملع  یگنهرف و  تیعضو 

تموکح نرق  دـنچ  یط  هقطنم  نیا  تسا . هدوب  برغ  مالـسا و  ناـهج  هجوت  دروم  هراوـمه  دوـخ  ییاـیفارغج  تیعقوـم  هطـساوهب  سلدـنا 
ياهتفرـشیپ یگنهرف  یملع و  فـلتخم  ياـههنیمز  رد  دـنک و  لـمع  قرـش  برغ و  نیب  یطاـبترا  لـپ  ناوـنعهب  تسا  هتـسناوت  ناناملـسم 

. دشاب هتشاد  يریگمشچ 
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دـصراهچ ات  هبطرق  هناخباتک  ياهباتک  دادـعت  هک  ياهنوگهب  درک ؛ تفرـشیپ  مولع  ماسقا  350 ق ) - 366  ) مود مکَح  تموکح  ناـمز  رد 
. تسا هدش  هدز  نیمخت  زین  دلج  رازه 

93 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تایبدا رعش و  مالک و  هفسلف و  ظاحل  زا  دهد . شرورپ  ار  یقذاح  يابطا  تسناوت  درک و  تفرشیپ  رایسب  زین  یکـشزپ  ملع  ظاحل  زا  سلدنا 

ار يرادـمان  دارفا  درکیم و  لـمع  یگنهرف  لداـبت  هزاورد  ناونعهب  اـپورا ، یمالـسا و  ياهنیمزرـس  دحرـس  رد  ندوب  عـقاو  هطـساو  هب  زین 
گنهرف و تاراختفا  زا  ناـنچمه  هرود  نیا  يرنه  راـثآ  زا  یخرب  درک و  تفرـشیپ  رایـسب  زین  یمالـسا  رنه  ظاـحل  زا  سلدـنا  داد . شرورپ 
هب مادک  ره  هک  درک  هراشا  ءارمحلا  ۀـنیدم  ارهزلا و  رهـش  هبطرق و  دجـسم  هب  ناوتیم  يرامعم  رد  اًلثم  دوشیم . بوسحم  یمالـسا  ندـمت 

یطاـطخ و دـننام  رگید  ییاـهرنه  رد  دـندشیم . بوسحم  ناـمز  نآ  رد  اـپورا  رـساترس  رد  یمالـسا  يراـمعم  رنه  بیاـجع  زا  دوخ  هبوـن 
[132 .] تسا سلدنا  رد  یمالسا  ندمت  ییافوکش  هدنهد  ناشن  اهنآ  همه  هک  دش  قلخ  يدنمشزرا  راثآ  مه  يرگلافس 

نایحیسم تسد  هب  سلدنا  طوقس  للع 

هراشا

یجراخ لماوع  یلخاد ، لماوع  هتسد  هس  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  هدش  هئارا  یفلتخم  تایرظن  سلدنا  رد  ناناملـسم  طاطحنا  دروم  رد 
. درک میسقت  یکیتیلپوئژ  لماوع  و 

یلخاد لماوع  کی .

داجیا مالسا  یشزرا  ماظن  رد  یناوارف  تافارحنا  اهتعدب و  نارود ، نیا  رد  داتفا . ناناملسم  تسد  هب  هیما  ینب  تموکح  نارود  رد  سلدنا 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هک  دوب  هدش 

یهالا ماکحا  يارجا  ياج  هب  مکاح  دـش و  لدـبم  يدرف  یثوروم  يدادبتـسا  تموکح  هب  هیما ، ینب  نارود  رد  یمالـسا  تموکح  ماظن  . 1
. دوب دوخ  يدرف  سوه  اوه و  عبات 

رگید زا  ار  شیرق  دندرمـشیم و  رترب  داژن  ار  برع  داژن  نایوما  تفر و  ناـیم  زا  دوب  یمالـسا  ماـظن  مهم  ناـکرا  زا  یکی  هک  تاواـسم  . 2
. دنتسنادیم رترب  برع ، لیابق 

، لـماع نیمه  تفاـی و  صاـصتخا  تموکح  ینارذـگشوخ  لـمجت و  هب  دوش ، یمومع  روما  فرـص  هکنآ  ياـج  هب  تموـکح  دـمآرد  . 3
. دوب هدش  دارفا  نیب  رد  یتیاضران  شیازفا  بجوم 

يدوبان يارب  هیرهق  هوق  زا  اهنآ  دوب و  هیما  ینب  تموکح  نارود  لوادتم  لامعا  زا  ماع ، لتق  هاگ  راتشک و  هجنکـش ، سبح ، يریگتـسد ، . 4
. دندرکیم هدافتسا  دوخ  نافلاخم 

. تفای جاور  هیما  ینب  تموکح  نارود  رد  سابل و ...  كاروخ ، یگدنز ، رد  لمجت  هب  شیارگ  . 5

94 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
لوادتم هیما  ینب  نامز  رد  تیلهاج  نارود  قایـس  کبـس و  هب  ییارـسهحیدم  ناوخهزاوآ ، ناکزینک  يرادیرخ  یگرابنز ، يراسگیم ، . 6

. تفای جاور  هدش  حتف  هزات  ياهنیمزرس  رد  ناحتاف  هارمه  هب  یمالسا  ریغ  ياهراتفر  نیا  دش و 
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تافارحنا و دوجو  دش و  سلدنا  دراو  هیما  ینب  تموکح  قیرط  زا  ناناملـسم  فارحنا  طخ  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  لماوع  نیا  هعومجم 
یجیردت فعض  یلصا  لماع  ناونعهب  یمالسا ، هیلاع  میلاعت  زا  يرایسب  خسم  یمالـسا و  ياهشزرا  رانک  رد  هیما  ینب  نادناخ  ياهتعدب 

[133 .] درک مهارف  یجراخ  لماع  يرادربهرهب  يارب  ار  یفاک  هنیمز  سلدنا ، ناناملسم 

یجراخ لماوع  ود .

هبرـض یبیلـص ، ياهگنج  رد  نایحیـسم  یماـکان  اـپورا و  زا  یعیـسو  قطاـنم  حـتف  ددـعتم و  ياـهگنج  رد  ناناملـسم  یپردیپ  تیقفوم 
دندرک نیودت  تدمزارد  یحرط  سلدنا ، هقطنم  زا  هژیوهب  ناناملـسم  ندـنار  بقع  يارب  اهنآ  دـشیم . بوسحم  ناییاپورا  يارب  يدـیدش 

. دمآرد ارجا  هب  یگنهرف » موجه   » و ایناپسا » نیمزرس  يریگسپزاب  یماظن و  هلمح  : » شخب ود  رد  حرط  نیا  هک 
ایناپسا نیمزرس  یجیردت  يریگسپزاب  یماظن و  هلمح  . 1

ياهنیمزرـس يرادهگن  ظفح و  هب  ادتبا  رد  اهنآ  دش . اقلا  نایحیـسم  هب  فیلکت  هلزنمهب  پاپ  يوس  زا  هرابود  حـتف  ای  يریگسپزاب  تضهن 
نایحیسم تفرشیپ  هب  هک  یلماوع  هلمج  زا  دنهد . شرتسگ  ار  قطانم  نیا  ات  دندرکیم  یعـس  سپـس  دنتخادرپیم و  تعـسومک  کچوک و 

. دوب اهربرب  اب  اهبرع  ياهگنج  درکیم ، کمک 
دوجوهب تیعقوم  زا  درکیم  تموکح  ایـسیلاگ  یحاون  رب  هک  لوا ، يوسنوفلآ  هب  فورعم  وردـپ ، وـسنوفلآ  ماـن  هب  یـصخش  هرود  نیا  رد 

نیب زا  ار  يو  تلود  دنتـسناوتن  ناناملـسم  نآ  زا  سپ  هک  يروطهب  تخادرپ ؛ دوـخ  نیمزرـس  هعـسوت  هب  درک و  ار  هدافتـسا  تیاـهن  هدـمآ ،
رامـش هـب  یحیـسم  يایناپـسا  یقیقح  دـلوت  ار  739 م ) - 757  ) لوا يوـسنوفلآ  تموـکح  اهییایناپـسا ، هک  تسا  تـلع  نـیمه  هـب  دـنربب .

نیا یتدم  زا  سپ  درک و  ناناملسم  هیلع  شروش  هب  راداو  ار  اهنآ  سلدنا ، لامـش  یحاون  نایحیـسم  کیرحت  اب  لوا  يوسنوفلآ  دنروآیم .
. دش جراخ  ناناملسم  تسد  زا  یحاون 

هطانرغ  رد  رصن  ینب  ای  رمحا  ینب  تموکح  روهظ  سلدنا ، ظفح  يارب  ناناملسم  دیما  نیرخآ 

95 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
و هطانرغ » یناتـسهوک  تعیبط  : » دوب راوتـسا  ییاـیفارغج  لـماع  ود  رب  رـصن  ینب  هلـسلس  تموکح  ینـالوط  ًاتبـسن  موادـت  یلـصا  تلع  دوب .
، لاح نیا  اب  دننک . تدعاسم  ياضاقت  اقیرفآ  لامش  ناناملسم  زا  نداتفا ، رطخ  هب  تروص  رد  دنتـسناوتیم  اهنآ  ینعی  اقیرفآ ؛» هب  یکیدزن  »

. دش تموکح  نیا  یلام  فعض  بجوم  هوکشاب ، ياهانب  نتخاس  رد  درومیب  ياهفارسا  لمجت و  یلخاد و  تالکشم 
هب ار  هطانرغ  هلحرم  دنچ  یط  مود  دـنانیدرف  نایرکـشل  دـش  ثعاب  فلتخم  تازایتما  تردـق و  بحاصت  رـس  رب  یلخاد  تافالتخا  نینچمه 

، هللا دبع  وبا  عادو  اب  دندرک . تقفاوم  میلـست  اب  تسین و  نکمم  رهـش  نیا  زا  عافد  دنتفایرد  ناناملـسم  ماجنارـس  دـنروآرد . دوخ  هرـصاحم 
[134 .] دش هدناشک  نییاپ  هقطنم  نیا  زا  هشیمه  يارب  مالسا  مچرپ  ایناپسا ، ناملسم  نارمکح  نیرخآ  رصن و  ینب  ناطلس  نیرخآ 

یگنهرف  موجه  . 2
ماقتنا دنـشاپب و  ناناملـسم  هعماج  رد  ار  ییاـنتعایب  يداـقتعایب و  توخر ، مخت  تدـمینالوط ، ياهماـنرب  یط  دنتـسناوت  اـپورا  نایحیـسم 

دش لمع  دراو  ًاصخش  پاپ  دوخ  هک  دوب  نیگمهس  ياهزادنا  هب  سلدنا  رد  ناناملسم  هیلوا  ياهيزوریپ  هبرض  دنریگب . ناناملسم  زا  یتخس 
هرهب تیاهن  ناملسم  نامکاح  نارادرس و  نایم  تافالتخا  زا  هار  نیا  رد  تفرگ و  راکب  سلدنا  ناناملـسم  يدوبان  يارب  ار  شاینید  ذوفن  و 

. درب ار 
اب فـلتخم  ياـهوگتفگ  ثحب و  رد  يو  تسا . راـمع  نـب  قارب  دـناسر ، يراـی  رایـسب  نایحیـسم  هـب  هـک  برع  ناملـسم  نارادرـس  زا  یکی 

نامیپ و نتـسب  اب  ناناملـسم ، اب  میقتـسم  ییورایور  زا  يراددوخ  نمـض  هک  درکیم  هیـصوت  اهنآ  هب  اـسیلک ، تاـماقم  یحیـسم و  نارادرس 
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يدازآ : » دندنبب نامیپ  زیچ  هس  رد  دیاب  هک  تفگ  اهنآ  هب  يو  دنزاس . هت  نورد  زا  ار  یمالسا  هعماج  ات  دننک  یعـس  هزوح  دنچ  رد  هدهاعم 
«. اهنآ اب  تراجت  رد  يدازآ   » و ناناملسم » هب  شزومآ  رد  يدازآ  «، » نید غیلبت  رد 

يارب راگزومآ ، هب  یعیبط  سح  رطاخ  هب  ناملسم  ناناوج  صوصخ  هب  ناناملـسم و  هک  دش  ثعاب  تسخن  لماع  ود  رامع ، نب  قارب  رظن  هب 
دوخ ینید  دیاقع  ربارب  رد  دننادب و  دوخ  زا  رتماقمیلاع  رتيوق و  ار  اهنآ  دنوش و  لئاق  يداژن  يرکف و  يرترب  یعون  ناییاپورا  نایحیسم و 

دشاب و رثؤم  ناناملسم  نیب  رد  مارح  ياهیندیـشون  كاشوپ و  كاروخ ، جیورت  رد  تسناوتیم  مه  موس  لماع  دنوش . توافتیب  تسس و 
. دنک یلاباال  دیقیب و  جیردت  هب  ار  نانآ 

96 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
قالخا نایحیسم ، اب  حلص  نامیپ  شریذپ  یپ  رد  دندرک . تقفاوم  حلـص  اب  دندروخ و  ار  نامیپ  نیا  بیرف  زین  سلدنا  ناملـسم  نایاورنامرف 

مهارف ار  ییابیز  للجم و  ياههاگـشدرگ  یحیـسم  ناشیـشک  ناـغلبم و  دـییارگ . یهاـبت  داـسف و  هب  جـیردت  هب  سلدـنا  ناناملـسم  راـتفر  و 
نکاما نآ  يوس  هب  هبنـشکی  ياـهزور  رد  هژیوهب  ناناملـسم  سانـشرس  ياـههرهچ  دـنتخادرپیم . تیحیـسم  غیلبت  هب  نآ  رد  دـندروآیم و 

، رامع نب  قارب  ياههیـصوت  ساسا  رب  نامز و  مه  دنزادرپب . زین  یحیـسم  نارتخد  زا  ندرب  تذـل  اشامت و  هب  شدرگ ، رب  هوالع  ات  دـنتفریم 
لیدبت ناملسم  ناناوج  نیب  رد  يداع  يرما  هب  يراسگهداب  هجیتن ، رد  دنک . دساف  ار  ناملسم  ناناوج  ات  دش  ریزارس  سلدنا  هب  اپورا  بارش 

ینید و ياهشزرا  يارب  رگید  ناملـسم ، ناناوج  دندرکیم . باطخ  بصعتم  تسرپهنهک و  ار  وا  دزیم ، زابرـس  راک  نیا  زا  هک  ره  دـش و 
شون شیع و  زکارم  اههدکترشع و  ضوع ، رد  دش و  لدبم  هدروخلاس  دارفا  هاگیاج  هب  اهنت  اهدجسم  دندوبن و  لئاق  شزرا  دوخ  یعامتجا 
نیمأت هک  تفرگ  الاب  ياهزادنا  هب  لمجت  ینارذگشوخ و  دنتفریم . اجنآ  هب  یحیسم  نارتخد  زا  ندرب  تذل  يارب  هک  دوب  ناناوج  زا  ولمم 

، ناناقهد دننام  هدـننکدیلوت  تاقبط  تفای و  جاور  سالتخا  هوشر و  يرادا ، داسف  اذـل  دوبن . نکمم  عورـشم  ياهدـمآرد  اب  اههتـساوخ  نیا 
[135 .] دندش رتیضاران  رتریقف و  زور  ره  دنتفرگ و  رارق  یهجوتیب  دروم  نارگتعنص  نارگراک و 

بکترم رهـش  نیا  رد  ار  یعیجف  تایانج  دـندرک و  فرـصت  ار  سنالا  رهـش و  ناملـسم ، نارادرـس  یخرب  تنایخ  اب  نایحیـسم  نآ ، زا  سپ 
ناردپ نارسمه ، نامشچ  لباقم  رد  ناناملسم  سیماون  زواجت  هب  یتح  دندیشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  ناناملسم  زا  رفن  نارازه  اهنآ  دندش .

دوخ ياـهورین  جیـسب  هب  دنتـسناوتن  اهرهـش  رگید  ماـکح  هک  تفرگ  تروص  عیرـس  يردـقهب  رهـش  نیا  فرـصت  دـنتخادرپ . ناـشناردام  و 
جیردـت هب  یمالـسا ، هعماج  نتخاـس  هدولآ  اـب  دنتـسناوت  ياهناـکریز  ياهدـنفرت  نینچ  هب  لـسوت  اـب  نایحیـسم  هک  دوب  هنوگنیا  دـنزادرپب .

. دنروآرد دوخ  فرصت  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  ار  ایناپسا  رگید  ياهرهش 

یکیتیلپوئژ لماوع  هس .

هب دشن و  حتف  لماک  روطهب  سلدـنا )  ) يربیا هریزجهبـش  هک  تسا  نیا  سلدـنا  رد  ناناملـسم  تاحوتف  صوصخ  رد  یکیتیلپوئژ  مهم  هتکن 
لامش  رد  ًاصوصخم  دماینرد ؛ ناناملسم  لماک  فرصت 

97 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
اهنآ رب  يرثؤم  طلـست  ناناملـسم  هک  تشاد  دوجو  یقطانم  مه  طاقن  ریاس  رد  دـنام . یقاب  هدروخن  تسد  سلدـنا  زا  یگرزب  هیحاـن  یبرغ ،
دوخ يارب  ياکسیب  جیلخ  رانک  رد  ایناپسا  لامـش  لحاوس  رد  ار  یکیراب  راون  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  ایناپـسا  لک  هک  نایحیـسم  دنتـشادن .

تروصهب ناناملـسم ، یهجوتیب  یلخاد و  تافالتخا  فعـض و  زا  هدافتـسا  اب  ناکم  نیمه  زا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندرک  ظـفح  یلپ  هباـثمهب 
[136 .] دننادرگزاب تیحیسم  نماد  هب  ار  ایناپسا  جیردت  هب  هتفای ، شرتسگ  بونج  يوس  هب  یجیردت 
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يریگهجیتن

اهنرق زا  يدام  ریغ  يدام و  ياوق  ظاحل  هب  نیملـسم  یلوزن  ریـس  لوفا و  هک  دوشیم  صخـشم  مالـسا  ناهج  ینورد  تالوحت  یـسررب  اـب 
طاطحنا دنور  عیرست  بجوم  نآ ، ریذپانناربج  تابرـض  لوغم و  هلمح  یلخاد ، تافالتخا  تفالخ ، متـسیس  فعـض  دوب . هدش  زاغآ  شیپ 

ياهگنج یناگرزاب ، قیرط  زا  مالـسا  ناهج  اب  کیدزن  ياهدـنویپ  اهسامت و  قیرط  زا  ناـییاپورا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـش و  نیملـسم 
نارود زاغآرـس  هک  تساجنیا  بلاج  دندوب . هدرک  زاغآ  ار  دوخ  یگنهرف  يرکف و  يرادـیب  دـنور  جـیردت  هب  یمالـسا ، ِسلدـنا  یبیلص و 

هکیلاحرد [ 137 .] دش رادیدپ  هینطنطسق  رد  یقرـش  مور  تسکـش  اب  ینعی  يدالیم  لاس 1453  رد  ناییاپورا  یگنهرف  يرکف و  ییاـفوکش 
دودح هتبلا  تفای . زورب  سلدنا ، رد  یمالسا  تموکح  نیرخآ  تسکش  اب  يدالیم  لاس 1492  رد  زین  نیملسم  فعض  لوفا و  فطع  هطقن 

. دوش راکشآ  اًلماک  ناییاپورا  دوس  هب  اوق  هنزاوم  رییغت  نیا  ات  دیشک  لوط  نرق  ود 

99 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

نآ دوکر  رخأتم  للع  مالسا و  ناهج  ددجم  رادتقا  مجنپ : لصف 

هراشا

101 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
قرش رد  نایناکروگ »  » ناریا و برغ  رد  [ 138 «] ینامثع ، » ناریا رد  هیوفص »  » تلود هس  روهظ  دهاش  مالسا ، ناهج  ددجم  شزیخ  هرود  رد 

. میزادرپیم نایوفص  ندمت  گنهرف و  هب  رصتخم  تروصهب  اهتلود  نیا  نایم  زا  میشابیم . ناریا 

مالسا ناهج  ددجم  رادتقا  فلا )

يوفص هرود  ندمت  گنهرف و 

هراشا

لحارم تلود  نیا  هک  دش  هظحالم  دیدش و  انـشآ  هتـشذگ  رد  نآ  لوفا  رادتقا و  تیبثت ، يوفـص و  تلود  لیکـشت  يریگلکـش و  دنور  اب 
تروصهب هرود  نیا  یندمت  گنهرف و  تیعـضو  باتک  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا . هتـشاذگ  رـس  تشپ  یـسایس  یخیرات و  رظن  زا  ار  یفلتخم 

. دوشیم یسررب  رصتخم 

عیشت بهذم  ندش  یمسر  . 1

مان هب  هبطخ  ناجیابرذآ  کلامم  نابیطخ  ات  داد  نامرف  درک و  یمسر  ار  هعیش  بهذم  زیربت  رد  يرجه  لاس 907  رد  يوفص  لیعامسا  هاش 
»

رشحلا موی  یلا  مهیلع  هللا  مالس  رشع  ینثا  همئا 
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هقف يانبم  رب  روما  تیشمت  یعیش و  ماکحا  رارقتسا  هک  تفرگ  رارق  نایوفـص  يورارف  يدج  ياهألخ  عیـشت ، تیمـسر  اب  [ 139 .] دنناوخب « 
یعیش  ياملع  زا  لیعامسا  هاش  نیاربانب  دندوب . هلمج  نآ  زا  هعیش 

102 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هب یناوارف  ياملع  دش و  لابند  دج  هب  بسامهت  هاش  هرود  رد  دـنور  نیا  [ 140 .] درک توعد  ناریا  هب  ترجاهم  يارب  نیرحب  لماع و  لـبج 
زین ناهاش  ضوع  رد  دندیـشوک و  نآ  تیوقت  هب  دـندرک و  يراکمه  يوفـص  تلود  اـب  ینید  ياـملع  زا  یـضعب  دـندرک . ترجاـهم  ناریا 

ياملع هدهع  رب  ار  یتفم  یـضاق و  دهتجم ، مالـسالا ، خیـش  ردص ، نوچ  یمهم  بصانم  دـندرک و  تیوقت  ار  نانآ  هاگیاج  ینید و  ياملع 
. دنداد رارق  ینید 

املع تشاد . تیمها  رایسب  هعیش  لداع و  هاشداپ  ِمکح  رد  يوفـص  تموکح  هب  نانآ  هاگن  نادرگاش و  تیبرت  رد  لماع  لبج  ياملع  شقن 
مهارف ار  یعیـش  فراعم  اهشناد و  شرتسگ  دـشر و  تابجوم  دـندرک و  کـمک  عّیـشت  شرتسگ  هب  باـتک  شراـگن  میلعت و  شزومآ ، اـب 

[141 .] دندروآ

مولع هسردم و  . 2

ات دش  بجوم  ناهفصا  مق و  دهشم ، نیوزق ، زیربت ، زاریش ، هلمج  زا  فلتخم  ياهرهش  رد  نانآ  ناکـسا  ناریا و  هب  یعیـش  ياملع  ترجاهم 
[142 .] دنکیم رکذ  باب  ار 57  ناهفصا  سرادم  دادعت  ندراش  دنوش . سیردت  هب  لوغشم  اهرهش  نآ  سرادم  رد  نانآ 

یناوارف شرتسگ  یمالسا  هفـسلف  هلمج  زا  یعیـش  یبهذم  ياهشناد  يوفـص ، ناهاش  تدعاسم  ینید و  سرادم  رد  املع  تیلاعف  هیاس  رد 
هرود نیا  رد  دشیم . بوسحم  يوفـص  رابرد  رد  یمهم  ماقم  یـشابمیکح  درک و  ادـیپ  یناوارف  تیمها  زین  یکـشزپ  دـننام  یمولع  تفای .
رارق هجوت  دروم  زین  موـجن  ملع  یکـشزپ ، رب  هوـالع  [ 143 .] تفرگیم تروص  ردـخم  داوم  هلیـسوهب  یـشوهیب  اب  ینوگانوگ  ياهیحارج 

. دنتفرگ اههرهب  موجن  ملع  زا  دوخ  ياهيریگمیمصت  رد  ناهاش  تفرگ و 

يرامعم . 3

ترابع تسا و  يوفـص  رـصع  يرامعم  زا  ياهعومجم  ناهفـصا  تفاـی . لوحت  هعـسوت و  یفیک  یمک و  ظاـحل  زا  يوفـص  هرود  يراـمعم 
زیربت زا  تختیاپ  لاقتنا  اب  بسامهت  هاش  تسویپ . تقیقح  هب  سابع  هاش  هرود  رد  هک  تسا  هعسوت  نیا  هدننک  نایب  ناهج » فصن  ناهفـصا  »

نیوزق  هب 

103 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یعیبط يایفارغج  دروآرد . ارجا  هب  ار  شیوخ  هنازاورپدـنلب  ياهحرط  ناهفـصا  رد  سابع  هاش  درک . انب  نیوزق  رد  يدـیدج  ياـهنامتخاس 

اههعلق و اهرازاب ، سرادم ، دـجاسم و  اهرـصق ، اهنابایخ ، اب  يرهـش  دوب . بسانم  رایـسب  رهـش  هعـسوت  يارب  نآ  فارطا  قطانم  ناهفـصا و 
، ناهج شقن  میظع  نادـیم  غاب ، راهچ  تسازـسب . اهنآ  تخاس  رد  ییاهب ) خیـش   ) یلماع دـمحم  نیدـلا  ءاهب  ینادراک  تمه و  هک  اـهجرب ،

. تسا ناهفصا  رد  هرود  نیا  يزاسنامتخاس  یلاع  ياههنومن  زا  وپاقیلاع  هاش و  دجسم  هللا ، فطل  خیش  دجسم 
لحم دیـسر و  نایاپ  هب  مود  سابع  هاـش  هرود  رد  دـش و  عورـش  نآ  تخاـس  لوا  ساـبع  هاـش  ناـمز  زا  هک  تسا  نوتـسلهچ  رگید ، ياـنب 
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رنه هوکش  هدنهد  ناشن  هکربتم  عاقب  دجاسم ، سرادم ، اهارسناوراک ، اهمامح ، اهلپ ، زا  هدنام  ياج  رب  راثآ  دوب . یمسر  يارفـس  نتفریذپ 
[144 .] تسا نایوفص  هرود  يرامعم 

یماظن تاحیلست  . 4

هرهب لیلد  هب  هک  ارچ  دننک ، تمواقم  نادنچ  ینامثع  شترا  هناخپوت  نیـشتآ و  حالـس  ربارب  رد  دنتـسناوتن  نایوفـص  ناردـلاچ  گنج  رد 
. تشادن ینادنچ  تردق  ناریا  شترا  اهحالس ، هنوگنیا  زا  ندربن 

یگنج يورین  ناـنیا  دوـب . شاـبلزق  نوـشق  ناریا ، هاپـس  تارقف  نوتـس  نردـم ، شترا  لیکـشت  ساـبع و  هاـش  ندـمآ  راـک  يور  زا  لـبق  اـت 
راکـشآ اًلماک  ناردـلاچ  گـنج  زا  دـعب  شترا  راـتخاس  رد  لوحت  ترورـض  دـندوب . مرتحم  زین  ناـینامثع  دزن  یتح  هک  دـندوب  یکاـنمهس 

ار یکچوک  شترا  یلـصا  هتـسه  دـشیم ، هتفگ  یچروق »  » اهنآ هب  هک  هرفن ، رازه  جـنپ  یگنه  ناناوج ، باختنا  اب  بساـمهت  هاـش  دـیدرگ .
[145 .] تخاس هدامآ  ریبک  سابع  هاش  يارب  ار  هار  درک و  مهارف 

داژن و زا  هک  دروآ  دـیدپ  صاـخ  طابـضنا  اـب  يدـیدج  شترا  هاـش ) ناـهاوخاوه  اـهنوسهاش ،  ) هیلوا هتـسه  لیکـشت  اـب  ریبک  ساـبع  هاـش 
رابنیلوا يارب  دـنک و  بسک  ییاهبنارگ  یماظن  شناد  تسناوت  یلرـش  ناردارب  قیرط  زا  نیا ، رب  هوـالع  هاـش  دـندوب . فلتخم  ياـهتیلقا 

یلرـش ناردارب  زا  ار  نآ  ياههلولگ  نتخیر  پوت و  نتخاـس  نف  دروآ و  دـیدپ  ار  هناـخپوت  ماـظن و  هراوس  ماـظن ، هداـیپ  فلتخم  فوفص 
، داهن ناینب  ناریا  شترا  رد  سابع  هاش  هک  ار  یساسا  هنافسأتم  اما  [ 146 .] تخومآ

104 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دش هدیشخب  نآ  هب  ياهرابود  ناج  هاش ، ردان  هرود  رد  هکنآ  ات  دیدرگ  فیعض  ناریا  شترا  زور  هب  زور  دندرکن و  لابند  يو  نانیشناج 

یمالسا ندمت  گنهرف و  دوکر  رخأتم  للع  ب )

ون هنهک و  رامعتسا  . 1

هراشا

. تسا رگید  نیمزرس  رب  ای  مدرم  رب  دارفا  زا  یهورگ  تیمکاح  ینعم  هب  یسایس  رظن  زا  ندرک و  دابآ  يانعمهب  يوغل  رظن  زا  رامعتسا 
زاغآ يدالیم  لاس 1500  زا  ًادودح  هدیدپ  نیا  هک  تسا  هدش  فیرعت  يداصتقا  یـسایس - ياهدـیدپ  ناونعهب  رامعتـسا  رگید ، فیرعت  رد 

هب دـندیزگ و  ینکـس  اجنآ  رد  دـندرک و  فشک  ار  اـیند  زا  یعیـسو  قطاـنم  ییاـپورا  نارگرامعتـسا  زا  یخرب  تدـم  نیا  لوط  رد  هدـش و 
. دنتخادرپ يرادربهرهب 

ییاپورا دنمتردق  ياهروشک  روهظ  اب  رامعتـسا  شیادیپ  اما  ددرگیم . رب  ناتـساب  نارود  هب  رامعتـسا  هک  دـندقتعم  نارظنبحاص  زا  یخرب 
و 1488 م )  ) یقرـش بونج  ياقیرفآ  فارطا  رد  ییایرد  ياـههار  فشک  زا  دـعب  دوب . هارمه  ایناپـسا و ...  لاـغترپ ، هسنارف ، سیلگنا ، ینعی 
رد اهنآ  دـش . زاغآ  دـیدج  ياهنیمزرـس  فشک  رامعتـسا و  روظنمهب  ییایرد  ياهترفاسم  يدالیم ، لاس 1492  رد  اکیرمآ  هراـق  فشک 

یندـعم و هیلوا  داوم  لاقتنا  تراجت ، ریظن  يداصتقا  رتعیـسو  ياههزیگنا  هتفرهتفر  اما  دـندوب ، یتمیق و ...  ءایـشا  جاع ، الط ، لاـبند  هب  ادـتبا 
. دیشخب تعسو  يرامعتسا  ياهتیلاعف  هب  ییاپورا ، ياهالاک  شورف  ییاپورا و  ياهنیمزرس  هب  يزرواشک 
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دنشاب و هتشاد  یسایس  تراظن  دوخ  هرمعتسم  عماوج  رب  تسا  مزال  یشکهرهب  موادت  يارب  هک  دنتفایرد  دوز  یلیخ  رگرامعتـسا  ياهروشک 
. دنروآرد دوخ  لرتنک  تحت  ار  عماوج  نیا  گنهرف  یتح 

اهداهن و رانک  رد  اهروشک  نیا  رد  نارگرامعتسا  دوب . نارگرامعتسا  تراظن  ریز  ًامامت  هک  دمآ  دوجوهب  یتردق  زکارم  اهنیمزرـس  نیا  رد 
هک دندرک  داجیا  يدیدج  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، يداصتقا ، تابسانم  اههویش و  اهنامزاس ، اهداهن ، ًالومعم  نایموب  یتنس  تاسسؤم 

[147 .] اهنیمزرس نآ  یموب  نامدرم  ياهزاین  هن  دوب ، ناشدوخ  يرامعتسا  ياهزاین  هب  خساپ  تقیقح  رد 

105 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیچ ناریا و  دننام  دندوبن ، اهنآ  رب  لماک  طلـست  هب  رداق  دندوب و  رادروخرب  ییالاب  تردق  زا  هک  ییاهروشک  اب  دروخرب  رد  نارگرامعتـسا 

. دنروآ دوجوهب  اهروشک  نیا  رد  دوخ  ياهزاین  نیمأت  عفانم و  ظفح  روظنمهب  ار  یتارییغت  ات  دندرک  یعس 
ياهزاین هدـنروآرب  هن  دـنوش  یناهج  رازاب  ياهزاین  هدـنروآرب  اهنت  اهنآ  هک  دـنداد  رییغت  ياهنوگهب  ار  اهروشک  نیا  يداصتقا  راتخاس  اًـلثم 

[148 .] یلخاد
اب هسیاقم  رد  ار  يرتشیب  يرترب  لک  روطهب  يداصتقا و  عفانم  یماظن ، تینما  رگرامعتـسا  تردـق  يارب  هک  دوب  نانچ  رامعتـسا  هیلوا  لـکش 

. دروایب ناغمرا  هب  نآ  بیقر  ياهتردق 
داجیا اب  دـندروآرد و  دوخ  هطلـس  ریز  ار  رگید  ياهروشک  ینیـشنرجاهم ، ترجاهم و  ای  یماظن  تاحوتف  قیرط  زا  ییاپورا  نارگرامعتـسا 

. دنداد رارق  دوخ  یناگرزاب  ياهتیلاعف  دیدش  ریثأت  تحت  ار  اهروشک  نیا  داصتقا  یتراجت ، ياهیناپمک 
هناهاوخيدازآ و ياهبالقنا  یلخاد و  لـئاسم  ریگرد  ناـییاپورا  اریز  دوب ، رتمک  رامعتـسا  دـشر  يدـالیم  ات 1870  ياـهلاس 1763  نیب 
رد ار  رود  رواخ  اقیرفآ و  یماـمت  دوب و  عیـسو  رایـسب  رامعتـسا  دـشر  لوا ، یناـهج  گـنج  اـت  لاس 1870  زا  اما  دـندوب . یتعنـص  بـالقنا 

. تفرگرب
ییادزرامعتسا نایرج  عیرـس  دشر  دهاش  و 1960 ، ياهههد 1950  رد  هژیوهب  دـحتم ، للم  نامزاس  لیکـشت  مود و  یناهج  گـنج  زا  دـعب 

نیا تفای و  شیازفا  ربارب  ود  هب  دـحتم  للم  نامزاس  وضع  ياهروشک  دادـعت  هک  يروطهب  میدوب ، یـسایس ) لالقتـسا  بسک  يارب  هزرابم  )
نامزاس هجوت  زکرم  ار  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، هعـسوت  هب  طوبرم  لئاسم  یمومع ، عمجم  رد  تیرثکا  نتـشاد  تسد  رد  اب  اهروشک 

. دنداد رارق  للم 
راچد ار  اهروشک  نیا  هکلب  درکن ، لح  ار  اهنآ  تالکشم  اهنت  هن  نانآ  ییادزرامعتـسا  اهروشک ، نیا  رب  هنهک  رامعتـسا  دیدش  ریثأت  لیلد  هب 
رگید فرط  زا  دندوب و  قباس ) نارگرامعتسا   ) هتفرـشیپ ياهروشک  يداصتقا  ياهکمک  راتـساوخ  فرط  کی  زا  اهنآ  تخاس . یگناگود 
هیلوا ماخ و  داوم  یلخاد و  ياهرازاب  هژیوهب  اهروشک ، نیا  هب  زین  هتفرـشیپ  ياهروشک  دوش . یتلاخد  اهنآ  یلخاد  لـئاسم  رد  دنتـساوخیمن 

[149 .] دنبای تسد  مهم  نیا  هب  دنتساوخیم  دنتشاد و  زاین  اهنآ 

106 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تسا هتفرگ  لکش  ياهنوگهب  قباس ) هرمعتسم   ) هتفایلالقتسا ياهروشک  اب  قباس ) نارگرامعتـسا   ) هتفرـشیپ ياهروشک  طابترا  عومجم ، رد 

اهمیژر و تابسانم ، هدناشنتسد ، ياهتموکح  قیرط  زا  قباس  رگرامعتـسا  ياهروشک  هدیدپ ، نیا  رد  دنمانیم . ون » رامعتـسا   » ار نآ  هک 
عفانم هدیچیپ ، هدنزخ و  لکش  هب  دنشاب ، قباس  تارمعتسم  رد  یماظن  یسایس و  میقتسم  روضح  دنمزاین  هکنآیب  دیدج  یللملانیب  ياهداهن 

. دندرکیم نیمأت  هتشذگ  زا  رتهب  ار  دوخ  عماطم  و 
یتیلمدـنچ و یتراجت  ياهتکرـش  قیرط  زا  هزورما  قباـس ) نارگرامعتـسا   ) هتفرـشیپ ياـهروشک  هک  دـندقتعم  نارظنبحاـص  زا  يرایـسب 
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یللملانیب فلتخم  طیارش  زا  يریگهرهب  اب  یناهج و  تراجت  نامزاس  یناهج و  کناب  لوپ ، یللملانیب  قودنـص  نوچ  یللملانیب  ياهداهن 
اب وسمه  یناسنا  يورین  تیبرت  یهاگـشناد و  ياههتـشر  یخرب  سیـسأت  و  ندـش ) یناـهج  دـننام   ) یناـهج نوزفازور  هدـیچیپ  تـالماعت  و 

. دنبای طلست  هعسوت ، لاح  رد  ای  مورحم و  ياهروشک  رب  ات  دننکیم  یعس  یسانشقرش )  ) دوخ فادها 

هتفای لالقتسا  ياهروشک  رب  ون  رامعتسا  طلست  ياههار 

یتیلمدنچ ياهتکرش  کی .

قیرط زا  ناشتایلمع  تسا و  روشک  کی  رد  اهتکرـش  نیا  یلـصا  رقم  دـش . زاغآ  اکیرمآ  زا  ًاساسا  یتیلمدـنچ  ياهتکرـش  داـجیا  دـنور 
. دریگیم تروص  اهروشک  ریاس  رد  هتسباو  ای  لقتسم  ياهتکرش 

هنماد هک  دننکیم  ادیپ  زاین  هوبنا ، دـیلوت  يروانف و  تفرـشیپ  لیلد  هب  دـنافورعم  زین  یتیلمارف  ياهتکرـش  هب  هک  یتیلمدـنچ  ياهتکرش 
. دنهد هعسوت  رگید  ياهروشک  هب  ار  ناشتیلاعف 

ًامومع اهنآ  دوشیم . زاغآ  هلحرم  نیا  زا  زین  ندش  یتیلمدنچ  هب  لیم  دندروآ . دوجوهب  جراخ  رد  شورف  يارب  ییاهنامزاس  دعب  هلحرم  رد 
شیازفا اب  ینعی  دنروآ . تسد  هب  يرتشیب  دوس  تمیق ، ياهصخاش  لماوع و  رد  ییوجهفرـص  اب  دنناوتب  ات  دنهدیم  تعـسو  ار  ناشتایلمع 

. دنروآیم نییاپ  ار  تادیلوت  طسوتم  هنیزه  دیلوت ، یهدزاب و  حطس 
تفایرد يازا  هب  لقتـسم ، ياهتکرـش  اـب  دادرارق  ياـنبم  رب  سواـه  گـنیتسو  کـیرتکلا و  لارنج  ـالوکاکوک ، ياهتکرـش  هنومن  يارب 

شورف هب  دـننک و  دـیلوت  یلـصا ، تکرـش  ناونع  تحت  ار  دوخ  تامدـخ  ای  اهالاک  ات  دـنهدیم  هزاـجا  اهتکرـش  نآ  هب  دوس ، زا  یتمـسق 
[150 .] دنناسرب

107 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دننک لح  موس  ناهج  ياهروشک  رد  ار  يداصتقا  دشر  عناوم  دنناوتیم  دوخ  هیامرس  اب  اهتکرش  نیا  هک  دندقتعم  نارظنبحاص  زا  یخرب 

اههاگنب و ندش  رتلاعف  ثعاب  تباقر  داجیا  قیرط  زا  دننک و  لقتنم  اهروشک  نیا  هب  ار  یتعنـص  تیریدم  نیون  ياههویـش  دوخ  تیلاعف  اب  و 
. دنروآ مهارف  ار  هافر  رازاب و  میظنت  يداصتقا ، یهدزاب  ماجنارس  دنوش و  موس  ناهج  ياهروشک  یلخاد  ياهتکرش 

، يداصتقا ياهراتخاس  هبرض  ثعاب  یفلتخم ، لیالد  هب  اهتکرـش  نیا  تیلاعف  هک  دندقتعم  نارظنبحاص  زا  رگید  يرایـسب  لباقم ، رد  اما 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  لیالد  نیا  هلمج  زا  دوشیم . نابزیم  عماوج  یگنهرف  یسایس و 

موس ناهج  ياـهروشک  زا  اـهنآ  هک  ياهیامرـس  اـب  هسیاـقم  رد  دوشیم  موس  ناـهج  دراو  اهتکرـش  نیا  قیرط  زا  هک  ياهیامرـس  نازیم  . 1
. تسا زیچان  رایسب  دننکیم ، جراخ 

(، نابزیم روشک  تارابتعا  زا  هدافتسا   ) یلحم ضارقتسا  ریظن  یفلتخم  ياههار  زا  كدنا ، هیلوا  يراذگهیامرـس  لباقم  رد  اهتکرـش  نیا  . 2
نابزیم روشک  زا  هیامرس  میقتسم  جورخ  ثعاب  صلاخ ، دوس  لاقتنا  ماجنارـس  هعبات و  ياهتکرـش  یلام  تایلمع  رد  ددجم  يراذگهیامرس 

[151 .] دنوشیم
نابزیم ياهروشک  یموب  داصتقا  ياـهزاین  اـب  یطاـبترا  نادـنچ  هک  دـنتفایم  راـکب  ییاـهشخب  رد  اـًلومعم  اهتکرـش  نیا  ياههیامرـس  . 3

ياهروشک یعیبط  عبانم  رامثتسا  هب  يزرواشک  ندعم و  ریظن  ییاهشخب  رد  ًالومعم  رامعتسا  نارود  رد  اهتکرش  اههیامرس و  نیا  دنرادن .
رد یتـیلمارف  یعرف  ياهتکرـش  نـیا  ینعی  دـناهدز . تـسد  ناـبزیم  ياـهروشک  رد  یتعنـص  دـیلوت  هـب  زین  هزورما  دـنتخادرپیم و  ناـبزیم 
ای عبات  ياهتکرـش  رگید  هب  ژاتنوم  يارب  ار  نآ  سپـس  دـننکیم و  دـیلوت  ار  یتعنـص  يالاک  کی  زا  یتاعطق  طقف  موس  ناهج  ياهروشک 
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. دننکیم لقتنم  ردام  روشک 
اهروشک یلخاد  ياههاگنب  زا  ار  تباقر  ناکما  یبایرازاب ، تیریدـم  يرواـنف و  هیامرـس ، يـالاب  حطـس  تلع  هب  اهتکرـش  نیا  تیلاـعف  . 4

. دنزاسیم تسکشرو  ار  اهنآ  دنریگیم و 
طیارش ات  دننکیم  هلخادم  زین  نابزیم  ياهروشک  یـسایس  روما  رد  يداصتقا ، ياههصرع  رد  تیلاعف  روضح و  رب  هوالع  اهتکرـش  نیا  . 5

. دوش قبطنم  اهنآ  فادها  اب  زین  یسایس 

108 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ياهوگلا اهشزرا و  زا  ياهعومجم  اهنآ  اریز  دوشیم . یگنهرف  تاضراعت  یعامتجا و  ياهشنت  یخرب  ثعاـب  اهتکرـش  نیا  تیلاـعف  . 6

[152 .] تسا راگزاسان  یموب  گنهرف  اب  هک  دنروآیم  هارمه  هب  دوخ  اب  ار  يراتفر 

یللملانیب یلام  ياهداهن  ود .

یللملانیب قودنـص   » و یناهج » کناب   » هب ناوتیم  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  للم  نامزاس  هب  هتـسباو  یللملانیب  ياهنامزاس  اهداهن و  زا  یخرب 
دننام ییاهنارحب  رارکت  زا  يریگـشیپ  یللملانیب و  حطـس  رد  یلام  روما  تیریدـم  روظنمهب  مود ، یناهج  گنج  زا  دـعب  درک  هراـشا  لوپ »

. دندمآ دوجوهب  دوب ، هارمه  لوپ  شزرا  یتباقر  شهاک  لیدبت و  ياهخرن  دیدش  تاناسون  اب  هک  يالیم  ههد 1930  یلام  نارحب 
رد قباـس  رگرامعتـسا  دـنمتردق و  ياـهروشک  هـبلغ  اـما  دـنداد  تکرــش  ناـهج  ددـعتم  ياـهروشک  اـهنامزاس  نـیا  رد  هـک  يدوـجو  اـب 
نآ رد  هک  لوپ ، یللملانیب  قودنـص  ماهـس  مجنپکی  نتـشاد  اب  اکیرمآ  هنومن  يارب  تسا . راکـشآ  اًلماک  اهنآ  يدیلک  ياهيریگمیمـصت 

[153 .] دراد ياهدننکنییعت  شقن  تسا ، شاهیمهس  ساسا  رب  وضع  ره  يأر  تردق 
ياهتکرش تیلاعف  یجراخ و  میقتسم  يراذگهیامرس  قیرط  زا  اهنت  ار  دوخ  تالکشم  دنناوتیمن  هتفاینهعـسوت  ياهروشک  هک  ییاجنآ  زا 

نیمه زا  ضارقتـسا  اـی  ماو  تفاـیرد  نآ  ددـعتم  ياـههار  زا  یکی  هک  دـنروآیم  يور  یجراـخ  ضارقتـسا  هـب  دـنزاس ، فرطرب  یتـیلمارف 
ثعاب هتـشادن ، هدـننکتفایرد  ياـهروشک  داـصتقا  رب  یتبثم  راـثآ  ًاـمازلا  اـهماو  هنوگ  نیا  تفاـیرد  اـما  تسا . یللملانیب  یلاـم  تاسـسؤم 

: اریز دش . داتفه  ههد  رد  موس  ناهج  ياهروشک  یهدب  نارحب  هلمج  زا  يداصتقا  فلتخم  ياهنارحب 
هتفرـشیپ ياهروشک  عفانم  هدـننکنیمأت  ًالومعم  هک  تسا  یللملانیب  یلام  تاسـسؤم  ياهتسایـس  شریذـپ  اب  مأوت  اـهماو  نیا  تفاـیرد  . 1

. تسا قباس ) نارگرامعتسا  )
هزاورد ندوـشگ  ساـسا  رب  هطلـس ، ریز  ياـهروشک  يداـصتقا  دـشر  رب  یناـهج  کـناب  لوـپ و  یناـهج  قودنــص  هـک  دـندقتعم  یخرب  . 2

دیکأت یتعنص  ياهروشک  يور  هب  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک 

109 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ای یکرمگ و  قوقح  يرارقرب  زا  دننک ، ضرق  هطلس  ریز  ياهروشک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دیاب  يدشر  نینچ  هب  یبایتسد  يارب  دننکیم .

. درک لیهست  ار  اههیامرس  نایرج  يراددوخ و  دنزیم  همطل  یناگرزاب  تالدابم  هب  هک  دیسبوس  تخادرپ 
رارق يرـسک  اب  مأوت  دـشر ، ریـسم  رد  دـهد و  قیبطت  هتفایهعـسوت  ياهروشک  يداصتقا  لوحت  اب  ار  دوخ  دـیاب  موس  ناهج  رگید ، ترابع  هب 
نیا هک  دوش . یکتم  یجراـخیلام  نیمأـت  هنیمز  رد  دوخ  دـشر  هب  ور  ياـهزاین  لرتـنک  يارب  لوـپ  یللملانیب  قودنـص  تامادـقا  هب  هتفرگ و 

ياهلحهار دوشیم . اهدمآرد  فالتخا  ندش  رتشیب  ببس  يرجم ، ياهروشک  رد  یللملانیب  قودنـص  یناهج و  کناب  هقالع  دروم  ریبادت ،
نیمضت ار  برغ  یتعنص  ياهروشک  عفانم  دنکیم و  کمک  یللملانیب  داصتقا  تابسانم  رد  یلعف  مظن  رارمتـسا  هب  لوپ  یللملانیب  قودنص 
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ياهتسایـس ریبادـت  اهداهنـشیپ و  هک  دـش  دـهاوخ  اطعا  هتفای  هعـسوت  ياـهروشک  هب  یتروص  رد  اـهنت  یلاـم  عباـنم  یتراـبع ، هب  دـنکیم .
[154 .] ددرگ ارجا  قودنص  يداصتقا 

ندش 155] یناهج  هس .

ندـش یناـهج  تفگ : ناوتیم  هصـالخ  روـطهب  تسا . ندـش  یناـهج  دـنکیم ، هبرجت  ار  نآ  زورما  ياـیند  هک  ییاههدـیدپ  زا  رگید  یکی 
تاطابترا ياهرازبا  رد  تفرـشیپ  هعـسوت و  شیازفا و  اب  ینعی  دوشیم . فرعت  هژورپ  کی  تروصهب  زین  و  هسورپ )  ) دـنور کـی  تروصهب 

اهتلود نیب  ياهزرم  هک  ياهنوگهب  دریگیم ، تروص  يرتشیب  تلوهـس  تعرـس و  اـب  يرـشب  تـالماعت  یعمج و ...  ياـههناسر  یعمج ،
دیاب یلک  روطهب  دوشیم . هدـناشک  شلاچ  هب  یتلود  ریغ  نارگیزاب  ریثأـت  تحت  اـهنآ  تیمکاـح  دوشیم و  رتگـنرمک  ینوزفازور  روطهب 
طاقن رد  هلـصافالب  ناهج  زا  ياهشوگ  رد  هلئـسم  نیرتکچوک  هک  ياهنوگهب  ددرگیم  لیدبت  یکچوک  دـحاو و  ناکم  هب  ایند  هک  تفگ 

. دباییم نینط  ناهج  فلتخم 
دنور نیا  هب  تنرتنیا  یناهج  هکبش  شرتسگ  هک  دناهتـشگ  لصتم  مه  هب  یتوبکنع  ياهکبـش  نوچمه  اهروشک  هدینت ، مه  هب  ناهج  نیا  رد 

[156 .] ددرگ لیکشت  يدحاو  یناهج  گنهرف  ات  تسا  هدرک  کمک  رایسب 

110 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رتشیب هچ  ره  لواـپچ  هب  اـت  دـناهدروآرد  ارجا  هب  هتفرـشیپ  ياـهروشک  هک  تسا  ياهژورپ  ندـش  یناـهج  هک  دـندقتعم  ياهدـع  لـباقم ، رد 

. دنزادرپب هتفاینهعسوت  هعسوت و  لاح  رد  ياهروشک 
رب اهتلود  لرتنک  تیمکاح و  ياهزرم  نتفر  نیب  زا  اب  اریز  دوب ، دهاوخ  موس  ناهج  ياهروشک  ررض  هب  اهنت  ندش  یناهج  اهنآ ، داقتعا  هب 
. دوب دنهاوخ  هتفرشیپ  ياهروشک  نیناوق  يارجا  هب  موکحم  اهنآ  دیشاپ و  دهاوخورف  مه  زا  اهروشک  نیا  داصتقا  كرمگ ، هفرعت و  نیناوق 

دننکیم یعـس  یتسیلایرپما  ياـهروشک  دوشیمن و  دودـحم  يداـصتقا  دـعب  هب  ندـش  یناـهج  یفنم  ياهدـمایپ  رگید ، یهورگ  داـقتعا  هب 
فرـصم و گنهرف  ات  دـنکیم  یعـس  يدوویلاه  ياهملیف  بلاق  رد  هدـحتم  تالایا  اًلثم  دـننک . لیمحت  اهروشک  رگید  رب  ار  دوخ  گـنهرف 

. دننادیم ندش  ییاکیرمآ  اب  ربارب  ار  ندش  یناهج  یخرب  هک  اجنآ  ات  دهد  شرتسگ  ناهج  حطس  رد  ار  ییاکیرمآ  یگدنز  يوگلا 
رد هک  تسا  يرگید  لـماع  رـشب ) قوقح  هلمج  زا   ) یلاربیل ياـهشزرا  یـسارکومد و  ياول  تحت  یتموکح  یـسایس و  ياـهوگلا  جـیورت 

یتموکح لکش  ات  دنراد  یعس  یتموکح  ماظن  نیا  غیلبت  اب  یبرغ  ياهروشک  تسا . هتشاد  شقن  موس  ناهج  ياهروشک  تیمکاح  فیعضت 
راذـگورف یمادـقا  چـیه  زا  ریـسم  نیا  رد  دـنروآرد و  دوخ  ياهوگلا  اب  قباطم  ار  هناـیمرواخ  ياـهروشک  هژیوهب  ناـهج ، ياـهروشک  همه 

. درک دنهاوخن 
دوس هب  اهنت  دـنور  نیا  دزاسیم و  لزلزتم  ار  رتفیعـض  ياهروشک  ياهتموکح  راتخاس  ینوزفازور  تعرـس  اب  ندـش  یناـهج  نیارباـنب ،

هرمعتسم ياهروشک  تسا و  هدیسر  نایاپ  هب  هنهک  رامعتسا  نارود  هچرگا  هک  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد  [ 157 .] تسا هتفرشیپ  ياهروشک 
. دنکیم لمع  هنهک  رامعتسا  زا  رتيوق  رتهدیچیپ و  بتارم  هب  هک  تسا  يریگلکش  لاح  رد  يدنور  اما  دناهتفای ، لالقتسا 

نیا يدام  يرکف و  ياهتورث  جارختسا  يارب  ییاهلاناک  رگید ، ياهروشک  رد  ذوفن  اب  ات  دنکیم  یعس  فلتخم  ياههبنج  زا  ون  رامعتـسا 
. تسا رتبرخم  رتنیگمهس و  رایسب  هتشذگ  اب  هسیاقم  رد  هک  دنک  داجیا  اهروشک 

یسانشقرش . 2

هتفرگ  لکش  دیدج  نارود  رد  هک  تسا  یتاعلاطم  ياههتشر  نیرتمهم  زا  یکی  یسانشقرش 
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111 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تاکن و دناهتـسناوت  قرـش  دروم  رد  ارگتینیع  ياهشهوژپ  اب  هک  دـنایعدم  سکرام  هلمج  زا  هنیمز ، نیا  رد  لاعف  یبرغ  نادنمـشیدنا  و 

. دناهتشادن ار  نآ  هب  ندیسر  ییاناوت  دوخ  نایقرش  هک  دنناسانشب  نایقرش  هب  ار  یناهنپ  يایاوز 
ریغ یبرغ و  نادـقتنم  هکنانچ  ای  تسا  ینیع  یملع و  ینامتفگ  دـننآ ، یعدـم  ناسانـشقرش  زا  يرایـسب  هک  هنوگنآ  نامتفگ  نیا  ایآ  یلو 

يارب يرازبا  نآ و  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  تهج  رد  تردق و  میکحت  تردق و  رب  ینتبم  تسا  ینامتفگ  دـنیوگیم ، یـسانشقرش  یبرغ 
. رگرامعتسا نایبرغ  تردق  هیجوت  میکحت و 

ار دوـخ  صاـخ  يرامعتـسا  یـسارکوروب  اـهرواب و  تاـعلاطم ، تاـیبدا ، اـهداهن ، هک  تسا  یبرغ  یناـمتفگ  یـسانشقرش  ناـیب ، رگید  هـب 
رگا درک . یـسررب  نآ  رب  تیمکاـح  قرـش و  رامعتـسا  هطلـس و  يارب  برغ ، شور  هویـش و  هباـثم  هب  ناوتیم  ار  یـسانشقرش  [ 158 .] دراد

، نآ قیرط  زا  هک  مینک  كرد  ار  یمظنم  رایـسب  ياههخاش  تسناوت  میهاوخن  هاگچـیه  دوشن ، یـسررب  نامتفگ  کی  هلزنم  هب  یـسانشقرش 
نآ دنک و  ینیرفآزاب  یتح  یسانشزاب و  ار  قرش  یملع ، یتدیقع و  یسانشهعماج ، یـسایس ، ياههزوح  رد  تسناوت  یبرغ  گنهرف  برغ و 

[159 .] دهد رارق  یشیدنازاب  دروم  ياهدیدپ  تروصهب  ون  زا  ار 
قرـش تاعلاطم  هچخیرات  نادنمـشیدنا ، یخرب  درادن . دوجو  رظن  عامجا  نارگـشهوژپ  نایم  رد  یـسانشقرش ، تاعلاطم  زاغآ  هطقن  هرابرد 

[160 .] دننکیم دادملق  یقرش  ياهتلم  دروم  رد  يو  تاعلاطم  تودوره و  ار  نآ  رگزاغآ  هتسناد و  یمیدق  رایسب  ار  یتخانش 
رتارف رایسب  یسانشقرش  خیرات  هچرگا  تسا . هدوب  متسیب  نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  اپورا ، رد  یتخانـشقرش  تاعلاطم  جوا  هطقن  عقاو ، رد 

. تسا نیا  زا 
ياهولج یـسانشقرش  اهنآ ، زا  مادـک  ره  رد  هک  درک  یـسررب  هلحرم  ود  رد  ار  یـسانشقرش  تاعلاطم  ناوتیم  یلک  يدـنبعمج  کـی  رد 

: دریگیم دوخ  هب  صاخ 
تادیدهت ربارب  رد  یحیـسم  دیاقع  زا  تظفاحم  نآ  فدـه  تسا و  ییاپورا  ياسیلک  اب  دـنویپ  رد  یـسانشقرش  زاغآ  هطقن  هاگتـساخ و  . 1

. تسا هدوب  نآ  يرترب  یمالسا و  هشیدنا  زا  یشان 

112 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هرهچ فیرحت  نآ ، زا  فدـه  هک  تفرگ  دوـخ  هب  نورد  هب  فوـطعم  یعفادـت و  ياهوـلج  نارود  نیا  یط  رد  یـسانشقرش  بیترت ، نیدـب 

دنک و رود  یمالسا  دیاقع  زا  ار  ییاپورا  ناسنا  بیترت ، نیدب  ات  دوب  نآ  زا  لوبقمان  بسانمان و  يریوصت  هئارا  یمالسا و  هشیدنا  مالـسا و 
[161 .] دنک عافد  راگزور  نآ  رب  مکاح  تیحیسم  ياههزومآ  اهرواب و  زا 

زا عافد  ار  یسانشقرش  لک  زا  فده  هداد و  میمعت  یسانشقرش  خیرات  مامت  هب  ار  فده  نیا  ایرکز ، داؤف  هلمج  زا  نادنمشیدنا ، زا  یخرب 
[162 .] دننادیم نتشیوخ  تیوه 

ار نآ  ناوـتیم  هـک  دـش  زاـغآ  ياهرود  تـشاد ، نورد  هـب  فوـطعم  ییوـب  گـنر و  یــسانشقرش  تاـعلاطم  هـک  هـلحرم  نـیا  زا  سپ  . 2
شیارگ راـنک  رد  تـفرگ و  دوـخ  هـب  نوریب  هـب  فوـطعم  ياهرهچ  یـسانشقرش  نآ  یط  هـک  دـیمان  رامعتـسا » هـب  هتـسویپ  یــسانشقرش  »

زا قیقد  يریوصت  هئارا  رد  یعـس  هصرع  نیا  نارگـشهوژپ  زاغآ ، نامه  زا  درک . ادیپ  زین  هنارادمهطلـس  ییوب  گنر و  دوخ ، هنارگیحیـسم 
نیا اب  اهلیلحت  نآ  ساـسا  رب  دـنناوتب  بیترت  نیدـب  اـت  دـندرک  دوخ  عوبتم  ياـهتموکح  هب  شیوخ  هعلاـطم  دروم  ياهنیمزرـس  تیعقاو 

[163 .] دنزادرپب نانآ  عبانم  تراغ  هب  دنبای و  هطلس  نانآ  رب  دننک و  دروخرب  عماوج 
یبلطهعـسوت هزوح  هب  برغ  دورو  نایم  راکـشآ  دنویپ  یکیدزن و  مهدزون ، نرق  رد  یـسیلگنا  یناملآ و  يوسنارف ، هشیدنا  خـیرات  یـسررب 
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. دزاسیم نایامن  ار  دیدج  یتخانشهعماج  ياههیرظن  روهظ  ییایفارغج و  يداصتقا و 
عفانم هب  یهجوت  چیه  نودب  هک  يرامعتـسا  ياهشناد  زا  یـشناد  زج  دوب  دهاوخن  يزیچ  یـسانشهعماج  دـیدج  ياههخاش  بیترت ، نیدـب 

[164 .] تسا يرامعتسا  ياهتلود  هنارگرامعتسا  فادها  تمدخ  رد  تموکح ، تحت  ياهتلم 
: تسا هتشاد  شقن  ناهج ، رب  برغ  هطلس  رد  راکهار ، رازبا و  ود  قیرط  زا  یسانشقرش  زین  متسیب  نرق  رد 

113 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
يزاـسزاب يارب  تاـعوبطم ، اههاگـشناد و  سرادـم ، هلمج  زا  نآ ، شرتـسگ  ياـهرازبا  شناد و  تـفرعم و  نیوـن  تاـناکما  زا  هدافتـسا  . 1

یبرغ نامتفگ )  ) تینالقع هیبش  ناسمه و  ار  دوخ  یقرـش ، تینالقع  هک  ياهنوگهب  برغ  گنهرف  اب  نآ  نتخیمآرد  اهیقرـش و  تینـالقع 
. دیاشگب نآ  ياههیاپ  اهشزرا و  يور  هب  ار  رد  دنک و  سح 

ذوفن هطلس و  رد  ار  ییاپورا  ياهتلود  فادها  هک  یلمع  ياههزوح  هب  دورو  ملع و  يرظن  بوچراچ  زا  ناسانشقرش  زا  یخرب  جورخ  . 2
[165 .] دزاس مهارف  رگید  ياهروشک  رد 

یخرب هب  هچرگا  تسا و  هدرب  دوس  زین  یملع  ریغ  ياهبوچراچ  زا  هتـشاد و  رارق  یـسایس  فادها  تمدخ  رد  تاعلاطم  نیا  بیترت ، نیدب 
هب ور  ًادبا  اهتیعقاو  نیا  یلو  دناسانشب . ار  یقرش  ياهنیمزرـس  یعامتجا  قیاقح  زا  یمهم  تمـسق  تسا  هتـسناوت  هتفایتسد ، دیفم  جیاتن 

رارق داقتنا  دروم  یقرـش  نادنمـشیدنا  یخرب  ار  نامتفگ  نیا  هک  دیامنیم  یعیبط  ور  نیا  زا  [ 166 .] دناهتشادن یصاخ  یملع  فادها  يوس 
هب لمع  یپ  رد  هک  دراد  زین  یناـیارگبرغ  يوس  هب  ور  اـسبهچ  هکلب  تسین  سانـشقرش  ناـیبرغ  هجوتم  اـهنت  تاداـقتنا  نیا  زیت  هبل  دـنهد .

[167 .] دنتسه شیوخ  تاعلاطم  رد  اهنآ  قیبطت  یبرغ و  ياههاگدید 
یخرب یتح  هدوبن و  دودحم  یقرش  نادنمشیدنا  هب  نآ ، صاخ  ياهيریگوس  اهیتساک و  هب  فارتعا  یـسانشقرش و  زا  داقتنا  تسناد  دیاب 

. دناهتفر هار  نیا  هب  زین  یبرغ  ناسانشقرش  نادنمشیدنا و  زا 
دوخ هک  زین  نوسندور  میسکام  [ 168 .] تسا هتشاد  رارق  رگرامعتسا  ياهتموکح  تمدخ  رد  یسانشقرش  هک  تسا  نآ  رب  دراچیرب  زناویا 

ار ناـنآ  جـیاتن  هزوـح ، نیا  نادنمـشیدنا  ياـهشهوژپ  اـهتیلاعف و  هب  هراـشا  اـب  تسا ، یـسانشقرش  هنیمز  رد  حرطم  ياـههرهچ  زا  یکی 
[169 .] دنکیم فیصوت  زیمآهعجاف 

114 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دراوم تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  رب  یـسانشقرش  هک  درک  هراشا  ییاههیاپ  هب  ناوتیم  تسا  دراو  یـسانشقرش  هب  هک  ییاهداقتنا  ياتـسار  رد 

: دیآیم باسح  هب  اههیاپ  نیا  هلمج  زا  لیذ 
رد یلصا  ياههلوقم  اب  نایدا  نیا  رگا  هک  ياهنوگهب  نایدا ، رگید  یبایزرا  يارب  يرایعم  راجنه و  ناونعهب  ییاپورا  تیحیسم  هب  شرگن  . 1

. تساپورا رد  جیار  تیحیسم  اب  اهنآ  قابطنا  نایدا ، نیا  شریذپ  رایعم  دنوشیم و  در  دنشابن ، گنهامه  تیحیسم  نییآ 
. تسا هدمآدرگ  ییاپورا  براجت  زا  هک  يداضتم  ياهراجنه  اهرایعم و  ساسا  رب  عماوج  نیا  یبایزرا  و  یقرش »  » عماوج یسررب  . 2

، تسپ ياهداژن  الاو و  ياهداژن  قالطا  اب  ار  ناهج  ياهتلم  میسقت و  نارگید »  » و ام »  » هتـسد ود  هب  ار  تیرـشب  هک  هنایارگداژن ، شرگن  . 3
هب ناناملسم ، ياهیگژیو  یـسررب  راکتبا و  نابحاص  زاسندمت و  ناییاپورا  ياهیگژیو  نایب  هب  ناسانـشقرش  بیترت ، نیدب  دنکیم . ادج 

. دنزادرپیم شیدنایحطس  نانآ ، معز 
. نآ هچیرد  زا  اپورا و  خیرات  ساسا  رب  ناهج  لک  خیرات  هب  شرگن  نتشاگنا و  يرشب  لوحت  رایعم  يراجنه و  يوگلا  ار  اپورا  هبرجت  . 4

تیوه دش و  هتـشاگنا  قرـش  هرمز  رد  دوب ، اپورا  زج  هب  هچنآ  ره  هک  ياهنوگهب  قرـش ؛ هب  شرگن  رد  ضقانتم  زیمآهغلابم و  يرگنهداس  . 5
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[170 .] دیدرگ قالطا  قرش »  » مان نوگانوگ ، ياههعومجم  نآ  همه  رب  دش و  هداد  نانآ  هب  يدننامه 
نیا هب  نویـسور  نلآ  نوچمه  ار  رگرامعتـسا  ياهتلود  هب  نانآ  تمدـخ  رامعتـسا و  ناسانـشقرش و  دـنویپ  ناوتیم  يدـنبعمج  کی  رد 

: داد ناشن  لکش 
ریوصت شیامن 

115 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هزوح هب  هدمآ ، تسد  هب  ریوصت  ساسا  رب  سپـس  دـنهدیم و  هئارا  نآ  زا  يریوصت  یقرـش ، عماوج  هعلاطم  اب  ناسانـشقرش  بیترت ، نیدـب 

. دنهد همادا  یقرش  عماوج  رب  ار  دوخ  تموکح  هطلس و  يربهر ، هزوح  ات  دننکیم  یحیاصن  اهییامنهار و  رگرامعتسا ، ياهتلود  يربهر 
، يریوصت نینچ  هئارا  سپ  رد  زاب  دهد ، هئارا  یقرـش  عماوج  اهتلم و  زا  هنایارگعقاو  يریوصت  دـشوکب ، رگا  یتح  زین  نیون  یـسانشقرش 

[171 .] تسا هتفهن  رگرامعتسا  ياهروشک  هب  تمدخ 

مسینویهص . 3

یتفص ار  نآ  اهتسینویهص  هکیلاحرد ، دوریم  راکب  يداضتم  فلتخم و  میهافم  یناعم و  اب  ریگرد ، ياهفرط  نیب  رد  مسینویهص  هژاو 
تیوه و رب  هوالع  هک  دننادیم  یفنم  اًلماک  یتفـص  ار  هژاو  نیا  اهنآ  نافلاخم  دـنربیم ؛ راکب  تسا  ناشفادـها  تیوه و  رگنایب  هک  تبثم 

[172 .] دروآیم نهذ  هب  نیطسلف ، مولظم  تلم  رب  هژیوهب  مالسا ، ناهج  رب  ار  نانآ  متس  ملظ و  زا  رپ  خیرات  اهنآ ، یفنم  فادها 
هک یتوعد  : » دش فیرعت  هنوگنیا  مسینویهـص  دیدرگ ، رازگرب  سیئوس  رد  لاب  رهـش  رد  هک  رد 1897 ، مسینویهـص  هرگنک  نیلوا  زا  سپ 

، فـیرعت نـیا  قـبط  تـشادیم ». لوذــبم  تـهج  نـیا  رد  ناـمزاس  نـیا  هـک  ییاـهشالت  درکیم و  غـیلبت  نآ  يور  مسینویهــص  ناـمزاس 
. دراد نامیا  لاب »  » هرگنک همانرب  هب  هک  تسا  یسک  تسینویهص 

زا و  یحیـسم » هنیمز  اب  يدوهی  ریغ  ینید  مسینویهـص   » ار مهدجه  نرق  زاغآ  ات  مهدزناش  نرق  رخاوا  زا  هدـیدپ ، نیا  حیـضوت  رد  يریـسملا 
هدرک قالطا  هریغ » کیناگرا و  کیتنامر ، کیئال ، هنیمز  اب  يدوهی  ریغ  یگنهرف  مسینویهص   » ار مهدزون  نرق  لیاوا  ات  مهدجه  نرق  لیاوا 

[173 .] تسا
: تسا حرطم  مسینویهص  هدیدپ  نییبت  رد  هاگدید  هس  یلک  روطهب 

نونکات مالـسا  خـیرات  يادـتبا  زا  هک  نیطـسلف )  ) مالـسا ناـهج  یـسایس  ياـیفارغج  بلق  رد  یمالـسادض  یتسینویهـص و  لـسگ  داـجیا  . 1
. تسا هدشیم  بوسحم  اپورا  اقیرفآ و  ایسآ ، هراق  هس  ياقتلم  رد  یمالسا  ياهنیمزرس  یسایس  ییایفارغج و  یگتسویپ 

116 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیا زا  يدراوم  یتسرپداژن و  تاماهتا  حرط  نایدوهی و  ددـعتم  ياهماعلتق  بجوم  هک  اپورا ، دوهی  تیحیـسم - یخیراـت  نارحب  لاـقتنا  . 2

. نیطسلف رد  دوهی  مالسا - نارحب  هب  نآ  لیدبت  مالسا و  ناهج  هب  لیبق 
یـشخب هک  تسناد  یخیرات  ياهلماعم  ار  نآ  ناوتیم  هلمج  کی  رد  هک  تشاد  تیمها  هیاپ  نادب  دـش و  ارجا  یکریز  ِتیاهن  رد  حرط  نیا 

. دوب [ 174 (] ع  ) حیسم یسیع  لتق  هب  مادقا  زا  دوهی  هئربت  نآ  زا 
[175 .] نیطسلف رد  نایدوهی  تموکح  ییاپرب  رد  یطارفا  تسرپداژن و  نایدوهی  موهوم  نامرآ  یجیردت  ققحت  . 3

يوس زا  دـندرک و  رارقرب  يرـسارس  ياهرطیـس  مالـسا  ناهج  رب  هتفرـشیپ  يرواـنف  تکرب  هب  فرط  کـی  زا  یبرغ  رگرامعتـسا  ياهتردـق 
ماجنارس دندش و  ناناملسم  ینید  ياهرواب  هشیر  ندش  تسس  داقتعا و  فیعضت  يونعم و  هلاحتسا  بجوم  یگنهرف ، موجه  ددم  هب  رگید ،
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یط هک  دـندرک  لیمحت  ناناملـسم  رب  دـبای ، همادا  ینالوط  ياهلاس  تسا  نکمم  هک  ار  یـشیاسرف  یگنج  مسینویهـص ، ندروآ  دوجوهب  اب 
. تسا هدیعلب  ار  ناناملسم  زا  یمیظع  ياههیامرس  نرق  مین  زا  شیب 

لاغـشا نآ  دنداد ، ناشن  رظنقافتا  لمع  رد  ناکیتاو  ناوریپ  اب  پاپ  دیدج  ناضراعم  میدـق و  نافلاخم  دروم  کی  رد  رگا  یلک ، يرظن  رد 
. دوب اهتسینویهص  تسد  هب  نیطسلف 

يروتایدالگ گنهرف  زا  رثأتم  یبرغ ، يرگیبیلـص  اریز  دندوب . انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  برع  ياهروشک  هنایمرواخ و  قرـش ، نایحیـسم  هتبلا 
ياهرـصیق زا  تباین  هب  ار  يدـالیم )  11 - 13  ) يرجه  5 نورق 7 - كانمهـس  ياهدربن  هک  تسا  یبیلـص  رکفت  نیا  یـساسا  لـماع  یمور ،

. يروس ینیطسلف و  يروطسن ، نایحیسم  هن  دندوب  هتخادنا  هار  هب  یمور 
اهنآ دراد . دوخ  رب  ار  تیحیـسم  زا  یباعل  هک  تسا  میدق  مور  هنارادـمروز  گنهرف  دـننکیم ، هئارا  تیحیـسم  مان  هب  اهیبرغ  هزورما  هچنآ 

رد دندیشک ، شود  هب  ترضح  نآ  ندرک  بولصم  يارب  ار  بیلص  و  [ 176] دنشکب بیلص  هب  ار  ع )  ) حیسم یسیع  دنتساوخیم  يزور  هک 
، یبیلص ياهگنج 

117 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رد دوب ؛ تهج  کی  رد  تامادقا  نیا  يود  ره  هک  دندیشک ، ریشمش  ناناملسم  يور  رب  بیلص ، ناشن  نامه  اب  راوگرزب  نآ  یهاوخنوخ  هب 

[177 .] تسا هدیبات  برغ  رب  هتفاترب و  نآ  زا  یحو  دیشروخ  هراومه  هک  یقرش  قرش ؛ برغ و  لباقت  خیرات و  تیلک  تهج 
ات دشوکیم  تسا و  تیدوهی  زا  تلود  کی  تلم و  کی  هکلب  بهذـم ، کی  طقف  هن  ِنتخاس  انامه  مسینویهـص  لوصا  سفن  یلک ، روطهب 

. دروآ مه  درگ  گرزب ) لیئارسا   ) دوعوم نیمزرس  رد  هنابلطهعسوت ، ياهگنج  هب  لسوت  اب  ار  ایند  نایدوهی  مامت 
: دسیونیم ربتکا 1899  خیرات 29  رد  يو ، هب  ياهمان  رد  لزتره ، رودوئت  نارواشم  ناتسود و  زا  یکی  [ 178 ،] چیرت دیواد 

هعجارم گرزب ) لیئارسا  « ) گرزب نیطسلف   » همانرب هب  هاگ  دنچ  زا  ره  دشاب  هدش  رید  یلیخ  هکنیا  زا  لبق  هک  مهد  رکذت  امش  هب  مهاوخیم 
هن رگ  دشاب و  رواجم » ياهنیمزرس  نیطـسلف و   » هژاو ای  گرزب ) لیئارـسا  «، ) گرزب نیطـسلف   » هژاو لماش  دیاب  لاب  سنارفنک  همانرب  دینک .

[179 .] دیریذپب عبرم  رتمولیک  تحاسم 25000  هب  ینیمزرس  رد  ار  يدوهی  نویلیم  هد  تسناوت  دیهاوخن  امش  هچ  تسانعمیب ؛
: تشاد یگتسب  رصنع  ود  ندش  مهارف  هب  رما ، نیا  ققحت  یتسینویهص ، ناربهر  هاگدید  زا 

؛ اکیرمآ هژیوهب  یتسیلایرپما  ياهروشک  زا  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، ياهکمک  تفایرد  همادا  . 1
رد یبرع  تیمک   ) مالـسا ناهج  یبرع و  ياهروشک  یمامت  لباقم  رد  لیئارـسا  تیدوجوم  عفن  هب  هجوت  لباق  کیژولونکت  يرترب  ظفح  . 2

بارعا و رب  میلـست  لیمحت  هب  رداق  يداصتقا و  یماظن و  هدنرادزاب  تردـق  کی  زا  ندوب  رادروخرب  قیرط  زا  یتسینویهـص ،) تیفیک  لباقم 
[180 .] دوشیم برع  تسکش  هب  هتنم  لیئارسا  اب  يریگرد  هنوگره  هک  بارعا  هب  ندنالوبق 

118 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ياهتدـعاسم لاح ، نیا  رد  دوب و  یلم ) هنارـس  دـیلوت  % 10 / 3  ) رالد دراـیلیم   8 دودح 3 / رد 1995  یتسینویهـص  میژر  یعاـفد  هجدوب 

اب لیئارـسا  یماظن  يالاب  ناوت  رگناشن  نیا  تسا و  هدوب  رالد  دراـیلیم   1 نآ 2 / يداصتقا  ياهکمک  رالد و  دراـیلیم   1 اکیرمآ 8 / یماظن 
. تسا يدوهی  اب 82 % يرفن  نویلیم   5 تیعمج 2 / کچوک و  تحاسم  هب  هجوت 

نیا دننکیم . رکذ  ياهتسه  کهالک  ات 200  نایم 20  ار  نآ  فلتخم  عبانم  دراد . دوجو  رظنفالتخا  میژر ، نیا  ياهتـسه  هریخذ  دروم  رد 
[181 .] تسا هتفریذپن  ار  یللملانیب  یسرزاب  هتفر ، هرفط  ياهتسه  ياهحالس  عنم  نامیپ  ندرک  اضما  زا  لاس 1967  زا  میژر 

ققحت ار  دوخ  هنابلطهعسوت  عماطم  اهفده و  دهدیم  ناکما  مسینویهص  هب  نآ ، ساسا  رب  یبرع  نهیم  میـسقت  ییارگهقرف و  هب  ندز  نماد 
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ياهشبنج نک » تموکح  زادنیب و  هقرفت   » تسایس اب  ات  دشوکیم  مالـسا  ناهج  رد  یناهج ، مسیلایرپما  رازبا  هباثم  هب  مسینویهـص ، دشخب .
. دبوکب مهرد  ار  یبرع  یمالسا و 

: دسیونیم یکات ؟ و  ارچ ؟ شکمشک  دوخ  باتک  رد  تسینویهص ، هدنسیون  اماک ، دیوید 
: دوش تمسق  ود  دیاب  لیئارسا  قرش  رد  دوجوم  یبرع  نهیم  هک  تسا  یکتم  ساسا  نیا  رب  هنایمرواخ  لکشم  لح  هب  طوبرم  داهنشیپ  روحم 
. یبونج تمسق  رد  یبرع  ياهروشک  رگید  و  سیسأت ) تروص  رد   ) نیطسلف يدوعس و  ندرا ، قارع ، و  یلامش ، تمسق  رد  نانبل  هیروس و 

راون نیا  رد  دنوش و  ادج  مه  زا  دنوشیم ، رقتسم  نآ  رد  برع  ریغ  ياهورین  هک  یضرا ، عیسو  راون  کی  هلیـسوهب  شخب ، ود  نیا  نایم  رد 
هیروس بونج  رد  زوردلا  لبج  رب  زکرمت  اب  لیئارسا  هک  دنیآیم  دوجوهب  يدرک  ویزورد  لیئارسا ، ياهروشک  قرش ، هب  برغ  زا  بیترت  هب 

دوجوهب قارع  لامـش  هیروس و  قرـش  رد  دوب ، دـهاوخ  نآ  همیمـض  يروشآ  لقتـسم  تلاـیا  کـی  هک  يدرک  روشک  اـما  دـباییم . روضح 
مهارف دـش ، دـهاوخ  یحیـسم  تیرثکا  اب  يروشک  هیروس  رد  دوجوم  نایحیـسم  بذـج  اـب  هک  ناـنبل ، هب  کـمک  هنیمز  اـجنآ  زا  دـیآیم و 

تسناوت دنهاوخ  اهروشک  نیا  دنبای و  ییاهر  بارعا  يرامعتـسا  راب  زا  ات  تسب  دهاوخ  نامیپ  اهروشک  نیا  اب  لیئارـسا  ماجنارـس  دوشیم .
[182 .] دننک دیدهت  ار  یبرع  ياهروشک  ياهتختیاپ 

ناهج و فورعم  ياهيرازگربخ  زا  يرایـسب  تسا  هدـش  قفوم  یعمج ، طابترا  لـیاسو  ریخـست  يارب  عیـسو  شـالت  اـب  یتسینویهـص  میژر 
رایتخا رد  ار  یللملانیب  نویزیولت  رادمان  ياههکبش 

119 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رادروخرب ياهژیو  تیمها  زا  هتفرگ  لکش  یناهج  کچوک  هدکهد  هتفایترهش و  تاطابترا » رصع   » هب هک  ياهنامز  نرق و  رد  نیا  دریگ و 

ناناملسم مالـسا و  هیلع  یگنهرف  موجه  یلک ، روطهب  یگنهرف و  طیحم  ناهذا و  هب  یهدتهج  يارب  یعمج  طابترا  لیاسو  ریخـست  تسا .
[183 .] تسا هتفریذپ  تروص 

یمالسا يرادیب  ج )

نتفرگ لکش  لاح  رد  یمالسا  ياهروشک  یسایس  تردق  عبنم  نیرتیـساسا  ناونعهب  یمالـسا  يرادیب  نانمـشد ، ياهشالت  همه  دوجو  اب 
یمالـسا تیوه  دوجو  دنتـسه . شیوخ  نادـیواج  ياـهنامرآ  ياـیحا  ددـصرد  یمالـسا  گـنهرف  تیوـه و  رب  هیکت  اـب  ناناملـسم  تسا .

رد یمالسا  ياهشبنج  ریاس  یتسینویهص و  نمـشد  هیلع  تمواقم  یمالـسا و  داهج  سامح ، هللا ، بزح  یبالقنا  شبنج  نوچ  ییاهشبنج 
ایـسآ و اپورا ، رد  ندـمت  نیا  خـیرات  یناهج و  هعماج  يانب  تخاس  رد  ناناملـسم  هقباس  ندـمت و  تسا . تقیقح  نیا  دـیؤم  مالـسا  ناـهج 

نیا هب  اکتا  تسا . هتـشاد  دوجو  خیرات  رد  يراوتـسا  نینچ  اب  یندمت  گنهرف و  رتمک  هک  تسا  هبناجهمه  لماک و  يدـح  هب  اقیرفآ  لامش 
خوسر ربارب  رد  ار  نآ  دنک و  تیوقت  ار  مالسا  ناهج  یلم  یبهذم و  سفن  هب  دامتعا  دناوتیم  هک  تسا  یگرزب  هیامرـس  ندمت ، گنهرف و 

[184 .] دزاس نوصم  یتسینویهص  تیوهیب  گنهرف 
رب ناشیا  عامجا  مدع  لیئارسا ، هعماج  رد  يرادیاپان  یلصا  روحم  تسا . هدش  لیدبت  هتشگرس » ياهعماج   » هب لیئارسا  میژر  رگید ، يوس  زا 

یـسایس تیاـمح  هیامرـس و  ناـیرج  رد  تسا  هتـسناوت  اـهنت  اـهضراعت ، زا  یهوبنا  اـب  هعماـج ، نیا  تسا . یلم  تیوه  زا  يدـحاو  يوـگلا 
رد یتح  ییارگداژن  زا  ییادـیپان  هدـیچیپ و  لکـش  دراد . رارق  لزلزتم  یتلاح  رد  هعماج  هکیلاحرد  دـنک ، ظـفح  ار  دوخ  تیلک  یجراـخ ،

هدـش هعماج  نیا  ینابم  رد  لزلزت  زورب  هب  رجنم  ضیعبت ، راکـشآ  ياـههنوگ  ریاـس  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  ناـیرج  رد  يدوهی  هعماـج  نورد 
هب  موجه  رد  برغ  رامعتسا  هزیگنا  نیرتیلصا  هک  ییاج  [ 185 .] تسا
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120 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ندمت و مالـسا و  هب  تشگزاب  اب  مالـسا  ناهج  دـیاب  لباقم ، رد  دریگیم ، تئـشن  نآ  مدرم  ینید  يداقتعا و  يانبم  زا  یمالـسا  ياهروشک 

یناهج رابکتسا  مسینویهص و  اب  هلباقم  هب  نآ ، ندومن  یقلت  یبرع  ياج  هب  مسینویهص ، اب  هزرابم  ندرک  یمالسا  شیوخ و  یمالـسا  تیوه 
[186 .] دزادرپب

121 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمالسا ندمت  رد  یکشزپ  شناد  مود : شخب 

هراشا

123 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ناملسم نادنمشناد  ياهیسررب  رد  یکشزپ  شناد  هاگیاج  مشش : لصف 

هراشا

125 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
زا مولع  یلک  يدنبهقبط  هب  تسا  مزال  یمالسا ، هرود  رد  هژیوهب  ناناملسم ، نایم  رد  یکشزپ  شناد  روطت  خیرات و  هنیمز  رد  ثحب  زا  شیپ 

شناد هاگیاج  هرابرد  يرتقیمع  دـید  ات  مینکفا ، رظن  اهشناد  رگید  اب  هسیاقم  رد  شناد  نیا  هاگیاج  مالـسا و  ناهج  نادنمـشناد  هاگدـید 
نآ یلک  كرد  هب  رصع  ره  نافوسلیف  دزن  نآ  هاگیاج  شناد و  ره  تیعقوم  هرابرد  ثحب  اریز  میروآ ، تسد  هب  یمالسا  هرود  رد  یکـشزپ 

. دنکیم کمک  ملع 
يارب یلک  یبلاق  دنتـشاد  هفیظو  اهنآ  تسا . هدوب  نافوسلیف  هدهع  هب  ینامز ، دهع و  ره  رد  مولع ، يدنبهقبط  عوضوم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

زا يرایـسب  دزادرپب و  مولع  يدنبهقبط  هب  یفـسلف  دـید  زا  دیـشوک  وطـسرا  رابنیتسخن  دـننک . هضرع  رـصع  ره  مولع  يرامـشرب  یـسررب و 
وبا دارفا  نیا  نیرتمهم  زا  دنتخادرپ . مولع  يدنبهقبط  يارب  ییاههویش  یحارط  هب  وا  زا  يریگوگلا  ای  يوریپ  هب  زین  یمالـسا  هرود  نافوسلیف 

[187 .] درب مان  ناوتیم  ار  يزاریش  نیدلا  بطق  یلازغ و  دمحم  یباراف ، رصن 
نیرتنییاپ رد  یعیبط  مولع  یبیترت ، يدنبمیـسقت  رد  هچرگا  دـنکیم ؛ میـسقت  یـضایر  یعیبط و  یهالا ، مولع  هتـسد  هس  هب  ار  مولع  یباراف 

يدام و ریغ  تادوجوم  یهالا  مولع  عوضوم  يدام ، ماـسجا  یعیبط  مولع  عوضوم  دـناهتفرگ . رارق  هبترم  نیرتـالاب  رد  یهـالا  مولع  هبترم و 
یگنوگچ یـسررب  هب  هک  تسا  یکـشزپ  شناد  یعیبط ، مولع  ماسقا  زا  یکی  یباراـف ، هتـشون  هب  دنتـسه . اـهتیمک  یـضایر  مولع  عوضوم 

[188 .] دزادرپیم وا  تحص  ظفح  ناسنا و  ندب  هب  اهيرامیب  دورو 
یلازغ  تسا . یباراف  يدنبمیسقت  زا  رتهدیچیپ  رت و  هدرتسگ  بتارم  هب  یلازغ  يدنبمیسقت 

126 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ینیع و بـجاو  یعرـش ، یلقع و  یلوـصح ، يروـضح و  یلمع ، يرظن و  اًـلثم  دـنکیم ؛ يدنبهتـسد  ینوگاـنوگ  ياههاگدـید  زا  ار  موـلع 
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هب ناـسنا  فیلکت   ) عورف ملع  و  یعرـش ) تفرعم  عباـنم  ملع  داـعم و  توبن ، دـیحوت ، ملع   ) لوصا ملع  هتـسد  ود  هب  یعرـش ، مولع  ییاـفک .
. دوشیم میسقت  هعماج ) هب  ناسنا  فیلکت  ملع  دنوادخ و 

( یعیبطارف تادوجوم  ملع  قطنم و  یعیبط ، یـضایر ،  ) گرزب هتـسد  راهچ  هب  مولع  زا  هتـسد  نیا  دریگیم . ربرد  ار  مولع  ریاـس  یلقع  مولع 
يدنبمیـسقت چیه  قطنم  شخب  رد  دـنراد . ياج  یقیـسوم  موجن و  هسدـنه ، باسح ، ياهشناد  یـضایر  مولع  شخب  رد  دوشیم . میـسقت 

(، بـط  ) یکـشزپ ياـهشناد  یعیبـط  موـلع  شخب  رد  تـسا . هـتفرگ  رارق  هخاـش  نـیا  رد  شناد  نـیمه  طـقف  درادـن و  دوـجو  يرتیئزج 
. دنراد رارق  ایمیک  یسانشندعم و  یسانشاوه ،

رارق روعش ) لقع و  ییاسانش   ) طیسب رهاوج  ملع  و  ناهج ) اب  دنوادخ  هطبار   ) تاذ ملع  یـسانشیتسه ، ياهشناد  زین  تعیبطارف  شخب  رد 
[189 .] دراد

نیا ساسا  رب  تسا . هدرک  هضرع  يرجه  متفه  نرق  رخاوا  رد  ار  يدـنبهقبط  نیا  وا  تسا . يزاریـش  نیدـلا  بطق  هب  قلعتم  موس  يدـنبهقبط 
میسقت یلمع  يرظن و  مولع  هتسد  ود  هب  دوخ  یمکح  مولع  دنوشیم . میسقت  یمکح  ریغ  یمکِح و  مولع  هتـسد  ود  هب  مولع  يدنبمیـسقت ،

زا تسا  ترابع  یلمع  یمکح  مولع  تسا . قطنم  تاـیعیبط و  تایـضایر ، هعیبطلادـعبام ،)  ) تعیبطارف لـماش  يرظن  یمکح  مولع  دوشیم .
یلقن و مولع  هتـسد  ود  هب  ناوتیم  ار  مولع  نیا  دنوشیم . هتفگ  زین  ینید  مولع  هک  یمکح  ریغ  مولع  نُدُم . تسایـس  لزنم و  ریبدت  قالخا ،

. درک میسقت  عورف ) لوصا و   ) یلقع
، يزاریـش نیدلا  بطق  دید  زا  تایعیبط ، هخاشریز  دنراد . رارق  يرایـسب  ياهشناد  تایعیبط  هخاشریز  رد  يرظن و  یمکح  مولع  هخاش  رد 

عامس ملع  هدنرادربرد  يرظن ، یمکح  مولع  شخب  زا  یعیبط  هخاشریز  زا  یلصا  هتسد  یعرف . یلـصا و  دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  دوخ 
زا یعرف  هتسد  تسا . سفنلا  ملع  ناویح و  ملع  تابن ، ملع  نداعم ، ملع  يولع ، ِراثآ  ملع  داسف ، نوک و  ملع  ملاعلا ، ءامـسلا و  ملع  یعیبط ،

تامسلط ایمیک ، باوخ ، ریبعت  تسارف ، تحالف ، موجن ، ماکحا  یکشزپ ، مولع  هدنرادربرد  يرظن  یمکح  مولع  شخب  زا  یعیبط  هخاشریز 
[190 .] تسا تاجن  زین  و 

127 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
بطق یباراف و  هاگدید  زا  مولع  يدنبمیسقت  هسیاقم  اب  هدوب و  رگنیئزج  مولع  يدنبمیسقت  يارب  ناملـسم  نافوسلیف  هاگدید  لیلحت ، ره  هب 

تیعماج يزاریـش  نیدـلا  بطق  رظن  زا  مولع  يدنبمیـسقت  ساسا ، نیا  رب  میباـییم . رتعماـج  ار  یمود  رگنیلک و  ار  یلوا  يزاریـش  نیدـلا 
. تسا هدوب  يزاریش  نیدلا  بطق  نارود  ات  یباراف  یگدنز  نامز  زا  مولع  رگید  یکشزپ و  شناد  شرتسگ  نآ  تلع  تسا . هتشاد  يرتشیب 

« کشزپ  » یسانشهژاو

رد هژاو  نیا  یـضرف  هشیر  تسا . هدوب  کْـشِِزب » ( » يولهپ  ) هناـیم یـسراف  ناـبز  رد  نآ  نهک  تروص  هک  تسا  یـسراف  ياهژاو  کـشزپ » »
- ناتساب یناریا 

ka- bi
[191 .] دوشیم تیرکـسنس  نابز  اـب  دوخ  كرتشم  هشیر  دراو  ناتـساب  یناریا  زا  هژاو  نیا  تسا . هدوب   baص aza- ییاتسوا رد  حaz و 
« کشزپ رگنامرد ،  » و تفـص ) « ) ینامرد شخبافـش ،  » يانعمهب هتـشاد و  جاور  ناتـساب  دـنه  رد   ، bhisaj ینعی نآ ، تیرکـسنس  تروص 
( هناـیم یـسراف  ییاتـسوا و  تیرکـسنس ، یناتـساب ، یـسراف  ناتــساب ، ناریا   ) هژاو نـیا  ياـهتروص  یماـمت  تـسا . هـتفریم  راـکب  مـسا ) )

دالیم زا  شیپ  مراـهچ  هرازه  هب  نآ  دربراـک  هک  هژاو ، نیا  نهک  هقباـس  [ 192 .] تسا وراد »  » و رگنامرد » «، » شخبافـش  » يانعم هدنرادربرد 
تروص رب  هوالع  یـسانشهشیر ، نیا  ساسا  رب  دراد . ناشن  ناتـساب  ناریا  رد  نالغاش  هقبط  نیا  روضح  هلاس  رازه  دـنچ  هقباس  زا  دـسریم ،
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ياهتروص هلمج  زا  تسا ؛ هتشاد  دوجو  یسراف  نابز  رد  نامز  لوط  رد  هژاو  نیا  زا  يدنچ  یشیوگ  ياهتروص  کشزپ ، هژاو  نیزورما 
زا  ) يراـخب ینیوخا  هتـشون  نیملعتملا ، ۀـیاده  باـتک  رد  هتـشاد و  جاور  ناـسارخ  رد  يرجه  موـس  نرق  دودـح  هک  کـشِِجپ ، کـشِِجب و 

[193 .] دوشیم هدید  مه  یسراف ) نابز  هب  یکشزپ  ياهباتک  نیتسخن 

مالسا زا  شیپ  ناریا  رد  یکشزپ 

مالسا  ناهج  ناریا و  رد  یکشزپ  شناد  يریگلکش  یگنوگچ  زا  رتیقطنم  رتشیب و  یهاگآ  يارب 

128 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ورملق هب  رتدـعب  هتـشاد و  جاور  اهنآ  رد  یکـشزپ  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  هک  ار  ینوگانوگ  ییایفارغج  قطانم  یخیرات  یهاگن  اب  تسا  مزال 
بارعا ناـیم  رد  ار  یکـشزپ  شناد  عـطقم  نیمه  رد  مینکفایم و  رظن  مالـسا  زا  شیپ  ناریا  هب  تـسخن  مـینک . یـسررب  دناهتـسویپ ، مالـسا 

رظن ینایرـس ) يدـنه و  ینانوی ، یکـشزپ   ) یمالـسا یکـشزپ  شناد  رد  راذـگرثا  یکـشزپ  هدـمع  نایرج  هس  هب  سپـس  میواکیم . یلهاج 
. مینکفایم

هدافتسا اب  هتسناوت  هک  دهدیم  ناشن  هرود  نآ  رد  ار  یمالسا  یکشزپ  شناد  یگژیو  هک  تسا  مهم  تهج  نآ  زا  اههزوح  نیا  هب  نتخادرپ 
[194 .] دنک هضرع  رشب  هب  ار  یکـشزپ  شناد  زا  يدیدج  تروص  ینانوی ) ینایرـس و  يدنه ، یناریا ،  ) توافتم أشنم  عبنم و  دنچ  بیکرت  و 

. تسا يرورض  یمالسا ، یکشزپ  شناد  نیزاغآ  ياههاگیاپ  هب  نتخادرپ  نیاربانب ،
و یتـشدرز ، نییآ  اتـسوا و  هب  طوـبرم  عباـنم  درک : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوـتیم  ار  مالـسا  زا  شیپ  ناریا  یکـشزپ  هراـبرد  دوـجوم  عباـنم 

هتشاد دوجو  کشزپ  هتسد  جنپ  مالسا  زا  شیپ  ناریا  رد  اتسوا ، ياههتشون  ساسا  رب  نوفنزگ . سایزتک و  دننام  ینانوی  ناخروم  ياههتشون 
. کشزپنوسفا کشزپ و  غاد  کشزپ ، دراک  کشزپ ، هایگ  کشزپ ، شتآ  تسا :

ندناروخ اب  کشزپ  هایگ  دشخب . دوبهب  وبـشوخ  داوم  عاونا  ندنازوس  ای  روخب  اب  ار  اهيرامیب  درکیم  یعـس  هک  دوب  یـسک  کشزپ  شتآ 
غاد ار  هدـید  بیـسآ  یمخز و  ياهاج  کشزپ  غاد  درکیم . نامرد  یحارج  اب  کشزپ  دراک  دادیم . ماـجنا  ار  راـک  نیا  ییوراد  ناـهایگ 

نوسفا هبتر  درکیم . نامرد  ار  رامیب  اـعد  درو و  اـب  زین  کـشزپ  نوسفا  تشاد . ماـن  یک »  » یمالـسا یکـشزپ  تنـس  رد  راـک  نیا  درکیم .
. دوب رترب  ناکشزپ  رگید  زا  کشزپ 

هب یشزومآ و  لحارم  یط  رب  هوالع  تسا . هدوب  ياهژیو  طیارش  دنمزاین  یکـشزپ  هفرح  هب  نتخادرپ  اتـسوا ، نوگانوگ  ياهشخب  ساسا  رب 
یگناگی دوجو و  رکنم   ) تسرپوید رفن  هس  رب  ار  دوخ  یکـشزپ  شناد  نومزآ ، يارب  کشزپ ، ره  دوب  مزال  دـنگوس ، مسارم  ندروآ  ياـج 

رفن هس  نیا  زا  رفن  کی  رگا  اـما  دزادرپب ، یکـشزپ  لغـش  هب  تسناوتیم  درف  دـنتفاییم  دوبهب  رفن  هس  نیا  هچناـنچ  دریگب ؛ راـکب  دـنوادخ )
. دزادرپب لغش  نیا  هب  تسناوتیمن  دشیم ، دودرم  رظن  دروم  کشزپ  تشذگیمرد 

129 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، دزمتسد نیرتمک  اتسوا ، هتشون  هب  دوب . توافتم  رامیب  یعامتجا  تیعقوم  رب  انب  ناکشزپ  دزمتسد 

نییعت عون  نیا  دـسریم  رظن  هب  دوب . هدام  واگ  کی  اـی  رتش  کـی  نآ  نیرتشیب  و  اذـغ ، هدـعو  کـی  هیهت  هزادـنا  هب  تشوگ ، ینیعم  رادـقم 
تیعقوم ساـسا  رب  کـشزپ  دزمتـسد  نیارباـنب ، دـهدن . تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  تشادـن  همحزلا  قح  هک  یـسک  هک  دوب  نیا  يارب  دزمتـسد 

. وا رحبت  هن  دشیم ، نییعت  رامیب  یعامتجا  يداصتقا -
دنتشاد روضح  رابرد  رد  زین  یناسانشوراد  ناکشزپ و  یـشنماخه ، نارود  رد  هک  میباییمرد  سایزتک  نوفنزگ و  تودوره ، ياههتـشون  زا 
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رد هچنآ  ساسا  رب  دناهتـشاد . ینانوی - رتشیب  یناریا - ریغ  یتیلم  اسبهچ  ناکـشزپ  نیا  زا  ياهدـع  دوب . نارامیب  هجلاعم  طقف  اهنآ  هفیظو  هک 
نیا رب  هدـیقع  تسا . ندـب  رد  ینمیرها  ياهداب  هبلغ  ناسنا  رد  يرامیب  ندـمآ  دوجوهب  تلع  هدـمآ  یتشدرز ) نید  نوتم  زا  یکی   ) درکنید
عََزب داب  يرگید  دراد و  مرگ  یتیهام  تسا و  زغم  رد  نآ  هاگیاج  هک  یناج  داب  یکی  دراد . دوجو  داب  عون  ود  ناسنا  ندب  رد  هک  تسا  هدوب 

رد يرامیب  زورب  ثعاب  ناسنا  ندب  زا  هطقن  ره  رد  درـس  داب  نیا  ندش  عمج  دراد . درـس  یتیهام  تسا و  ندب  نییاپ  همین  رد  نآ  هاگیاج  هک 
[195 .] دوشیم وضع  نآ 

، تشاذـگ يرایـسب  ریثأت  مالـسا  ناریا و  یکـشزپ  شناد  رد  يرجه  مراـهچ  نرق  لـیاوا  اـت  مکتسد  هک  یناریا ، یکـشزپ  زکرم  نیرتمهم 
ینعم هب  روپاـش ،» يدـنا  هو   » هتفاـی رییغت  تروص   ) روپاشيدـنُگ بّرعم  تروـص  روپاشيدـنج  تسا . روپاشيدـنج  رهـش  یکـشزپ  بتکم 

ياتسور لحم  رد  لوفزد ، یقرش  بونج  شوش و  قرـش  رد  زورما ، ناتـسزوخ  رد  رهـش  نیا  تسا . تخاس )» هیکاطنا  زا  رتهب  روپاش  هچنآ  »
هسردم زین  ناتسرامیب و  هژیوهب  تشاذگ و  241 م ) تموکح 271 -  ) یناساس لوا  روپاش  ار  رهش  يانب  تسا . هتشاد  رارق  يزورما  دابآهاش 

يریگدای یلـصا  لحم  لاس ) دـصناپ  دودـح  رد   ) يدالیم متـشه  ات  موس  نرق  زا  روپاشيدـنج  درک . انب  لـحم  نیا  رد  ار  یـصاخ  یکـشزپ 
ناکـشزپ نیا  ربهر  دنتـشاد . لاغتـشا  یکـشزپ  هب  ینایرـس  نابز  اب  نیرهنلا ، نیب  ناـنوی و  دـنه ، زا  یناکـشزپ  نآ  رد  دوب و  یکـشزپ  شناد 

ینایرس و يدنه ، یکشزپ  بتکم  هس  نتخیمآ  تفاییم . بقل  ناریا - ناکشزپ )  ) ناراکتسرد هلـسلسرس  ینعم  هب  ُدبتـسُرُد -» اریا -  » هشیمه
زا شیپ  ناریا  یکشزپ  زکرم  نیرتمهم  هب  ار  رهش  نیا  روپاشيدنج ، رد  یناریا  یکشزپ  اب  ینانوی 

130 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ربـتعم و کـشزپ  ره  اـهنرق  نیا  یط  هکيروـطهب  تشاد ، همادا  زین  يرجه  مراـهچ  موـس و  ياـهنرق  اـت  تیمها  نـیا  درک . لیدـبت  مالـسا 

. تسا هدوب  طابترا  رد  روپاشيدنج  یکشزپ  بتکم  اب  يوحن  هب  هتفای ، شرورپ  مالسا  رد  هک  ياهدشهتخانش 
یکشزپ يرکف  نایرج  نیرتراذگریثأت  دیاب  ار  روپاشيدنج  یکشزپ  بتکم  دنتشاد . رایـسب  تلزنم  ردق و  دادغب  رد  روپاشيدنج  ناکـشزپ 
ناکشزپ لسن  نیرخآ  ات  مالـسا ) ربمایپ  رـصاعم  کشزپ   ) هْدلک نب  ثراح  نوچمه  مالـسا  ردص  ناکـشزپ  رد  ار  ریثأت  نیا  دروآ . رامـش  هب 
یکـشزپ بتکم  نآ  دـسریم  رظنهب  تفای . ناوتیم  دناهتـسیزیم ، مجنپ  نرق  زاغآ  مراهچ و  نرق  رد  هک  هیوسام ، نبا  عوشیتخب و  نادـناخ 

هدـید يزار ، يواحلا  ینوریب و  ناحیر  وبا  هندیـصلا  دـننام  مراـهچ ، موس و  ياـهنرق  یکـشزپ  نوتم  رد  يزوخ  زوخ و  نیواـنع  اـب  هک  زین 
. دشاب روپاشيدنج  یکشزپ  بتکم  هدنامیقاب  دوشیم 

یسراف ناگژاو  عیسو  دربراک  یمالسا ) یکشزپ  بتکم   ) مالسا زا  سپ  ناریا  یکـشزپ  رد  یناریا  یکـشزپ  بتکم  ریثأت  رب  دهاش  نیرتمهم 
أـشنم هک  درک ، هراشا  ییوراد  ناهایگ  عاونا  نامرد و  لیاسو  اهيرامیب ، عاونا  ماـن  هب  ناوتیم  ناـیم  نیا  زا  تسا . یبرع  یکـشزپ  نوتم  رد 

رد و  كرَسروم ) ای  كراسروم   ) هراسروم دننام  یسراف ، يرامیب  دنچ  مان  يربط ، نبر  نب  یلع  هتـشون  همکحلا  سودرف  رد  دنراد . یـسراف 
لغد باتک  یمالـسا  هرود  یکـشزپ  مشچ  رد  رثا  نیرتنهک  دنراد . یـسراف  هشیر  هک  دروخیم  مشچ  هب  يرامیب  دـنچ  مان  انیـس  نبا  نوناق 

ناحیر وبا  هندیصلا  دننام  یمالسا ، یسانشوراد  مهم  رثا  دنچ  رد  دراد . دوجو  نآ  رد  يرایسب  یـسراف  ناگژاو  هک  تسا  هیوسام  نبا  نیعلا 
[196 .] دراد یسراف  هشیر  هک  میباییم  ار  ییوراد  ناهایگ  زا  يرایسب  مان  راطیب ، نبا  ۀیودالا  تادرفمل  عماجلا  ینوریب و 

یلهاج برع  نارود  رد  یکشزپ 

، یلهاج نارود  زا  هدـنامیقاب  راعـشا  هعلاـطم  نوتم و  هب  هعجارم  مالـسا  زا  شیپ  بارعا  ناـیم  رد  یکـشزپ  هنیـشیپ  یـسررب  يارب  هار  نیرتهب 
نیا  رد  تسا  تاقّلعُم ، ای  هقّلعُم  روهشم  راعشا  هژیوهب 
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131 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیا درک . هراشا  بارعا  يدرگنابایب  يوخ  هب  دیاب  لماوع  نیا  نایم  زا  دـسریم . رظن  هب  مهم  رایـسب  زین  رگید  لماع  دـنچ  هب  هجوت  هعلاطم ،

، رگید فرط  زا  دـبای و  شهاک  کشزپ  مان  هب  یهورگ  لاغتـشا  تیبرت و  ناکما  ینیـشنرهش ، دوبن  ببـس  هب  یفرط  زا  دـشیم  ثعاـب  يوخ 
. دروآ مهارف  رتمک  ار  کشزپ  هب  هعجارم  هنیمز  يدرگنابایب  یتسیزهداس و 

هیحور اـب  يوق و  ار  دارفا  دوخهبدوخ  ناتـسبرع  هریزجهبـش  یناـبایب  طـیحم  رد  اذـغ  بآ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  زین  تعیبط  اـب  میاد  دربن 
اب دارفا  مک  دروخرب  میاد و  چوک  دنتـسنادیم . گنن  یعون  ار  کشزپ  هب  هعجارم  ندـش و  رامیب  هک  ییاج  اـت  دادیم ؛ شرورپ  يرواـگنج 

دنچ رد  طقف  نارود ، نیا  رد  دـناسریم . لقا  دـح  هب  ار  ریگهمه  ياهيرامیب  عویـش  هک  دوب  يرگید  لـماع  یناـبایب  ياـههار  رد  رگیدـکی 
هدـش هراشا  اهنآ  هب  زین  یلهاج  رـصع  راعـشا  رد  یتح  هک  هدـش  دای  یمـسوم  ای  یمیاد  ياهبت  عویـش  زا  ییاههنومن  زا  کـچوک  تیعقوم 

. دش عیاش  ربیخ  هقطنم  رد  هک  ییاهبت  دننام  تسا ؛
نیرتمهم و ایوگ  دشاب . هتشاد  یکشزپ  دربراک  هک  دوشیم  ياهراشا  اهنآ  ياههناد  اهلگ و  ناهایگ ، هب  تردن  هب  یلهاج ، بارعا  رعش  رد 

نآ هب  یتاراشا  هرود  نآ  زا  هدـنامیقاب  ياهلَثَم  زین  نانآ و  راعـشا  رد  هک  تسا  هدوب  ندر  غاد  اهيرامیب ، ییاـهن  ناـمرد  هویـش  نیرتجـیار 
، يراه دننام  یتسوپ  ییاهيرامیب  هب  زین  دروم  دنچ  رد  دنتـشاذگیم . يرامیب  ای  مخز  لحم  يور  ار  غاد  نهآ  شور ، نیا  رد  دراد . دوجو 
رد هکنیا  زین  ناتـسبرع و  هریزجهبـش  ییایفارغج  یمومع - تیعقوم  يور ، ره  هب  تسا . هدـش  هراشا  هاـبور  گرگ و  يراـمیب  وهآ ، يراـمیب 
ات تسا ؛ هدوب  كدـنا  رایـسب  موق  نیا  یکـشزپ  شناد  هک  دـهدیم  ناشن  دـناهدوب  رفن  هد  زا  رتمک  هکم  ناداوساب  مالـسا  ربمایپ  تثعب  نامز 

[197 .] تفرگ هدیدان  ار  یمالسا  رصع  زا  شیپ  ناتسبرع  هریزجهبش  رد  یبرع  یکشزپ  بتکم  یعون  دوجو  لامتحا  ناوتیم  هک  ییاج 

یمالسا یکشزپ  رد  راذگریثأت  یکشزپ  ياهبتکم  رگید 

نامگیب يدـنه ) ینایرـس و  ینانوی ، ياهبتکم  ینعی   ) یمالـسا یکـشزپ  رد  راذـگریثأت  اما  یمالـسا  ریغ  هناـگ  هس  ياـهبتکم  ناـیم  زا 
شقن  رب  يدنچ  للع  تسا . نیرتشخبرثا  ینانوی  بتکم 

132 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیرتگرزب نیرتمهم و  ینانوی  یکشزپ  بتکم  ًالوصا  هکنیا  همه  زا  رتمهم  درمشرب  ناوتیم  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  بتکم  نیا  رایـسب 
. تسا هدرکیم  زاب  رگید  بتکم  ره  رد  نآ  يارب  ار  هار  تیمها  نیا  هک  تسا  یهیدب  هدوب و  راگزور  نآ  ناهج  یکشزپ  بتکم 

هنایم یسراف  هب  روپاشيدنج  ناکشزپ  ار  راثآ  نآ  زا  ياهراپ  دیسر . یمالسا  یکشزپ  ثاریم  هب  نوگانوگ  ياههار  زا  ینانوی  یکـشزپ  راثآ 
نیا دروم  رد  يزیچان  یهاگآ  دندش  یمالـسا  ًاهدـعب  هک  یعماوج  ساسا ، نیا  رب  دـندرکیم . سیردـت  رهـش  نیمه  رد  همجرت و  يولهپ ) )

مالسا زا  شیپ  زا  ینایرس  هب  ینانوی  یکشزپ  نوتم  همجرت  تسا . اهنآ  ینایرس  همجرت  قیرط  زا  اهباتک  نیا  دورو  مود  هار  دناهتـشاد . راثآ 
اههمجرت نیا  هـب  همکحلا 198 ] تیب  ناـمجرتم  ناکـشزپ و  زا  یهورگ  تسا . هتـشاد  همادا  يرجه  مود  نرق  هـمین  اـت  تـسا و  هدـش  زاـغآ 

همجرت زا  هدافتـسا  اب  ینانوی ، یکـشزپ  راثآ  يرجه  مود  نرق  رد  تسا . هدوب  یبرع  هب  ینانوی  زا  اهباتک  همجرت  موس ، هار  دناهتخادرپیم .
یبرع هب  ار  ینانوی  یکشزپ  مهم  راثآ  هک  نارود  نیا  نامجرتم  نیرتهزاوآرپ  دشیم . هعلاطم  یبرع ، هب  ینانوی  میقتـسم  همجرت  ای  ینایرس و 

. دندوب قاحسا ، نبنینح  هژیوهب  همکحلا ، تیب  نامجرتم  هورگ  هطساو ) نودب  ای  یبرع ، سپس  ینایرس و  هب  ینانوی  زا  [ ) 199] دندرک همجرت 
رد وا  هارمه  یملع  هورگ  نینح و  ياههمجرت  درک . همجرت  یبرع  هب  ینایرس  ینانوی و  زا  ار  سونیلاج  راثآ  رتشیب  یکشزپ و  رثا  نینح 140 

يرجه لوا  نرق  رخاوا  زا  هک  همجرت ، تضهن  نایرج  رد  تشاد . یمهم  رایـسب  شقن  ینانوی  یکـشزپ  راثآ  اـب  ناملـسم  ناکـشزپ  ییانـشآ 
، وطسرا نوطالفا ، تیرکومد ، طارقب ، سونیلاج ، زا  يراثآ  همکحلا  تیب  نامجرتم  دش ، همجرت  یبرع  هب  یمهم  راثآ  نآ  یط  دش و  عورش 
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سونیلاج سدیروکسوید ، راثآ  نانآ  نایم  رد  هک  دندرک  همجرت  یبرع  هب  یکشزپ  هنیمز  رد  ار  سوفور  سویـسابیروا و  سدیروکـسوید ،
[200 .] دشیم هدرمش  رتمهم  همه  زا  طارقب  و 

يراصتخا مان  اب  یمالسا  عماوج  رد  هک  مومسلا ) شئاشحلا و  یف  بطلا  یلویه  یف  یبرع  هب  اکیدمایرتام و   ) سدیروکـسوید رثا  نیرتمهم 
شناد  نیوکت  رد  دوشیم  هتخانش  شئاشحلا 

133 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
همشچرس هدش  فیلأت  ییوراد  ياهیناک  ناروناج و  ناهایگ ، یفرعم  رد  هک  باتک  نیا  تشاد . رایسب  رثا  یسانشوراد  هایگ  یـسانشوراد و 
ناوتیمن ار  یباتک  چیه  یمالسا  یسانشوراد  هنیمز  رد  دش و  یسانشوراد  هایگ  یسانشوراد و  عوضوم  رد  یمالسا  هرود  ناگدنسیون  راثآ 

ماـن هب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ِنکاـس  یناـنوی  مجرتـم  کـی  ار  باـتک  نیا  دـشاب . هدرکن  هراـشا  سدیروکـسوید  شئاـشحلا  هب  هک  تفاـی 
لصا اب  ار  نآ  زین  قاحسا  نب  نینح  همجرت و  یبرع  هب  ینانوی  زا  لیساب ،) نب  نفطصا  یمالسا : ياههتشون  رد   ) سویلیساب رـسپ  سونافتـسا ،

[201 .] تسا هدرک  حیحصت  هلباقم و  ینانوی 
مان اب  ار  درف  نیا  ناملسم  نامجرتم  نادنمشناد و  تسا . هدش  همجرت  یبرع  هب  وا  زا  يرایسب  راثآ  هک  تسا  ینانوی  کشزپ  رگید  زین  طارقب 

هب طارقب  زا  هلاسر  باتک و  یـس  زا  شیب  داهن . اـنب  ار  یمالـسا  یکـشزپ  يرظن  شناد  هنیمز  وا  يارآ  هک  دنتخانـشیم  سیطارقبا  طارقبا و 
. تسا نامیالا  ای  دهعلا  دش  همجرت  یبرع  هب  طارقب  زا  هک  يراثآ  هلمج  زا  تسا . هدنام  یقاب  زونه  اهنآ  زا  ییاههنومن  هک  دش  همجرت  یبرع 

[202 .] درکیم ادا  ار  نآ  دیاب  تخومآیم  یطارقب  یکشزپ  ساسا  رب  ار  یکشزپ  شناد  هک  يدرف  ره  هک  تسا  ياهماندنگوس  باتک  نیا 
رد ییاهباتک  رگید  کشزپ  ره  زا  شیب  سونیلاج  زا  تسا . سونیلاـج  یمالـسا  یکـشزپ  رب  یناـنوی  کـشزپ  نیرتراذـگرثا  همه ، نیا  اـب 
هار یمالـسا  یکـشزپ  ورملق  هب  دـش و  همجرت  یبرع  هب  نوگانوگ  قرط  زا  سونیلاج  راثآ  رثا .) دودح 165   ) دش همجرت  یبرع  هب  یکـشزپ 

سونیلاج و زا  سپ  لاح ، نیا  اب  دـش . همجرت  ینانوی  زا  میقتـسم  یخرب  و  یبرع ، هب  سپـس  ینایرـس و  هب  ادـتبا  راثآ  نیا  زا  ياهتـسد  تفای .
هدافتسا يارب  یـشزومآ و  یملع  نتم  کی  هیهت  يارب  ار  سونیلاج  رثا  هیردنکسا 28  ناکشزپ  زا  هرفنتفه  یهورگ  مالـسا  روهظ  زا  شیپ 

هدزناش زا  نوچ  دش و  همجرت  یبرع  هب  لکـش  نامه  اب  هعومجم  نیا  دـندروآ . درگ  يدـلج  هدزناش  هعومجم  کی  رد  یکـشزپ  نالـصحم 
نارود رد  دندوب  هیردنکسا  لها  هک  هعومجم  نیا  ناگدنروآدیدپ  هورگ  دش . روهشم  هناگهدزناش )  ) رشع ۀتسلا  هب  دوب  هدش  لیکـشت  دلج 

یکـشزپ يایند  هب  قیرط  ود  زا  سونیلاـج  یکـشزپ  راـثآ  هعومجم  نیارباـنب ، [ 203 .] دندش روهـشم  نییناردنکـسالا  عماوج  مان  هب  یمالـسا 
قیرط  زا  یکی  تفای : هار  یمالسا 

134 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دـنادرگرب یبرع  هب  قاحـسا  نب  نینح  ار  سونیلاـج  راـثآ  رتشیب  اـهنآ . زا  یناردنکـسا  عماوج  همجرت  قیرط  زا  رگید  و  راـثآ ، دوخ  همجرت 
(، مجنمونب نادناخ  روهشم  ذوفناب و  دارفا  زا  یکی   ) ییحی نب  یلع  مان  هب  دوخ  ناتسود  زا  یکی  شرافس  هب  یگدروخلاس ، نارود  رد  نینح 

تـسا هدیـسر  ام  تسد  هب  نونکا  هدـنام و  یقاب  هک  باـتک  نیا  دوب . هدرک  همجرت  یبرع  هب  سونیلاـج  زا  هک  درک  هیهت  ار  يراـثآ  تسرهف 
هیهت یلاح  رد  هظفاح و  رب  هیکت  اب  ار  تسرهف  نیا  : » دـسیونیم يو  دوریم . رامـش  هب  مالـسا  ناـهج  رد  یـسانشباتک  تسرهف  نیرتنهک 
هنماد [ 204 .] درامشرب ار  شراثآ  زا  ناونع  دودح 130  تسا  هتسناوت  لاح  نیا  اب  ماهتشادن ». یـسرتسد  راثآ  نآ  زا  يرایـسب  هب  هک  ماهدرک 

. دراد یمالسا  یکشزپ  شناد  نیوکت  رد  وا  تمظع  زا  ناشن  سونیلاج  راثآ  عیسو 
نایحیـسم بلغا  دنتـشونیم  ار  دوخ  راثآ  ینایرـس  نابز  هب  هک  ینانآ  تسا . ینایرـس  بتکم  یمالـسا ، یکـشزپ  رد  راذـگرثا  بتکم  رگید 

روبجم اسیلک  هب  رطاخ  قلعت  تلع  هب  نانیا  دنتـسیزیم . اـهُر  نارح و  هلمج  زا  ناـمز  نآ  مهم  رهـش  دـنچ  رد  هک  دـندوب  نیرهنلا  نیب  هقطنم 
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زین روپاشيدنج  رد  مالسا  زا  شیپ  نانابزینایرس  نیا  ناوارف ، للع  هب  دننک . فیلأت  ینایرس  هب  زین  ار  دوخ  راثآ  دنزومایب و  ینایرـس  دندوب 
زین قاحسا  نب  نینح  تسا . هدشیم  ملکت  نادب  روپاشيدنج  رد  هک  تسا  هدوب  ییاهنابز  زا  یکی  ینایرـس  نابز  اسبهچ  دنتـشاد و  روضح 

هب نینح  ددعتم  تاراشا  تسا . هدرک  هراشا  یبرع  هب  ینایرس  زا  سپس  ینایرـس و  هب  ینانوی  زا  یباتک  همجرت  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دوخ 
شناد هلمج  نآ  زا  مولع و  شزوـمآ  رد  هک  هدوـب  یناـبز  ینایرـس  يرجه ، مود  نرق  طـساوا  اـت  مک  تسد  دـهدیم ، ناـشن  اـههمجرت  نیا 

[205 .] تسا هدشیم  ملکت  نادب  هتشاد و  دربراک  مالسا  ملاع  ورملق  رد  یکشزپ 
دنچ يزار  يایرکز  نب  دمحم  تسا . ینیعلا  سأر  سجرس ) ای  سویجرس   ) سیجرس یمالسا  نارود  نابز  ینایرس  کشزپ  نیرتراذگریثأت 
نینح ًادعب  هک  تسا 206 ] هدوب  ینایرس  هب  سونیلاج  راثآ  زا  ياهراپ  مجرتم  ایوگ  صخش  نیا  دنکیم . دای  صخـش  نیا  زا  يواحلا  رد  اج 

. تسا نوعمش  هدمآ  یمالسا  یکشزپ  راثآ  نیتسخن  رد  اهنآ  مان  هک  ینایرس  ناکشزپ  رگید  زا  درک . همجرت  یبرع  هب  قاحسا  نب 

135 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
اهبتکم رگید  زا  نآ  ریثأت  هتبلا  هک  یمالسا ، یکشزپ  رد  راذگریثأت  یکشزپ  بتکم  نیموس 

دنچ دوشیم . زاغآ  روپاشيدنج  زا  زین  یمالسا  هرود  یکشزپ  رد  يدنه  یکـشزپ  بتکم  ریثأت  تسا . يدنه  یکـشزپ  بتکم  تسا ، رتمک 
. دـنداد لاقتنا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ناگیاسمه  هب  ار  يدـنه  یکـشزپ  بتکم  دنتـشاد و  لاغتـشا  یکـشزپ  راکب  اجنآ  رد  يدـنه  کشزپ 

ناکشزپ اهدعب  تسا و  هدش  همجرت  هنایم  یـسراف  هب  روپاشيدنج  رد  يدنه  یکـشزپ  باتک  دنچ  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يدهاوش 
هدش همجرت  یبرع  هب  زین  يدنه  یکشزپ  زا  يراثآ  همجرت ، تضهن  نایرج  رد  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دناهدرک . هدافتسا  اهنآ  زا  یمالسا 

يدنه یکشزپ  راثآ  زا  ییاههنومن  نونکا  تروص ، ره  رد  یبرع . هب  میقتسم  ای  یبرع و  هب  هاگنآ  یسراف و  هب  يدنه  زا  ییاههمجرت  تسا ؛
. تسا هدش  همجرت  یبرع  هب  همجرت  تضهن  نایرج  رد  هک  دراد  دوجو 

. دراد دوجو  یبرع  هب  زونه  وا  قایرتلا  مومـسلا و  همجرت  هک  تسا  هیکناک  یکی  دـش ، همجرت  یبرع  هب  وا  زا  یباتک  هک  يدـنه  ناکـشزپ  زا 
یکـشزپ نتم  نیرتمهم  تسا . هدـش  همجرت  یبرع  هب  اـهنآ  زا  يراـثآ  هک  دنتـسه  يدـنه  ناکـشزپ  رگید  زا  هطهبگاو  هـکَرک و  اتورـسوس ،
تاحفـص رد  تسا . يربط  نبر  نب  یلع  هتـشون  همکحلا  سودرف  دراد  دوجو  يدـنه  یکـشزپ  هب  يددـعتم  ياههراشا  نآ  رد  هک  یمالـسا 

[207 .] تسا هدش  یفرعم  یکشزپ  راثآ  ناکشزپ و  نیرتروهشم  لصف  نیمه  ینایاپ 

یمالسا یکشزپ  نیوکت 

. تفرگ شقن  یمالسا  هرود  یکشزپ  یمالسا ، تموکح  لیکشت  زا  سپ  یتدم  یمالسا و  ياهنیمزرس  هعسوت  دشر و  ياپمه 
فئاط رد  مالسا  زا  شیپ  نارود  رد  وا  تسا . هدلک  نب  ثراح  هدنام  ياج  هب  وا  زا  یتاعالطا  هک  یمالسا  هرود  ناکـشزپ  نیتسخن  زا  یکی 

، اههتشون یخرب  ساسا  رب  درک . وگتفگ  ناوریـشونا  ورـسخ  اب  زین  ناکم  نیمه  رد  درک و  لیـصحت  روپاشيدنج  رد  دمآ ، ایند  هب  ناتـسبرع 
. تشاد دیکأت  لحم ، رد  دوجوم  یتنس  ناهایگ  زا  هدافتسا  رب  دوخ ، ینامرد  شور  رد  هدلک  نب  ثراح 

هب  یصخش  تسا . تسد  رد  یتاعالطا  زین  رگید  کشزپ  دنچ  زا  نارود ، نیمه  رد  شیبامک 

136 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
[208 .] تسا هدوب  هبرجتاب  رایسب  بکرم  درفم و  هیودا  هیهت  رد  زاتمم و  یکشزپ  هیواعم  راگزور  رد  هک  لاثا ، نبا  مان 

لیصحت روپاشيدنج  رد  هک  دوخ  رصع  مه  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  فالخرب  هک  دوب  نارود  نیا  کشزپ  رگید  ینانک  رَْجبا  نب  کلملا  دبع 
. دوب هتخومآ  سرد  هیردنکسا  رد  دندوب ، هدرک 
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هب یکشزپ  باتک  کی  مجرتم  نیرتیمیدق  يو  دراد . ياهژیو  هاگیاج  يرصب  هیوجرَـسام  یمالـسا  هرود  ناکـشزپ  هورگ  نیتسخن  نایم  رد 
باتک رد  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  اما  هدیـسرن ، ام  تسد  هب  باتک  نیا  درک . همجرت  یبرع  هب  ینایرـس  زا  ار  نُرها  شانک  وا  تسا . یبرع 

[209 .] تسا هدرک  دانتسا  نآ  هب  راب  اهدص  يواحلا ، روهشم  رایسب 
مکح رد  همکحلا  تیب  دـش . همجرت  یبرع  هـب  یکـشزپ  ربـتعم  نوـتم  زا  يرایـسب  هـمکحلا ، تـیب  سیـسأت  اـب  يرجه ، موـس  نرق  لـیاوا  رد 
رارق نامجرتم  رایتخا  رد  دـنک و  هیهت  یبرع  هب  همجرت  يارب  ار  نوگانوگ  ياـهنابز  هب  راـثآ  نیرتمهم  تشاد  هفیظو  هک  دوب  یناتـسگنهرف 

، دـعب هب  نومأـم  ناـمز  زا  دوـب . همکحلا  تیب  ناـمجرتم  هفیظو  نیرتمهم  هدـش  يروآدرگ  ياـهباتک  بلاـطم  لـقن  همجرت و  هیهت ، دـهد .
يرایسب دنروایب . همکحلا  تیب  هب  همجرت  يارب  ار  اهباتک  نیا  ات  دندشیم  هداتسرف  مالسا  ورملق  رواجم  ياهنیمزرـس  هب  دارفا  زا  يرایـسب 

دیرخ يارب  همکحلا  تیب  نارازگراک  ددعتم  دراوم  رد  دندرکیم و  میدقت  همکحلا  تیب  هب  اهروشک  رگید  ناریما  ناگرزب و  ار  اهباتک  زا 
. دنتخادرپیم فازگ  ياهب  اهباتک 

يدنه و ینایرس ، یطبق ، یمور ، ینانوی ، ياهنابز  هب  هدش  يروآعمج  راثآ  دندوب  هدش  مادختسا  همکحلا  تیب  رد  هک  یتسدربز  نامجرتم 
هرق نب  تباث  هیوسام ، نبا  عفقم ، نب  هللا  دبع  قیرطب ، نب  ییحی  دـیاب  همکحلا  تیب  نامجرتم  نایم  زا  دـندرکیم . همجرت  یبرع  هب  ار  يولهپ 

. درب مان  ار  قاحسا  نب  نینح  و 
راثآ نیا  ناـفلؤم  دـش . روهـشم  يوبنلا  بط  هب  هک  دـمآ  دـیدپ  یکـشزپ  ياههتـشون  زا  یعون  همکحلا  تیب  راـک  نارود  جوا  اـب  ناـمز  مه 

ياههیصوت  یسونیلاج و  یکشزپ  ماظن  نیب  دندیشوکیم 

137 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، دش یمالسا  یکشزپ  هاگیاج  تیوقت  ثعاب  هک  يوبنلا ، بط  یشراگن  ماظن  دنروآ . دیدپ  ییوسمه  یمالسا  نوتم  رد  ینامرد  یتشادهب و 

يددعتم ياههنومن  هک  اهباتک ، نیا  رد  دندرک . قاحلا  يوبنلا  بط  هب  زین  ار  همئالا  بط  هک  تسا  نایعیـش  یـشراگن  ماظن  رادـماو  هژیوهب 
رد یمهم  رایـسب  رثا  یکـشزپ  یبدا - کبـس  نیا  دشیم . گنهامه  ینانوی  یکـشزپ  لوصا  اب  هعیـش  يرکف  ماظن  تسا ، هدنام  یقاب  اهنآ  زا 

نکمم هک  ار  يداقتنا  دمجنم و  تینهذ  هنوگره  دیشوکیم  هعیـش  نیتم  ایوپ و  هقف  اریز  تشاذگ ؛ ياج  رب  یمالـسا  یکـشزپ  ماظن  نیوکت 
یکـشزپ شرتسگ  يارب  ار  هار  راک  نیا  رد  قیفوت  اب  دنزب و  رانک  دناکـشخب  دوخ  یمزج  تارکفت  اب  ار  یمالـسا  یکـشزپ  ياپون  هشیر  دوب 

[210 .] دوشگ یمالسا 
یکـشزپ يرکف  ماظن  نتفرگ  هشیر  اب  رگید ، ترابع  هب  دش . رادیدپ  یمالـسا  یکـشزپ  راثآ  نیرتمهم  كدنا  كدنا  يرجه  مراهچ  نرق  زا 

بط شرتسگ  اب  یمالسا  یکشزپ  هقف - يرکف  ماظن  ماکحتسا  همکحلا و  تیب  رد  یکشزپ  راثآ  همجرت  هدمع  نایرج  ود  هجیتن  هک  یمالسا 
. تشگ لیدبت  یمالسا  یکشزپ  لاسنهک  تخرد  هب  نرق  دنچ  زا  سپ  دروآربرس و  یمالسا  یکشزپ  لاهن  دوب ، اهیسیون  همئالا 

نب دـمحم  یناریا  گرزب  کـشزپ  ار  راـکهاش  ود  تشگ . رادـیدپ  یمالـسا  یکـشزپ  راـکهاش  راـهچ  مجنپ  نرق  لـیاوا  مراـهچ و  نرق  رد 
. بطلا یف  يواحلا  یمود  بطلا و  یف  يروصنملا  درک : فیلأت  ییاهنت  هب  يزار  يایرکز 

شـش هک  هدش  میـسقت  لصف  هد  هب  باتک  تسا . هدش  ادها  ناسارخ ) نامرک و  ریما   ) دـسا نب  دـمحا  نب  قاحـسا  نب  روصنم  هب  يروصنملا 
ثحب اهنآ  دننام  تاّسقُطسا و  جازم ، یسانشوراد ، يژولویزیف ، حیرشت ، زا  اهلصف  نیا  رد  تسا . يرظن  یکـشزپ  هرابرد  نآ  تسخن  لصف 

[211 .] تسا هدش  هتخادرپ  فلتخم  ياهيرامیب  یسانشمس و  یحارج ، هب  باتک  ياهلصف  رگید  رد  تسا . هدش 
شنادرگاش تسد  هب  يزار و  زا  سپ  اـیوگ  باـتک  نیا  دروآ . رامـش  هب  یمالـسا  بط  گرزب  فراـعملا  ةرئاد  دـیاب  ار  بطلا  یف  يواـحلا 

هک  دوب  میظع  لصفم و  ردقنآ  رثا  نیا  تسا . هدش  عمج 
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138 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، تسا اهيرامیب  نامرد  رد  يزار  یـصخش  براجت  نایب  يواحلا  زا  یگرزب  شخب  دنتـشاد . ار  نآ  زا  ياهخـسن  دیرخ  ییاناوت  یمک  هدـع 

اههناشن للع ، اهيرامیب ، زا  کی  ره  فصو  رد  يزار  دناهدروآ . درگ  فلتخم  ياهيرامیب  نامرد  لمعلاروتـسد  بلاق  رد  شنادرگاش  هک 
زین نانوی و  ناکشزپ  رگید  سونیلاج و  طارقب و  نانخس  هلمج  زا  هدناوخ  ای  هدینش  دوخ  ناگتشذگ  زا  هچنآ  ره  ًابیرقت  اهنآ ، نامرد  هویش  و 

یناکشزپ رگید  تایرظن  نتسناد  يارب  یبوخ  دنـس  يواحلا  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدرک  لقن  ار  دوخ  زا  شیپ  ناکـشزپ  قاحـسا و  نب  نینح 
[212 .] تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  راثآ  هک  تسا 

يارب لصا  رد  باتک  نیا  تسا . يزاوها  یـسوجم  سابع  نب  یلع  فیلأت  هیبطلا  هعانـصلا  لماک  نورق  نیا  یکـشزپ  فراعملا  ةرئاد  نیموس 
، هیوب لآ  هلـسلس  ناهاشداپ  زا  یکی  هب  ار  باـتک  نیا  یـسوجم  تسا . هدـش  فیلأـت  یحارج ، ینعی  هدـماین ، يواـحلا  رد  هک  یلـصف  ناربج 
زا دوخ  عون  رد  تسا و  هدـش  لیکـشت  یلمع  يرظن و  زیاـمتم  شخب  ود  زا  هعانـصلا  لـماک  تسا . هدرک  میدـقت  ورـسخانف ، هلودـلا  دـضع 

[213 .] دوریم رامش  هب  یمالسا  هرود  یکشزپ  راثآ  نیرتهتفای  نامزاس  نیرتعماج و 
راثآ رگید  ناونع  تسیب  رب  نوزفا  انیس ، نبا  باتک  نیا  تسانیـس . نبا  هتـشون  بطلا  یف  نوناقلا  نارود  نیا  رد  یکـشزپ  راکهاش  نیمراهچ 

هک تسا  یباتک  نیرتدنمشور  نیرتمظنم و  نوناق  تسا . هدرک  یفرعم  ناهج  ندمت  هب  ار  یمالسا  یکشزپ  زا  یلماک  هعومجم  وا ، یکـشزپ 
، یکـشزپ تادرفم  یکـشزپ ، یموـمع  لوـصا  تسا : هدـش  لیکـشت  باـتک  جـنپ  زا  رثا  نیا  تسا . هدـش  فیلأـت  یمالـسا  یکـشزپ  هراـبرد 

هیهت شور  بت و  دـننام  دنتـسین ، ندـب  زا  یـصاخ  وضع  هژیو  هک  ییاهيرامیب  دـنیآیم ، دـیدپ  ندـب  زا  یـشخب  رد  اهنت  هک  ییاـهيرامیب 
ياههیـشاح اهحرـش و  تفرگ و  رارق  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هیحاـن  نیرترود  ناکـشزپ  هجوت  دروـم  تعرـس  هب  نوناـق  بکرم . ياـهوراد 

نبا یلمآ ، دمحم  نیدلا  سمش  ياهحرش  زین  تسا ؛ 560 ق ) م .  ) ذیملت نبا  حرش  نوناق  ياهحرش  نیرتمهم  زا  دش . هتشون  نآ  رب  يددعتم 
[214 .] يزاریش نیدلا  بطق  سیفن و 

يردـجلا و مان  هب  کخرـس  هلبآ و  هراـبرد  یمهم  هلاـسر  يزار  دـندرک . فیلأـت  زین  يرگید  مهم  یکـشزپ  راـثآ  ود  ره  انیـس  نبا  يزار و 
دروم رد  ياهلاسر  فیلأت  هب  نآ  رانک  رد  تشاگن و  هبصحلا 

139 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. درک دای  بطلا  یف  ةزوجرالا  هموظنم  هیبلقلا و  هیودالا  زا  دیاب  زین  انیس  نبا  ياهيراگنکت  نایم  زا  تخادرپ . جنلوق 

باتک نیا  رد  تسا . هیطارقبلا  تاجلاعملا  روهشم  رایسب  باتک  هدنـسیون  يربط ، دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  نارود  نیا  ناکـشزپ  رگید  زا 
. تسا هدش  هتخادرپ  اهیگدیزگ  اهيرامیب و  عاونا  هجلاعم  هب  شخب  هد  رد 

وا تافیلأت  زا  تسا . انیس  نبا  یکشزپ  ناداتسا  زا  یکی  ایوگ  نارود و  نیا  روهـشم  کشزپ  رگید  يراخب ، يرمق  حون  نب  نسح  روصنم  وبا 
مه وا  ًالامتحا  هک  تسا  انیـس  نبا  رـصاعم  گرزب  کشزپ  زین  یناجرج  یحیـسم  لهـس  وبا  درک . هراشا  هلاقم  هس  رد  ینُملا  ینغلا و  هب  دـیاب 

. دراد مان  هیبطلا  هعانصلا  یف  هئاملا  وا  روهشم  باتک  تسا . هدوب  انیس  نبا  داتسا 
نمل فیرصتلا  نارود  نیمه  رد  يوارهز  مساقلا  وبا  تشاد . يرایـسب  قنور  یکـشزپ  زین  یمالـسا  ياهنیمزرـس  برغ  رد  نامز ، نیمه  رد 

رد ار  یئزج  یـس  باتک  نیا  وا  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  یکـشزپ  رد  ياهدنزرا  رایـسب  رثا  دوخ  عون  رد  هک  تشون  ار  فیلأتلا  نع  زجع 
نیرتمهم زا  رظن  نیا  زا  دوب و  يدنبهتسکش  یحارج و  رازبا  تاودا و  یفرعم  هژیو  نآ  مایس  ءزج  هک  درک ، فیلأت  سلدنا )  ) ایناپـسا هبطرق 

[215 .] دوریم رامش  هب  یمالسا  یکشزپ  ياهدرواتسد 
نیا دوب . یکشزپ  یسراف  راثآ  انامه  هک  دش  رادیدپ  یمالـسا  یکـشزپ  زا  یمهم  هخاش  كدنا  كدنا  دعب ، هب  يرجه  مراهچ  نرق  رخاوا  زا 

نیملعتملا ۀیاده  یسراف  هب  دوجوم  همانیکشزپ  نیتسخن  دنایمالـسا . یکـشزپ  شناد  زین  یـسراف و  نابز  رد  یملع  راثآ  نیرتمهم  زا  راثآ 
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یمالـسا یکـشزپ  لوصا  زا  هصالخ  هرود  کی  هک  ار  دوخ  باـتک  دوب و  يزار  درگاـش  ینیوخا  تسا . يراـخب  ینیوخا  هتـشون  بطلا  یف 
يرثا هک  درک  فیلأت  یـسراف  هب  ار  هیودالا  قیاقح  نع  هینبالا  يوره  نیدـلا  قفوم  وا  زا  سپ  یهاتوک  نامز  درک . فیلأت  یـسراف  هب  تسا ،
تسا دوجوم  نامروشک ، مراهچ  نرق  رعاش  یسوط ، يدسا  طخ  هب  باتک  نیا  زا  یطخ  ياهخسن  تسا . ییوراد  ناهایگ  یفرعم  رد  اتمهیب 

. تسا اههخسن  نیرتشزرااب  زا  یسراف و  رادخیرات  هتشون  نیرتنهک  هک 

140 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
میهاربا وـبا  میکح  تساراد . ار  ماـقم  نیرتـالاو  یناـجرج  لیعامـسا  دیـس  کـش  نودـب  یمالـسا ، هرود  سیونیـسراف  ناکـشزپ  ناـیم  رد 

زا يو  هداوناخ  دمآ . ایند  هب  ناجرج  رد  يرجه  دودح 435  یعیش ، یناریا و  روهشم  کشزپ  ینیسح ، يولع  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامسا 
روباشین ورم ، ناریا - ورملق  زا  يرایسب  ياهرهش  هب  يزومآملع  يارب  وا  دندوب . هدیچوک  ناگرگ  هب  ناهفـصا  زا  هک  دندوب  ینیـسح  تاداس 

طارقب  ) قداص یبا  نبا  زا  دـیاب  يو  ناداتـسا  زا  تخومآ . سرد  نانآ  زا  درک و  رادـید  رومان  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  اـب  درک و  رفـس  مق - و 
رد یناجرج  رهـش ، نیا  رد  تسیزیم . مزراوخ  رد  هک  دوب  ینامز  رتشیب  یناجرج  یملع  تیلاعف  تسیزیم . روباشین  رد  هک  درک  دای  یناث )

ياهلاس نیب  یناجرج  تشاد . لاغتشا  یشورفوراد  هب  دوخ  هناخوراد  رد  زین  درکیم و  اوادم  ار  نارامیب  یکـشزپ ، ياهباتک  فیلأت  رانک 
[216 .] تشذگرد ورم  رد  يرجه  ات 535   530

نیرتگرزب نیرتمهم و  درک . فیلأت  یسراف  هب  یکشزپ  رد  یمهم  رایـسب  راثآ  يو  تسناد . یـسراف  یکـشزپ  هدننک  ایحا  دیاب  ار  یناجرج 
مـشش مجنپ و  نرق  ات  یمالـسا  یکـشزپ  ياههتـسناد  همه  ًابیرقت  فراعملا ، ةرئاد  کی  هباثم  هب  هک  دراد  مان  یهاشمزراوخ  هریخذ  راثآ  نیا 
راتخاس تسا  هدیشوک  یناجرج  هکنآ  زج  تسانیـس ، نبا  نوناق  هیبش  رایـسب  یهاشمزراوخ  هریخذ  نیودت  راتخاس  تسا . هدمآ  درگ  نآ  رد 

ریز بیترت  هب  باتک  هد  زا  یهاشمزراوخ  هریخذ  دـنک . میـسقت  يرتکچوک  يازجا  هب  دـهدب و  شرتسگ  ار  نوناـق  رد  انیـس  نبا  رظن  دروم 
: تسا هدمآ  دیدپ 

؛ اهمادنا حیرشت  یمدآ و  ندب  نتخانش  یکشزپ ، تعفنم  یکشزپ ، دح  تخانش  . 1
؛ ناسنا ندب  یگنوگچ  تخانش  . 2

؛ ملاس ياوه  بآ و  یتسردنت و  ظفح  . 3
؛ اهيرامیب عاونا  تخانش  . 4

؛ اهبت عاونا  تخانش  . 5
؛ اهيرامیب نامرد  . 6

؛ اهمخز اهمرو و  نامرد  . 7
؛ یگزیکاپ ظفح  . 8

141 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
؛ اهرهز عاونا  نتخانش  . 9

[217 .] بکرم ياهوراد  . 10
ییاهنت هب  دوخ  یناجرج  تسین . یکـشزپ  هرابرد  وا  یـسراف  باتک  اـهنت  تسا ، یناـجرج  باـتک  نیرتمهم  هچرگا  یهاـشمزراوخ ، هریخذ 

یفخ هیئالعلا ، ثحابملا  هیبطلا و  ضارغالا  زا  دیاب  یسراف  هب  وا  یکـشزپ  راثآ  رگید  زا  تسا . هدروآ  دیدپ  ار  یـسراف  هب  یکـشزپ  تایبدا 
[218 .] درک دای  راگدای  تاناویح و  ياضعا  عفانم  بطلا ، ةدبز  ییالع ،

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا یکـشزپ  راثآ  كدـنا  زا  یهاشمزراوخ  هریخذ  نیارباـنب  درک . همجرت  یبرع  هب  ار  یهاـشمزراوخ  هریخذ  رمع  رخاوا  رد  یناـجرج 
هدـش همجرت  زین  يربـع  هب  هک  تسا  یـسراف  هب  یکـشزپ  رثا  اـهنت  نآرب ، نوزفا  تسا و  دوـجوم  یبرع  هب  مه  یـسراف و  هـب  مـه  هـک  تـسا 

[219 .] تسا
ناکـشزپ زا  نت  ود  نیب  زیگنارب  لاجنج  یملع  هثحابم  هک  داد  خر  مالـسا  ورملق  یکـشزپ  رد  یهجوت  بلاج  دادیور  يرجه ، مجنپ  نرق  رد 

نیدـنچ اجنامه  تسیزیم و  رـصم  رد  هک  دوب  یـسابع ) هفیلخ   ) رـصنتسم کشزپ  ناوضر ، نب  یلع  ناشیا  زا  یکی  دوب . ناملـسم  گرزب 
دراو يرجه  رد 441  هک  دوب  راگزور ، نآ  روهشم  کشزپ  نالطب ، نبا  يرگید  دوب . هدرک  فیلأت  یمالسا  یکـشزپ  رد  مهم  رایـسب  باتک 

ار هرظانم  رد  تسکـش  نالطب  نبا  تیاهن ، رد  دش . لدب  در و  ود  نآ  نایم  یکـشزپ ، لوصا  یـسررب  رد  همانهد  وا  دورو  اب  دـش و  طاطـسف 
هک تشاگن  ار  هحـصلا  میوقت  دوخ  روهـشم  رایـسب  رثا  رهـش  نیا  رد  وا  [ 220 .] درک ترجاهم  هینطنطـسق  هب  كرت و  ار  طاطـسف  تفریذـپ و 

ار یـسیون  یکـشزپ  همان  میوقت  یکـشزپ  یبدا - عون  هک  دوب  نآ  دننام  يروناج و  یهایگ و  هدام  یفرعم 210  لودج و  لهچ  هدـنرادربرد 
[221 .] درک يراذگهیاپ 

یکـشزپمشچ رد  راـثآ  نیرتمهم  نرق  نیا  رد  درک . لـیم  یکـشزپ  یـصصخت  راـثآ  شراـگن  هب  یمالـسا  یکـشزپ  يرجه ، مشـش  نرق  رد 
نرق  نیا  رد  دمآ . دیدپ  یمالسا  یسانشوراد  زین  یمالسا و 

142 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
زین یبـط و  ياـههبنج  هب  لـصف  ُهن  رد  باـتک  نـیا  تشاـگن . ار  نـیعلا  بـط  یف  دـشرملا  سلدـنا  رد  یِقفاـغ  ملـسا  نـب  موّـسَق  نـب  دـمحم 

. تسا هتخادرپ  مشچ  ياهیحارج 
ءالع نسحلا  وبا  داـهن . دوجو  هصرع  هب  ياـپ  یمالـسا  هرود  ناکـشزپ  نیرتمهم  زا  یکی  يرجه ، متفه  نرق  لـیاوا  مشـش و  نرق  رخاوا  رد 

ملع هرهاق  رد  رهش و  نامه  رد  دمآ و  ایند  هب  قشمد  رد  هک  تسا  ناملـسم  روهـشم  رایـسب  کشزپ  یـشرق ، سیفن  نبا  مزح  نب  یلع  نیدلا 
راـگدای هب  دوخ  زا  یگرزب  ددـعتم و  راـثآ  هک  تسا  یمالـسا  هرود  ناکـشزپ  نیرتاـشوک  زا  سیفن  نبا  تخادرپ . یکـشزپ  هب  تخوـمآ و 
نینچمه يو  درک . فیلأت  دلجم  داتشه  رد  ار  هیبطلا  هعانـصلا  یف  لماشلا  مان  هب  یکـشزپ  گرزب  فراعملا  ةریاد  کی  يو  تسا . هتـشاذگ 

وا تسا . هتخادرپ  ناسنا  ندب  حیرشت  هرابرد  انیس  نبا  نوناق  زا  یشخب  حرش  هب  نوناقلا ) زجوم   ) نوناق ياههصالخ  نیرتروهشم  زا  یکی  رد 
، یمالسا هرود  یکشزپ  ياهدرواتسد  نیرتمهم  زا  یکی  حرش  هب  سیفن  نبا  باتک ، نیا  رد  داهن . مان  نوناقلا  حیرـشت  حرـش  ار  دوخ  باتک 

هرابرد سونیلاج  هیرظن  ساسا  رب  ناملـسم  ناکـشزپ  سیفن ، نبا  زا  شیپ  ات  تسا . هتخادرپ  نوخ ، کچوک  شدرگ  ای  يویر  شدرگ  ینعی 
نطب هب  نطب  کی  زا  دراد  دوجو  بلق  پچ  تسار و  نطب  ود  نیب  هک  یکچوک  ذـفانم  قیرط  زا  نوخ  هک  دـندوب  رظن  نیا  رب  نوخ ، شدرگ 
دیرو قیرط  زا  تسار  نطب  زا  نوخ  هک  تشون  نوناقلا  حیرـشت  حرـش  رد  سیفن  نبا  اما  دـنکیم ؛ شدرگ  ندـب  رد  سپـس  دوریم و  رگید 

. دوریم ندب  رـساترس  هب  اجنآ  زا  دسریم و  پچ  نطب  هب  يدـیرو  نایرـش  قیرط  زا  اوه  اب  طالتخا  زا  سپ  دوریم و  هیر  يوس  هب  ینایرش 
[222 .] درک هئارا  دنوش ، انشآ  نوخ  يویر  شدرگ  اب  ییاپورا  نادنمشناد  هکنآ  زا  لبق  نرق  هس  ار  هیرظن  نیا  سیفن  نبا 

ثعاب لوغم  هلمح  دوب . لوغم  هلمح  نآ  دـندش و  ورهبور  یمیظع  يالب  اب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  يرایـسب  يرجه ، متفه  نرق  لـیاوا  زا 
. دش ناریا - رد  هژیوهب  یمالسا - ناکشزپ  نادنمشناد و  زین  دارفا و  زا  يرایسب  ندش  هتشک  مالـسا و  ملاع  ورملق  زا  يرایـسب  یحاون  یناریو 

شناد هرهچ  زا  ار  شروی  نیا  راثآ  دندیـشوک  ناـمز  ناـمه  زا  ناملـسم  ناکـشزپ  اـما  درک ، فقوتم  ار  یمالـسا  یکـشزپ  دـشر  هلمح  نیا 
. دنیادزب یمالسا  یکشزپ 

. تشون طارقب  لوصفلا  رب  لصفم  یحرش  يروس  فق  نبا  روهشم  کشزپ  يرجه ، متفه  نرق  رد 
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143 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
يزاریـش نیدلا  بطق  يرجه  متفه  نرق  روهـشم  ناکـشزپ  رگید  زا  درک . فیلأت  ار  ضرملا  ۀحـصلا و  ظفح  یف  ضرغلا  عماج  نینچمه  وا 

یمین ًابیرقت  دنک  سیردت  ار  انیـس  نبا  نوناق  هک  یبسانم  راگزومآ  يوجتـسج  رد  دوخ و  یکـشزپ  شناد  لیمکت  نیوکت و  يارب  هک  تسا 
اهرفس نیا  رد  نیدلا  بطق  دیـسر . دوخ  فده  هب  نیرهنلا  نیب  ریغـص و  يایـسآ  رد  تبقاع  ات  تشاذگ  اپ  ریز  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا 

رامش هب  باتک  نیا  هدننک  لماک  انیـس و  نبا  نوناق  يانبم  رب  یمالـسا  یکـشزپ  شناد  نیوکت  رد  یمهم  رثا  هک  تشون  ار  هیدعـسلا  ۀفحتلا 
[223 .] تسا هتخادرپن  نادب  انیس  نبا  هک  تسا  یمالسا  یکشزپ  زا  یشخب  هدنهدششوپ  هدننکلماک و  رظن  ره  زا  هیدعسلا ، هفحت  دوریم .

رایـسب راثآ  زا  باتک  ود  وا  درک . داـی  ساـیلا  نبا  هب  روهـشم  يزاریـش  ساـیلا  نب  دومحم  نیدـلا  مجن  زا  دـیاب  هرود  نیا  ناکـشزپ  رگید  زا 
يروصنم حیرشت  درک . فیلأت  ار  یسراف  هب  يروصنم  حیرـشت  یبرع و  هب  يوادتلا  ملع  یف  يواحلا  ینعی  یمالـسا ، یکـشزپ  رد  راذگریثأت 

. تسا هدش  میسرت  نآ  دننام  باصعا و  مادنا ، زا  قیقد  رایـسب  يریواصت  نآ  رد  رابنیتسخن  يارب  اریز  تسا  یمالـسا  یکـشزپ  مهم  راثآ  زا 
رادروخرب یمالـسا  یکـشزپ  رد  یناوارف  تیمها  زا  ریواـصت ، نیا  ددـم  هب  ناـسنا  ندـب  ینورد  مادـنا  ییاسانـش  یپ  رد  يروـصنم  حیرـشت 

[224 .] تسا
. تشون ار  بیبطلا  ۀبیغ  دنع  بیبللا  ۀینغ  باتک  يزار  هتـشون  بیبطلا  هرـضحی  نم ال  زا  دـیلقت  هب  یمالـسا  هرود  کشزپ  رگید  ینافکا  نبا 

نینچمه وا  تشاگن . ار  ههبتـشملا  ضارمالا  نیب  قرفلا  ۀـلاسر  قرافلا ، ام  مان  هب  يزار  ياـهباتک  زا  رگید  یکی  زا  دـیلقت  هب  زین  یبتک  نبا 
[225 .] تسا هلهج  بیبطلا  عسی  ام ال  یمالسا ، یسانشوراد  مهم  رایسب  هلاسر  بحاص 

زا یکی  نینچمه  درک . هراشا  یفسوی  فسوی  يوره و  فسوی  نب  دمحم  یکاطنا ، رمع  نب  دواد  هب  دیاب  یمالـسا  هرود  ناکـشزپ  رگید  زا 
يزار یتشرت  یـشخبرون  نیدلا  سمـش  ریم  نب  مساق  هاش  نب  هلودـلا  ءاهب  دیـس  دـعب  هب  مهد  نرق  زا  مالـسا  ناریا و  یکـشزپ  نارود  رداون 

هدوب  راگزور  ناکشزپ  بیاجع  زا  هلودلا  ءاهب  تسا . يوفص  هرود  روهشم  کشزپ  يزار ، هلودلا  ءاهب  هب  روهشم 

144 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رصاعم ناکـشزپ  يارآ  یملع ، ياهرفـس  زا  هلودلا  ءاهب  هدش ، فیلأت  یـسراف  هب  هک  براجتلا ، هصالخ  وا ، روهـشم  یکـشزپ  رثا  رد  تسا .

شناد نیوکت  زا  ییامنمامت  هنیآ  براجتلا  هصالخ  تسا . هدرک  دای  شایکـشزپ  هناروآون  رایـسب  نوگاـنوگ و  ياـهزیوجت  زا  هتبلا  دوخ و 
، هلودلا ءاهب  زا  سپ  دـهد . حیـضوت  ار  یمالـسا  یکـشزپ  بان  ياههلحن  نیرخآ  دـشوکیم  هک  تسا  هیوفـص  نارود  ات  یمالـسا  یکـشزپ 

تمـس زا  اپورا  رـصم ، هب  نوئلپان  یـشکرکشل  زا  سپ  نارود و  نیمه  رد  ًابیرقت  دـندش . انـشآ  یبرغ  یکـشزپ  برغ و  اب  هتفرهتفر  ناـیناریا 
[226 .] دز مقر  ناشیارب  ار  يدیدج  هدنیآ  ناشیمالسا  خیرات  زا  ناناملسم  ندش  رود  تخادنا و  گنچ  مالسا  ملاع  هب  زین  برغ 

مالسا رد  ناتسرامیب 

« ناتـسرامیب  » تفریم راـکب  ناراـمیب  زا  تبقارم  يرادـهگن و  زکرم  يارب  هـک  ياهژاو  نـیرتمهم  مالـسا  ناـهج  ياهنیمزرـس  رـساترس  رد 
زا ناتسرامیب  تخاس  تنس  ذوفن  يایوگ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  همه  رد  زکرم  نیا  ندیمان  يارب  یـسراف  تغل  کی  زا  هدافتـسا  [ 227 .] دوب

ینعی تغل  نیا  هدش  هصالخ  یبرع ، رد  تسا . هدش  زاغآ  روپاشيدنج  ناتـسرامیب  زا  ًالامتحا  هک  یتنـس  تسا ؛ مالـسا  ملاع  ورملق  هب  ناریا 
نیا ینامثع  يروتارپما  ورملق  رد  دندرکیم . هدافتسا  ناتسرامیب  يارب  هنمَد »  » هژاو زا  هک  اقیرفآ  لامش  رد  زج  هب  دشیم  هدافتسا  ناتسرام » »

افش ناکم  « ) یفشتسم  » هژاو رصاعم  یبرع  رد  طقف  دراد . یسراف  یتخاس  هژاو ، ود  ره  هک  دندیمانیم ، هناخافش »  » و هناخهتـسخ »  » ار زکارم 
. دوشیم هدافتسا  نتفای )

دضع يرجه  مراهچ  نرق  رد  ار  دادغب  ناتسرامیب  نیرتمهم  اما  درک ، سیسأت  دادغب  رد  دیشرلا  نوراه  ار  یمالسا  ناتسرامیب  نیتسخن  ایوگ 
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هب هک  تسا  يرفاغملا  ای  رفاغملا  ناتسرامیب  زین  رصم  ناتسرامیب  نیلوا  دش . روهـشم  يدضع  ناتـسرامیب  هب  هک  درک  سیـسأت  یملید  هلودلا 
نولوط ناتسرامیب  رصم  ناتسرامیب  نیرتمهم  نیرتگرزب و  دش . هتخاس  يرجه  مود  نرق  رد  یسابع ) لکوتم  ریزو   ) ناقاخ نب  حتف  روتـسد 

. دش سیسأت  هرهاق  رد  نولوط  نب  دمحا  نامرف  هب  يرجه  لاس 259  رد  هک  تسا  ینولوط  ای 

145 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
روفاک هک  یناتـسرامیب  دننام  دراد ؛ دوجو  يددعتم  ياهشرازگ  یمالـسا  ياهناتـسرامیب  تخاس  زا  دـعب ، هب  يرجه  مراهچ  نرق  لیاوا  زا 
مجنپ نرق  زا  [ 228 .] تخادرپیم تبابط  هب  نآ  رد  روهـشم ، کشزپ  هیودـنم ، نبا  هک  ناهفـصا  ناتـسرامیب  تخاس و  رـصم  رد  يدیـشخا 
ندـش هتخاـس  زا  يدـهاوش  نرق  نـیا  رد  تفاـی . ناتـسرامیب  دـنچ  اـی  کـی  ناوـتیم  یمالــسا  مـهم  رهــش  ره  رد  ًاـبیرقت  دـعب ، هـب  يرجه 

رد ییاهناتـسرامیب  ندـش  هتخاس  زا  زین  ناریا  رد  تسا . تسد  رد  قشمد  ورم و  مزراوخ ، روباشین ، نیقرافایم ، طـساو ، رد  ییاهناتـسرامیب 
ناریا رد  هک  ییاهناتـسرامیب  نیرتگرزب  زا  [ 229 .] تسا هدمآ  تسد  هب  یتاعالطا  دـعب  هب  مشـش  نرق  زا  ناهفـصا  نامرک و  دزی ، زاریش ،
يارب يرایـسب  تافوقوم  هتخاس و  زیربت  رد  ینادمه  هللا  لضف  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  روتـسد  هب  هک  دوب  يدیـشر  عبَر  ناتـسرامیب  دش  هتخاس 

مک تسد  شتموکح  ياهرهش  زا  کی  ره  رد  دوب  هداد  روتسد  یناکروگ  رومیت  ریما  هک  هدش  صخـشم  نینچمه  دش . هیهت  نآ  یلام  روما 
[230 .] دوش هتخاس  ناتسرامیب  کی 

رظن رد  اهنآ  رد  زین  یهاگشیاسآ  هبنج  دندوب ، نامرد  يارب  يزکرم  هکنیا  رب  هوالع  دنتشاد . يددعتم  ياهدرکراک  مالسا  رد  اهناتـسرامیب 
هداد صاـصتخا  اـهنآ  رد  دنتـشادن  یگدـنز  هناـخ و  هک  ینـالاسنهک  نادـنملاس و  ناـگناوید ، يرادـهگن  يارب  ییاـهاج  دـشیم و  هـتفرگ 

[231 .] دشیم
یخرب رد  دشیم . ماجنا  رهـش  نامکاح  نایلاو و  يراکمه  اب  هک  دوب  اهرهـش  رد  یکـشزپ  تیلاعف  رب  تراظن  اه  ناتـسرامیب  درکراک  رگید 

زا سپ  دندادیم و  ناحتما  دندرکیم و  هعلاطم  ار  یـصاخ  نوتم  دـیاب  ناکـشزپ  درکیم . تراظن  ناکـشزپ  راک  رب  ءابطالا » سیئر   » اهرهش
. دنـشاب رادافو  دوخ  راکب  ات  دننک ، ادا  ار  طارقب  دنگوس  دندوب  روبجم  ناکـشزپ  همه  نینچمه ، دنزادرپب . یکـشزپ  هب  دنتـسناوتیم  یلوبق ،

. دشیم ماجنا  اهناتسرامیب  رد  ینامرد  یشزومآ - ماظن  نیا  تیلاعف  یلصا  شخب 

ییاپورا ياهنابز  هب  یمالسا  یکشزپ  راثآ  همجرت 

نتم تروصهب  همجرت و  ییاپورا  ياهنابز  هب  ددعتم ، لماوع  ریثأت  یپ  رد  هلحرم ، دنچ  یط  هتفرهتفر و  یمالسا  یکـشزپ  نوتم  زا  يرایـسب 
سیردت  اپورا  ربتعم  ياههاگشناد  رد  هیاپ  یسرد و 

146 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ياهگنج هب  دیاب  نایم  نآ  زا  هک  درک  انـشآ  یمالـسا ، یکـشزپ  هژیوهب  یمالـسا ، ندمت  گنهرف و  اب  ار  ناییاپورا  يددـعتم  لماوع  دـش .

زا اپورا  مالـسا و  يایند  نیب  یگنهرف  یتراجت و  هطبار  زین  ایناپـسا  قراطلا و  لبج  قیرط  زا  اـپورا  كاـخ  هب  مالـسا  نایهاپـس  ذوفن  یبیلص ،
يایرد رد  ترک  هریزج  زا  یکی  دـشیم : ماجنا  قیرط  ود  زا  اـپورا  مالـسا و  ياـیند  نیب  یملع  لداـبت  درک . هراـشا  هنارتیدـم  ياـیرد  قیرط 

عبانم نیرتمهم  دوب و  رتشیب  ترک  زا  ودلوت  تیمها  هتبلا  ایناپـسا . رد  هلطیلط ) یمالـسا : ياههتـشون  رد   ) ودلوت قیرط  زا  يرگید  هنارتیدم و 
. تفای هار  اپورا  یحیسم و  يایند  هب  ودلوت  قیرط  زا  یمالسا  هرود  یکشزپ 

رود نآ  تشاد و  شقن  ییاپورا  ياهنابز  هب  یبرع  زا  یکشزپ  راثآ  همجرت  يارب  ییاپورا  نادنمـشناد  شـشوک  رد  زین  يرگید  مهم  لماع 
رازه کی  هلصاف  نیا  دوب . اپورا  هنایم  ياههدس  ات  يدالیم  لوا  نرق  دودح  زا  راثآ  نیا  یلصا  نتم  تباتک  نابز  زا  ینانوی  رایعم  نابز  ندش 
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یتح هک  دـنک  رییغت  ردـقنآ  طارقب ) سونیلاج و  یکـشزپ  راثآ  فیلأت  هیاپ  ياهنابز   ) نیتال ینانوی و  ياهنابز  هک  دوب  هدـش  ثعاب  هلاـس 
هارمه هب  اهباتک ، نیا  هک  دوب  نآ  رتناـسآ  هار  دنـشاب . ناوتاـن  راـثآ  نیا  عماـج  لـماک و  كرد  زا  زین  نیتـال  هزوح  ناسانـشنابز  نیرتهب 

ِتضهن نیا  رد  دننک . هدافتسا  اهنآ  زا  دنناوتب  مه  ناییاپورا  ات  دوش  هدنادرگرب  نیتال  ینانوی و  هب  یمالسا ، یکـشزپ  راثآ  زا  رگید  يرایـسب 
يزار يروصنملا  هلمج  زا  دش . هدنادرگرب  ییاپورا  ياهنابز  هب  یمالـسا  نادنمـشناد  ياههتـشون  زا  يرایـسب  نیتال ، هب  یبرع  راثآ  همجرت 

، اقیرفآ لامش  لها  اطسو و  نورق  روهشم  مجرتم  [ 232 ،] ییاقیرفآ نیتناتسنک  دش . همجرت  ییاپورا  ياهنابز  هب  راب  هدزناش  اطسو  نورق  رد 
ییانومرِک 233] يودرارِگ  نیتال  هب  یمالـسا  یکـشزپ  راثآ  مجرتم  نیرتمهم  دـنادرگرب . نیتال  هب  یبرع  زا  ار  سونیلاج  راثآ  هعومجم  زین 

درک دای  تاکسا 236 ] لکیام  و  سیـسنلاپسیه ) سناهوی  [ ) ییایناپسا 235 يانحوی  [ 234 ،] ییالاتناس يوگوه  زا  دـیاب  وا  رانک  رد  تسا .
[237 .] دندرک همجرت  نیتال  هب  ار  یمالسا  هرود  ناکشزپ  زا  يراثآ  کی  ره  هک 

147 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هلاقملا دندرک . همجرت  نیتال  هب  ياهلطیلط  سوکرام  مه  ییاقیرفآ و  نیتناتسنک  مه  ار  قاحسا  نب  نینح  هتشون  نیملعتملل  بطلا  یف  لئاسم 

. درک همجرت  ییاونالیو 238 ] دـلونرآ  ار  اقول  نب  اطـسق  زا  بطلا  ملع  یلا  لخدـملا  نیتناتـسنک و  ار  نارمع  نب  قاحـسا  زا  ایلوخیلاملا  یف 
[239 ،] وناینیـسوت سورتـپ د . نوـچ  يدارفا  ار  يروـصنملا  زا  هـمجرت  هدزناـش  هعوـمجم  ملاـس ، نـب  جرف  ار  يزار  رثا  يواـحلا  زا  یــشخب 

یف یصحلا  دشرملا و  ییانومرک ، يودرارگ  ار  للعلا  میسقت  هبـصحلا و  يردجلا ، [ 241 ،] سوتالپآ سائهردنآ  و  یتربلآ 240 ] نومولاس 
سونافتـسا ار  هدرفملا  هیودـالا  داـمتعا  یناوریق  رازج  نـبا  زا  [ 242 .] دـندرک همجرت  نیتـال  هب  سانـشان  یناـمجرتم  زین  ار  هناـثملا  یلکلا و 

رثا فیلأتلا  نع  زجع  نمل  فیرـصتلا  دندنادرگرب . نیتال  هب  ییاقیرفآ  نیتناتـسنک  ار  وا  رـضاحلا  توق  رفاسملا و  داز  و  ییاسوگاراس 243 ]
هدزناپ دودح  هک  درک  هراشا  نوناق  هب  دیاب  یمالـسا  هرود  یکـشزپ  ياهباتک  نیرتمهم  زا  درک . همجرت  ییانومرک  يودرارگ  ار  يوارهز 

يودرارگ نآ  مجرتم  نیرتمهم  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  اپورا  رد  زین  ار  پاچ  دادـعت  نیرتشیب  نوناق  دراد . دوجو  نیتال  هب  نآ  زا  همجرت 
[244 .] تسا هدوب  ییانومرک 

مالسا ناهج  رد  یکشزپ  راثآ  ناکشزپ و  اهناتسرامیب ، نیرتمهم 

هراشا

راثآ یمالسا و  هرود  ناکشزپ  اهناتسرامیب ، نیرتمهم  زا  یتسرهف  یمالسا ، هرود  یکشزپ  میظع  ثاریم  اب  ناگدنناوخ  رتشیب  ییانشآ  يارب 
. دوشیم هضرع  يرجه  مهدزاود  هدس  ات  یکشزپ 

اهناتسرامیب . 1

ریزو 354 ق ) ای 406 -  407 کلملا : رخف   ) فلخ نب  یلع  نب  دمحم  بلاغ  وبا  نامرف  هب  دادـغب  رد  ناتـسرامیب  نیا  فلخ : نبا  ناتـسرامیب 
. دش هتخاس  381 ق ) - 422  ) یسابع هللااب  رداقلا 

148 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دودح  ) دادغب رد  فلخ  نبا  تراظن  هلاسجنپ  نارود  رد  ًارهاظ  دوب و  نامز  نآ  ریظن  مک  گرزب و  ياهناتسرامیب  زا  فلخ  نبا  ناتـسرامیب 

. دش سیسأت  لاس 402 ق )
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نیرسُّنق باب  رانک  رد  يرجه  رد 755  رصم ، هموکحلا  بیان  یلماک ، نوغرا  نیدلا  فیس  ریما  ار  ناتسرامیب  نیا  یلماک : نوغرا  ناتسرامیب 
نونکا تشاد و  تیلاعف  يرجه  مهد  نرق  رخاوا  ات  ناتـسرامیب  نیا  درک . نییعت  نآ  ياههنیزه  نیمأت  يارب  زین  یتافوقوم  داهن و  داـینب  بلح 

. دراد رارق  بلح  نهک  راثآ  رامش  رد 
رد 683 رـصم ، یکولمم  ناـهاشداپ  زا  نوؤـالق ، يروـصنملا  کـلملا  ار  نآ  هک  تسا  هرهاـق  ناتـسرامیب  نیرتمهم  يروـصنم : ناتـسرامیب 
هب تشاد . يددـعتم  یبط  ياهشخب  اهمامح و  اهناویا ، دـش و  اـنب  یمطاـف  زیزعلا  رتخد  هناـخ  لـحم  رد  ناتـسرامیب  نیا  درک . اـنب  يرجه 

مهرد نویلیم  کی  زا  شیب  هنـالاس  ناتـسرامیب  نیا  تاـفوقوم  دـنوش . رادروخرب  نآ  تامدـخ  زا  دنتـسناوتیم  مدرم  همه  ناطلـس ، روتـسد 
لحم نینچمه  يروصنم  ناتـسرامیب  دندرکیم . تفایرد  یناجم  يوراد  دندشیم و  هنیاعم  گنردیب  زین  یتیروف  نارامیب  تشاد و  دمآرد 
زیربـت رد  يدیـشر  عبر  ناتـسرامیب  اـب  اـهنت  یملع ، يرادا و  ناـمزاس  یگرزب و  ظاـحل  زا  دوب و  دعتـسم  نایوجـشناد  هب  یکـشزپ  شزوـمآ 

. دوب ریذپسایق 
بلطم نیا  زین  هعبیصا  یبا  نبا  یطفق و  نبا  داهن . انب  ار  ناتسرامیب  نیا  1063 م  رد 455 ق / نالطب  نب  نسح  نب  راتخم  هیکاطنا : ناتسرامیب 

رد هک  دهدیم  ربخ  اجنآ ، هب  شدورو  ماگنه  هیکاطنا ، رد  یناتـسرامیب  دوجو  زا  نالطب  نبا  زا  لقن  هب  یطفق  نبا  دنچره  دننکیم ، دییأت  ار 
. تسا هدرکیم  هجلاعم  ار  نارامیب  دوخ  اراصن  سیئر  نآ 

نصح ژد  رد  لاوش 719  رد  کیلامم ) ناهاشداپ  زا   ) هنطلسلا بئان  یفرشا  هللا  دبع  نب  رمَتَْکب  ار  ناتسرامیب  نیا  دارکالا : نصح  ناتسرامیب 
اکع و هوک  هب  بونج  زا  هیعاقب  تشد  تفرگ . رظن  رد  یتافوقوم  ناتسرامیب  نیا  هنیزه  يارب  داهن و  انب  هیعاقب  مان  هب  یتشد  رد  عقاو  دارکالا 
. تسا هدنامن  ياج  رب  يزیچ  نآ ، هاگرد  هناتسآ  رب  هتشون  دنچ  زج  ناتسرامیب ، نیا  زا  تسا . دودحم  هیریصن  ياههوک  هب  لامش  زا  نانبل و 

، دـهاز هیقف و  يروباشین ، دیعـس  وبا  میهاربا  نب  دـمحم  نامثع  یبا  نب  کـلملا  دـبع  ار  ناتـسرامیب  نیا  روباـشین : ياـضرملاراد  ناتـسرامیب 
روباـشین شهاـگداز  هب  سپـس  دوـب . لوغـشم  ثیدـح  يریگارف  هب  تشاد و  تماـقا  هکم  رد  تسخن  يو  درک . اـنب  یـشوگرخ ، هب  فورعم 

اهلپ و تشگزاب و 
149 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

. تشذگرد روباشین  رد  يرجه  رد 407  يو  درک . رارقرب  اهنآ  يارب  یتافوقوم  تخاس و  ناتسرامیب  دجاسم و  اهریگبآ و 
دودـح لوغم ، ناخنازاغ  ریزو  ناریا و  نارومان  زا  645 ق ) - 718  ) ینادمه بیبط  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  نیدلا : دیشر  ناتـسرامیب 

ار نآ  تفگنه  جراخم  يرایـسب  تافوقوم  تشاد و  هژیو  صیاصخ  هک  تخاس  زیربت  رد  يدیـشر  عبر  رد  یگرزب  ناتـسرامیب  يرجه   710
ياهروشک همه  زا  رهام  کشزپ  یهورگ  ناتسرامیب  نیا  رد  نیدلا  دیشر  تسا . هدمآ  يدیشر  همانفقو  رد  اهنآ  حرـش  هک  درکیم  نیمأت 

. دیزگرب يرایتسد  هب  ینایوجشناد  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  دروآ و  درگ  یمالسا 
زا ناتسرامیب  نیا  دوب . نآ  سیئر  یتدم  يزار  يایرکز  نب  دمحم  هک  تشاد  یناتسرامیب  ير  رهـش  يرجه ، موس  نرق  رد  ير : ناتـسرامیب 

دوب دوخ  تیمها  جوا  رد  يرجه  موس  نرق  رد  اما  تسین ؛ مولعم  نآ  سیسأت  خیرات  هک  تسا  هدوب  مالسا  زا  سپ  ياهناتسرامیب  نیرتنهک 
ءابطالا تاقبط  رد  یـسلدنا  لجلج  نبا  دش . دوبان  ير  رهـش  یناریو  رد  ناراتات ، موجه  زا  سپ  تشاد و  قنور  لوغم  هلمح  ات  سپ  نآ  زا  و 

ناکلخ نبا  دش . دادغب  ناتسرامیب  سیئر  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  ير  ناتـسرامیب  سیئر  یتدم  يزار  يایرکز  نب  دمحم  هک  تسا  هدروآ 
. دناهدرک هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  یطفق  نبا  و 

یناتـسرامیب هرهاق ) رد  طاطـسف  ياههچوک  زا  یکی   ) لیدانقلا قاقز  رد  دـیبز  وبا  هناخ  رد  نایوما ، راگزور  رد  لیدانقلا : قاقُز  ناتـسرامیب 
نیا رد  ریّـسلا  لیامـشلا و  يزاغملا و  نونف  یف  رثألا  نویع  فلؤم  734 ق ،) م .  ) سانلا دیـس  نب  ظفاح  ماما  هک  دـناهدروآ  تسا . هدوب  ریاد 

. تسا هدش  هداز  هچوک 
یناکشزپ تسا . هتشاد  رارق  حاُّفت  هزاورد  رانک  رد  هلیَوُز و  هزاورد  نوریب  نییطقس  رازاب  رد  هرهاق  رد  ناتسرامیب  نیا  نییطقـس : ناتـسرامیب 
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. دناهدوب تبابط  لوغشم  ناتسرامیب  نیا  رد  لاحک  فسوی  جاجحلا  وبا  نیدلا  باهش  نوچ 
رد يرجه  رد 306  هدیس ) هب  فورعم  دضتعم ، زینک   ) بَغَش نب  ةامـسم  یـسابع ، هفیلخ  ردتقم ، ردام  ار  ناتـسرامیب  نیا  هدیـس : ناتـسرامیب 

. دـندوب تبابط  لوغـشم  ناتـسرامیب  نیا  رد  تباث  نب  نانـس  دیعـس  وبا  نوچ  یناکـشزپ  درک . سیـسأت  هلجد  هناخدور  راـنک  ییحی و  رازاـب 
زا ناتـسرامیب  يرجه  رد 331  هدیـس  گرم  زا  سپ  تخادرپیم . ار  نآ  هدیـس  هک  دوـب  راـنید  رازه  تفه  هنـالاس  ناتـسرامیب  نیا  جراـخم 

. تفر نیب  زا  نایقوجلس  دورو  زا  سپ  هکنآ  ات  دمآ ؛ نوریب  هتشذگ  تلاح 
150 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ناهاشداپ  زا  ینیرَم ، قحلا  دبع  نب  بوقعی  نب  فسوی  بوقعی  وبا  ناطلس  جرف : يدیس  ناتسرامیب 
كالما درامگ و  نآ  هرادا  هب  ار  يروهشم  ناکشزپ  درک و  سیسأت  یناتسرامیب  يرجه  رد 685  دوخ  تموکح  زاغآ  اب  نامزمه  شکارم ،

هک یتقو  يرجه  رد 900  دـشیم . هضرع  نارامیب  هب  ياهژیو  تامدـخ  ناتـسرامیب  نیا  رد  درک . فقو  نآ  جراخم  نیمأت  يارب  ار  يرایـسب 
نیا هب  تفرگ و  هدهعرب  یجرزخ  جرف  مان  هب  رمحالا  ونب  زا  یکشزپ  ار  ناتـسرامیب  نیا  تسایر  دندیزگ  تماقا  ساف  رد  سلدنا  ناناملـسم 

. دنتخاونیم یقیسوم  نارامیب  يارب  هک  تشامگ  ناتسرامیب  رد  یناگدنزاون  کشزپ  نیا  دش . هدناوخ  جرف  مان  هب  ناتسرامیب  تبسانم 
ار نایمطاف  خاک  تفای و  تموکح  رصم  رب  1171 م  رد 567 ق / یبویا  نیدلا  حالص  ناطلس  هک  یماگنه  يرصان : ای  یحالص  ناتـسرامیب 

رالات نآ  رد  دنیوگیم  دروآرد . ناتـسرامیب  تروصهب  دوب ، هتخاس  يرجه  رد 384  هللااب  زیزعلا  هفیلخ  هک  ار  نآ  زا  يرالات  درک ، فرـصت 
ار اجنآ  داد  روتـسد  دنداد  ربخیبویا  نیدـلا  حالـص  هب  ار  هتکن  نیا  یتقو  دـندشیمن و  نآ  دراو  ناگچروم  تلع  نیمه  هب  هک  دوب  یمـسلط 

. دش فورعم  قیتع  ناتسرامیب  هب  اهدعب  ناتسرامیب  نیا  دوب . یناور  نارامیب  صتخم  ناتسرامیب  نیا  زا  یشخب  دننک . ناتسرامیب 
دوخ مان  هب  يرجه  دودح 261  ماش ، رـصم و  نارمکح  نولوطینب و  ریما  نیمود  نولوط ، نب  دمحا  ار  ناتـسرامیب  نیا  ینولوط : ناتـسرامیب 
نیا دـشابن . ناتـسرامیب  نـیا  رد  ياهدرب  اـی  یهاپـس  چـیه  هـک  درک  طرـش  فـقو و  نآ  يارب  زین  يرایـسب  كـالما  يو  تخاـس . هرهاـق  رد 

. دش موسوم  قیتع  ای  یلعا  ناتسرامیب  هب  اهدعب  مه  ناتسرامیب 
رفـص رد  هک  داهن ، انب  هلجد  لپ  یکیدزن  رد  دادغب  یبرغ  بناج  رد  يرجه  رد 368  یملید  هلودلا  دضع  ار  زکرم  نیا  يدُضع : ناتسرامیب 
يارب دروآ و  اجنآ  هب  ار  مالـسا  ناهج  ناریا و  نابیبط  نیرترهام  زا  رفن  هلودلا 24  دضع  ناتـسرامیب ، نتخاس  زا  سپ  تفای . شیاشگ   372
یسیع وبا  يزاوها ، بوقعی  وبا  هیرکـشَک ، نب  نسحلا  وبا  سَُکب ، نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  هلمج  نآ  زا  تفرگ . رظن  رد  یقوقح  اهنآ 

ناتـسرامیب يارب  يرایـسب  غلابم  ناکَلَخ ، نبا  هتفگ  هب  دـندوب . راک  لوغـشم  اـجنآ  رد  عوشیتُخب  نب  لـیئربج  یناهفـصا و  هیودـنَم  نبا  هیقب ،
نیا دـمآیمن . فـصو  هب  هک  دوـب  ناوارف  يردـق  هـب  نآ  یبـط  مزاوـل  دوـب و  ریظنیب  اـیند  رد  تـیبرت  مـظن و  رظن  زا  دـش و  جرخ  يدـضع 

. دش لیدبت  ياهناریو  هب  سپ  نآ  زا  دوب و  لاعف  656 ق )  ) دادغب هب  لوغم  ناخوکاله  هلمح  ات  ناتسرامیب 
151 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

زا رصن و  ینب  ناهاشداپ  زا   ) مجنپ دمحم  ناطلس  ار  ناتسرامیب  نیا  هطانرغ : ناتسرامیب 
دننام ماکحتسا  یگرزب و  رظن  زا  ناتسرامیب  نیا  هک  تسا  هدمآ  تخاس . هطانرغ  رد  يرجه  لاس 676  دودح  سلدنا ) ناملسم  نایاورنامرف 

درگادرگ هدرتسگ ، هتـسویپ و  ياهرالات  دوب . هوکـشاب  رایـسب  اهشخب  ییاـبیز  ازجا و  بیکرت  رد  اـما  دوبن ، هرهاـق  رد  نوؤـالق  ناتـسرامیب 
ناور نآ  يوس  هب  یگنس ، ریش  لکـش  هب  همـشچ ، ود  زا  بآ  هک  تشاد  رارق  فرژ  یـضوح  نآ  هنایم  رد  دوب و  هتفرگارف  ار  ینورد  ياضف 

. دش ناریو  نآ  رتشیب  اما  دش ، هداد  نآ  رد  یتارییغت  دمآرد و  هناخبارض  تروصهب  ناتسرامیب  نیا  هطانرغ  طوقس  زا  سپ  دوب .
هاگـشناد کیدزن  دش ، فورعم  نیطاّرخ  هب  اهدعب  هک  نیـشاّشق ، رد  رهاظلا  دبع  نب  نیدـلا  ییحم  یـضاق  هتفگ  هب  انب  نیـشاّشق : ناتـسرامیب 

تفالخ 525-  ) هللا ماکحاب  رمآلا  ِریزو  یحئاطب ، نومأم  هک  تشاد  دوجو  ياهناخبارـض  لحم  نآ  رد  دوب و  یناتـسرامیب  هرهاق  رد  رهزالا 
. تسا هدوبن  ناتسرامیب  نیا  زا  يرثا  رهاظلا ، دبع  نب  نیدلا  ییحم  گرم  زا  شیپ  دوب . هتخاس  ناتسرامیب  يورهبور  495 ق )
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م.  ) يردـنک يرمیق  سراوفلا  یبا  نب  فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  فیـس  ریبکریما  ار  ناتـسرامیب  نیا  هیحلاص : ای  يرمیق  ناتـسرامیب 
ناتسرامیب نیا  دش . فورعم  هیحلاص  ناتسرامیب  هب  هک  تخاس ، هیحلاص  رد  نویساق  هوک  هنماد  رد  يرمیق ، نادناخ  ناهدنامرف  زا  653 ق ،)

سانشرس ناگرزب  زا  1027 ق ،) م .  ) هزیروش هب  فورعم  نیما  هللا  دـبع  نب  اـشاپ  نسح  تفر . نیب  زا  اـهراتات  تسد  هب  لوالا 696  عیبر  رد 
. درک رارقرب  ون  زا  ار  شفاقوا  ینامرد و  بادآ  ماظن و  يرون ، ناتسرامیب  تافوقوم  يدصتم  قشمد و 

نآ يارب  زین  يرایـسب  فاقوا  تخاس و  يرجه  مراهچ  نرق  هناـیم  رد  رـصم ، ریما  يدیـشْخا ، روفاـک  ار  ناتـسرامیب  نیا  روفاـک : ناتـسرامیب 
يرصم سانشرس  ناخروم  نینچمه  درک . ناتسرامیب  فقو  ار  نفک  نیمأت  هناخاقـس و  ود  هناخوضو و  ود  روفاک  هک  دناهدروآ  درک . نییعت 

هس تمیق  هب  يرگید  ياهزیچ  اهتشط و  اهنواه ، نیسم ، ياهگید  نیلافس ، فورظ  ینیچ ، گرزب  ياهمُخ  ناتـسرامیب  رد  هک  دناهتفگ 
ناتـسرامیب نیا  هب  دوب  هتخاس  نولوط  نب  دـمحا  هک  قیتع  ای  یلعا  ناتـسرامیب  زا  ار  اهنیا  ربارب  دـنچ  دوب و  هدـش  هدـید  كرادـت  رانید  رازه 

. دوب فورعم  زین  لفسا  ناتسرامیب  هب  ناتسرامیب  نیا  دندرب .
152 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

راکوکین يدرف  ار  نآ  هک  زاریش  رد  ناریا  ياهناتسرامیب  نیرتمهم  زا  یکی  يرفظم : ناتسرامیب 
سابعلا وبا  هتـشون  هب  دش . فورعم  يرفظم  ناتـسرامیب  هب  درک و  ثادـحا  يرجه  دودح 360  یگنز  دعـس  نب  نیدـلا  رفظم  کباتا  مان  هب 
تیمها 756 ق )  ) وا باتک  فیلأت  نامز  رد  دوب و  هدش  عقاو  زاریش  ِملـسبرد  هیحان  رد  يرفظم  ناتـسرامیب  يزاریـش ، بوکرز  نیدلا  نیعم 

ینورزاک و حلـصم  نب  ریخلا  وبا  نیدـلا  لامک  ینورزاـک ، حلـصم  نب  بیبط  دوعـسم  نیدلاءایـض  نوچ  یگرزب  ناکـشزپ  تشاد . یـصاخ 
. دندوب راک  لوغشم  يرفظم  ناتسرامیب  رد  يزاریش  نیدلا  بطق  همالع 

نیا طاطسف )  ) رصم هنایم  دابآ  هقطنم  رد  رفاعم و  هیحان  رد  232 ق ،) - 247  ) یمطاف لکوتم  هفیلخ  ریزو  ناقاخ ، نب  حتف  رفاعُم : ناتسرامیب 
. تسا هتفر  نیب  زا  هزورما  هک  درک  انب  ار  ناتسرامیب 

تافوقوم داهن و  اـنب  رـصم  رد  هلیوز  باـب  راـنک  رد  بجر 823  رد  يدومحم  خیـش  دیؤملا  کلم  ار  ناتـسرامیب  نیا  يدـیؤم : ناتـسرامیب 
یتدـم زا  سپ  دـش و  لـیطعت  زین  ناتـسرامیب  تشذـگرد ، يرجه  مرحم 824  متـشه  رد  دـیؤملا  یتـقو  داد . بـیترت  نآ  يارب  زین  يرایـسب 

. دش لیدبت  هاگتدابع  دجسم و  هب  ناتسرامیب  نیا  ماجنارس  دندمآیم . رصم  هب  ناهاشداپ  بناج  زا  هک  دش  یناریفس  هاگلزنم 
هدمآ تسد  هب  لاوما  زا  قشمد  رد  يرجه  رد 549  یگنز  نب  دومحم  نیدلا  رون  ار  ناتسرامیب  نیا  يرون :) ریبک   ) قشمد يرون  ناتـسرامیب 

رد ار  یسانشرس  يابطا  نیدلا  رون  دوب . یمالسا  ياهنیمزرس  ياهناتسرامیب  نیرتهب  زا  ناتسرامیب  نیا  داهن . داینب  یبیلـص  ناریـسا  هیدف  زا 
نآ زا  ناگراچیب  نادنمزاین و  هک  دوب  هدرک  طرش  نیدلا  رون  درک . ادها  اجنآ  هب  یناوارف  یبط  بتک  ربتعم و  هناخباتک  درامگ و  راکب  اجنآ 
نیا دـنوشن . اـجنآ  ییوراد  ياهتبرـش  زا  وا  هدافتـسا  عناـم  دـیایب  ناتـسرامیب  هب  یبط  تروشم  شـسرپ و  يارب  سک  ره  دـننک و  هدافتـسا 

[245 .] دادیم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  يرجه  ات 1317  ناتسرامیب 

ص152 یکشزپ ؛ ) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
بلح رد  يرجه  مجنپ  نرق  لوا  همین  رد  نالطب ) نبا   ) نودبع نب  نسح  نب  راتخم  ار  ناتسرامیب  نیا  قیتع : ناتـسرامیب  ای  يرون  ناتـسرامیب 

نیدـلا رون  لداع  کلم  ار  يرون  ناتـسرامیب  هک  هدـش  رکذ  عبانم  رد  درک . يزاسون  ار  نآ  یگنز  نب  دومحم  نیدـلا  رون  سپـس  داهن . داینب 
هک ار  ییاج  داد  روتـسد  ناکـشزپ  هب  لداع  کلم  دنیوگیم  تخاس . ءاوهلا  قوس  کیدزن  هیکاطنا  هزاورد  رد  بلح  رد  یگنز  نب  دومحم 
رد ماگنهبش  دندرک و  هکت  راهچ  هب  دنتشک و  ار  يدنفسوگ  نانآ  نیاربانب  دننک . باختنا  ناتـسرامیب  تخاس  يارب  تسا  رتملاس  شیاوه 

دنتخیوآ و رهش  ياج  راهچ 
153 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


(. دناهداد تبسن  زین  يرگید  دارفا  هب  ار  تیاور  نیا  هتبلا   ) دندرک باختنا  دوب  هدنام  رت  ملاس  تشوگ  هک  ار  ییاج  نادادماب 
تردـقرپ دنمـشناد و  ریزو  485 ق ،) م .  ) یـسوط یلع  نب  نسح  کلملا  ماـظن  هجاوخ  ار  ناتـسرامیب  نیا  روباـشین : هیماـظن  نآ  تسراـمیب 

. دشیم هنیزه  تاقدص  لحم  زا  رانید  رازه  هنازور  اجنآ  رد  دنیوگیم  درک و  سیسأت  روباشین  رد  نالسرابلا ،
. دوب يوما  کلملا  دبع  نب  دیلو  هفیلخ  تخاس  ناتسرامیب  ماش  رد  هک  یسک  نیتسخن  يدنَشَقلَق ، هتفگ  هب  کلملا : دبع  نب  دیلو  ناتـسرامیب 
706 لاس 88 ق / رد  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  هک  دناهتفگ  نینچمه  دننکیم . دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  يزیرقم  نیدلا  یقت  طاوطو و  دیـشر 

يارب ار  یلحم  نـینچمه  درک . نـییعت  هناـهام  قوـقح  ناـنآ  يارب  دراـمگ و  راـکب  ناتــسرامیب  رد  ار  یناکــشزپ  تخاـس و  هناـخنامهم  م 
. داد صاصتخا  نایماذج  يرادهگن 

ناکشزپ . 2

دودـح يو  تسا . هدوب  يرجه  مجنپ  نرق  يابطا  زا  مود ، طارقب  هب  فورعم  دـمحا ، نب  یلع  نب  نامحرلا  دـبع  يروباشین : قداـص  یبا  نبا 
قوذشوخ شوهاب و  يدرف  دش . سونیلاج  طارقب و  راثآ  حراش  انیـس و  یلع  وبا  نادرگاش  زا  اهدعب  دـلوتم و  روباشین  رد  يرجه  لاس 385 

داتـشه و رد  درک و  رایتخا  اوزنا  يریپ  ماگنه  هب  ناسارخ  رد  صوصخ  هب  ناریا  رد  تبابط  یتدـم  زا  سپ  دوب . زاـتمم  تمکح  بط و  رد  و 
ناوتیم شراثآ  زا  تسا . هدوب  یهاشمزراوخ ، هریخذ  فلؤم  یناجرج ، لیعامسا  دیس  داتسا  يو  تشذگرد . دودح 470 ق )  ) یگلاسدنچ
يایرکز دمحم  ياهداریا  باوج  نینح ، لئاسم  حرش  سونیلاج ، ياضعالا  عفانم  حرش  طارقب ، هفرعملا  همِدقَت  حرش  طارقب ، لوصف  حرش  هب 

. درک هراشا  همرکملا  ثیداحالا  نم  ۀسبتقملا  ۀمعطالا  هیودالا و  هلاسر  سونیلاج ، هب  يزار 
اجنامه دـمآ و  ایند  هب  نمی  رد  يو  دوب . هدنـسیون  کشزپ و  877 ق ) م .  ) ینمی قرزـالا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  میهاربا  قَرزا : نبا 

ود راصتخا  قیفلت و  زا  ار  رثا  نیا  يو  دراد . همکحلا  بطلا و  یف  عفانملا  لیهست  مان  هب  یکشزپ  تایلک  رد  یباتک  قرزا  نبا  تفای . شرورپ 
هک دروآ ، مهارف  يربص  يدـهم  يرقم  میکح  رثا  همکحلا  بطلا و  یف  همحرلا  ینارمک و  ثیغ  یبا  نب  دـمحم  رثا  ماـسجالا  ءافـش  باـتک 

زا یکی  بتاک  تشاددای  ساسا  رب  تسا . هدیسر  پاچ  هب  راب  نیدنچ 
154 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

. تسا هدوب  هدنز  يرجه  ات 890  وا  يدادغب  هتفگ  هب  اما  هتشذگرد ، نابعش 877  رد  قرزا  نبا  عفانملا ، لیهست  یطخ  ياههخسن 
زا  ) راجنِس رد  يرصم  روهـشم  بیدا  نادیـضایر و  کشزپ ، يراصنا ، دعاس  نب  میهاربا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمـش  ینافکا : نبا 

رد 749 دش ، هارمه  نوعاط  اب  هک  رـصم ، دیدش  یلاسکـشخ  رد  درک و  تماقا  اجنآ  تفر و  هرهاق  هب  اهدـعب  دـمآ . ایند  هب  قارع ) ياهرهش 
انیس و نبا  نوچ  یناگرزب  رامـش  رد  ار  ینافکا  نبا  یفاولا ، رـصعلا و  نایعا  ياهباتک  رد  يدفـص  شروهـشم  درگاش  تشذگرد . يرجه 

لاوحا یف  نیَّرلا  فشک  بط  رد  شراثآ  هلمج  زا  دناهداد . تبـسن  يو  هب  رثا  هدراهچ  دودح  تسا . هدروآ  مانیـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ 
یف دصحلا  ۀیاهن  بیبطلا و  ۀبیغ  دنع  لمعتسی  ام  یف  بیبللا  ۀینغ  هحصلا ، ظفح  یف  هلاسر  نیعلا ، حیرشت  لحکلا و  هعانص  رد  هلاسر  نیعلا ،

. تسا دصفلا  ۀعانص 
دودح رد  تشاد . تراهم  یفنح  هقف  رد  دوب و  بیبط  وا  تسا . یباتنیع  نسح  نب  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  رفظم  وا  لماک  مان  یطاشما : نبا 

زا تفرگارف و  زین  ار  بط  وحن و  هقف ، مولع  تخومآ و  نآرق  زاغآ  رد  تفای . شرورپ  اـجنامه  دـش و  دـلوتم  هرهاـق  رد  1409 م  ق /  812
اهراک نیا  همه  زا  ماجنارـس  اما  تشاد ، لاغتـشا  زین  ثیدح  سیردـت  تواضق و  هب  یتدـم  تفرگ . ثیدـح  تیاور  هزاجا  ناثدـحم  یخرب 

رد هک  دناهدرب  مان  باتک  دنچ  يو  زا  تشذـگرد . ربماون 1496  لوالا 902 / عیبر  رد  یطاشما  نبا  درک . هدنـسب  تبابط  هب  تفرگ و  هرانک 
. تسا هدوب  هقف  بط و  هنیمز 

دادـغب رد  يرجه  مجنپ  نرق  رد  يدادـغب ، یحیـسم  کشزپ  نـالطب ، نب  نودعـس  نب  نودـبع  نب  نسح  نب  راـتخم  نسحلا  وبا  نـالُطب : نبا 
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میهاربا نب  تباث  بط  رد  بیط و  نب  هللا  دبع  جرفلا  وبا  تمکح  رد  شداتسا  دناهتـسناد . يرجه  زا 455  سپ  ار  شتافو  خیرات  دش . دلوتم 
هحـصلا میوقت  هب  بط  رد  دیاب  هلمج  نآ  زا  هک  هتـشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  هلاسر  باتک و  هدزیـس  کیدزن  نالطب  نبا  دوب . ینارح  نورهز  نب 

. تسا هدرک  يدنبلودج  ار  اهيرامیب  زا  يریگشیپ  رد  مزال  روما  رگید  زیهرپ و  تشادهب ، دعاوق  نآ  رد  هک  درک  هراشا 
رد يرجه  مشـش  نرق  رخاوا  رد  سلدـنا ، سانـشوراد  سانـشهایگ و  نیرتگرزب  646 ق ) م .  ) هللا دـبع  نیدلاءایـض  دـمحم  وبا  راطیب : نبا 

نوچ  یناداتسا  دزن  هیلیبشا  رد  دش . دلوتم  اگالام 
155 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

شاهدـمع راثآ  زا  درک . يرایـسب  یملع  ياهترفاسم  ناهایگ ، هرابرد  هعلاطم  يارب  تخومآ . شناد  هیمور ، نبا  یلیبشا ، یمان  سانـشهایگ 
. هدرفملا هیوداپلاب  جالعلا  یف  ینغملا  يرگید  و  تسا ، فورعم  راطیب  نبا  تادرفم  هب  هک  تسا ، هیذغالا  هیودالا و  تادرفِمل  عماجلا  یکی 

، کشزپ اـمکحلا ، ناطلـس  هلودـلا و  نیما  کـلملاقفوم ، هب  بقلم  460 ق ) دودـح 560 -  ) ءـالعلا یبا  نب  هللا  هبه  نسحلا  وـبا  ذـیملت : نبا 
دیعـس نب  هللا  هبه  بط  رد  شداتـسا  تفرگارف . دوخ  هاگداز  رد  ار  مولع  تامدـقم  وا  تسا . يدادـغب  یحیـسم  رعاش  بیدا و  سانـشوراد ،

هب دعب  یتدم  تفای . هار  رجنس  ناطلـس  رابرد  هب  هرود  نیا  رد  ایوگ  درک و  رفـس  ناریا  هب  یکـشزپ  تاعلاطم  تامولعم و  لیمکت  يارب  دوب .
یـسابع یفتقملا  هفیلخ  صوصخم  کشزپ  سپـس  تسـشن . يو  ياج  هب  ذیملت  نب  ییحی  جرفلا  وبا  تشذـگرد  زا  سپ  تشگزاب و  دادـغب 

نبا شنادرگاش  نیرتروهشم  زا  دش . بوصنم  دادغب  ناکشزپ  تسایر  هب  نآ ، زا  سپ  تفرگ . هدهعرب  ار  يدضع  ناتسرامیب  تسایر  دش و 
نیذابارقا نیشناج  هک  دوب  یکرت  نابز  هب  یسانشوراد و  رد  نیذابارقالا  شرثا  نیرتروهشم  دندوب . نارطم  نیدلا  قفوم  یحیسم و  ریخلا  یبا 

. دش لهس  نب  روپاش 
خیرات دمآ . ایند  هب  ناوریق  رد  یبرغم ، بهذم  یکلام  روهـشم  خروم  کشزپ و  رازج ، دلاخ  یبا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  رفعج  وبا  رازج : نبا 

دندوب و بیبط  شیومع  ردـپ و  تشذـگیم . وا  رمع  زا  لاس  داتـشه  زا  شیب  یمک  گرم  ماگنه  ایوگ  دـناهدروآ . يرجه  ار 369  شتافو 
هب 296 ق ) - 322 تموکح :  ) يدهم هللا  دیبع  روهشم  بیبط  یلیئارسا ، نامیلس  نب  قاحسا  دزن  سپس  دوب و  هتخومآ  نانآ  زا  ار  بط  ًارهاظ 

نیا زا  دش و  هدرب  سلدـنا  هب  وا  تایح  نامز  رد  باتک  نیا  تسا . رفاسملا  داز  بط  ردـی  رثا و  نیرتروهـشم  تخادرپ . دوخ  شناد  لیمکت 
. دیسر راید  نآ  هب  رازج  نبا  مان  قیرط 

اب يو  دش . ناملـسم  اهدعب  هک  دوب  یحیـسم  سانـشوراد  کشزپ و  يدادغب ، نیدلا  فرـش  یلع  وبا  هلزج ، نب  یـسیع  نب  ییحی  هلزَج : نبا 
خیرات اما  تسین ، نشور  شدلوت  خیرات  تسا . هدوب  رـصاعم  467 ق ،) - 487 تفالخ :  ) یـسابع هفیلخ  نیمتفه  تسیب و  هللا ، رماب  يدتقملا 

يدنبلودج يرامیب  هجلاعم 352  حرـش و  نآ  رد  هک  یبرع  هب  تسا  نادـبالا  میوقت  شراـثآ  هلمج  زا  دـناهدروآ . يرجه  ار 493  شتافو 
. بکرم درفم و  ياهوراد  زا  تسا  یتسرهف  ناسنالا ، هلمعتسی  ام  یف  نایبلا  جاهنِم  شرگید ، باتک  تسا . هدش 

156 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رتشیب هک  تسا  يرجه  موس  نرق  تسخن  همین  گرزب  ناکـشزپ  زا  يربط ، نبر  نبا  هب  فورعم  لهـس ، نب  یلع  نسحلا  وبا  يربـط : نبر  نبا 
تقیقح رد  هـک  دراد  ماـن  هـمکحلا  سودرف  شروهــشم  باـتک  دــنارذگ . یــسابع  لـکوتملا  قـثاولا و  تفــالخ  هاگتــسد  رد  ار  شرمع 

زا تشاد . تسد  زین  بدا  هفسلف و  رد  بط ، رب  هوالع  نبر  نبا  دراد . ناوارف  تیمها  تسا و  یمیـش  بط و  یعیبط ، مولع  زا  یفراعملاةریاد 
، ۀـماجحلا یف  باتک  هیذـغالا ، بیترت  یف  باتک  ةایحلا ، قافرا  ای  ةویحلا  نافرع  كولملا ، ۀـفحت  هلودـلا ، نیدـلا و  باتک  ناوتیم  شراثآ 

. درب مان  ار  يرصانلا  فانصا  یلع  درلا  و  ؤلؤللا ، باتکلا 
یکیدزن رد  هزیج  رد  يرجه  لاس 377  رد  يرـصم  روهـشم  هدنـسیون  کشزپ و  رفعج ، یلع  نب  ناوضر  نب  یلع  نسحلا  وبا  ناوضر : نبا 

رابرد هب  دش و  رومان  یکـشزپ  یگلاس  دودـح 32  تخادرپ . بط  لیـصحت  هب  یگلاس  رد 14  تفای . دـشر  اج  نامه  دـمآ و  ایند  هب  هرهاـق 
شتلع دش و  التبم  ساوح  لالتخا  هب  رمع  رخاوا  رد  ایوگ  دـش . بوصنم  رـصم  يابطا  تسایر  هب  تفای و  هار  رـصم  یمطاف  هفیلخ  مکاحلا ،
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زا درک . رارف  تشادرب و  دوب  رانید  رازه  تسیب  کیدزن  هک  ار  وا  لاوما  دوب ، هدرک  گرزب  لوبق و  يدنزرف  هب  هک  میتی ، يرتخد  هک  دوب  نآ 
تمکح و بـط و  رد  یناوارف  راـثآ  يو  تشذـگرد . یگلاـس  دودـح 80  رد  لاـس ، دـنچ  زا  سپ  دـش و  نوـگرگد  ناوـضر  نبا  سپ  نآ 

. تسا هدرک  دروآرب  ناونع  دص  ار  وا  راثآ  دادعت  هعبیصا  یبا  نبا  دروآ . دیدپ  یضایر 
ثدحم و سانشوراد ، سانـشهایگ ، يرهز ، یتابن و  باّشَع ، هب  بقلم  561 ق ) - 637  ) جرَفُم نب  دمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  هیمور : نبا 
تخومآ و ثیدح  نامز  نآ  گرزب  ناثدحم  نادنمشناد و  زا  یتامدقم ، تالیصحت  زا  سپ  دمآ . ایند  هب  هیلیبشا  رد  سلدنا ، ناملـسم  هیقف 

مان هب  یگرزب  باتک  درک . يددعتم  ياهرفس  دوخ ، تامولعم  لیمکت  يارب  دش . لوغشم  یسانشهایگ  رد  شهوژپ  هب  ینید  مولع  اب  نامزمه 
رد راـطیب ، نبا  شدرگاـش  نیرتفورعم  یلو  هدـنامن ، یقاـب  اـم  نارود  اـت  باـتک  نیا  تشاـگن . یـسانشهایگ  عوـضوم  رد  هیتاـبنلا  ۀـلحرلا 

. تسا هدرب  مان  نآ  زا  تادرفملا  عماج  ياجياج 
هرابرد ینادنچ  تاعالطا  تسا . يرجه  موس  نرق  مود  همین  نابزینایرس  کشزپ  میهاربا ، نب  نویفارس )  ) نویبارس نب  انحوی  نویبارـس : نبا 

زین دوواد  و  اـنحوی )  ) ییحی شرـسپ  ود  دوب و  هلجد ) قرـش  رد  ياهقطنم   ) اـمرَجاب یلاـها  زا  یبیبط  نویبارـس ، شردـپ  تسین . تسد  رد  وا 
کشزپ 

157 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ریغـصلا شاـّنک  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  هتـشون  ینایرـس  هب  باـتک  ود  نینچمه  تسا . هتـشون  ینایرـس  هـب  ار  دوـخ  راـثآ  نویبارـس  نـبا  دـندوب .

. تسا هدش  همجرت  نیتال  یبرع و  هب  وا ، رثا  نیرتروهشم 
خلب رد  يرجه  رد 370  يو  تسا . یناریا  گرزب  دنمشناد  فوسلیف و  کشزپ ، انیـس  هللا  دبع  نب  نیـسح  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  انیـس : نبا 

نآرق و یگلاس  هد  رد  تفای و  شرورپ  خـلب  رد  تسخن  یلع  وبا  تشاد . مان  هراتـس  شردام  خـلب و  یلاها  زا  هللا  دـبع  شردـپ  دـش . دـلوتم 
نارومان زا   ) یلتان هللا  دبع  وبا  دزن  ار  سویملطب  رثا  یطـسجملا  سدیلقا و  هسدنه  لوصا  وطـسرا ، قطنم  تخومآ . ار  بدا  مولع  زا  يرایـسب 

غراف مولع  نیا  همه  يریگارف  زا  یگلاـس  رد 18  تخادرپ . یـضایر  بط و  یعیبط ، مولع  هعلاـطم  هب  نآ  زا  سپ  تفرگارف و  مراـهچ ) نرق 
تمیزع نادمه  ير و  هب  سپس  تفای . هار  هاشمزراوخ  دمحم  نومأم  نب  یلع  سپـس  نایناماس و  رابرد  هب  روصنم ، نب  حون  ياوادم  اب  دش .

وا ترازو  ماقم  هب  دش و  زیزع  وا  دزن  هیوکاک  یملید  هلودلا  سمـش  جنلوق  ضرم  هجلاعم  زا  سپ  دنام . نادـمه  رد  لاس  ُهن  دودـح  درک و 
تمدخ هب  تفر و  ناهفصا  هب  نادنز ، زا  ییاهر  زا  سپ  داتفا . نادنز  هب  یماهتا  هب  هلودلا  سمش  هرود  یسایس  ياهیمارآان  یپ  رد  دیـسر .
نادـمه رد  هلودـلا ، ءـالع  هارمه  يرفــس  رد  يرجه  رد 428  ماجنارـس  تخادرپ . فیلأـت  سیردـت و  هب  دـمآرد و  هیوکاـک  نیدـلا  ءـالع 

یخرب تسا . هدنام  یقاب  يرایـسب  راثآ  انیـس  نبا  زا  درب . مان  ناوتیم  ار  راینمهب  یناجزوج و  دیبع  وبا  شنادرگاش  نیرتمهم  زا  تشذگرد .
. هیقرشملا ۀمکحلا  تاراشا و  ییالع ، همانشناد  تاجن ، نوناق ، زا : دناترابع  شفورعم  راثآ 

، يروس یحیسم  روهشم  هدنـسیون  کشزپ و  630 ق ) - 685  ) یکَرَک قاحـسا  نب  بوقعی  نیدلا  قفوم  نب  جرفلا  وبا  هلودـلا  نیما  ُّفق : نبا 
يزار راثآ  زین  طارقب و  رثا  هفرعملا  همدقت  لوصفلا و  قاحـسا ، نب  نینح  رثا  لئاسملا  نوچ  ییاهباتک  دوب و  هعَبیَـصا  یبا  نبا  نادرگاش  زا 

ناوتیم بط  رد  شناداتسا  زا  تفرگارف . ار  اهنآ  نامرد  يرامیب و  عاونا  تخانش  بط ، يرورض  تامدقم  دناوخ و  هعبیـصا  یبا  نبا  دزن  ار 
هب بط  رد  ار  رثا  هدزای  رـصاعم  ناققحم  رثا و  ُهن  هعبیـصا  یبا  نبا  درب . مان  ار  يرماس  بوقعی  نیدـلا  قفوم  خافنم و  نب  نیدـلا  مجن  میکح 
یف یفاـشلا  ضرملا ، عفد  هحـصلا و  ظـفح  یف  ضرغلا  عماـج  لوصفلا ، حرـش  یف  لوصـالا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـناهداد ، تبـسن  يو 

. درب مان  ار  حارجلا  هعانص  یف  ةدمعلا  نوناقلا و  باتک  نم  تایلک  حرش  بطلا ،
158 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ببس هب  یقـشمد ، یلبنح  هیقف  بیبط و  691 ق ) - 751  ) یعرُز بویا  نب  رکب  یبا  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  هیزوجلا : میق  نبا 
نیا هب  شردپ  لغش  رابتعا  هب  ایوگ  دوب و  هیزوج  هسردم  رـشابم  میق و  شردپ  تسا . هتفای  ترهـش  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  رایـسب  تافیلأت 
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هیمیت نبا  اب  مود  راب  هک  داتفا  سبح  هب  قشمد  رد  راب  ود  دوب و  661 ق ) - 728  ) هیمیت نبا  درگاش  نیرتهتسجرب  يو  تسا . هدش  هدناوخ  مان 
نینچمه تسا . هدنام  ياج  رب  میق  نبا  زا  یـسانشهفایق  بط و  رد  یلیاسر  ریـسفت و  مالک و  هقف ، رد  یناوارف  تافیلأت  دوب . هارمه  نادنز  رد 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  رابنیدنچ  هک  دراد  يوبنلا  بطلا  مان  هب  یباتک 
نبا تسا . هدوب  قاحسا  نب  نینح  ملعم  یحیسم ، رابتیناریا  کشزپ  243 ق ) م .  ) يزوخ هیوسام  نب  ییحی )  ) انحوی ایرکز  وبا  هیوسام : نبا 

تعرـس هب  تفای ، هار  نوراه  هفیلخ  رابرد  هب  بط  رد  شتراـهم  ببـس  هب  يو  درک . لیـصحت  عوشیتخب  نب  لـیئربج  دزن  دادـغب  رد  هیوساـم 
همجرت ینایرس  هب  ار  ینانوی  رثا  دنچ  زین  دراد و  حیرشت  بط و  رد  یناوارف  راثآ  تفای . عوشیتخب  نب  لیئربج  ماقم  ربارب  یماقم  درک و  یقرت 

. تسا هتشاد  رایسب  ترهش  اطسو  نورق  رد  هیبطلا  رداون  نیعلا و  لَغَد  شراثآ  زا  تسا . هدرک 
رابرد رد  یقـشمد  رابتیحیـسم  سانـشوراد  کشزپ و  نارطملا  سیجرج  نب  سایلا  حـتفلا  یبا  نب  دعـسا  نیدـلا  قفوم  رـصن  وبا  نارطم : نبا 

نارامیب ياوادم  سیردت و  هب  زین  قشمد  يرون  ناتـسرامیب  رد  رابرد ، رب  هوالع  نارطم  نبا  دوب . يرجه  مشـش  نرق  رد  یبویا  نیدلا  حالص 
هقالع رایسب  باتک  يرادربهخسن  هعلاطم و  هب  نارطم  نبا  درب . مان  ناوتیم  ار  بیبط  شاقن  نبا  نیدلا  بذهم  وا  ناداتسا  زا  تشاد . لاغتـشا 

. دناهلمج نآ  زا  هدرفملا  ۀیودالا  هیحصلا و  رومالا  ظفح  یف  هیرصانلا  هلاقملا  هک  تسا ، هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  یناوارف  راثآ  تشاد و 
زا تسا . هدوب  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق  روهشم  سانشوراد  کشزپ و  فوسلیف ، نامحرلا  دبع  نب  دمحا  یلع  وبا  یناهفـصا : ۀیودنم  نبا 

رعـش بدا و  رد  نامحرلا  دبع  شردپ  گرزب و  ینادناخ  زا  اما  تسین ، تسد  رد  ینادنچ  عالطا  يو  یگدنز  هوحن  تافو و  دـلوت ، خـیرات 
هب دوخ  ياهنیمزرس  فارطا  زا  ار  بیبط  درک 24  سیسأت  دادغب  رد  ار  يدضع  ناتسرامیب  یملید  هلودلا  دضع  یتقو  دنیوگ  دوب . روهـشم 

دودح تسا . هدوب  یناهفصا  هیودنم  نبا  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  ناتسرامیب 
159 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

بط ربتعم  ياهباتک  زا  هک  تسا  ریغـص ) نوناق   ) بطلا یف  یفاکلا  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  بوسنم  هیودـنم  نبا  هب  باتک  هلاسر و  هاجنپ 
. تسا هدوب  بط  ملع  نابلاط  عجرم  اهتدم  یمالسا و 

، بدا رد  هک  دوب  متفه  نرق  رد  یقشمد  رادمان  کشزپ  یشرق  سیفن  نبا  مزحلا  یبا  نب  یلع  نیدلا  ءالع  العلا ) وبا   ) نسحلا وبا  سیفن : نبا 
رد ناتـسرامیب و  رد  نینچمه  درکیم . سیردـت  هقف  هرهاـق  هیرورـسم  هسردـم  رد  سیفن  نبا  تشاد . رحبت  زین  ینید  مولع  هفـسلف و  قطنم ،

كالما و تشادن ، يدـنزرف  نز و  نوچ  تشذـگرد و  هرهاق  رد  1288 م  ق / رد 687  يو  دادیم . لیکـشت  سرد  سلاجم  زین  دوخ  هناـخ 
کچوک شدرگ  اـی  يویر  شدرگ  هک  سب  نیمه  یکـشزپ  رد  سیفن  نبا  تیمها  رد  درک . يروصنم  ناتـسرامیب  فقو  ار  دوـخ  هناـخباتک 

راثآ تسا . هتـسیزیم  وا  زا  سپ  نرق  هس  هک  دـنهدیم  تبـسن  [ 246] وترـس لـگیم  هب  ار  عوضوم  نیا  یخرب  هچرگا  درک ؛ فشک  ار  نوـخ 
حرـش ضارمالا و  بابـسا  للعلا و  میـساقت  هلمج  زا  دناهداد ؛ تبـسن  سیفن  نبا  هب  نآ  ریغ  یکـشزپ و  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  ار  يددعتم 

. سونیلاج حیرشت 
نرق لـیاوا  مراـهچ و  نرق  مود  همین  رد  یناریا  فورعم  بیدا  بتاـک و  فوسلیف ، بیبط ، ودـنه ، نب  نیـسح  نب  یلع  جرفلا  وبا  ودـنه : نبا 
یمق ار  وا  زین  یخرب  ببـس  نیدب  هک  تسا  مق ) نوماریپ  ياهاتـسور  زا   ) ناجودنه يو  ناکاین  یلـصا  نطو  درکیم . یگدنز  يرجه  مجنپ 

رد يو  تسا . هتـشاد  هقالع  هفـسلف  هب  بط  زا  رتشیب  ایوگ  تسا و  هدوب  راـمخ  نبا  راوِس  نب  نسح  ریخلا  وبا  بط ، رد  شداتـسا  دناهتـسناد .
یقت دـمحم  قـقحم و  يدـهم  شـشوک  هب  بـالطلا ، جاـهنم  بطلا و  حاـتفم  بط ، رد  شفورعم  رثا  تشذـگرد . ناـجرج  رد  يرجه   420

. تسا هدیسر  پاچ  هب  نارهت  رد  رد 1368  هوژپشناد 
رد انیس  نبا  ناداتسا  زا  یکی  یلوق  هب  انیس و  نبا  رـصاعم  گرزب  بیبط  یناجرج ، یحیـسم  ییحی  نب  یـسیع  لهـس  وبا  یحیـسم : لهـس  وبا 

ناطلس توعد  در  زا  سپ  يرجه ، دودح 403  ًالامتحا  لهـس  وبا  تسا . هدرکیم  یگدـنز  مزراوخ  رد  نومأم  لآ  رابرد  رد  هک  هدوب  بط 
. تسا هتـشذگرد  یگنـشت  تخـس و  داب  شزو  رثا  رب  هتفریم  ناسارخ  بناـج  هب  مزراوخ  ناـبایب  زا  انیـس  نبا  هارمه  هک  یماـگنه  دومحم ،
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. تسا هتشاد  يراثآ  زین  تمکح  موجن و  هسدنه ، دننام  يرگید  ياههزوح  رد  نینچمه  يو  دراد . مان  بطلا  یف  ۀئاملا  شروهشم  باتک 

160 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یگدـنز زا  ههد  ود  تسا . یناریا  هزاوآرپ  بیدا  کـشزپ و  فوـسلیف و  1030 م ) ق /  421 م .  ) يزار دمحم  نب  دـمحا  هیوکـسم : یلع  وبا 
يروجنگ اههناخباتک و  يروجنگ  زا  یناوید ، روما  رد  هیوب  لآ  ناریما  ناریزو و  اب  دنارذگ . ير  عباوت  زا  هیوَکـسِم )  ) هیوکـشُم رد  ار  دوخ 

، ير رد  ار  دوخ  رمع  ياهلاس  رتشیب  ور  نیا  زا  تشاد . راوتـسا  يدـنویپ  یبدا  یملع و  دتـس  داد و  تلاسر ، یمیدـن ، تبحاصم ، اـت  یلاـم 
رد ممالا  براجت  وا  روهـشم  راـثآ  زا  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  هیوجاوخ  هلحم  رد  تشذـگرد و  ناهفـصا  رد  يو  دـنارذگ . زاریـش  دادـغب و 
هب یفـسلف  هاتوک  هتـشون  هلاسر و  دنچ  و  هدلاخلا ) همکحلا   ) درخ نادـیواج  قالخالا ، بیذـهت  مولعلا ، لزانم  تاداعـسلا و  بیترت  خـیرات ،

هتـشاد و يرایـسب  تالمأت  هفـسلف  رد  يو  دناهدشن . پاچ  هک  تسا  یقاب  یطخ  تروصهب  زین  يو  هب  بوسنم  رثا  دنچ  تسا . هدیـسر  پاچ 
يروهال لابقا  تسا . هتـشون  ار  ربکالا  زوف  رغـصالا و  زوف  باـتک  ود  يرظن  تمکح  رد  هتفرگ و  وگلا  نوطـالفا  وطـسرا و  زا  همه  زا  شیب 

. تسا هتسناد  یباراف  هفسلف  زا  رتمظنم  ار  وا  هعیبطلادعبام  هفسلف 
ماـن عیبر ، وا  ماـن  تسا . یکـشزپ  رد  بطلا  یف  نیملعتملا  ۀـیاده  باـتک  هدنـسیون  يرجه و  مراـهچ  نرق  یناریا  کـشزپ  يراـخب : ینیوخا 

هراشا شندوب  ییاراـخب  هب  دوخ  باـتک  رد  دوب و  اراـخب  لـها  يو  تسا . فورعم  ینیوخا  هب  اـما  تسا ، رکب  وبا  شاهینک  دـمحا و  شردـپ 
درگاش مه  وا  هک  دـنادیم ، يزار  یعناقم  درگاش  ار  دوخ  باتک ، ياـج  دـنچ  رد  تسا . هدروآ  ییاراـخب  هجهل  هب  زین  ییاـههلمج  هدرک و 

هدوب و يروآمان  کشزپ  دوخ  ناـمز  رد  ینیوخا  دناهتـسناد . يرجه  دودـح 373  ار  ینیوخا  تشذـگرد  لاس  تسا . هدوب  يزار  يایرکز 
ببـس نیا  هب  دـیوگیم  دوخ  هکنانچ  تسا . هتخادرپیم  زین  ناگناوید )  ) یناور نارامیب  نامرد  هب  ینامـسج  ياـهيرامیب  ناـمرد  رب  نوزفا 

یـسراف نابز  هب  یکـشزپ  باتک  نیرتنهک  هک  تساـبطلا  یف  نیملعتملا  ۀـیاده  وا  فورعم  باـتک  دـندیمانیم . ناـگناوید  کـشزپ  ار  يو 
حیرـشت و باتک  باتک  ود  نیا  تسین . اهنآ  زا  یناشن  چـیه  هک  دربیم  مان  دوخ  رگید  هلاسر  ای  باتک  ود  زا  باـتک  نیا  رد  ینیوخا  تسا .

. تسا ضبن  باتک 
نیا کشزپ  نیمود  نیتسخن و  زا  تسا . يرجه  مجنپ  نرق  طساوا  ات  مود  نرق  زا  يروطسن  یحیسم  ناکـشزپ  زا  ینادناخ  مان  عوشیتُْخب : لآ 

ناتـسرامیب سیئر  هک  دوشیم  زاغآ  لـیئربج ، نب  سیجروج  موس ، رفن  اـب  نادـناخ  نیا  ترهـش  تسین و  تسد  رد  یعـالطا  چـیه  هلـسلس 
روپاشيدنج

161 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
مالـسا ناهج  رد  ار  ناتـسرامیب »  » موهفم مان و  رابرد ، رد  ناشیا  ذوفن  تشاد . هدـهعرب  ار  هفیظو  نیمه  زین  سیجروج  رـسپ  عوشیتخب  دوب و 

. دـیبلط روضح  هب  دوب ، نامز  ناکـشزپ  نیرتهب  زا  یکی  هک  ار  سیجروج  يرجه  رد 148  يرامیب  یپ  رد  یـسابع  روصنم  دیـشخب . ترهش 
وا زا  دیزگرب و  دادغب  ناکشزپ  تسایر  هب  ار  وا  روصنم  درک . نامرد  ار  روصنم  يرامیب  درپس و  شرـسپ  هب  ار  ناتـسرامیب  تسایر  راک  يو 

. تشگزاب دوخ  هاگداز  هب  هفیلخ  تقفاوم  بسک  زا  سپ  دش و  رامیب  يرجه  رد 152  يو  دزادرپب . زین  مرح  نانز  هجلاعم  هب  تساوخ 
ریم دـنزرف  شخبرون ، نیـسح  دـمحم  ار  وا  مان  عبانم  زا  یخرب  رد  هک  يرجه  مهد  مهن و  نرق  رد  یناریا  رومان  کشزپ  يزار : هلودـلا  ءاهب 

هدرک دای  ترـضح  بقل  اب  هتـشاد  تراهم  زین  يزاسوراد  یکـشزپ و  رد  ایوگ  هک  شردپ  زا  هلودلا  ءاهب  دناهتـشون . مساق  هاش  نیدـلا  ماوق 
یقیقد عالطا  هلودلا  ءاهب  تشذـگرد  تدالو و  خـیرات  زا  تسا . هدوب  کشزپ  زین  نیدـلا ، سمـش  هاش  شناردارب ، زا  یکی  نینچمه  تسا .

. تسا هتشاگن  یسراف  هب  يرجه  رد 907  ار  نآ  هک  دراد  بطلا  یف  براجتلا  هصالخ  مان  هب  يروهشم  باتک  يو  تسین . تسد  رد 
هب یناوج  رد  تسا . خلب  نادیفارغج  دنمشناد و  کشزپ ، 235 ق ) دودح 323 -  ) یخلب دیز  وبا  هب  فورعم  یخلب : لهس  نب  دمحا  دیز  وبا 
وا ناملعم  نیرتفورعم  زا  یکی  تخومآ . تایعیبط  بط و  موجن ، هفـسلف ، تدـم  نیا  رد  درک . تماقا  اـجنآ  رد  لاـس  تشه  تفر و  قارع 
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نادبالا حلاصم  بط ، رد  يو  باتک  تفرگ . رارق  ناگرزب  هجوت  دروم  تشگزاب و  خلب  هب  تاره  زا  سپس  دوب . يدنک  قاحـسا  نب  بوقعی 
. تسا رگیدکی  اب  ود  نآ  طابترا  نایب  ناور و  نت و  تمالس  هرابرد  سفنالا ، و 

نوریب رد  هک  تسا  یناریا  گرزب  دنمشناد  نادیضایر و  کشزپ ، 362 ق ) - 440  ) ینوریب دمحا  نب  دمحم  ناحیر  وبا  ینوریب : ناحیر  وبا 
رد ناجرج  رد  ار  یلاس  دنچ  سپـس  مزراوخ و  ناینومأم  تمدـخ  رد  ادـتبا  دـش . فورعم  ینوریب »  » هب دـمآ و  ایند  هب  مزراوخ )  ) ثاک رهش 

ياهلاس 400 و 407 نیب  تشاگن . سوباق  مان  هب  ار  هیقابلا  راـثآ  يرجه  رد 390  اجنآ  دینارذگ و  ریگمشو  سوباق  یلاعملا  سمـش  رابرد 
يونزغ دومحم  ناطلس  یـشکرکشل  نامز  رد  درک و  یگدنز  هاشمزراوخ  نومأم  سابعلا  وبا  رابرد  رد  یتدم  تشگزاب . مزراوخ  هب  يرجه 

اب اـجنآ  دوب . وا  هارمه  دـنه  رد  دومحم  ياـهگنج  رتـشیب  رد  درب و  هنزغ  هب  ار  وا  دوـمحم  ناطلـس  يرجه  رد 408  دوب . اـجنآ  مزراوخ  هب 
رد يو  تشاگن . ار  دنهللام  قیقحت  تخومآ و  تیرکسنس  نابز  دش ، انشآ  دنه  ياملع 

162 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نوناق شراثآ  رگید  زا  تسا . یبرع  هب  هدـنام  یقاب  اـهنآ  زا  هچنآ  رتشیب  هک  دناهدرمـشرب ، رثا  وا 131  زا  تشذـگرد . هنزغ  رد  یگلاس   77

. تسا هدرک  همیمض  نآ  هب  زین  ار  شیوخ  راثآ  تسرهف  هک  تسا  يزار  يایرکز  نب  دمحم  تافیلأت  زا  یتسرهف  میهفتلا و  يدوعسم ،
نامرک رد  دوب  فورعم  سیفن  بیبط  هب  هک  يو  تسا . يرجه  مهن  نرق  روهـشم  کشزپ  ینامرک : سیفن  نب  ضوع  نب  سیفن  نیدلا  ناهرب 

رد گیب  غلا  رمع  نایاپ  ات  رابرد » بیبط   » ناونع اب  تفر و  دنقرمس  هب  نامرک  زا  يرومیت ) خرهاش  رسپ   ) گیب غلا  شهاوخ  هب  دمآ و  ایند  هب 
يو باتک  نیرتفورعم  تشذگرد . دـعب  يدـنچ  تشگزاب و  نامرک  هب  ناضمر 853 )  ) گیب غلا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  يو  تسیز . اجنآ 

حرـش دش . ادـها  گیب  غلا  هب  دیـسر و  مامتا  هب  يرجه  رد 827  هک  تسا  يدنقرمـس  نیدـلا  بیجن  رثا  تامالعلا  بابـسالا و  باـتک  حرش 
. مومسلا باتک  نیراحب و  زا : دناترابع  يو  هدشن  پاچ  راثآ  نوناقلا . زجوم  رب  تسا  یحرش  مه  یسیفن 

زا دوب . یناریا  بیدا  نادیضایر و  سانشهراتس ، کشزپ ، 629 ق ) م .  ) میهاربا نب  شیَبُح  لضفلا  وبا  نیدلا ) لامک   ) نیدلا فرش  یسیلفت :
هدرک فیلأت  551 ق ) تموکح 584 -  ) یقوجلس مود  نالـسرا  جلق  يارب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هدنام  یقاب  یـسراف  هب  یناوارف  بتک  يو 

. یفاوقلا هیودالا و  میوقت  بطلا ، نایب  زا : دناترابع  شراثآ  تسا .
جاوما نازوا ، موجن و  تایضایر ، بط ، هفسلف ، رد  دوب و  رادمان  رایسب  يرگایمیک  شناد  رد  هک  مود  نرق  گرزب  دنمـشناد  نایح : نب  رباج 

عبانم رتشیب  دناهدرک . اهلالدتـسا  وا  یخیرات  دوجو  دییأت  ای  در  رد  نادنمـشناد  یخرب  تشاد . تسد  زین  یقیـسوم ) ًاحالطـصا :  ) اهادـص و 
هن اـی  هدوـب  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  درگاـش  وا  اـیآ  هـکنیا  هراـبرد  دناهتـسناد . راـبتیناریا  ار  وا  یخرب  يرجه و  اـی 104  ار 103  وا  دـلوت 

. تسا هدـشن  دای  نایح  نب  رباج  مان  هب  يدرف  زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  باحـصا  نایم  رد  دـندقتعم  یخرب  تسا . هدـش  يرایـسب  ياهثحب 
هدام هب  ار  ياهدام  ره  دـناوتیم  تسدربز  رگایمیک  اریز  دـنیرفایب ؛ ناسنا  یتح  روناـج و  هدـنز ، دوجوم  دـناوتیم  هک  هدرکیم  اـعدا  رباـج 

. تسا نیمز  يور  ادخ  راک  همادا  وا  راک  دنک و  لیدبت  رگید 
لوق هب  هک  يرجه  مشش  نرق  کشزپ  نیرتگرزب  ینیسح ، دمحا  نب  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامسا  نیدباعلا  نیز  ماما  دیس  ریما  یناجرج :

دوخ تافیلأت  اب  ار  مولع  ریاس  بط و  ملع  یقهیب 
163 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

رد زین  یتدم  ناسارخ و  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدـم  دـش . دـلوتم  ناگرگ )  ) ناجرج رد  يرجه  رد 434  یناجرج  لیعامسا  دیـس  درک . ایحا 
و يریشق ، مساقلا  وبا  زا  ار  ثیدح  ملع  دوب . داتـسا  نوگانوگ  مولع  رد  دوب . هاشمزراوخ  زـستا  شرـسپ  دمحم و  نیدلا  بطق  دزن  مزراوخ ،

نیدلا بطق  مانهب  يرجه  رد 504  هک  دراد  مان  یهاشمزراوخ  هریخذ  شرثا  نیرتمهم  تفرگارف . يروباشین  قداـص  یبا  نبا  زا  ار  بط  ملع 
، هیبطلا ضارغا  یکولملا ، بطلا  ییـالع ، یفخ  زا : دـناترابع  شراـثآ  رگید  تسا . هتـشون  یـسراف  هب  هاـشمزراوخ  نیکتـشونا  نب  دـمحم 

يرجه رد 531  یناجرج  لیعامـسا  دیـس  بطلا . ةدبز  ههِّبَنُملا و  هلاسر  لیلحتلا ، یف  باتک  هیبطلا ، ۀعانـصلا  یف  هیفرـشالا  ةرکذتلا  راگدای ،
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. تشذگرد ورم  رد 
وا ياین  ردپ و  تسیزیم . يرجه  مهدزای  نرق  رد  یملید ، ینباکنت  نامز  دمحم  ازریم  دنزرف  ینیـسح ، نمؤم  دـمحم  دیـس  ینباکنت : نمؤم 

درکیم تمدخ  1077 ق ) تموکح 1105 -  ) يوفص نامیلسهاش  رابرد  رد  زین  نمؤم  میکح  دندوب . يوفـص  ناهاشداپ  رابرد  ناکـشزپ  زا 
زا باتک  نیا  رد  نمؤم  میکح  درک . نیودـت  يرجه  رد 1080  یسراف ، هب  ار  نینمؤملا  ۀفحت  يو  دوب . يوفـص  نامیلـسهاش  هژیو  کشزپ  و 

، طارقب دننام  نیـشیپ  نادنمـشناد  ياهباتک  زا  نینچمه  تسا . هدرک  دای  رایـسب  هللا  ءاطع  ریم  شدج  ینامز و  دـمحم  ریم  شردـپ  تایرظن 
ياهدنزرا باتک  عومجم  رد  تسا و  هتفرگ  هرهب  رگید  رایسب  نادنمشناد  راطع و  نیز  جاح  انیس ، نبا  يزار ، قاحـسا ، نب  نینح  سونیلاج ،

. تسا هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  اهيرامیب  نامرد  تخانش و  يزاسوراد و  رد 
نادنمشناد نیرتگرزب  زا  یبرع و  ینایرس و  هب  ینانوی  راثآ  مجرتم  يروطسن ، کشزپ  194 ق ) - 260  ) دیز وبا  يدابع : قاحسا  نب  نینح 

هیوسام نب  انحوی  دزن  دادـغب  رد  ار  بط  يوحن و  دـمحا  نب  لـیلخ  دزن  هرـصب  رد  ار  یبرع  ناـبز  دـش . دـلوتم  هریح  رد  هک  دوب  دوخ  ناـمز 
صوصخم بیبط  یتدـم ، زا  دـعب  تخادرپ . ینانوی  ناـبز  نتفرگارف  هب  هیردنکـسا  رـصم و  رد  لاـس  هس  سپـس  تفرگارف . يروپاشيدـنج 
. تسا هتشاد  یناوارف  تیمها  ملع  تفرشیپ  رد  هک  درک  همجرت  یبرع  هب  ینانوی  زا  ار  يرایسب  یبط  راثآ  يو  دش . یسابع  لکوتم 

هب شاـفیت  رد  هک  تسا  580 ق ) - 651  ) یسنوت سانشرهاوج  یـضاق و  سانـشهایگ ، یـشافیت : فسوی  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیدلا  باهش 
نآ روهـشم  ناکـشزپ  زا  یکی  دزن  تفر و  هرهاق  هب  دوخ ، هاگداز  رد  راگزور  نآ  جیار  تامدقم  لیـصحت  زا  سپ  یناوجون  رد  دـمآ . ایند 

مان  هب  نامز ،
164 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

لوغـشم تواضق  هب  اجنآ  رد  تشگزاب و  دوخ  هاـگداز  هب  قشمد ، رد  شتالیـصحت  ماـمتا  زا  سپ  تخومآ . شناد  يدادـغب ، فیطللا  دـبع 
نیرتمهم هک  هدنام  ياج  هب  یناوارف  ياهباتک  يو  زا  درک . تماقا  اجنآ  رد  رمع  نایاپ  ات  تفر و  هرهاق  هب  هرابود  نآ  زا  سپ  یتدـم  دـش .

. تسا راکفالا  راهزأ  بط  رد  اهنآ 
قشمد رد  يرجه  رد 564  قشمد ، ناتـسرامیب  سیئر  کشزپ و  یقـشمد ، دماح  نب  یلع  نب  میحرلا  دبع  دمحم  وبا  راوخَد : نیدلا  بَّذـهُم 

خیش دزن  نیدلا  بذهم  دندوب . کشزپ  مشچ  یلع  نب  دماح  شردارب  دماح و  نب  یلع  شردپ  تخادرپ . لیـصحت  هب  اجنامه  دش و  دلوتم 
ینیدراـم نیدـلا  رخف  دزن  ار  نوناـق  زا  ییاهتمـسق  نینچمه  تخادرپ و  بط  لیـصحت  هب  نارطم  نب  نیدـلا  قفوم  یبجر و  نیدـلا  یـضر 

قشمد ناتسرامیب  تسایر  دمآرد و  ماش  رصم و  يابطا  تسایر  هب  دش و  تبابط  رد  دوخ  راگزور  نادمآرس  زا  هک  یتدم  زا  سپ  تخومآ .
. تشذگرد رفص 268  رد 15  وا  دندوب . يو  نادرگاش  زا  هعبیصا ، یبا  نبا  دننام  بط ، ناگرزب  زا  یخرب  تفرگ . هدهعرب  زین  ار 

لوغشم تبابط  هب  تسیز و  رصم  ماش و  رد  یتدم  هک  کشزپ ، بیدا و  606 ق ) - 686  ) یعبر دمحا  دنزرف  سابع  دنزرف  يرسینُد : دمحم 
مان ار  طارقب  همدقم  مظن  یقوراف و  قایرت  مظن  هدرفملا ، هیودالا  جرد  یف  هدـشرملا  هلاقم  ناوتیم  شراثآ  زا  تشذـگرد . قشمد  رد  دوب و 

. درب
. یناریا فوسلیف  بیبط و  یمیش ،)  ) ایمیک ملاع  نادکیزیف ، دنمشناد ، 251 ق ) - 313  ) مود سونیلاج  هب  فورعم  يزار : ایرکز  نب  دمحم 
هب دعب  دش و  لوغشم  ایمیک  لیـصحت  هب  یناوج  رد  ایوگ  تخومآ . بدا  هفـسلف و  موجن ، تایـضایر ، رهـش  نیمه  رد  دمآ و  ایند  هب  ير  رد 

، ير مکاح  یناـماس ، قاحـسا  نب  روصنم  حـلاص  وبا  تمدـخ  رد  وا  تخادرپ . بط  لیـصحت  هب  دـمآ ، دراو  شمـشچ  هب  هک  یبیـسآ  ببس 
اب راک  شراگن و  هعلاطم و  ینوزف  رثا  رب  رمع  رخاوا  رد  دش . ناتسرامیب  سیئر  دادغب  رد  زین  اهدعب  تفرگ و  هدهعرب  ار  ناتـسرامیب  تسایر 
رد شرثا  نیرتمهم  دناهتسناد . رثا  ياهدع 237  ار 198 و  وا  تافیلأت  رامش  یخرب  تشذگرد . ير  رد  ماجنارس  دش و  انیبان  ییایمیـش  داوم 
هب هک  تسا  يروصنملا  بطلا  يو  یبط  راثآ  رگید  زا  دشیم . هدرمـش  یبط  باتک  نیرتمهم  دـعب  هب  مراهچ  نرق  زا  هک  تسا  يواحلا  بط 

رگید زا  هریغـصلا  لخدملا  ۀـیذغالا و  راضم  عفد  ارقفلا ، بط  ای  بیبطلا  رـضحی  نم ال  تسا . هدـش  هتـشون  یناماس  قاحـسا  نب  روصنم  مان 
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. تسوا راثآ 
165 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

يابطا زا  يو  تسا . هتـشاد  تیلاعف  يرجه  موس  نرق  مود  همین  رد  اـما  تسین ، مولعم  يو  تاـفو  دـلوت و  خـیرات  يواـهر : یلع  نب  قاحـسا 
عالطا تسا . هدرکیم  یگدـنز  قارع  گرزب  ياهرهـش  رد  اهلاس  ًالامتحا  دـمآ . ایند  هب  هیروس ) لامـش  رد   ) اسدا ای  اـهُر  رد  دوب و  دادـغب 

اب يواهر  تسا . راکـشآ  شرثا  رد  یقالخا  لئاسم  هب  يو  دـیدش  يدـنبیاپ  یلو  یمیلک ، اـی  هدوب  یحیـسم  يو  هک  تسین  تسد  رد  یقیقد 
ناوتیم ار  شانک  بیبطلا و  بدا  اهنآ  نیرتفورعم  زا  هک  هدنام  یقاب  ییاهباتک  وا  زا  تسا . هتـشاد  ییانـشآ  زین  ناتـساب  دهع  یبط  راثآ 

ياهيرامیب بسح  رب  اهوراد  بیکرت  هرابرد  هلاقم  هد  يواح  تسا ، فورعم  هیودالا  بیکرت  یف  رمایملا  هب  یبرع  رد  هک  شاـنک ، درب . ماـن 
. تساضعا

زاریش رد  يرجه  رد 730  يرجه ، متشه  نرق  روهشم  نادنمشناد  ابطا و  زا  راطع ، نیز  جاح  هب  فورعم  يزاریش : يراصنا  نیـسح  نب  یلع 
رد شترهش  تخادرپ . نارامیب  ياوادم  هب  زاریش  يرفظم  ناتسرامیب  رد  اهلاس  تخادرپ و  تالامک  بسک  هب  رهـش  نیمه  رد  دش و  دلوتم 

یقاب بط  تادرفم  رد  یـشزرارپ  باـتک  يو  زا  تخیگنارب . ار  عاجـش ، هاـش  هلمج  زا  رفظم ، لآ  نیطالـس  هجوت  هک  دیـسر  يدـح  هب  بط 
. دراذگ مان  یعیدب  تارایتخا  يرفظم ، دیزیاب  ناطلس  ردام  لامجلا ، عیدب  هدازهاش  مان  هب  ار  نآ  هک  تسا  هدنام 

راـگزورمه تسدنیرز و  هب  روهـشم  يرجه ، مجنپ  نرق  یناریا  کـشزپمشچ  یناـمی : یناـگرگ  هللا  دـبع  نب  روصنم  نب  دـمحم  حور  وـبا 
مـشچ رد  باب  هد  رد  یـسراف ، یباتک  يرجه  رد 480  یقوجلـس  هاش  کلم  روتـسد  هب  يو  تسا . هدوب  465 ق ) - 485  ) یقوجلس هاشکلم 

. تسا تیمها  زئاح  رایسب  مشچ  یحارج  ياهشور  هرابرد  نآ  زا  یلصف  تشاد و  مان  نویعلا  رون  هک  تشاگن  یکشزپ ،
. دـمآ ایند  هب  ایناپـسا  یحاون  زا  هبطرق ) یکیدزن  رد   ) ارهزلا رد  هک  یمالـسا  هرود  حارج  نیرتگرزب  يوارهز : سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا 
. دراد مان  فیلأتلا  نع  زجَع  نَمل  فیرصتلا  شرثا  نیرتمهم  تشذگرد . يرجه  دودح 404  اما  تسین ، صخشم  یتسرد  هب  شدلوت  خیرات 

. تسا رادروخرب  رایسب  تیمها  زا  تسا  یحارج  هرابرد  هک  باتک  نیا  زا  یتمسق 
دمآ ایند  هب  يرجه  لاس 640  رد  یقشمد ، لاحک  نیدلا  نیز  هب  فورعم  دمحم ، نب  همعن  نب  بویا  رکشلا  وبا  یقـشمد : لاحک  نیدلا  نیز 

نب  نایح  تاکرب و  نب  هللا  دبع  نوچ  یناگرزب  دزن  و 
166 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

؛ داد ناشن  دوخ  زا  رایـسب  تراهم  هنیمز  نیا  رد  تفرگارف و  لاحک  رهاط  زا  ار  تبابط  هفرح  تخادرپ . ضیف  بسک  يدرگاـش و  هب  بیطخ 
تفریم و نوگاـنوگ  ياـهاج  هب  وا  تخادرپ . دـمآرد  بسک  هب  هفرح  نیمه  زا  لاـس  داـتفه  اـت  دـش و  زیاـمتم  اـبطا  ریاـس  زا  هکيروـطهب 
هب ار  مدرم  هیقرـشالا  ثیدـحلا  مان  هب  ییاج  رد  دـیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  تشگزاب و  قشمد  هب  اـهتیقفوم ، نیا  زا  سپ  درکیم . ینارنخس 

. تشذگرد يرجه  رد 730  لاحک  نیدلا  نیز  تفریذپیم . روضح 
يو دوب . يرجه  مشش  نرق  رد  سخرـس  لها  کشزپ  مالـسالا ، فرـش  نیدلا  ۀقث  هب  فورعم  میرکلا ، دبع  دنزرف  نامحرلا  دبع  یـسخرس :

. تسا هتشون  وا  مان  هب  ار  دوخ  نوناق  حرش  يزار  نیدلا  رخف  دوب و  ناکشزپ  سیئر  نامز  نآ  رد 
يو تشاد . لاغتـشا  نارامیب  نامرد  هب  روپاشيدنج  ناتـسرامیب  رد  هتـسویپ  هک  يرجه  مود  نرق  یناریا  کشزپ  لهـس : نب  روپاش )  ) روباس

تمدخ وا  زا  دعب  يافلخ  هب  تشاد و  ییالاب  ماقم  یسابع ) هفیلخ   ) لکوتم دزن  دوب . انشآ  اهنآ  بیکرت  وراد و  صاوخ  هب  دنمشناد و  يدرم 
. تشذگرد يدتهملا »  » تفالخ هرود  رد  يرجه  رد 255  يو  درک .

. تشذـگرد يرجه  رد 963  هـک  نیـسح  رفظم  ریم  دـنزرف  ساـبعهاش و  نارود  فورعم  زاـسوراد  کـشزپ و  یناهفــصا : ییافــش  مـیکح 
ناونع اب  زولوت  لها  فزوژ  نسودژنآ  ماـن  هب  یحیـسم  ینید  ناـملاع  زا  یکی  هک  تسا  ییافـش  نیداـبارق  اـی  ییافـش  بط  شرثا  نیرتمهم 

. دناسر پاچ  هب  سیراپ ، رد  يدالیم  لاس 1681  رد  درک و  همجرت  ار  نآ  اکیسرپ  ائپوکامراف 
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رد ایوگ  تسین و  نشور  شدلوت  خیرات  دوب . انیس  یلع  وبا  نادرگاش  زا  مجنپ و  نرق  ناکـشزپ  زا  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  یقالیا :
. دراد مان  هیقالیا ) لوصف  ای  یقالیا  لوصف   ) یقالیا بط  يو  فورعم  رثا  تسا . هتشذگرد  يرجه   536

سانشهراتس و نادیضایر ، کشزپ ، 634 ق ) - 710  ) يزاریش نیدلا  بطق  هب  فورعم  يزاریش : حلصم  نب  دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  بطق 
دوعـسم نیدلاءایـض  شردـپ  دزن  ار  بط  دوب . یـسراف  نیدـلا  لامک  داتـسا  یـسوط و  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  نادرگاـش  زا  یناریا ، فوسلیف 

، یناریا ناـناخلیا  تمدـخ  رد  زین  یتدـم  درک و  رفـس  ماـش  ریغـص و  يایـسآ  برع ، قارع  مجع ، قارع  ناـسارخ ، هـب  تخوـمآ . ینورزاـک 
683 ق) تموکح 690 -  ) ناخ نوغرا  و  680 ق ) تموکح 683 -  ) ناخرادوکت

167 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تـسا هیدعـسلا ) ۀفحت   ) نوناق تایلک  حرـش  بط  رد  شرثا  نیرتمهم  تشذگرد . اجنامه  دیزگ و  تنوکـس  زیربت  رد  رمع  رخاوا  رد  دوب .

. تشاگن ریزو  یجواس  دمحم  نیدلا  دعس  مان  هب  ار  نآ  هک 
دمآرس تمکح  یکشزپ و  رد  هک  يرجه  مهد  نرق  روهشم  هدنسیون  تسدهریچ و  ناکـشزپ  زا  يزاریـش : دوعـسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع 
سپـس دوب . ناوریـش ) مکاـح   ) ولناتـسا ناـخ  هللا  دـبع  صوصخم  بیبـط  یتدـم  دوب . ناریا  رد  گرزب  یتنـس  ناکـشزپ  نیرخآ  زا  هناـمز و 
هتشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  يددعتم  یکشزپ  راثآ  دش . هاش  صوصخم  کشزپ  درک و  راضحا  دهـشم  هب  ار  وا  930 ق ) - 984  ) بسامهتهاش

. تسا سیلفیس  يرامیب  هرابرد  کشتآ  هلاسر  اهنآ  نیرتمهم  هک 
رد نوچ  اما  دوب ، ناسارخ  زا  ًاتلاصا  يزاریـش  یناسارخ  يولع  یلیقع  يداه  دمحم  دنزرف  نیـسح ، دـمحم  خیـش  یناسارخ : يولع  یلی  قع 
رد شفورعم  رثا  تفرگارف . ینیسح  یلع  دمحم  میکح  زا  زین  يداه و  دمحم  شردپ  زا  ار  بط  دناوخ . يزاریـش  ار  دوخ  دش  نکاس  زاریش 

. تسا هتشاگن  يرجه  رد 1185  ار  نآ  هک  تسا  يزاسوراد  اهوراد و  صاوخ  رد  عماوجلا  عمجم  بط 
. دوب نیلاحکلا  ةرکذـت  بحاص  يرجه و  مجنپ  نرق  لوا  همین  رد  برع  هدـش  هتخانـش  کشزپ  مشچ  نیرتفورعم  لاحک : یـسیع  نب  یلع 
. درکیم سیردت  دوب  هدرک  سیـسأت  دادغب  رد  هلودلا  دضع  هک  یناتـسرامیب  رد  دوب و  یحیـسم  وا  تسین . نشور  يو  تافو  دلوت و  خیرات 
وا هعبیـصا ، یبا  نبا  هتفگ  هب  تسیزیم . وا  زا  لبق  لاـس  دودح 150  هک  دـناهتفرگ ، هابتـشا  لکوتم ) بیبط   ) یلع نب  یـسیع  اب  ار  وا  یخرب 

بتکم رد  یکـشزپ ، مشچ  هرابرد  نینح  ياـهباتک  زا  دـعب  يو  نیلاـحکلا  ةرکذـت  تسا . هدوب  425 ق ) م .  ) بیبـط نب  جرفلا  وبا  درگاـش 
. تسا هرابنیارد  یسرد  باتک  نیرتلماک  نیرتیمیدق و  برع ،

اهنت تسین . تسد  رد  یعالطا  يو  یگدـنز  زا  دوب . يرجه  مشـش  نرق  ناملـسم  یـسلدنا  کشزپمشچ  ملاـع و  موسق ، نب  دـمحم  یقفاـغ :
. تسا لحکلا  یف  دشرملا  هدنام  یقاب  وا  زا  هک  يرثا 

وبا ناداتـسا  زا  دـش . دـلوتم  اراخب  رد  يرجه  مراهچ  نرق  لیاوا  رد  يو  تسا . حون  شردـپ  مان  نسح و  شماـن  يراـخب : يرُمق  روصنم  وبا 
، لـلعلا لـلع  ینُملا ، ینِغلا و  شراـثآ  زا  تشذـگرد . يرجه  دودـح 380  دوب و  یناـماس  روصنم  صوـصخم  بیبـط  بط و  رد  انیـس  یلع 

. درب مان  ناوتیم  ار  ءاقستسالا  ضرم  یف  هلاقم  تایمحلا و  یف  هلاسر  ردصلا ، ضارما  جالع  یف  يروصنم ، تاجلاعم 
168 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

دنه رد  ار  بـط  شناد  يو  دوــب . 350 ق ) - 366  ) یناـماس روصنم  ریما  راـگزور  رد  یناریا  بیبـط  هدنـسیون و  يورَه : قفوم  روصنم  وـبا 
تسا هیودالا  قیاقح  نع  هینبالا  شباتک  مان  دمآرب . یسانشوراد  رد  یسراف  باتک  فیلأت  ددصرد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  ًارهاظ  تخومآ و 

. تسا هدمآ  وراد  مان 585  نآ  رد  هک 

راثآ . 3

هب ینایرس  زا  ار  نآ  روپاشيدنج ، ناتسرامیب  یحیسم  کشزپ  255 ق ،) م .  ) لهس نب  روپاش  هک  یکـشزپ  شناد  رد  یباتک  هیودالا : لادبا 
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نآ زا  یسراف  ياهدیزگ  سانشان  یمجرتم  دنراد . كرتشم  ریثأت  هک  تسا  ییاهوراد  تخانش  هرابرد  باتک  نیا  تسا . هدرک  همجرت  یبرع 
. دوشیم يرادهگن  هرامش 5048 ، هب  ص 245 ،) ج 3 ،  ) يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  هک  هدرک  هیهت 

رد هک  قارع ، نکاس  اهر و  دلوتم  یحیسم  بیبط  يواهر ؛ یلع  نب  قاحـسا  زا  یکـشزپ  قالخا  هرابرد  یبرع  هب  تسا  یباتک  بیبطلا : بدا 
. تسا باب  تسیب  لماش  باتک  نیا  تسا . دوخ  عون  رد  هدنام  یقاب  یبرع  نتم  نیرتنهک  باتک  نیا  تسا . هدش  هتـشاگن  يرجه  موس  نرق 

پاـچ هب  يرجه ، رد 1405  تروفکنارف  رد  یـسیلگنا ، یبرع و  هب  ییاههمدـقم  اـب  نیگزـس  داؤف  شـشوک  هب  رثا  نیا  یطخ  هخـسن  ریوصت 
. تسا هدیسر 

نیا يوره . یلع  نب  قفوم  روصنم  وبا  هتشون  یسراف ، نابز  هب  یسانشورادهایگ  هنیمز  رد  تسا  باتک  نیرتنهک  هیودالا : قیاقح  نع  هینبالا 
ییابفلا بیترت  هب  ییوراد  هدام  دودـح 561  نآ  رد  هک  تسا  اهنآ  دربراک  اهیگژیو و  ییوراد ، ناهایگ  یکـشزپ ، تادرفم  هرابرد  باتک 

راـبنیتسخن دوـشیم . يرادـهگن  نیو  هناـخباتک  رد  تسا و  یـسوط  يدـسا  طـخ  هب  باـتک  نیا  هخـسن  نیرتنهک  تسا . هدـش  هداد  حرش 
نیتال همجرت  اب  ار  یبرع  لـصا  زین  لاس 1838  رد  درک . رـشتنم  نیو  رد  ار  باتک  نیا  نیتـال  همجرت   1831 ياهلاس 1833 - رد  نامگیلز 

هب راینمهب و  دمحا  حیحـصت  اب  باتک  نیا  ناریا  رد  دـش . رـشتنم  ههال  رهـش  رد  نآ  یناملآ  همجرت  زین  يدالیم  لاس 1893  رد  درک . رـشتنم 
. تسا هدش  پاچ  نارهت ، هاگشناد  تمه  هب  لاس 1346 ، رد  یناکدرا  یبوبحم  نیسح  ششوک 

کی رد  يرجه  لاس 770  رد  ار  باتک  نیا  فلؤم  يراصنا . نیـسح  دـنزرف  راطع  نیز  جاح  زا  یـسراف  هب  تسا  یباتک  یعیدـب : تارایتخا 
مناخ  هدازهاش  مان  هب  همتاخ  کی  هلاقم و  ود  همدقم ،

169 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ترـضم تعفنم و  لادبا ، هفیاط ، ره  ظفل  هب  یماسا  هدرفم ، هیودا  رد  لوا  هلاقم  تسا ؛ هیودا  تایلک  نایب  رد  همدقم  تشاگن . لامجلا  عیدب 

هیودا یماسا  تسرهف  رد  نآ  همتاخ  و  باب ، هدزناش  رد  تاـبکرم  رد  مود  هلاـقم  باـب . کـی  رد  اـبفلا  فرح  ره  فورح و  بیترت  هب  اـهنآ 
. تسا هدش  رشتنم  نارهت  رد  رد 1371 ، ریم  یقت  دمحم  ششوک  هب  نآ  لوا  هلاقم  تسا . تسد  رد  باتک  نیا  زا  يددعتم  ياههخسن  تسا .
گرزب و بیبــط  434 ق ،) - 531  ) یناـجرج لیعامـسا  دیـس  زا  بط  رد  یـسراف  هب  تسا  یباـتک  هیئـالعلا : ثحاـبملا  هیبـطلا و  ضارغـالا 

دمحم نب  بحاص  دمحم  وبا  نیدلا  دجم  شهاوخ  هب  ار  نآ  هک  یهاشمزراوخ ، ةریخذ  زا  تسا  یصیخلت  باتک  نیا  ناریا . یمان  هدنـسیون 
هب باتک  نیا  زا  ياهخـسن  ءزج . باب و  ای  راـتفگ  دـنچ  رد  تسا  یباـتک  شخب  ره  تسا . هدرک  هیهت  شخب  جـنپ  رد  زـستا ) ریزو  ، ) يراـخب

. تسا هدش  تبث  نارهت  هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  هرامش 4856 
رد ریزو  گیب  ریما  هلودلا  ریهظ  مان  هب  یـسراف  یبرع و  هب  يوره  بیبط  فسوی  نب  دـمحم  ار  نآ  هک  تسا  یبط  ياهمانتغل  رهاوجلا : رحب 

ندوزفا اب  بجر  هام  رد  دـعب  درک و  هیهت  هغللا  رهاوج  مان  هب  یکـشزپ  ياهماـن  هژاو  لاوش 924  رد  تسخن  يو  تسا . هتـشاگن  بجر 938 
. دوشیم يرادهگن  اههناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  يددعتم  ياههخسن  درک . شکشیپ  گیب  ریما  هب  رهاوجلا ، رحب  مان  هب  ار  نآ  یبلاطم 

سانـشوراد کـشزپ و  نارطم ، نب  ساـیلا  نب  دعـسا  رـصن  وـبا  نیدـلا  قـفوم  زا  یبرع  هب  تسا  یباـتک  ءاـب : لـالا  ۀـضور  ءاـبطالا و  ناتـسب 
، اههژاو یخرب  فیراعت  دـننام  یکـشزپ  نوگانوگ  بلاطم  زا  تسا  ياهعومجم  باـتک  نیا  يرجه . مشـش  هدـس  رد  یقـشمد  رابتیحیـسم 

نارطم نبا  تسا . هدینـش  ای  هدناوخ  هدنـسیون  هک  یخیرات  یملع و  ياهناتـساد  عیدـب و  ياههتکن  اوادـم ، ياهشور  اهوراد ، اهيرامیب و 
. تسا هدوب  هعبیـصا  یبا  نبا  هدـمع  عباـنم  زا  باـتک  نیا  تسین . یکـشزپ  لـئاسم  ةراـبرد  باـتک  بلاـطم  ماـمت  هک  هتـساوخ  شزوپ  دوـخ 

. دوشیم يرادهگن  کلم  یلم  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  تسا و  تسد  رد  باتک  نیا  زا  يددعتم  ياههخسن 
نیرتگرزب زا  251 ق ) - 313  ) يزار يایرکز  نب  دمحم  زا  یبرع  تسا  یباتک  یناتـسرامیبلا : تافـص  باتک  ای  یناتـسرامیبلا  برا  جـتلا 

مان  زا  هکنانچ  مالسا . ینیلاب  بیبط  یناریا و  نادنمشناد 
170 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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نآ زا  هحفص 398 )  ) یبرع ياهشراگن  خیرات  موس  دلج  رد  نیگزس  تسا . نآ  يایازم  بیترت و  ناتسرامیب و  هرابرد  دیآیمرب  باتک  نیا 
. تسا هدرب  مان 

دنمـشناد فوسلیف و  بیبط ، 634 ق ) - 710  ) يزاریـش حلـصم  نب  دوعـسم  نب  دومحم  نیدلا  بطق  زا  یبرع  تسا  یباتک  هیدعـسلا : ۀفحت 
رثا نیا  نوچ  تسا . تاـیلک  رب  حرـش  نیرتعماـج  فـلؤم و  رثا  نیرتمهم  هک  تسا  انیـس  نبا  نوناـق  تاـیلک  رب  یحرـش  باـتک  نیا  یناریا .

ار نآ  مان  فلؤم  هدش ، ادها  ریزو  یجواس  دمحم  نیدلا  دعـس  هب  هتفای و  راشتنا  694 ق ) - 703  ) دومحم نازاغ  تنطلس  نامز  رد  رابنیلوا 
. دوشیم يرادهگن  رالاسهپس  یلاع  هسردم  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  ياهخسن  تسا . هداهن  مان  هیدعسلا  ۀفحتلا 

صوصخم بیبط  نمؤم ، میکح  هب  فورعم  ینباـکنت ، ینیـسح  نمؤم  دـمحم  زا  یـسراف  هب  هیودا  بط و  رد  تسا  یباـتک  نینمؤملا : ۀـفحت 
زا نرق  هس  دودح  رثا  نیا  تسا . یـسراف  هب  یکـشزپ و  تادرفم  هرابرد  رتشیب  باتک  بلاطم  يرجه . مهدزای  نرق  رد  يوفـص  نامیلـسهاش 

. تسا هدش  یگنس  پاچ  اهراب  هدوب و  یکشزپ  مهم  ياهباتک 
نبا هب  فورعم  687 ق ،) م .  ) یـشرق سیفن  نب  مزحلا  یبا  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  نسحلا  وبا  زا  یبرع  تسا  یباتک  نوناق : حرـش  ای  حیرـشتلا 

شدرگ هیرظن  هک  تسا  سیفن  نبا  رثا  نیرتروهشم  نیرتمهم و  باتک  نیا  نوخ . يویر  شدرگ  فشاک  یقشمد و  روهشم  کشزپ  سیفن ،
رد رد 1828  باتک  نیا  تسانیـس . نبا  نوناق  موس  ات  لوا  باتک  حرـش  رثا  نیا  سیفن ، نبا  دوخ  هتفگ  هب  انب  تسا . هدـمآ  نآ  رد  مه  نوخ 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  هتکلک 
فورعم سانـشوراد  حارج و  کـشزپ ، يوارهز ، ساـبع  نب  فـلخ  مساـقلا  وـبا  زا  یبرع  تسا  یباـتک  فیلأـتلا : نع  زجع  نمل  فیرـصتلا 
گرزب فراـعملا  ةرئاد  کـی  عقاو  رد  هدـش و  فیلأـت  دـلج  رد 30  دنمـشزرا  باـتک  نیا  يرجه . مـجنپ  مراـهچ و  نرق  یـسلدنا  ناملـسم 
یسراف همجرت  نآ  ياهرازبا  یحارج و  دراد . يرایسب  تیمها  هک  تسا  یحارج  هرابرد  باتک  نیا  مایس  دلج  دوشیم . بوسحم  یکـشزپ 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  رد 1347  نارهت  رد  هک  تسا  ققحم  يدهم  مارآ و  دمحا  تسد  هب  فیلأتلا  نع  زجع  نمل  فیرصتلا  مایس  شخب 
ییحی  زا  یبرع  هب  تسا  یباتک  نادبالا : میوقت  یف  نایبلا  جاهنم  ای  ناسنالا  ریبادت  یف  ناد  بالا  میوقت 

171 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
رد تشاگن و  یسابع  هفیلخ  يدتقملا ، مان  هب  ار  باتک  نیا  فلؤم ، يرجه . مجنپ  هدس  ناملسم  سانشوراد  کشزپ و  هلزج ، نب  یـسیع  نب 

، يرامیب فعض  تدش و  هقطنم ، لصف ، نس ، جازم ، يرامیب ، مان  هک  هدرک  صخشم  ياهناخهدزاود  لودج  اهيرامیب  زا  کی  ره  يارب  نآ 
هتشون نآ  رد  یمومع  نامرد  وراد و  نیرتناسآ  اب  نامرد  یکلَم ، ریبدت  دنراد ، درـس  مرگ و  تعیبط  هک  ییاهوراد  ای  اوادم  اههناشن ، للع ،

لاس 647 رد  هللا  دبع  دنزرف  یلع  رالاسهپس  تسا . هداد  حرـش  ار  يرامیب  عون  ياهناختشه 352  لودج  رد 44  باتک  نینچمه  تسا . هدش 
دنزرف فرشا ، دمحم  تسد  هب  يوفص  نامیلس  هاش  روتسد  هب  نآ  زا  يرگید  یـسراف  همجرت  تسا . هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ار  نآ  يرجه 

رد نیتال و  هب  يرجه  لاس 679  رد  رثا  نیا  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  ناریا  رد  يرجه  لاس 1275  رد  هک  هدش  ماجنا  دمحم ، نیدـلا  سمش 
. تسا هدش  همجرت  يوسنارف  یناملآ و  هب  يدالیم  لاس 1533 

مراهچ نرق  یناریا  بیبط  يراخب ، يرمق  حون  نب  یلع  نب  نسح  روصنم  وبا  زا  یکشزپ ، شناد  رد  یبرع  یـسراف و  هب  تسا  یباتک  ریونتلا :
. تسین هراچ  هک  اهزیچ  نتخانـش  مود ، باب  و  اپ ، نخان  ات  رـس  يوم  زا  اهيرامیب  مان  مکی ، باب  تسا : باب  ود  ياراد  باـتک  نیا  يرجه .
رد نارهت  رد  ماما  مظاک  دمحم  شـشوک  هب  باتک  نیا  نینچمه  دوشیم . يرادهگن  کلم  یلم  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  یطخ  ياهخـسن 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1352 
645 دودح 718 -  ) ریخلا وبا  هلودلا  دامع  دنزرف  ریزو ، ینادـمه  هللا  لضف  نیدـلا  دیـشر  زا  یـسراف  هب  تسا  یباتک  یناخلیا : همانقوسگنت 

مود نتفرگ ، ضبن  بط و  ملع  زا  دنچ  يدـعاوق  لوا  تسا : هدـش  هتـشاگن  شخب  راهچ  رد  حیرـشت ، یکـشزپ و  عوضوم  اب  باتک  نیا  ق .)
. نف ود  رد  ناشیا  ضارما  بیترت  تاسایس و  یگنوگچ  ياتخ و  مراهچ  و  نف ، ود  رد  هیودا  موس  نوخ ، ریسم  هناگهدزاود و  قورع  حیرـشت 
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. دیسر پاچ  هب  لاس 1350  رد  نارهت ، رد  يونیم  یبتجم  ششوک  هب  باتک  نیا  یسکع  پاچ  نتم 
دضع هک  درکیم  سیردت  یناتسرامیب  رد  هک  یحیسم  بیبط  400 ق ) م .  ) لاحک یـسیع  نب  یلع  زا  یبرع  تسا  یباتک  نیلاحکلا : ةرکذت 
هدـید نوریب  زا  هک  مشچ  ياهيرامیب  مشچ ، حیرـشت  تسا : هلاقم  هس  رد  عماج  لصفم و  باتک  نیا  دوب . هدرک  سیـسأت  دادـغب  رد  هلودـلا 

نایب  مشچ  رد  اهنآ  ریثأت  وراد و   141 يرامیب ، باتک 131  نیا  رد  دوشیمن . هدید  نوریب  زا  هک  اهنآ  دوشیم و 
172 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

يربع و هب  اطسو  نورق  رد  هک  هدوب  يدح  هب  نآ  ترهش  تسا . تیمها  زئاح  بط  ظاحل  زا  هدنام و  یقاب  لماک  یبرع ، رثا  نیا  تسا . هدش 
. تسا هدش  همجرت  نیتال  هب  راب  ود 

زا باتک  نیا  یناریا . یماـن  کـشزپ  دنمـشناد و  251 ق ،) - 313  ) يزار يایرکز  نب  دـمحم  زا  یبرع  تسا  یباـتک  هبـصحلا : يردـجلا و 
ضرم ود  نآ  رد  راـب  نیلوا  يارب  يزار  هک  هدرک  بسک  بط  ملاـع  رد  یناوارف  تـیمها  رظن  نـیا  زا  تـسا و  يزار  ياـهباتک  نـیرتمهم 
دودح رد  دوشیم و  يرادهگن  اههناخباتک  رد  نآ  زا  يددـعتم  خـسن  تسا . هداد  حرـش  هدرک و  ییاسانـش  یبوخ  هب  ار  کخرـس ) هلبآ و  )

. تسا هدش  رشتنم  نوگانوگ  ياهنابز  هب  راب   35 لاس ،  350
لماش باـتک  نیا  يرجه . مراـهچ  نرق  رد  یناریا  بیبط  يربط ، دـمحا  نسحلا  وبا  زا  اـیوگ  بط ، رد  یبرع  تسا  یباـتک  لاـفطالا : جـالع 

. دوشیم يرادهگن  سلجم  هناخباتک  رد  نآ  زا  یطخ  ياهخسن  هک  تسا  باب  تصش 
نیرتگرزب 646 ق ،) م .  ) راطیب نبا  هب  فورعم  هللا ، دبع  نیدلاءایـض  دمحم  وبا  زا  یبرع  تسا  یباتک  هیذغالا : ۀیودالا و  تادرفمل  عماجلا 

و وراد  دودـح 1400  اـبفلا ، فورح  بیترت  هـب  باـتک ، نـیا  فیلأـت  رد  يو  ایناپـسا . رد  اطـسو  نورق  ناملـسم  سانـشوراد  سانـشهایگ و 
مود باتک  اب  ار  نآ  ناوتیم  تباب  نیا  زا  تسا و  هداد  حرـش  ذخأم  زا 150  شیب  هب  دانتـسا  اب  ار  يروناج  یناک و  یهایگ ، درفم  یکاروخ 

نآ زا  دعب  هدیسر و  پاچ  هب  يرجه  رد 1291  هرهاق ، رد  دلجم  ود  رد  رابنیلوا  باتک  نیا  درک . هسیاقم  هدام  لماش 800  انیس ، نبا  نوناق 
. تسا هدش  رشتنم  همجرت و  رابنیدنچ  زین 

، رهز نـبا  هـب  فورعم  557 ق ،) م .  ) رهز نب  کـلملا  دـبع  ناورم  وـبا  زا  بط  رد  یبرع  هـب  تـسا  یباـتک  ریبدـتلا : ةاوادـملا و  یف  ریـسیتلا 
رد فلؤم  تسا . هدش  هتـشون  دشر  نبا  تساوخرد  هب  هک  تسا  لصف  یـس  لماش  باتک  نیا  سلدنا . رد  دوخ  رـصع  کشزپ  نیرتفورعم 

نایاپ هب  اپ  ياهيرامیب  یـسررب  اب  هدرک و  عورـش  ناسنا  رـس  ياهيرامیب  زا  يو  تسا . هتخادرپ  اـهنآ  ناـمرد  اـهيرامیب و  یـسررب  هب  نآ 
نیا نتم  تسا . هدروآ  مه  رانک  رد  ینیع  یقطنم و  لالدتـسا  اب  ار  هفارخ  ای  یـسانشوراد و  موجن و  ماکحا  یهاـگ  نینچمه  تسا . هدـناسر 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  يرجه  لاس 1403  رد  قشمد ، رد  يروخ  لشیم  ششوک  هب  باتک 
رثا نیرتمهم  باتک  نیا  یناریا . کشزپ  دنمـشناد و  251 ق ) - 313  ) يزار يایرکز  نب  دـمحم  زا  یبرع  تسا  یباتک  بطلا : یف  يواـحلا 

ۀعانص رضاحلا  عماجلا  ياهمان  هب  هک  تسا  يزار  یبط 
173 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

هتـشاگن باب  هدزاود  رد  هعبیـصا  یبا  نبا  هتفگ  هب  انب  باتک  نیا  تسا . فورعم  زین  عماجلا  ریبکلا و  عماـجلا  بطلا ، ۀعانـص  رـضاح  بطلا ،
يورین اهنآ ، نامرد  يدنبهتسکش و  اضعا ، تاعیاض  اهیگتـسکش و  اهيرامیب و  نامرد و  تشادهب و  هرابرد  هدمآ  یبلاطم  نآ  رد  هدش و 

تامدقم و  بط ، رد  یعیبط  للع  اضعا و  فیاظو  حیرـشت و  اهلیک ، اهنزو و  اهندب ، عاونا  يزاسوراد ، بکرم ، ياهوراد  اهوراد و  اذغ ،
تافو زا  سپ  یملید ، هلودـلا  نکر  ریزو  دـیمع ، نبا  هدرکن . رکذ  قاحـسا  نب  نینح  هتفایرد و  بط  زا  سونیلاج  هچنآ  اـهنامرد و  بط و 

یـس دودـح  باتک  نیا  درک . هیهت  ار  يواحلا  يروآعمج و  شنادرگاـش  ماـمتها  هب  دوب  هدـنام  یقاـب  وا  زا  هک  ار  ياهدـنکارپ  قاروا  يزار 
. تسا تسد  رد  نآ  زا  يددعتم  یطخ  خسن  نونکا  دراد و  دلجم 

ظحاـج هب  فورعم  160 ق ،) - 255  ) يرـصب رحب  نب  ورمع  ناـمثع  وبا  زا  یـسانشروناج  هنیمز  رد  یبرع  هب  تسا  یباـتک  ناویحلا : باـتک 
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، تمکح زا  یبلاطم  ناویح  ره  حیضوت  رد  نآ  هدنسیون  تسا و  تاناویح  عیابط  فصو  لماش  باتک  نیا  برع . گرزب  هدنـسیون  يرـصب ،
رظن زا  یبدا ، یخیراـت و  دـیاوف  رب  هوـالع  باـتک ، نـیا  تـسا . هدــناجنگ  باـتک  رد  ار  نآ  هراـبرد  نوگاـنوگ  تاـیاکح  خــیرات و  بدا ،

. دراد یمهم  تاکن  زین  یکشزپماد  یسانشروناج و 
هک يرصم  یعفاش  ملاع  هیقف و  742 ق ) دودح 808 -  ) يریمد یسوم  نب  دمحم  اقبلا  وبا  نیدلا  لامک  زا  یبرع  تسا  یباتک  ناویحلا : ةایح 

هرابرد ادـتبا  دروم  ره  رد  هتفرگ و  ماهلا  يرـصب  ظحاج  زا  ناویحلا  ةایح  رد  يریمد  تسا . هتـشاگن  ییاـبفلا  بیترت  هب  يرجه  لاس 773  هب 
زا ثحب  همادا  رد  هتخادرپ و  نآ  يراـتفر  صاوـخ  زا  یخرب  تافـص و  رکذ  هـب  سپـس  هدرک و  ثـحب  وـحن  تـغل و  هـبنج  زا  ناوـیح  مـسا 

ناویح ياضعا  ینامرد  دربراک  ایؤر و  یبدا ، یعرـش ، لئاسم  هداـتفا ، قاـفتا  رظن  دروم  ناویح  هراـبرد  هک  یخیراـت  ثداوح  اـهتیاکح و 
. دوشیم يرادهگن  کلم  هناخباتک  يوضر و  سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  ییاههخسن  تسا . هدرک  رکذ  هتسناد  دیفم  ار  هچره 

دبع روتـسد  هب  باتک  نیا  لافطا . یکـشزپ  رد  یبطرق  دعـس  نب  بیرع  زا  یبرع  تسا  یباتک  نیدولوملا : یلابحلا و  ریبدـت  نینجلا و  قلاـخ 
هدـش پاچ  ریازجلا  رد  يدالیم  لاـس 1956  رد  هتـشون و  يرجه  رد 353  سلدـنا ، هفیلخ  یـشنم  هللااب ،» رـصنتسملا  مکحلا   » موس نامحرلا 

. تسا
وا دوخ  هک  تسا  یهاشمزراوخ  ةریخذ  هدیزگ  رثا  نیا  یناجرج . لیعامسا  دیـس  زا  یـسراف  هب  تسا  یباتک  هیئالعلا : هیفخلا  ای  ییالع  یفخ 

رالاسهپس ریما  روتسد  هب  یلمع ، یملع و  شخب  ود  رد  ار  نآ 
174 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

رد تحـص  ظفح   ) هلاقم ود  باتک  نیا  یملع  شخب  درک . هیهت  هاشمزراوخ ،) زـستا  دهعیلو   ) نالـسرا لزق  هلودلا  ءالع  دمحم  نیدلا  رـصن 
شوگ ار  بیبط  هک  ییاهتیـصو  رد  تسا : بیترت  نیا  هب  هلاقم  تفه  یلمع  شخب  دراد . باـب ) شـش  رد  هفرعملا  میوقت  و  باـب ، هدزناـش 
جـالع اـههشیر ، اـهسامآ و  نآ ، دـننام  هـلبآ و  هبـصح و  بـت  رد  باـب ، هدـجه  رد  اهمادـنا  ياـهيرامیب  جـالع  رد  تـشاد ، دـیاب  نادـب 
هدـنام اج  هب  باتک  نیا  زا  یناوارف  ياههخـسن  رهز . جـالع  بلعثلا و  ءاد  تنیز و  ریبدـت  ناوختـسا ، یگدرـشف  یگتفرگ و  اهیگتـسکش و 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  رد 1369  نارهت ، رد  باتک  نیا  تسا .
، نلیعافم  » نزو رب  موظنم  رثا  نیا  يرجه . مراهچ  نرق  کشزپ  يرسیم ، میکح  زا  یسراف  تسا  یباتک  يروصنم : بط  ای  يرـسیم  همانـشناد 

یطخ هخسن  تسا . هدیسر  ام  تسد  هب  هک  تسا  بط  رد  یسراف  رعش  باتک  نیرتیمیدق  یلمع و  یکـشزپ  مولع  يایوگ  نلوعف » نلیعافم ،
. تسا هدیسر  پاچ  هب  رد 1366  نارهت ، رد  باتک  نیا  نینچمه  دوشیم . يرادهگن  سیراپ  یلم  هناخباتک  رد  ریظن  یب  همانشناد  نیا 
ضارما باتک  نیا  رد  يزار  252 ق .) - 313  ) يزار يایرکز  نب  دمحم  زا  یبرع  هب  تسا  یباتک  ریعشتلا : میسقتلا و  باتک  ای  للعلا  میسقت 

رد نآ  زا  یطخ  ياهخـسن  تساپ . ات  رـس  زا  اهيرامیب  عیمج  لماش  باتک  نیا  تسا . هدرک  يدـنبهقبط  حرـش  اـب  ار  اـهنآ  بابـسا  لـلع و  و 
ضارمالا و میـسقت  مان  هب  ار  نآ  هعبیـصا  یبا  نبا  میدـن و  نبا  هک  تسا  یباتک  نامه  نیا  ًالامتحا  دوشیم . يرادـهگن  کلم  یلم  هناخباتک 

. دناهدروآ حرشلا  یلع  اهتاجالع  اهبابسا و 
هلودلا رصن  ریما  مان  هب  ار  باتک  نیا  يو  يدادغب . یحیـسم  کشزپ  455 ق ) م .  ) نالطب نبا  زا  بط  رد  یبرع  تسا  یباتک  ءاـبطالا : ةوعد 

کیب یقدص  دیسر و  پاچ  هب  هیردنکـسا  رد  يدالیم  رد 1901  باتک  نیا  تشاگن . نیقرافایم ) یناورم  مکاح   ) ناورم نب  دمحا  رـصن  وبا 
. دش رشتنم  سیراپ  رد  يدالیم  رد 1931  درک و  همجرت  هسنارف  هب  ار  نآ 

هد باتک  نیا  هاش . نویامه  رباب و  رابرد  کشزپ  900 ق ،) م .  ) يوره فسوی  زا  ضبن ، نتخانش  رد  یـسراف  هب  تسا  یباتک  ضبنلا : لیالد 
راوتسا قورعلا ، یف  ام  تبوطر  قرع ، مسج  تیفیک  شپت ، ماوق  نوکس ، نامز  تکرح ، نامز  ضبن ، عرق  ضبن ، طاسبنا  رادقم  دراد : شخب 

. دوشیم يرادهگن  اههناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  يرایسب  ياههخسن  نزو . ماظتنا و  مدع  ماظتنا و  ضبن ، لاوحا  رد  فالتخا  و 
175 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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نیا يو  يرجه . مشـش  نرق  کـشزپ  نـیرتگرزب  531 ق ،) م .  ) یناجرج لیعامـسا  دیـس  زا  بط  رد  تسا  یباـتک  یهاـشمزراوخ : هریخذ 
ياـهعوضوم هدـنرادربرد  دراد و  هـملک  رازه  دودـح 450  هریخذ  تسا . هدرک  فیلأـت  هاـشمزراوخ  دـمحم  نیدـلا  بطق  ماـن  هب  ار  باـتک 

يوضع ندر  غاد  نتفاکـش و  ریبدت  اههشیر ، اهسامآ و  جالع  اهنآ ، جالع  اهيرامیب و  ریاس  بت و  نتخانـش  یتشادـهب ، یبط و  نوگانوگ 
ياههخـسن تسا . هدرک  جارختـسا  هریخذ  زا  یناـجرج  ار  هیبطلا  ضارغـالا  تساـهرهزداپ . اـهرهز و  یگتـسکش و  ریبدـت  و  دوش ، هاـبت  هک 

. تسا هدنام  اج  هب  باتک  نیا  زا  يرایسب 
هدنرادربرد باتک  نیا  يرجه . مهن  نرق  رد  یناریا  یمان  کشزپ  يزار ، هلودلا  ءاهب  زا  یکشزپ  رد  یسراف  تسا  یباتک  براجتلا : ۀصالخ 

ناکشزپ شردپ و  دوخ ، تاجلاعم  شرازگ  حرش و  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هدنسیون  هدش و  هتـشون  باب  رد 28  هک  تسا  هملک  رازه   350
يزار يایرکز  یکـشزپ  تایبرجت  اب  ریذپسایق  شزرااب و  رایـسب  یکـشزپ  تادهاشم  تایبرجت و  هبنج  زا  باتک  نیا  تسا . هتخادرپ  رگید 

. تسا هدنام  اجهب  يرایسب  یطخ  ياههخسن  رثا  نیا  زا  تسا .
نیا فلؤم  يرجه . مهن  نرق  کشزپ  ینامرک ، ضوع  نب  سیفن  نیدـلا  ناهرب  زا  بط ، رد  یبرع  تسا  یباتک  تامالعلا : بابـسالا و  حرش 

، گیب غلا  تساوخرد  هب  يرجه  رفص 827  رخاوا  رد  تسا ، 618 ق ) م .  ) يدنقرمس نیدلا  بیجن  تامالعلا  بابسالا و  حرش  هک  ار  باتک 
هماع ضارما  مراهچ و  نف  زا  یشخب  اضعا و  زا  کی  ره  صوصخم  ضارما  موس ، نف  اهنت  نیدلا  ناهرب  تسا . هدرک  هیده  وا  هب  هتـشاگن و 

. تسا هدنام  اج  هب  باتک  نیا  زا  يرایسب  ياههخسن  تسا . هدرک  حرش  ار  يدنقرمس  باتک 
رد يزار  یناریا . گرزب  دنمـشناد  کشزپ و  251 ق ،) - 313  ) يزار يایرکز  نب  دمحم  زا  یبرع  تسا  یباتک  سونیلاج : یلع  كوکـشلا 
هب ًاـصوصخم  هتخاـت و  يو  رب  هدرک و  يروآ  عمج  سونیلاـج  ياـهباتک  زا  ار  تمکح  نونف  ضقاـنتم  بلاـطم  دـیاقع و  ارآ ، باـتک  نیا 

، دوب هدنز  سونیلاج  رگا  : » هتفگ هتساوخ و  رذع  دوخ  راک  زا  باتک  همدقم  رد  هتبلا  تسا . هدرک  داقتنا  تخس  سونیلاج  حیرـشت  یف  باتک 
زا ياهخـسن  تفگ ». نخـس  ناهرب  لیلد و  يور  زا  دیاب  تسین و  زیاج  دیلقت  هفـسلف  تمکح و  رد  اریز  درکیم ؛ شیاتـس  فیلأت  نیدب  ارم 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  ققحم  يدهم  تمه  هب  لاس 1378  رد  رثا  نیا  نینچمه ، دوشیم . يرادهگن  کلم  یلم  هناخباتک  رد  باتک  نیا 
زا ابفلا ، فورح  بیترت  هب  میدق  یسانشوراد  نف  رد  یبرع  تسا  یباتک  بطلا : یف  هندیصلا 

176 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
همجرت اب  نآ  همدقم  دوشیم . يرادهگن  هیکرت  رد  باتک  نیا  ییانثتسا  هخسن  یناریا . گرزب  دنمـشناد  362 ق ) - 440  ) ینوریب ناحیر  وبا 

مان هب  متفه  نرق  رد  ار  باتک  نیا  یناساک  ناـمثع  نب  یلع  نب  رکب  وبا  تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  رد 1932  نیلرب ، رد  فوهریام  زا  یناـملآ 
زین یـسور  یناـملآ و  ياـهنابز  هب  باـتک  نیا  تسا . تسد  رد  همجرت  نیا  یطخ  خـسن  درک . همجرت  شِمُتْتلیا ، حـتفلا  وبا  یلهد ، ناـطلس 

. تسا هدش  همجرت 
نیا فلؤم ، هاش . ربکا  رابرد  قذاح  بیبط  يزاریـش ، کلملا  نیع  هللا  دـبع  دـمحم  نیدـلا  رون  زا  یـسراف  تسا  یباـتک  یهوکـشاراد : بط 

فیلأت ناهجهاش  رـسپ  هوکـشاراد ، دمحم  مان  هب  يرجه  لاـس 1056  رد  تسا ، بط  رد  دـننام  فراـعملا  ةرئاد  ياهعومجم  هک  ار ، باـتک 
یطخ ياههخـسن  تسا . هدـمآ  نیدابارق  نآ  ناـیاپ  رد  تسا و  هرـس  دـنچ  رد  راـتفگ   10 هلاقم ،  42 حاتفم ، کـی  لـماش  باـتک  نیا  درک .

. تسا هدنام  اج  هب  باتک  نیا  زا  يرایسب 
هدـنرادربرد باتک  نیا  يرجه . مراهچ  هدـس  یناریا  روهـشم  سانـشهایگ  کشزپ و  لجلج ، نبا  زا  یبرع  تسا  یباتک  ءاـبطالا : تاـق  بط 

نایمور و هب  تسخن  هقبط  جنپ  تسا . لجلج  نبا  رصاعم  راگزور  ات  هتشذگ  ياهنرق  زا  نافوسلیف  ناکشزپ و  زا  نت  يدنب 57  هقبط  حرش و 
ياملع هرابرد  متشه  هقبط  مالسا ، ناهج  نافوسلیف  ناکشزپ و  رکذ  رد  متفه  هقبط  مالسا ، ردص  ياملع  هب  مشـش  هقبط  دراد . قلعت  ناینانوی 

لاس رد  سلدـنا ، ناگرزب  زا  یکی  تساوخرد  هب  ار  باتک  نیا  لجلج  نبا  تسا . سلدـنا  ياملع  هراـبرد  مهن  هقبط  مالـسا و  ناـهج  برغ 
دمحم ششوک  هب  نآ  همجرت  نینچمه  دیسر . پاچ  هب  هرهاق  رد  دیس  داؤف  ششوک  هب  رد 1955 ، باتک  نیا  دیناسر . مامتا  هب  يرجه   277
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. دش رشتنم  نارهت  رد  رد 1349  ماما ، مظاک 
هلاقم هد  لماش  باتک  نیا  يدادغب . مجرتم  بیبط و  260 ق ،) م .  ) يدابع قاحسا  نب  نینح  زا  یبرع  تسا  یباتک  نیعلا : یف  تالاقم  ةرشع 

للع یکـشزپ ، تاجلاعم  يارب  يرورـض  بلاطم  ییانیب ، نآ ، عفانم  غامد و  نآ ، بیکرت  مشچ و  راتخاس  تسا : بیترت  نیا  هب  مشچ  هرابرد 
هنیاـعم نآ ، هدافتـسا  هوـحن  نآ و  عاوـنا  مشچ و  ياـهاود  يدارفنا ، ییوراد  ياـهورین  هعوـمجم  مشچ ، ضارما  ياـههناشن  مـشچ ، ضارما 

هرهاق رد  فوهریام  ششوک  هب  باتک  نیا  دناهدرک . رکذ  ناینیـشیپ  هکنانچ  نآ  مُهن ، هلاقم  رد  هدشرکذ  یبیکرت  ياهاود  و  مشچ ، ضارما 
. تسا هدش  رشتنم  یسیلگنا  همجرت  اب  يدالیم  رد 1928 

177 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هب نآ  لامعتسا  زاجم  دراوم  كایرت و  تارضم  عفانم و  عوضوم  رد  يزاریـش ، دوعـسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  ار  هلاسر  نیا  هینویفا : هلاسر 

. تسین ناسکی  اههخسن  رد  نآ  يدنبشخب  رامـش  هتبلا  تسا ، همتاخ  کی  لصف و  هد  باب ، هدراهچ  رد  باتک  تسا . هدرک  فیلأت  یـسراف 
. تسا يرجه  نآ 999  تباتک  خیرات  هک  دوشیم  يرادهگن  سلجم  هناخباتک  رد  هلاسر  نیا  زا  ياهخسن 

630 - 685  ) فق نبا  هب  فورعم  یکَرک ، بوقعی  نیدلا  قفوم  نب  جرفلا  وبا  هلودلا  نیما  زا  یبرع  تسا  یباتک  حارجلا : ۀعانـص  یف  ةدمعلا 
ۀعانـص لمع  یف  حالـصالا  ةدمع  نیحارجلا و  ةدـمع  حارجلا ، یف  ةدـمعلا  ياهمان  هب  باتک  نیا  يروس . یحیـسم  هدنـسیون  کشزپ و  ق )

همه يوگخـساپ  هدـمعلا  تسا . یحارج  یلمع  يرظن و  ثحابم  هدـنرادربرد  هلاـقم  تسیب  رد  نآ  بلاـطم  تسا . هدـش  هدـیمان  زین  حارجلا 
زا یطخ  ياهخسن  دوریم . رامش  هب  هنایم  ياههدس  رـسارس  رد  یبرع  یحارج  باتک  نیرتلصفم  دوب و  متفه  هدس  رد  حارج  کی  ياهزاین 
. دش رشتنم  دلجم  ود  رد  نکد ، دابآردیح  رد  يرجه ، رد 1356  باتک  نیا  نینچمه  دوشیم . يرادهگن  سلجم  هناخباتک  رد  باتک  نیا 

رد 235 باـتک  نیا  يرجه . موـس  نرق  یناریا  بیبـط  يربـط ، نَّبَر  لهـس  نب  یلع  نسحلا  وـبا  زا  تسا  یباـتک  بطلا : یف  همکحلا  سودرف 
، یـسانشناور یـسانشندب ، لماکت ، خیرات  یعیبط ، تمکح  ياههنیمز  رد  یناوارف  بلاطم  همکحلا  سودرف  رد  تسا . هدش  فیلأت  يرجه 

يدالیم رد 1928  باتک  نیا  تسا . هدمآ  درگ  موجن  یسانشناهیک و  یسانشمیلقا ، يزاسوراد ، یلخاد ، یکـشزپ  هیذغت ، هیرظن  تشادهب ،
. تسا هدیسر  پاچ  هب  نیلرب  رد 

ینیلاـب بیبط  یناریا و  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  251 ق ) - 313  ) يزار ياـیرکز  نب  دـمحم  زا  یبرع  تسا  یباـتک  بطلا : یف  لوـصفلا 
شناد و ناگدنیوج  يارب  لیـصفت  مظن و  نتـشادن  ببـس  هب  ار  طارقب  لوصف  باتک  نوچ  : » دیوگیم باتک  نیا  يادـتبا  رد  يزار  مالـسا .
«. دشاب نادرگاش  سرتسد  رد  یناسآ  هب  تفای و  هار  بط  يایند  هب  ناوتب  نادب  ات  منک  میظنت  ار  باتک  هک  مدش  نآ  رب  مدید  لکشم  یملعم 
زین دشرملاب  یمسی  لوصفلا و  هب  باتک  نیا  دوشیم . يرادهگن  کلم  یلم  هناخباتک  رد  نآ  زا  یطخ  ياهخـسن  دراد . لصف  باتک 29  نیا 

. تسا فورعم 
نف نیدـنچ  هب  کی  ره  هک  تسا  شخب  جـنپ  هدـنرادربرد  باـتک  نیا  انیـس . یلع  وبا  زا  بط  رد  یبرع  هب  تسا  یباـتک  بطلا : یف  نوناـقلا 

ضارما  هدرفم ، هیودا  بط ، تایلک  تسا : هدش  میسقت 
178 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

رب بکرم . هیودا  رد  مجنپ  باتک  و  دنتـسین ، يوضع  صتخم  هک  ياهداس  ضارما  دوشیم ، عقاو  اپ  ات  رـس  زا  ندـب  ياـضعا  رب  هک  ياهداـس 
مهم حورـش  زا  تسا . هدش  هیهت  نآ  زا  زین  ییاهصیخلت  هدش و  هتـشون  یناوارف  ياههیـشاح  حرـش و  مهم ، بتک  رگید  نوچمه  زین ، نوناق 

هللا ۀبه  نوناقلا  حیقنت  يرگید  سیفن و  نبا  زجوم  باتک  نوناق  ياهصیخلت  زا  تسا . يزاریـش  نیدـلا  بطق  حرـش  يزار و  رخف  حرـش  نآ 
هدـش پاچ  دـیدجت  رابنیدـنچ  هک  هدرک  همجرت  نیتال  هب  ار  نوناق  يدـالیم ، رد 1187  ییاـنومرک ، يودرارگ  تسا . یلیئارـسا  ْعیَمُج  نبا 

. تسا هدرک  همجرت  یسراف  هب  يزاریش  نیدلا  رخف  نبا  هللا  حتف  الم  زین  ار  نوناق  تایلک  تسا .
. تسا هدـمآ  نایم  هب  نخـس  اهجـنلوق  ماسقا  زا  باتک  نیا  رد  251 ق .) - 313  ) يزار يایرکز  نب  دـمحم  زا  یبرع  تسا  یباـتک  جـنلوقلا :
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يارب ابطا  زا  يرایـسب  هک  هدـمآ  نآ  لوا  باب  رد  دوشیم . يرادـهگن  کلم  هناخباتک  رد  باب  هدـجه  لماش  باتک  نیا  زا  یطخ  ياهخـسن 
نآ فلاخم  ِرگید  ياهدرد  هیبش  درد  نیا  هک  هدـمآ  مود  باـب  رد  تسین . دـیفم  هک  دـناهدرک  رکذ  دوخ  بتک  رد  ياهیودا  جـنلوق  ناـمرد 

لیلد یتخس  تامالع  نایب  رد  مهدجه  باب  جنلوق و  ماسقا  هرابرد  مجنپ  باب  دشاب . هتـشاد  لماک  ییانـشآ  نادب  جلاعم  بیبط  دیاب  تسا و 
. تسا جنلوق  رب 

بط هب  باتک  نیا  یملید . هلودلا  دـضع  صوصخم  بیبط  يزاوها ، یـسوجم  سابع  نب  یلع  زا  یبرع  تسا  یباتک  هیبطلا : ۀعانـصلا  لماک 
بط دراد : هدمع  ءزج  ود  باتک  نیا  تسا . هدیسر  پاچ  هب  رابنیدنچ  تسا و  تسد  رد  نآ  زا  يددعتم  ياههخـسن  تسا . فورعم  یکلم 

. تسا نوگانوگ  باوبا  اب  هلاقم  هد  هدنرادربرد  باتک  نیا  ءزج  ره  یلمع . بط  يرظن و 
هب هک  يزاریـش  سایلا  نب  فسوی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  روصنم  زا  یـسراف  هب  بط  رد  تسا  یباتک  هیدهاجم : ۀـیافک  ای  يروصنم  ۀـیافک 

. تسا هتـشاگن  یلمع  يرظن و  نف  ود  رد  786 ق ) - 793 تموکح :  ) دمحم نیدلا  زرابم  عاجش  هاش  نب  نیدباعلا  نیز  هنطلـسلا  دهاجم  مان 
. دوشیم يرادهگن  اههناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  يرایسب  خسن 

نآ رد  فلؤم  تسا و  نامرد  ثحبم  هرابرد  نآ  یلـصا  عوضوم  درمـشیم . يزار  رثا  دوخ  نامگ  هب  ار  باتک  نیا  ناحیر  وبا  رخاف : شانک 
باتک نیا  زا  زین  انیـس  نبا  تسا . هدرک  لقن  نویبارـس  نبا  شانک  يزار و  رثا  ریجـشت  میـسقت و  عبنم  ود  زا  ار  تاجلاعم  اـهيرامیب و  عیمج 

رس زا  لوا  ءزج  تسا : هتخادرپ  ندب  رسارس  ياهيرامیب  هب  ءزج  ود  رد  باتک  تسا . هدرب  یناوارف  ياههدافتسا 
179 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

نارهت کـلم  یلم  هناـخباتک  نیلرب و  لوبناتـسا ، گروـبزرطپ ، نـس  رد  نآ  زا  يددـعتم  ياههخـسن  اـهاپ . اـت  دـبک  زا  مود  ءزج  دـبک و  اـت 
. دوشیم يرادهگن 

نیا انیس . نبا  رصاعم  یمان  بیبط  زا 400 ق ) سپ   ) یحیسم لهس  وبا  زا  بط  رد  یبرع  تسا  یباتک  لهس :) وبا  باب  دص   ) بطلا یف  هئاملا 
بیبط تیادـه  بط و  باب  رد  مراهچ  هلاقم  رد  هلاقم ، راـهچ  رد  يدنقرمـس  یـضورع  یماـظن  تسا . بط  باوبا  همه  هدـنرادربرد  باـتک 

باب دـص  ای  هعانـصلا  لماک  ای  ایرکز  دـمحم  يواـح  اـی  سونیلاـج  رـشع  ۀتـس  نوچ  درآ  تسد  هب  یکی  طـئاسب  بتک  زا  سپ  : » دـیوگیم
هب باتک  نیا  زا  يرایسب  ياههخسن  دنکیمه .»...  هعلاطم  تغارف  تقو  هب  یهاشمزراوخ و  ةریخذ  ای  انیس  یلعوب  نوناق  ای  یحیسم  لهـسوب 

. تسا هدنام  اج 
باب هدزناپ  هدنرادربرد  اهنآ ، تافیلأت  اهراک و  ابطا ، لاح  حرش  رد  هعبیصا ، یبا  نبا  زا  یبرع  تسا  یباتک  ءابطالا : تاقبط  یف  ءانبالا  نویع 

فلؤم تایح  نامز  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـنام  ياج  هب  باتک  نیا  زا  شراگن  ود  تسا . ماش  يابطا  لاح  حرـش  رد  نآ  رخآ  باب  هک 
رابنیتسخن ار  باـتک  نیا  تسا . هدـمآ  بیبط  دـصراهچ  زا  شیب  لاـح  حرـش  باـتک  نیا  رد  تسا . هدـش  هیهت  وا  تاـفو  زا  سپ  يرگید  و 

. تسا هدناسر  پاچ  هب  يدالیم  لاس 1882  رد  یناملآ  رلوم  تسوگآ 
زا يزاریش ، یناسارخ  يولع  یلیقع  يداه  دنزرف  نیـسح ، دمحم  زا  بکرم ، درفم و  هیودا  نایب  رد  یـسراف  هب  تسا  یباتک  هیودالا : نزخم 

تایبرجت رب  هوالع  باتک  نیا  هیهت  رد  يو  درک . فیلأت  يرجه  لاس 1185  رد  ار  باتک  نیا  فلؤم  يرجه . مهدزاود  نرق  فورعم  يابطا 
، ناحیر وبا  هندیـص  همجرت  یکاطنا ، ةرکذـت  يدادـغب ، عماـج  راـطیب ، نبا  عماـج  انیـس ، یلع  وبا  بط  رد  نوناـق  زا  یـصخش  یگداوناـخ و 
. دراد هلاقم  ود  سپـس  لصف و  هدراهچ  تایلک ، رد  همدـقم  کی  باتک  نیا  تسا . هدرک  هدافتـسا  نمؤم  میکح  هفحت  یعیدـب و  تاراـیتخا 

هلاقم تسا . هدش  هدناجنگ  باب  کی  رد  فرح  ره  تسابفلا و  فورح  بیترت  هب  دنمانیم ، مه  هرکذـت  ار  نآ  هک  هدرفم  هیودا  هلاقم  نیلوا 
هدیـسر و پاـچ  هب  رابنیدـنچ  باـتک  نیا  تسا . همتاـخ  نآ  زا  سپ  دـنیوگیم و  نیداـبارق  نآ  هب  هـک  تـسا  بـکرم  هـیودا  هراـبرد  مود 

. تسا هدنام  اج  هب  نآ  زا  يرایسب  ياههخسن 
دنزرف نیـسحلا ، دـبع  ءابطالا  نیما  ءامکحلا  نکر  هلودـلا  فوسلیف  زا  یـسراف  هب  تسا  یباـتک  راـصعالا : ءاـبطا  مجارت  یف  راـظنالا  حرطم 
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هس رد  ار  ناکشزپ  یگدنز  همانگنهرف  ییابفلا  بیترت  هب  باتک  نیا  يرجه . مهدزیـس  نرق  یناریا  کشزپ  يزیربت ، يزونز  نیـسح  دمحم 
هدروآ  درگ  دلج 

180 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. تسا هدش  پاچ  يرجه  رد 1334  زیربت  رد  ات ذ ، فلا  زا  نآ ، مکی  دلج  تسا .

. هیوـب لآ  دـهع  یناریا  بیبـط  فوـسلیف و  ودـنه ، نب  نیـسح  نب  یلع  جرفلا  وـبا  زا  یبرع  تسا  یباـتک  بـالطلا : جاـهنم  بـطلا و  حاـتفم 
وا زا  دـش ، ورهبور  نازومآشناد  هجوت  اـب  هدرک و  فیلأـت  ار  هفـسلفلا  یلا  لخدـملا  یف  هقوـشملا  هلاـسر  رتـشیپ  فـلؤم  نوـچ  دـنیوگیم 

لماش باتک  نیا  درک . فیلأت  ار  یکـشزپ ) شناد  دیلک   ) بطلا حاتفم  وا  دسیونب و  شور  نامه  هب  یکـشزپ  ملع  رد  ياهلاسر  ات  دنتـساوخ 
رد مهد  باـب  رد  نآ و ...  تفارـش  یکـشزپ ، ملع  فـیرعت  یکـشزپ ، ملع  تاـبثا  یکـشزپ ، هژیوهب  ملع  نتخوـمآ  قـیوشت  تـسا : باـب  هد 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  نارهت  رد  رد 1368  باتک  نیا  یکشزپ . ملع  تاحالطصا  تافیرعت و  تاریبعت و 
نیا يو  هراـق . هبـش  رد  يرجه  مهدزاود  نرق  یناریا  کـشزپ  ینازرا ، ربکا  دـمحم  هاـش  زا  بط ، رد  یـسراف  هب  تسا  یباـتک  بطلا : نازیم 

رد مکی  هلاقم  درک . فیلأت  باب  لصف و  نیدنچ  هلاقم و  هس  رد  نایدتبم ، رگید  دوخ و  نادـنزرف  شزومآ  يارب  يرجه  رد 1113  ار  باتک 
دـیفم و ياهیندروخ  بکرم و  درفم و  هیودا  نایب  رد  مود  هلاقم  تبوطر ،) تسوبی و  تدورب ، ترارح ،  ) هناـگراهچ تاـیفیک  تاـمالع و 

. تسا تسد  رد  باتک  نیا  زا  يددعتم  ياههخسن  اهنآ . نامرد  ضارما و  رد  موس  هلاقم  و  ندب ، بسانم 
روصنم دـنزرف  دـمحم ، حور  وبا  زا  یکـشزپ ، مشچ  رد  یـسراف  هب  تسا  یباـتک  اـهتاجالع : اهبابـسا و  نیعلا و  ضارما  یف  نویعلا  روـن 
يرجه رد 480  یقوجلس  هاشکلم  روتسد  هب  ار  باتک  نیا  يو  يرجه . مجنپ  نرق  یناریا  کشزپ  تسدنیرز ، هب  روهـشم  ینامی ، یناگرگ 

يددعتم ياههخسن  تسا . هتشاگن  باب  هلاقم و 21  هد  رد  یکشزپ ، مشچ  رد  رگید  ياهباتک  هب  هراشا  اب  قاحسا  نب  نینح  باتک  يور  زا 
. دوشیم يرادهگن  اههناخباتک  رد  باتک  نیا  زا 

كولملا ۀفحت  نوچ  يراثآ  زارتمه  ابطا ، ینیلاب  راثآ  هرمز  رد  باتک  نیا  یسراف . هب  یناجرج  لیعامسا  دیـس  رثا  یکـشزپ ، یباتک  راگدای :
هدش میظنت  شخب  جنپ  رد  هک  يزاسوراد ، اهيرامیب و  بط ، رد  تسا  يرصتخم  هتشاگن  راگدای  دریگیم . رارق  هیودنم  نبا  ۀیافک  يزار و 

. تسا هدش  هدنکارپ  ناهج  ياههناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  يددعتم  ياههخسن  تسا .
181 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ناریا یتنس  بط  ینابم  متفه : لصف 

هراشا

183 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تاحالطصا اب  ییانشآ  بتکم ، ره  زا  حیحص  هدافتسا  همزال  درگنیم . ناسنا  عوضوم  هب  صاخ  ياههاگدید  اهيروئت و  اب  یبط  بتکم  ره 

نابز نآ  هب  ار  طوبرم  نوتم  تفگ ، نخس  نابز  نامه  هب  دیاب  نیاربانب  تسا ؛ بتکم  نامه  نادنمـشناد  فیرعت  قبط  نآ  هب  طوبرم  تاغل  و 
. درک داهتجا  رکف و  نابز  نامه  اب  درک و  یسررب 

ار جـیار  یکـشزپ  یتنـس و  بط  هاگدـید  ود  بتکم  نیا  تاحالطـصا  بلاطم و  يریگداـی  يارب  تسا  رتهبناریا  یتنـس  بط  ناگدـنریگارف 
مزال بلاطم  لماک  میهفت  يارب  نیاربانب ، دراد . هژیو  يژولونیمرت )  ) یـصصخت تاحالطـصا  تاغل و  هعومجم  یتنـس  بط  دـنزیماین . مهرد 
دوخ نامز  رد  اما  دنراد ، تهابش  يزورما  حلطـصم  تاغل  هب  تاملک  نیا  زا  یخرب  دنوش . هدرب  راکب  هتخومآ و  یتسرد  هب  تاغل  نیا  تسا 
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. دناهتشاد زورما  زا  توافتم  یصصخت و  یموهفم 
ظفح هطیح  ود  ره  رد  دـنناوتیم  نایوجـشناد  دوـش  هتفرگارف  بوـخ  ناریا  یتنـس  بط  يروـئت  تاحالطـصا و  رگا  هکنیا  رگید  مهم  هتکن 

هک اجنآ  ات  و  تسا 247 ] هبرجت  یکشزپ ، یبرجت و  مولع  رد  يروئت ، کی  یتسرد  رایعم  دنیامن . لمع  رتقفوم  اهيرامیب  نامرد  یتمالس و 
دروم يروای  نیون  ینامرد  ياهشور  رانک  رد  دناوتیم  دراد و  ار  یبط  تالکـشم  یخرب  لح  ییاناوت  ناریا  یتنـس  بط  هداد  ناشن  هبرجت 

. دشاب دامتعا 

امکح هاگدید  زا  مولع  هاگیاج  تمکح و 

تشاد  هطاحا  مولع  نآ  همه  هب  هک  یسک  هب  و  تمکح »  » نامز ياهشناد  عومجم  هب  هتشذگ  رد 

184 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ریاس زا  شناد  نف و  ره  صـصختم  ًالومعم  هک  دوب  يوحن  هب  نایوجـشناد ، یتاعلاطم  ریـس  رگیدـکی و  اب  مولع  طابترا  دـنتفگیم . میکح » »

. تسا هتخادرپیم  ملعت  میلعت و  هب  دوخ  صـصخت  هطیح  رد  يوق  لماک و  ینیبناهج  اـب  تشاد و  عـالطا  یفاـک  دـح  رد  دوخ  ناـمز  مولع 
هب هک  هدام » نودـب  دوجو   » دـنیوگیم و تاسوسحم  نآ  هب  هک  هدام » اب  دوجو   » عون ود  هب  دوخ  دوجو »  » تسا و دوجو »  » تمکح عوضوم 

يدـنبهقبط یلمع  يرظن و  تمکح  یلک  هتـسد  ود  هب  تمکح  اـی  موـلع  هعوـمجم  نـینچمه  دوـشیم . میـسقت  دـنیوگیم ، تادرجم »  » نآ
هب یملع  تمکح  رد  هتخادرپ و  هعیبطلادـعبام ،) ملع   ) يداـم ریغ  هچ  و  تاـعیبط ) ملع   ) يداـم هچ  دوـجو ، هب  يرظن  تمکح  رد  دوـشیم .

. دوشیم هجوت  تادوجوم  نیب  طباور 
: دزادرپیم یتسه  ای  دوجو  یسررب  هب  حطس  هس  رد  هک  يرظن  تمکح  فلا )

( تحالف  ) يزرواشک یسانشاوه ، کیزیف ، ایمیک ،)  ) یمیش مولع  لماش  دزادرپیم . تارییغت  ظاحل  زا  هدام  یـسررب  هب  هک  یعیبط : مولع  . 1
مسج رب  رگا  و  یـسانشروناج )  ) تاناویح ملع  مینک ، یـسررب  ناویح  مسج  رب  ار  تارییغت  نیا  یعیبط  مولع  هطیح  رد  رگا  لاح  تسا . و ... 

. دوشیم هدیمان  بط » ملع  ، » دزادرپیم ناسنا  ندب  رد  تارییغت  هب  هک  یملع  دریگیم و  مان  یسانشهایگ )  ) تاتابن ملع  مینک ، یسررب  هایگ 
: لماش دننکیم ؛ یسررب  تابث  تلاح  رد  ار  مسج  هک  یضایر : مولع  . 2

. دادعت رظن  زا  مسج  یسررب  باسح : ملع 
. رهاظ لکش و  رظن  زا  مسج  یسررب  هسدنه : ملع 

. تانئاک رد  مسج  تیعضو  یسررب  یسانشهراتس :)  ) موجن ملع 
. بیترت مظن و  نازوا ، رظن  زا  مسج  یسررب  یقیسوم : ملع 

. دوشیم ثحب  تادرجم  ایشا و  قیاقح  دروم  رد  نآ  رد  هک  کیزیفاتم :) ای  هفسلف   ) هعیبطلادعبام مولع  . 3
: لماش دراد ، راکورس  نآ  اب  لمع  رد  ناسنا  هچنآ  ینعی  یلمع  تمکح  ب )

( یعامتجا يدرف و   ) قالخا . 1
( یگداوناخ یصخش و  روما  هب  یگدیسر   ) لزنم ریبدت  . 2

( روشک رهش و  هرادا   ) تسایس ای  نُدُم  ریبدت  . 3
185 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ریوصت شیامن 

هتشذگ رد  مولع  طباور  هاگیاج و 
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هتشذگ رد  مولع  طباور  هاگیاج و 

بط  ملع  فیرعت 
رد دـناوتیم  دوشیم و  داجیا  ناسنا  ندـب  رد  هک  یتارییغت  یـسررب  ینعی  ناسنا ، ندـب  يور  رب  تارییغت  یـسررب  زا  تسا  ترابع  بط  ملع 

. دشاب يرامیب  داجیا  ای  یتمالس و  تهج 
یتسردنت هک  دَوب  ياهشیپ  یکـشِِجب  تسا : هدش  فیرعت  هنوگنیا  بط  يراخب ، ینیوخا  دمحا  نب  عیبر  هتـشون  نیمّلعتملا ، ۀیاده  باتک  رد 

[248 .] لمع ملع و  يور  زا  درآزاب ، دَوب  هتفر  نوچ  دراد و  هاگن  ار  نایمدآ 
تیولوا رد  ار  نامرد  هتسناد و  ناسنا  یتسردنت  ظفح  ار  کشزپ  یلصا  هفیظو  یکـشزپ و  فده  هک  تسا  نآ  اهفیرعت  نیا  رد  مهم  هتکن 

« يریگـشیپ بط   » ناونع اب  جـیار  یکـشزپ  رد  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتیلاـعتم  رایـسب  یتح  هاگدـید  نیا  تسا و  هداد  رارق  يدـعب 
. تسا حرطم 

186 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

بط ملع  يدنبمیسقت 

هراشا

. یلمع بط  يرظن و  بط  دوشیم : میسقت  شخب  ود  هب  بط  ملع 
ریوصت شیامن 

يرظن بط  فلا )

هراشا

یـسررب دـنوشیم ، يرامیب  ای  یتمالـس  هب  رجنم  هک  ار ، نآ  رب  رثؤم  لماوع  ناـسنا و  ندـب  تارییغت  درکلمع و  یگنوگچ  هک  یـشناد  ینعی 
. دنکیم ییامنهار  صیخشت  هب  ار  کشزپ  ماجنارس  هدرک و 

اهيدنبمیسقت نیا  زا  کی  ره  هب  اًلصفم  اجنیا  رد  هک  دوشیم  میسقت  میالع  لیالد و  للع ، بابـسا و  هیعیبط ، روما  شخب  هس  هب  يرظن  بط 
. میزادرپیم

( يژولویزیف  ) هیعیبط روما  . 1

هراشا

، ناکرا زا : دـنترابع  بیترت  هب  هک  تسا  ءزج  تفه  لماش  وتـسا  ینتبم  اـهنآ  رب  ناـسنا ، یمـسج  تـالامک  ظـفح  ماوق و  یتسه ، هک  يروما 
: میزادرپیم ازجا  نیا  زا  کی  ره  رتشیب  یسررب  هب  ریز  رد  لاعفا . اوق و  حاورا ، اضعا ، طالخا ، هجزما ،

ریوصت شیامن 
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1

ناکرا کی .

هراشا

- تادوجوم همه  هیلوا  يازجا  هدنهد  لیکشت  دوشیمن و  هیزجت  دوخ  ریغ  هب  هک  تسا  یطیسب  مسج  رصنع »  » ای نکر »  » امکح حالطصا  رد 
يرصنعكاخ دنراد : یـصاخ  تیفیک  کی  ره  هک  دناشتآ  اوه و  بآ ، كاخ ، رـصانع )  ) ناکرا نیا  تسا . دامج  تابن و  ناویح ، ناسنا ،

[249 .] تسا کشخ  مرگ و  يرصنع  شتآ  رت ، مرگ و  اوه  رت ، درس و  بآ  کشخ ، درس و 

187 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
كاخ يرـصنع ، كاخ  زا  روظنم  تسا و  نهذ  هب  يزاس  کیدزن  يارب  شتآ  اوه و  بآ ، كاخ ، تاـملک  زا  هدافتـسا  هک  دوش  تقد  دـیاب 

. دوشیم هیزجت  سم  يور و  نهآ ، لثم  ینوگانوگ  داوم  هب  تسا و  توافتم  تابیکرت  ياراد  دوخ  يرهاـظ ، كاـخ  اریز  تسین ؛ فراـعتم 
میدق تمکح  رظن  دروم  ياهدامن  ای  اهلبمس  اب  داوم  نیا  تایـصوصخ  زا  یـضعب  نیب  هک  تسا  یتهباشم  لیلد  هب  تاملک  نیا  زا  هدافتـسا 
ندـب دـنراد و  دوجو  بکرم  داوم  بیکرت  رد  رـصانع  هکلب  درک ؛ ادـیپ  تعیبط  رد  ازجم  تروصهب  ناوتیمن  ار  هعبرا  رـصانع  دراد . دوجو 

هک تسانعم  نیدب  تسا ، هدرک  ادیپ  شیازفا  ندب  يرت  يدرـس و  مییوگیم  هک  ینامز  اًلثم  تسا و  هدـش  لیکـشت  رـصانع  نیا  زا  زین  یمدآ 
. تسا هدش  دایز  ندب  يرصنع  بآ 

ریوصت شیامن 
ناسنا  ندب  يدام و  ناهج  هدنهد  لیکشت  نکر  راهچ  هیلوا  ياهتیفیک  لودج 1 :

هناگراهچ ناکرا  فیاظو 

. تسا لاکشا  ظفح  یهدلکش و  يرادیاپ و  داجیا  نآ  هفیظو  يرصنع : كاخ 
رتشیب یمـسج  رد  رـصنع  نیا  رگا  هک  يروطهب  تسا ، ماسجا  رد  فاطعنا  تیلباق  يریذپلکـش و  ییاناوت  داـجیا  نآ  هفیظو  يرـصنع : بآ 

. دنکیم ادیپ  يرتشیب  تیلایس  تلاح  دشاب ،
تفاطل و شیازفا  ماسجا و  تارذ  نیب  هلصاف  لخلخت و  داجیا  نآ  هفیظو  دراد و  يرتعیرس  رتشیب و  تیلایـس  يریذپلکـش و  يرـصنع : اوه 

. تسا یکبس 
دایز نآ  يرـصنع  شتآ  هک  يدوجوم  نیاربانب  تسا . يدرـس  تدـش  شهاک  یکبـس و  جـضن ، تفاطل ، داـجیا  نآ  هفیظو  يرـصنع : شتآ 

[250 .] تسا رتشیب  نآ  تکرح  تسا ،
دالوف رد  یلو  تسا  هدننکش  اما  مکحم  هجیتن  رد  تسا و  رتشیب  زین  نآ  یکشخ  تیفیک  تسا و  رتشیب  يرصنع  كاخ  ندچ ، رد  لوا : لاثم 

داوم هب  ناوتیم  هناگراهچ  ناکرا  رادقم  رد  رییغت  اب  بیترت  نیدب  تسا . رتشیب  نآ  فاطعنا  تیلباق  هجیتن  رد  تسا و  رتدایز  يرصنع  ياوه 
. تفای تسد  دیدج  ياهتیصاخ  اب  دیدج 

188 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دوشیم ندش  یبصع  دایز و  عیرس و  تیلاعف  ثعاب  درف ، کی  رد  یعیبط  دح  زا  رتدایز  يرصنع  شتآ  دوجو  مود : لاثم 

. دوش يو  رد  یباوخیب  زورب  ببس  وا ، زغم  تبوطر  شهاک  اب  دناوتیم  درف ، کی  رد  يرصنع  شتآ  یعیبط  ریغ  شیازفا  موس : لاثم 
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ضابقنا ندـش و  لـش  ثعاـب  هلـضع  نآ  ۀتیـسونوت  شهاـک  اـب  دـناوتیم  يرم  یناـتحت  رتکنفـسا  رد  يرـصنع  بآ  شیازفا  مراـهچ : لاـثم 
. دوش يرم 251 ] هب  هدعم  سکالفیر  يرامیب  هلضع و  نیا  دمآراکان 

یتنآ هب  مواقم  هیلک  تنوفع  جـیار و  ياهنامرد  هب  خـساپ  مدـع  اب  هیلک 252 ] هب  هناثم  تشگزاب  هقباس  اـب  هلاـس  تفه  رتخد  راـمیب : هنومن 
تبوطر  شیازفا  صیخشت  اب  هک  درک  هعجارم  کیتویب 

UVJ

. دش لصاح  يدوبهب  هام  کی  زا  سپ  تفرگ و  رارق  تاینبل  هویم و  فرصم  شهاک  یکاروخ و  ریس  اب  نامرد  تحت 

( هجزما  ) اهجازم ود .

هراشا

نتخیمآ هجیتـن  رد  هک  تسا  يدـیدج  ناـسکی و  تیفیک  موـهفم  هب  ناریا  یتنـس  بط  رد  تسا و  نتخیمآ  مه  رد  ینعم  هـب  تـغل  رد  جازم 
هدش و لیکشت  نکر  راهچ  ره  بیکرت  زا  یبکرم  ِمسج  ره  یتنس  بط  هاگدید  زا  دیآیم . دوجوهب  اهنآ  لاعفنا  لعف و  رگیدکی و  اب  ناکرا 

نیا زا  مادک  ره  تبـسن  رادقم و  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ اهنآ  رد  رـصانع  نیا  رادقم  فالتخا  دـنکیم  توافتم  مه  زا  ار  ماسجا  نیا  هچنآ 
مه اب  هناـگراهچ  رـصانع  نتخیمآ  تبـسن  نوچ  دراد ؛ دوجو  جازم  تیاـهنیب  ناـهج  رد  دوب . دـهاوخ  مسج  صاوخ  هدـننک  نییعت  ناـکرا 

. تسین ناسکی  درف  ود  رد  يرامیب  کی  نامرد  نیاربانب  دنتسین و  ناسکی  یصخش  ود  چیه  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسا . توافتم 
ناـکم تیـسنج و  نس ، لـصف ، لـثم  صاـخ  یطیحم و  طیارـش  زا  تسا  نکمم  هک  دـنوشیم . میـسقت  یتاذ )  ) یلـصا جازم  ُهن  هـب  اـهجازم 
لدتعم جازم  دشاب  هتـشاد  بسانت  ناسنا  ندب  رد  يرـصنع  شتآ  اوه و  كاخ ، بآ ، رادـقم  رگا  یباستکا .) جازم   ) دـنریذپب ریثأت  یگدـنز 
لدـتعم ریغ  جازم  تروص ، نیا  رد  لودـج 2 .)  ) دـنیآیم دـیدپ  رگید  ياهجازم  دـنوش  دایز  ای  مک  نکر  ود  ای  کی  رگا  دوشیم و  داجیا 

مه  اهنآ  زا  مادک  ره  دوشیم و  میسقت  بکرم  درفم و  هتسد  ود  هب  مه  نآ  هک  تسا 

189 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
، رت مرگ و  کشخ ، مرگ و  بکرم  لدتعم  ریغ  جازم  تسا و  رت  کشخ و  درس ، مرگ ، هدنرادربرد  درفم  لدتعم  ریغ  جازم  دراد . مسق  راهچ 

. دراد کشخ  درس و  و  رت ، درس و 
نآ صاوخ  ساـسا  رب  جازم  عون  هجیتن  رد  هدرک و  ادـیپ  هبلغ  نکر  ود  نیب  كرتشم  تیفیک  کـی  اـهنت  هک  تسا  نیا  درفم  جازم  زا  روظنم 

یثنخ رگیدـکی  اب  تبوطر  یکـشخ و  نوچ  تسا ؛ كرتشم  يرـصنع  ياوه  يرـصنع و  شتآ  نیب  یمرگ  اًلثم ، دوشیم ؛ صخـشم  تیفیک 
. دنهدیم زورب  ار  دوخ  صاوخ  مه  اب  تیفیک  ود  بکرم  جازم  رد  یلو  دنوشیم ،

ریوصت شیامن 
( تسا صاخ  يرصنع  شیازفا  هدنهد  ناشن  هراتس   ) لدتعم ریغ  جازم  عاونا  لودج 2 :

جازم رت  درـس و  جازم  هب  يوـمد ، جازم  رت  مرگ و  جازم  هب  يوارفـص ، جازم  کـشخ  مرگ و  جازم  هـب  مـینیبیم  زین  ( 2  ) لودـج رد  هکنانچ 
. دوشیم هتفگ  زین  يوادوس  جازم  کشخ  درس و  جازم  هب  و  یمغلب ،

: نس جازم  . 1

نیا نازیم  هچره  دـنکیم . بسک  ردام  ردـپ و  زا  هفطن ، داقعنا  ماگنه  هب  تسا ، تایح  هیاـم  هک  ار  يزیرغ  تبوطر  ترارح و  ناـسنا  نینج 
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ثداوح شیارب  دوش و  یفاک  تبقارم  نآ  زا  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  دوب ؛ دهاوخ  رتشیب  صخـش  نآ  رمع  لوط  دشاب  رتشیب  تبوطر  ترارح و 
ساسا نیا  رب  ناسنا  تایح  نارود  دریذپ . نایاپ  تبوطر  ترارح و  نیا  هک  دیـسر  دهاوخارف  ینامز  صخـش  گرم  دیاین . شیپ  یعیبط  ریغ 

(. لودج 3 [ ) 253] دوشیم میسقت  یلصا  هلحرم  راهچ  هب 

190 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ریوصت شیامن 

فلتخم  نینس  رد  دارفا  جازم  لودج 3 :

. تسالاب نآ  تبوطر  ترارح و  نازیم  تسا و  دـشر  لاح  رد  هتـسویپ  ندـب  هلحرم  نیا  رد  تسا . یگلاس  یـس  ات  دـلوت  زا  دـشر : هلحرم  - 
هب انب  دـشر ، لالتخا  تلع  تسا . هلحرم  نیا  رد  دـشر  نازیم  نیرتشیب  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دراد و  ار  تبوطر  ترارح و  نیرتشیب  دازون 
وا ترارح  دنکیم و  تیلاعف  هزادنا  زا  شیب  هک  یکدوک  اًلثم  تسا ؛ تبوطر  ترارح و  نیب  لداعت  ندروخ  مه  هب  ناریا ، یتنس  بط  داقتعا 

. دوشیم لالتخا  راچد  وا  دشر  تسا  هزادنا  زا  شیب 
هب دیاب  تسا ، مزال  دشر  يارب  يرت  یمرگ و  هک  اجنآ  زا  تفرگ . کمک  ناکدوک  دشر  عیرست  يارب  ناوتیم  هتکن  نیا  زا  يدربراک : هتکن 

یفاک تبوطر  ترارح و  هک  یلدـتعم  ياهاذـغ  دـشر  نس  رد  نیارباـنب ، میناـسرب ؛ كدوک  هب  تبوطر  ترارح و  بساـنم  یفاـک و  تبـسن 
یکشخ هبلغ  ترارح و  شیازفا  ثعاب  هک  وئاکاک ، لثم  ییاهیکاروخ  هزادنا  زا  شیب  فرصم  دندیفم و  تشوگ  مدنگ و  نان  لثم  دنراد ،

. دنرضم دنوشیم ،
دارفا جازم  دوریم و  تسد  زا  یمارآ  هب  يزیرغ  تبوطر  نآ  یط  هک  تسا ، یناوـج  هلحرم  یگلاـس  لـهچ  اـت  یـس  نیب  یناوـج : هلحرم  - 

. تسا بارطضا  یباوخیب و  دعتسم  درف  هرود  نیا  رد  دوشیم . کشخ  مرگ و  هتفرهتفر 
يزیرغ ترارح  هرود  نیا  رد  دوریم . لیلحت  جـیردت  هب  ندـب  ياوق  یگلاس ) تصـش  ات  لهچ  زا   ) یلاسنایم هلحرم  رد  یلاسنایم : هلحرم  - 

سیراو و ریـساوب ، دـننام  يوادوس  ياهيرامیب  دعتـسم  نارود  نیا  رد  ناـسنا  دوریم . یکـشخ  يدرـس و  تمـس  هب  جازم  دـنکیم و  تفا 
. تسا یگدرسفا 

هتبلا تسا . رت  درـس و  دارفا  نیا  جازم  دوشیم . زاغآ  یگلاس  تصـش  زا  تسا و  هارمه  اوق  رد  دیدش  فعـض  اب  هلحرم  نیا  يریپ : هلحرم  - 
. تسا ییاذغ  میژر  طیحم و  طیارش  عبات  ریغتم و  درفجازم  تلوهک  نس  رد  هک  دندقتعم  امکح  رتشیب 

درـس و جازم  تثارو  هب  هک  يدارفا  نیاربانب ، تسا . صخـش  یثوروم  یتاذ و  جازم  اـب  لـماعت  رد  هراومه  نوگاـنوگ  نینـس  رد  ندـب  جازم 
مئالع  دیدشت  راچد  تلوهک  نینس  رد  دنراد  کشخ 

191 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تالکشم راچد  دشر  مایا  رد  رت  مرگ و  جازم  اب  دارفا  سکعرب ، دنراد . يرتهب  لاح  دشر  نس  رد  هکیلاحرد  دنوشیم ؛ یکـشخ  يدرس و 

[254 .] دنرتکیدزن لادتعا  هب  الاب  نینس  رد  هکیلاحرد  دنوشیم ؛ يرت  یمرگ و  هبلغ  زا  یشان 

: اهلصف جازم  . 2

مرگ جازم  هک  يدارفا  لصف  نیا  رد  تسا . رت  مرگ و  راهب  لصف  دننکیم . داجیا  یتارییغت  دـنراذگیم و  ریثأت  ناسنا  ندـب  يور  مه  لوصف 
اهنآ جازم  رب  تبوطر  ترارح و  نوچ  تشاد ؛ دنهاوخ  يرتشیب  تالکـشم  دنـشاب ، دشر  نس  رد  رگا  ًاصوصخ  يومد ،) دارفا   ) دـنراد رت  و 

. دنکیم ادیپ  هبلغ 
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مهیناوج هرود  رد  هک  يوارفص ،)  ) کشخ مرگ و  جازم  اب  ِدارفا  رد  یکشخ  یمرگ و  مئالع  نیاربانب  تسا ؛ کشخ  مرگ و  ناتـسبات ، لصف 
هب رت  درس و  ياهاذغ  رتشیب  تسا  رتهب  دنراد ، يدایز  تیلاعف  هک  اهنآ  نینچمه  دارفا و  نیا  لصف ، نیا  رد  دوشیم . دیدشت  دنربیم ، رـس  هب 

. دنروخب هناودنه  هویمبآ و  رایخ و  غود  بآ  تاینبل و  دننام  دنراد  کشخ  مرگ و  جازم  هک  يدارفا  صوصخ 
عویش یگدرسفا  ریـساوب و  زین  اهبل و  تسوپ و  كرت  امزگا و  دننام  یتسوپ ، ياهيرامیب  لصف  نیا  رد  تسا . کشخ  درـس و  زییاپ  لصف 

. دوش هدروخ  دنفسوگ ، تشوگ  ماداب ، دننام  بوطرم  مرگ و  ياهاذغ  رتشیب  لصف  نیا  رد  تسا  رتهب  دنکیم . ادیپ  يرتشیب 
نیا لصف  نیا  رد  لاس  هاجنپ  يالاب  دارفا  رد  تلع  نیمه  هب  تسا . یمغلب  ياهيرامیب  زورب  ای  دیدشت  زاسهنیمز  رت و  درس و  ناتـسمز  لصف 

لودج 4) . ) دراد يرتشیب  عویش  اهيرامیب 
ریوصت شیامن 

فلتخم  ياهلصف  تیفیک  لودج 4 :

، ناتسمز رد  نسم ، دارفا  نینچمه  رتو و  درـس  جازم  اب  دارفا  تسا . يدرـس  هبلغ  رتشیب  یـشراوگ  ياهيرامیب  تلع  هزورما  يدربراک : هتکن 
ساسحا لیبجنز  هنادهایـس و  ریـس ، دـننام  شخب  یمرگ  ياهاذـغ  ندروخ  اـب  اـًلومعم  صاخـشا  نیا  دـنوشیم . لـصافم  درد  مرو و  راـچد 

. تشاد دنهاوخ  يرتشیب  تیاضر 

192 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

: سنج جازم  . 3

اهمناخ تلع  نیمه  هب  تسا . لیامتم  يرت  يدرس و  هب  رتشیب  نانز  جازم  هکیلاحرد  تسا ؛ رتکشخ  رتمرگ و  نانز  هب  تبسن  نادرم  جازم 
. دنوشیم لصافم  درد  مرو و  دننام  رت ، درس و  ياهيرامیب  راچد  نایاقآ  زا  رتشیب 

: اهناکم جازم  . 4

مدرم جازم  تسا . هتـسباو  اجنآ  ياـیفارغج  هب  زین  هقطنم  ره  دارفا  جازم  دراذـگیم و  یتواـفتم  ریثأـت  دارفا  جازم  رد  نوگاـنوگ  ياـهناکم 
ياوه زا  دـنورب و  قالیی  هب  تسا  رتهب  ناتـسبات  لصف  رد  مرگ  جازم  اب  ناناوج  تسا و  کشخ  درـس و  دـنوامد ، لـثم  یناتـسهوک ، قطاـنم 

. دنربب هرهب  اجنآ  کنخ  ياههمشچ  ازفاحور و 
. تسا کشخ  مرگ و  دزی ، ناتسا  دننام  ینابایب ، قطانم  نانکاس  جازم 

مدرم تسا . رت  درس و  ناردنزام ، يایرد  یلاوح  لامش و  هیـشاح  لثم  هدش ، عقاو  اهنآ  بونج  رد  هوک  هک  ایرد ، رانک  قطانم  نانکاس  جازم 
. دراد يرتشیب  عویـش  اهمناخ ، رد  صوصخ  هب  یلـصفَم ، ياهيرامیب  یفرط  زا  دنروبـص و  مارآ و  ًالومعم  الاب  تبوطر  تلع  هب  یحاون  نیا 

هنادهایس ندیشاپ  زین  دناهداد و  رارق  ریس  زایپ و  نوگانوگ  لاکـشا  هب  قطانم  نیا  مدرم  ییاذغ  میژر  رد  میدق  زا  امکح  زین ، تلع  نیمه  هب 
. تسا هنیرید  یتنس  قطانم  نیا  رد  نان  يور 

رد تسا  ساسح  یبصع و  هک  یناوج  يزاسهار  سدنهم  رگا  اًلثم  درک ؛ هدافتسا  ندب  جازم  میظنت  رد  ناوتیم  هتکن  نیا  زا  يدربراک : هتکن 
دراد و شیارگ  یکـشخ  یمرگ و  تمـس  هب  جازم  رب  رثؤم  لـماوع  ماـمت  نوچ  دورب ، روـشک  يریوـک  هقطنم  هب  راـک  يارب  ناتـسبات  لـصف 

بآ نیبجنکـس و  وهاک ، تسا  رتهب  لکـشم  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا ، دایز  صخـش  نیا  رد  مرگ  جازم  ياهيرامیب  هب  التبا  دادعتـسا 
نینچمه دزیهرپب . ریـس  لفلف و  لثم  شخب ، یمرگ  ياهاذـغ  زا  دـنک و  مامح  کنخ  بآ  اب  دوشن ، ینابـصع  هدز و  ناـجیه  دروخب ، ناوارف 
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. دروخب شخب  تبوطر  درس و  ياهاذغ 

: اضعا جازم  . 5

اهنآ هدـهع  رب  هک  تسا  يدرکلمع  هفیظو و  رد  توافت  نیا  تلع  تسا . تواـفتم  ناـکرا  یبسن  بیکرت  رظن  زا  ناـسنا  ندـب  ياـضعا  جازم 
داـیز تکرح  همزـال  تسا و  تکرحرپ  وـضع  اـهنت  اریز  تسا ؛ ندـب  وـضع  نیرتکـشخ  نیرتمرگ و  بـلق  اًـلثم  لودـج 5 ) . ) هتفرگ رارق 

. دوشیم ییاسران  راچد  لبنت و  گرزب ، دهدب  تسد  زا  ار  یکشخ  ترارح و  نیا  بلق  رگا  تسا . دایز  یکشخ  ترارح و 
یفاک تبوطر  یمرگ و  اب  ندب  ومن  دشر و  تسا و  ندـب  هیذـغت  دـشر و  لماع  نیرتمهم  اریز  تسا . وضع  نیرتبوطرم  نیرتمرگ و  دـبک 

. دیآیم دوجوهب 
193 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمرن ببس  ناوختسا  رب  تبوطر  هبلغ  دوشیم . تابث  ندوب و  تخس  ثعاب  نآ  رد  يرـصنعكاخ  هبلغ  تسا و  وضع  نیرتدرـس  ناوختـسا 
. دوشیم ناوختسا 

ات هدش  هدیرفآ  رت  درس و  مه  زغم  دنوشیم . یقاچ  هدیدپ  یبرچ و  عمجت  راچد  دننکیم  تیلاعف  مک  هک  يدارفا  تسا و  رت  درـس و  یبرچ ،
یباوخیب و يریذـپکیرحت ، بجوم  زغم  رب  یکـشخ  یمرگ و  هبلغ  دوشن . یکـشخ  یمرگ و  هبلغ  راچد  ناوارف  تاـعالطا  دورو  تلع  هب 

. دوشیم بارطضا 
. تسا ندب  وضع  نیرتلدتعم  ناتشگنا ، تسد و  تسوپ  هژیوهب  تسوپ ،

ریوصت شیامن 
ندب  فلتخم  ياهمادنا  جازم  توافت  لودج 5 :

طالخا هس .

ناهد و تاحـشرت  یپ  رد  اذـغ  دـیآیم . دـیدپ  ندـب  رد  اذـغ  يور  هدـش  ماجنا  تارییغت  هجیتن  رد  هک  تسا  یبوطرم  ناور و  مسج  طـلخ ،
قورع هار  زا  دننامپوس  هدام  نیا  دوشیم . لیدبت  يدعم ) سولیک   ) وج پوس  هیبش  ياهدام  هب  شراوگ  هاگتسد  تاکرح  ندیوج و  هدعم ،

اقیراسام
194 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

تارییغت یپ  رد  اذغ  رگید ، ترابع  هب  دوشیم ؛ لیدبت  يدبک  سومیک  هب  يدبک  ترارح  اب  زین  اجنآ  دوریم و  دـبک  هب  [ 255 (] کیرتنازم )
. دوشیم لیدبت  طالخا  هب  یشراوگ  متسیس  رد  تالدابت  و 

يدبک و مود ، مضه  تسا ؛ عوفدم  نآ  یعفد  هدام  و  ياهدعم ، سولیک  نآ  هجیتن  ياهدـعم و  لوا ، مضه  تسا : مضه  عون  هس  ياراد  ندـب 
. تسا قرع  نآ  یعفد  هدام  يوضع و  موس ، مضه  تسا ؛ راردا  نآ  دیاز  هدام  و  يدبک ، سومیک  نآ  هجیتن 

دوخ جازم  هفیظو و  بسانت  هب  زاـین و  نازیم  هب  تسا  شدرگ  لاـح  رد  قورع  رـسارس  رد  هک  یطـالخا  همه  زا  ندـب  ياـضعا  زا  مادـک  ره 
. دشاب هتشاد  يرتشیب  ماکحتسا  تابث و  ات  دنکیم ، هدافتسا  ادوس  طلخ  زا  رتشیب  ناوختسا  اًلثم  دننکیم ؛ تشادرب 

دیلوت يارب  هکنیا  حیـضوت  دوشیم . طالخا  لداعتم  دـیلوت  رد  لالتخا  ثعاب  مضه  لحارم  زا  کیره  رد  لـالتخا  هیلوا و  داوم  رد  لـالتخا 
نینچمه یعیبط .) ياهدعم  سولیک   ) دوش دیلوت  ملاس  طالخا  نآ  زا  ات  دوش ، هدروخ  تسرد  ِتابیکرت  اب  بسانم و  ياذغ  دیاب  بوخ  طلخ 

رگید ياضعا  ای  شراوگ  هاگتـسد  یلو  دروخب ، ملاس  ياذغ  درف  تسا  نکمم  اریز  دـشاب . یفاک  رادـقم  هب  ترارح  بذـج و  مضه ، دـیاب 
[256 .] دننک دیلوت  ملاسان  طالخا  دنشاب و  هتشاد  لکشم 
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. دراد یتمالـس  ظفح  رد  یمهم  شقن  طالخا  نیا  لداـعت  تسارفـص . مد و  مغلب ، ادوس ، ماـن  هب  طـلخ  راـهچ  هدـنرادربرد  يدـبک  سومیک 
لدتعم تیفیک  تیمک و  رظن  زا  ملاس و  هدـش  داجیا  طالخا  رگا  دوشیم . ضراع  اهنآ  لداعت  ندروخ  مه  هب  یپ  رد  اهيرامیب  زا  يرایـسب 

: دراد هژیو  هفیظو  تیفیک و  طالخا  زا  کی  ره  دوشیم . مهارف  اهيرامیب  زورب  هنیمز  دـشاب ، ملاـسان  رگا  و  ندـب ، یتمالـس  بجوم  دـشاب ،
. تسا کشخ  درس و  ادوس  و  رت ، درس و  مغلب  رت ، مرگ و  نوخ )  ) مد کشخ ، مرگ و  ارفص 

. دراد هدهع  رب  ار  ندب  يژرنا  نیمأت  و  ومن ، دشر و  اهتفاب ، هیذغت  هدید و  یفاک  ترارح  دراد . ار  طالخا  مجح  نیرتشیب  مد  طلخ 
هداـمآ ترارح ، رثا  رب  مد  طـلخ  هب  لیدـبت  يارب  یلو  تسا ، ماـخ  هدـید و  يرتـمک  ترارح  تسا . مود  هبترم  رد  مجح  رظن  زا  مـغلب  طـلخ 

. دوشیم اضعا  ریاس  یکشخ  زا  يریگولج  یلصفم و  تاکرح  لیهست  ثعاب  دوخ  تبوطر  اب  نینچمه  مغلب  تسا .

195 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
کیرحت اـب  نینچمه  دوشیم . گـنت  فیرظ و  يراـجم  اـهگریوم و  رد  نآ  ذوفن  نوخ و  ندـش  قـیقر  ثعاـب  مک  مجح  اـب  ارفـص  طـلخ 

. دراد شقن  هیر  دننام  اضعا ، یخرب  هیذغت  رد  دنکیم و  داجیا  عفد  ساسحا  شراوگ  هاگتسد 
. دوشیم اهتشا  شیازفا  کیرحت و  بجوم  دراد و  تلاخد  نخان ، وم و  دننام  اضعا ، یخرب  هیذغت  رد  ادوس  طلخ 

( اهمادنا  ) اضعا راهچ .
ناسکی شاهدنهد  لیکـشت  يازجا  هک  تسا  نآ  درفم  مادنا  دـنابکرم . ای  درفم  اهمادـنا  دـیآیم . دـیدپ  طالخا  بیکرت  زا  مادـنا  ای  وضع 

مادنا تسا . طابر  نخان و  وم ، تشوگ ، یبرچ ، تسوپ ، اشغ ، دیرو ، نایرش ، بصع ، رتو ، فورضغ ، ناوختـسا ، لماش  اهمادنا  نیا  تسا .
[257 .] تسد شوگ و  مشچ ، دننام  دناهدش ؛ لیکشت  درفم  ياهمادنا  زا  هک  دوشیم  هتفگ  ندب  ياضعا  هب  بکرم 

اوق حاورا و  جنپ .
یعیبط مولع  هطیح  رد  هک  یبط  حور  ناـمه  دـنیآیم ؛ دـیدپ  طـالخا  ياـهراخب  زا  هک  تسا  یفیطل  ماـسجا  حور ) عمج   ) حاورا زا  روظنم 

، تفاـطل ياراد  یبـط  حور  تسا . تواـفتم  دـناهتخادرپ  نآ  هب  یهـالا  مولع  رد  هک  يداـم  ریغ  درجم  حور  اـب  دوشیم و  ثحب  نآ  هراـبرد 
نوچ یلو  تسا ، فیطل  مسج  اوه  اًلثم  دراد ؛ دوجو  یلو  دوشیمن ، كرد  مشچ  اب  هک  يزیچ  ینعی  فیطل  مسج  تسا . تکرح  تیلایس و 

. دوشیم لصاح  حور  تکرح  زا  هک  تسا  ییورین  زین  هوق ) عمج   ) اوق درک . تباث  لالدتسا  اب  دیاب  ار  نآ  دوجو  دوشیمن  هدید 
ياوق یناـسفن  حور  یناویح ، ياوق  یناویح  حور  یناویح . یناـسفن و  یعیبط ، دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناـسنا  ندـب  رد  اوق  حاورا و 

. دنروآیم دیدپ  ار  یعیبط  ياوق  یعیبط  حور  یناسفن و 
. دنراد شقن  اهمادنا  اهتفاب و  هیذغت  رد  یعیبط  ياوق  تسا . ندب  ومن  دشر  هیذغت و  نآ  هفیظو  تسا و  دبک  یعیبط ، حور  هاگیاج 

. دوشیم ریبدت  تکرح و  سح ، ثعاب  یناسفن  ياوق  تسا . ریبدت  تکرح و  سح ، نآ  هفیظو  زغم و  رد  یناسفن  حور  هاگیاج 
نآ  هفیظو  دباییم . راشتنا  ندب  رسارس  رد  اهنایرش  هار  زا  تسا و  بلق  یناویح  حور  هاگیاج 

196 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یتایح لامعا  يژرنا و  تکرح ، داجیا  ثعاب  یناویح  ياوق  تسا . بضغ  فوخ و  داجیا  اضعا و  تاراخب  ندرک  رود  هزات ، میـسن  ندناسر 

لودج 6) [ ) 258 .] دوشیم
ریوصت شیامن 

اهنآ فیاظو  اوق و  لودج 6 :
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لاعفا  شش .
مـشچ اًلثم  دریگب ؛ ماجنا  حیحـص  لماک و  لعف  هک  تسا  نآ  یعیبط  روما  یمامت  زا  فده  دنیوگیم . لعف  اوق  درکلمع  زا  لصاح  هجیتن  هب 

. دنوش تکرح  داجیا  ثعاب  رگیدکی  یگنهامه  اب  تالضع  ای  دنک  ادیپ  ندید  تسرد  ییاناوت 
. تسا مزال  حیحص  درکلمع  هب  ندیـسر  يارب  هریجنز  نیا  ياهتمـسق  مامت  لداعت  تحـص و  هک  دناهتـسویپ  مه  هب  ياهریجنز  یعیبط  روما 
. درک فشک  ار  ناسنا  یتمالـس  رد  لالتخا  ره  زورب  ای  درکلمع  صقن  ره  تلع  ناوتیم  هریجنز  نیا  یـسررب  اب  هک  تسا  نیا  لاعفا  تیمها 

یطلخ تالالتخا  وضع ، رد  لالتخا  زورب  هب  اجنآ  زا  لعف و  نآ  لوئسم  مادنا  هب  طوبرم  حاورا  ای  اوق  لالتخا  هب  ناوتیم  لعف  کی  صقن  زا 
لکش 1) . ) تسا هیاپ  نیمه  رب  ناریا  یتنس  بط  رد  نامرد  صیخشت و  ساسا  درب . یپ  نکر  کی  رد  لالتخا  هب  ماجنارس  درف و  یجازم  و 

197 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ریوصت شیامن 

. دوشیم هدرب  یپ  نکر  جازم و  رد  لالتخا  هب  درکلمع ، لعف و  رد  لالتخا  زا  لکش 1 :

للع بابسا و  . 2

هراشا

هجوت عوضوم  ود  تخانـش  هب  نآ  رد  هک  يژولویتا )  ) يرامیب زورب  یگنوگچ  نآ و  رب  رثؤم  لماوع  ناسنا و  ندـب  رد  تارییغت  داجیا  تلع 
. يرامیب ضرم و  داجیا  للع  یتمالس و  ظفح  للع  دوشیم :

. دنشاب صقن  لالتخا و  هنوگره  زا  یلاخ  هتشاد و  ار  دوخ  یعیبط  ریس  لاعفا 259 ] یمامت  هکنآ  ینعی  یتمالس 
لعف و تـالالتخا  يدنبمیـسقت  دـشاب . هتـشادن  حیحـص  درکلمع  ندـب  هدـش و  جراـخ  دوخ  یعیبط  تلاـح  زا  لاـعفا  هک  تسا  یتقو  ضرم 

: دتفایم قافتا  لکش  هس  هب  لعف  ای  درکلمع  رد  لالتخا  درکلمع :
. دریگب تروص  طاسبنا  ضابقنا ، ياج  هب  اًلثم  [ 260 :] لعف رد  رییغت  - 

. سیوارگ ینتسایم  رد  ینالضع  فعض  لثم  دوشیمن ؛ ماجنا  لماک  تروصهب  لعف  لعف : رد  ناصقن  - 
. يزغم هتکس  زا  سپ  تالضع  جلف  لثم  دنکن ؛ هفیظو  ماجنا  وضع  دشاب و  هدش  لالتخا  راچد  اًلماک  وضع  درکلمع  لعف : رد  نالطب  - 

اهيرامیب يدنبمیسقت 

: دنوشیم میسقت  بکرم  درفم و  یلک  هتسد  ود  هب  اهيرامیب 
: دناعون هس  رب  هک  درفم  ياهيرامیب  کی .

جازم  ءوس  عبات  . 1
بیکرت 261] تئیه  ءوس  عبات  . 2

لاصتا  قرفت  عبات  . 3
. دناقوف دراوم  زا  یبیکرت  هک  بکرم  ياهيرامیب  ود .

198 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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درفم ياهيرامیب  يدنبهتسد 

جازم ءوس  عبات  ياهيرامیب  کی .

هراشا

جازم زا  ندـب  لک  اـی  مادـنا  کـی  هک  يروطهب  دـهدیم ؛ خر  جازم  ءوس  عباـت  ضرم  دـشابن ، یعیبط  صخـش  جازم  اـی  وضع  جازم  هاـگره 
. دنوشیم يدنبمیسقت  يدام  هداس و  هتسد  ود  هب  جازم  ءوس  عبات  ياهيرامیب  دوشیم . رود  تسا  بسانم  نآ  يارب  هک  یلدتعم 

زا شیب  يامرـس  ضرعم  رد  صخـش  اًلثم  دـنک ؛ رییغت  ارذـگ  یجراخ و  یتلع  هب  اهمادـنا  لک  ای  وضع  کی  جازم  ینعی  هداس : جازم  ءوس  - 
لاثم زین  باتفآ  يامرگ  زا  یـشان  دردرـس  هداس .) درـس  جازم  ءوس   ) دوش یگدزامرـس  راچد  شندـب  لـک  اـی  وضع  کـی  دریگ و  رارق  دـح 

، یلخاد هنیمز  نتـشادن  لیلد  هب  یجراخ ، هداس  ياهجازم  ءوس  زا  یـضعب  ًالومعم  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  تسا . هداس  جازم  ءوس  زا  يرگید 
. دنوشیم نامرد  رتناسآ 

ای مادنا  کی  جازم  نآ  هجیتن  رد  دزاس و  نوگرگد  ار  ندب  تیفیک  یعیبط  ریغ  روطهب  یطلخ  هک  دوشیم  داجیا  ینامز  يدام : جازم  ءوس  - 
. دوش رییغت  راچد  ندب  لک 

، نیاربانب دنـشاب . بکرم  ای  درفم  بلاغ ، تیفیک  بسحرب  دنناوتیم ، زین  اهجازم  ءوس  دش ، هراشا  لدـتعم  ریغ  ياهجازم  ثحبم  رد  هچنانچ 
رد هک  دوش  میـسقت  رگید  هتـسد  تشه  هب  کـی  ره  بکرم و  اـی  درفم  عون  ود  هب  دـناوتیم  يداـم  اـی  هداـس  ِجازم  ءوس  عاوـنا  زا  مادـک  ره 

. تشاد میهاوخ  جازم  ءوس  عون  عومجم 16 
ریوصت شیامن 

جازم  ءوس  عاونا  يدنب  میسقت  لودج 7 :

ریثأت جازم  رب  تیفیک  ود  ای  کی  اب  دـناوتیم  عون  ود  نیا  زا  مادـکره  دـشاب و  يدام  ای  هداـس  دـناوتیم  جازم  ءوس  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هتکن :
مادک ره  هک  دشاب  هتشاد  ببس  لقا 16  دح  دناوتیم  دردرس ) اًلثم   ) ضرم کی  يرامیب ، للع  بابسا و  يدنبهتـسد  نیرتهداس  رد  دراذگب ،

. دراد ار  دوخ  صاخ  نامرد 
199 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

درفم جازم  ءوس  بابسا 

مرگ  جازم  ءوس  ياهببس  . 1
. دشاب مشخ  لثم  یناسفن  ای  شزرو و  لثم  ینامسج  دناوتیم  رما  نیا  هک  دوشیم  ترارح  بجوم  تکرح  [ 262 :] لدتعم تکرح  - 

یمرگ زورب  ببـس  ترارح  ناقتحا ، لابند  هب  دنامب و  ندب  نورد  ترارح  دوشیم  بجوم  رما  نیا  تاماسم : ندشهتـسب  هدـس و  تنوفع  - 
. دوش

. شتآ ترارح  باتفآ و  یمرگ  دننام  لعفلاب : شخب  یمرگ  لماع  - 
(. یجراخ ای  یلخاد  فرصم   ) مرگ ياهوراد  اهاذغ و  فرصم  دننام  هوقلاب : شخب  یمرگ  لماع  - 

درس جازم  ءوس  ياهببس  . 2
. يزیرغ ترارح  هزادنا  زا  شیب  لیلحت  لیلد  هب  دح : زا  شیب  تکرح  - 
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. دهدیم خر  تکرح  رد  هک  یعیبط  ِلیلحت  مدع  ندب و  رد  درس  داوم  ناقتحا  ترثک و  تلع  هب  دایز : یتکرحیب  - 
. نوخ دیلوت  شهاک  تلع  هب  دح : زا  شیب  يروخمک  - 

. دوشیم يزیرغ  ترارح  ندش  شوماخ  ثعاب  هلئسم  نیا  هدش و  زجاع  یفاضا  ياذغ  مضه  زا  ندب  ترارح  يروخرپ : - 
. دوشیم نآ  لیلحت  ترارح و  راشتنا  ببس  تاماسم : دح  زا  شیب  یگداشگ  - 

. دوشیم يزیرغ  ترارح  ندرک  شوماخ  ببس  ندب ، رد  نآ  عمجت  ندب و  زا  ناخد  راخب و  ندشن  عفد  تاماسم : دح  زا  شیب  ندشهتسب  - 
. خی درس و  بآ  اوه ، يدرس  لثم  لعفلاب : هدننک  درس  لماع  - 

(. یجراخ ای  یلخاد   ) درس ياهوراد  اهاذغ و  فرصم  لثم  هوقلاب : هدننک  درس  لماع  - 
کشخ  جازم  ءوس  ياهببس  . 3

. ضباق ففجم و  ياهبآ  رد  مامحتسا  مرگ و  ياوه  شتآ و  دننام  لعفلاب : یکشخ  اب  ههجاوم  - 
(. فَّفَُجم ياهوراد  ریاس  کمن و  هکرس ، ناجمداب ،  ) هدننککشخ ياهوراد  اهاذغ و  لثم  هوقلاب : هدننک  کشخ  لماع  زا  هدافتسا  - 

200 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دعتـسم ار  صخـش  هدرب و  نیب  زا  ار  ندب  یعیبط  تابوطر  ترارح ، ندرب  الاب  اب  هک  يدح  رد  لادتعا : دح  زا  شیب  تکرح 263 ] ینوزف  - 

. دنک کشخ  ياهيرامیب 
. دوشیم یکشخ  ثعاب  ندب  ياهتبوطر  ینیزگیاج  رد  ناصقن  داجیا  تلع  هب  [ 264] اذغ یمک  يروخمک : - 

رت جازم  ءوس  ياهببس  . 4
هک یـسک  يارب  نوخ و  طـلخ  دـیلوت  شیازفا  بجوم  دراد  ترارح  هزادـنا  هب  شندـب  هک  یـسک  يارب  داـیز  ياذـغ  ندروخ  يروـخرپ : - 

ندـب يرت  شیازفا  بجوم  هدوب و  رت  ود  ره  مغلب  نوخ و  تروص ، ره  رد  دوشیم . مغلب  طلخ  دـیلوت  شیازفا  ثعاـب  دراد  يرتمک  ترارح 
. دنوشیم

. بطرم مامح  لثم  لعفلاب : هدننک  رت  لماع  اب  دروخرب  - 
(. یلخاد ای  یجراخ  فرصم   ) ازتبوطر ياهوراد  اهاذغ و  ندروخ  هزادنا  زا  شیب  لثم  هوقلاب : شخب  تبوطر  لماوع  زا  هدافتسا  - 

. دوشیم تبوطر  عمجت  ببس  یکرحتیب  ندب و  ياهتبوطر  لیلحت  ثعاب  تکرح  دایز : یتکرحیب  - 
. تاللحم ای  اههدنرب  لیلحت  زا  ندرکن  هدافتسا  - 

. دباییم شیازفا  ندب  رد  يرت  اهتبوطر ، ندشن  عفد  ببس  هب  یعیبط : غارفتسا  ندرکن  زورب  - 
(. ففجم  ) هدننککشخ طلخ  غارفتسا  ای  نداد  تسد  زا  - 

دوش تقد  هچنانچ  دوشن . رت  جازم  ءوس  ياهيرامیب  راچد  هک  دـشیدنیب  يریبادـت  دـنکیم ، یگدـنز  بوطرم  قطاـنم  رد  یـسک  رگا  هتکن :
رد ای  دنروخیم  ریـس  اب  ار  تسام  روشک  لامـش  رد  اًلثم  دروخیم ؛ مشچ  هب  نایناریا  گنهرف  بادآ و  رد  یتشادهب  تاروتـسد  نیا  ًالومعم 
اب تسام  ندروخ  دـننکیم ؛ لیدـعت  ار  دوخ  ياذـغ  جازم  تسا  مدرم  سرتسد  رد  هک  یـشخب  یمرگ  ياهیکاروخ  هب  هتـسب  قطاـنم  ریاـس 

هحصلا ظفح  شخب  رد  هک  تسا  ناریا  رد  یتمالس  ظفح  گنهرف  زا  ییاههنومن  هنوپ و ...  نشیوآ ، عانعن ، ریسوم ، ریس ، شمـشک ، ودرگ ،
. دش دهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد  رتشیب 

201 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

بیکرت تئیه  ءوس  عبات  ياهيرامیب  ود .
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(. لودج 8  ) دیآیم دوجو  هب  لالتخا  اضعا  يرهاظ  لکش  رد  اهيرامیب  زا  هتسد  نیا  رد 
ریوصت شیامن 

بیکرت  تئیه  ءوس  عبات  يرامیب  عاونا  يدنبمیسقت  لودج 8 :

لاصتا قرفت  عبات  ياهيرامیب  هس .

وـضع  ) ناوختـسا یگتـسکش  دننام  دورب ، نیب  زا  ندب  بکرم  ای  درفم  ياهمادنا  یعیبط  ياهدـنویپ  هک  دـنیآیم  شیپ  یتقو  اهيرامیب  نیا 
(. بکرم وضع   ) تشگنا عطق  ای  درفم )

یتمالس ظفح  بابسا 

( هیرورض ۀّتِس   ) ملاس یگدنز  يارب  يرورض  لصا  شش 

هراشا

رامیب دننام  زین ، ندنام  ملاس  تسا . کشزپ  مود  هفیظو  يرامیب  نامرد  هدوب و  تیمها  لوا  هجرد  رد  یتسردـنت  ظفح  ناریا  یتنـس  بط  رد 
يرورض لصا  شش   ) للع زا  هتـسد  نیا  هب  ناریا  یتنـس  بط  ياههزومآ  رد  درک . هجوت  اهنآ  هب  دیاب  هک  تسا  یلماوع  للع و  هجیتن  ندش ،

نیا ریغ  رد  دنوشیم و  هحـصلا ) ظفح   ) یتمالـس ظفح  بجوم  دنـشاب  هتـشاد  لادـتعا  تلاح  لوصا  نیا  رگا  تسا . هدـش  هتخادرپ  مهم ) و 
[265 .] دوشیم مهارف  اهيرامیب  زورب  هنیمز  تروص 

ار نآ  نابیبط  تسا و  عون  شش  يرامیب  یتسردنت و  بابسا  : » تسا هدروآ  هیرورـض  هتـس  هرابرد  ییالع  یفخ  رد  یناجرج  لیعامـسا  دیس 
[266 .«] یناسفن ضارعا  ناقتحا و  غارفتسا و  بارش ، ماعط و  يرادیب ، باوخ و  نوکس ، تکرح و  تساوه ، نآ  دنیوگ و  هتّسلا  بابسا 

202 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

اوه لوا : لصا 

حور بلق و  رد  یمهم  ریثأـت  اوه  دنتـشاد . هجوت  یتمالـس  ظـفح  رد  ملاـس  ياوه  شقن  هب  دـندوب و  لـئاق  یـصاخ  شزرا  اوه  يارب  اـمکح 
. دراد ریثأت  یندب  تاکرح  لاعفا و  همه  رب  اوه  رگید  ترابع  هب  دراذگیم . رثایعیبط  یناسفن و  حور  رب  دوخ  حور  نیا  دراد و  یناویح 

اوه یگدولآ  نینچمه  نوگانوگ و  لوصف  زور ، یط  اوه  هجرد  رییغت  اـسبهچ  تسا . یگدـنز  لـحم  اـیفارغج و  لوصف ، عباـت  اوه  تیعـضو 
شقن يرامیب  یتمالـس و  ندب و  ترارح  ظفح  رد  ییاوه  بآ و  نوگانوگ  طیارـش  رد  صاخ  لئاسم  تیاعر  دـنزب . مه  هب  ار  ندـب  لداعت 

. دراد

نوکس تکرح و  مود : لصا 

تسام  مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 
ای يدارا و  تاـکرح  ياراد  اـی  هظحل  ره  رد  ناـسنا  تسا  یگدـنز  تـکرح  تـکرح و  یگدـنز  میریگن 267 ] مارآ  هک  مینآ  هـب  هدـنز  اـم 

دنهدیم و شیازفا  ار  ترارح  تاکرح  یمامت  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  تایح  تاکرح ، نیا  نودـب  تسا و  يدارا  ریغ  تاکرح 
مهارف ار  يدعب  تاکرح  يارب  مزال  ياوق  دنادرگیمزاب و  ار  ندب  ياهتبوطر  تحارتسا ، دندرگیم و  ندـب  ياهتبوطر  شهاک  بجوم 
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. ددرگیم یجیردت  گرم  راچد  رـشب  ندرک  انـش  نتفگ و  نخـس  ندیود ، نتفر ، هار  دننام  يدارا  ياهتیلاعف  تکرح و  نودـب  دروآیم .
: دیامرفیم میرک  نآرق 

دنوادـخ ياـهيزور  زا  دـیورب و  هار  نیمز ) ياهيدـنلب  یتسپ و   ) نآ ياـههناش  رب  [ ... 268 [؛...  ِِهقْزِر ْنِم  اوـُلُک  َو  اَـهبِکاَنَم  ِیف  اوُْشماَـف  ... 
 .... دیروخب

داـجیا اـب  دوـش  رارکت  رگا  صوـصخ  هب  زین  هزادـنا  زا  شیب  تکرح  هتبلا  تسا . اـهيرامیب  زا  يرایـسب  زاـسهنیمز  تیلاـعف  نودـب  ندروـخ 
هب یتوافتم  زاین  فلتخم  دارفا  دـیامنیم . يوادوس  ياـهيرامیب  دعتـسم  یکـشخ و  يدرـس و  راـچد  ار  درف  ناـمز  یط  رد  داـیز و  ترارح 

رتهب جازم  يوارفص  دارفا  تسا . يرورـض  درف  یجازم  تیعـضو  هب  هجوت  اب  نوکـس  تکرح و  لداعت  تیاعر  دنراد و  تحارتسا  تیلاعف و 
دننک یعس  اهیمغلب  دنیامنن و  شومارف  ار  یفاک  تحارتسا  دننک و  تیلاعف  رتمک  تسا 

203 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تکرح اـهيوادوس  يارب  دـیامنیم . رود  اـهنآ  زا  ار  یلبنت  تسا و  بوخ  تاـکرح  اـهيومد  يارب  دنـشاب . هتـشاد  مظنم  رتـشیب و  تیلاـعف 

. تسا بسانم  لدتعم 

يرادیب باوخ و  موس : لصا 

مه هب  دوـشیم . هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  رتـمک  هزورما  یلو  دراد ، تیمها  اـهيرامیب  ناـمرد  یتمالـس و  ظـفح  رد  يرادـیب  باوـخ و  لداـعت 
عفد زاس ، تخوس و  مضه ، لماش  یعیبط  ياهورین  یمامت  باوخ  تسا . نوگانوگ  ياهيرامیب  زاسهنیمز  يرادیب  باوخ و  لداعت  ندروخ 

ندـنادرگزاب بجوم  لـک  رد  هدـیدهمدص و  ياـهتفاب  میمرت  اهمادـنا ، ياوق  دـیدجت  ثعاـب  دـنکیم و  تیوقت  ار  يزغم  ياوـق  موـمس و 
زا لبق  تعاس  هس  مکتسد  ماـش  فرـص  تسا  مزـال  تسا . رحـس  اـت  بش  هد  تعاـس  زا  باوخ  ناـمز  نیرتهب  دوشیم . ندـب  هب  یتمـالس 

. دورب هار  ماش  زا  سپ  هقیقد  یس  ات  هدزناپ  نیب  درف  دشاب و  باوخ 
باوخ دوشیم . نیمأت  هرابود  رتمک  باوخ  اب  يوارفـص  يوادوس و  دارفا  يژرنا  اما  تسا ، رتشیب  جازم  يومد  یمغلب و  دارفا  باوخ  ًالومعم 
یمغلب صخش  سکع ، رب  دنکیم . کمک  ندب  ترارح  شهاک  هب  تبوطر ، يدرس و  داجیا  تلع  هب  يوارفـص ، صخـش  ندب  رد  ینالوط 

. دوشیم مغلب  طلخ  شیازفا  راچد  ینالوط  باوخ  اب 
باوخ دباییم ، شهاک  یجازم  تبوطر  هک  نس  شیازفا  اب  جیردت و  هب  دنراد و  يرتشیب  تبوطر  اریز  دـنباوخیم ؛ رتشیب  ًالومعم  ناکدوک 

. دوشیم رتمک 
تمسق هجوتم  نوخ  هجیتن  رد  دنکیم ؛ مرگ  ار  نطاب  یلو  درس  اررهاظ  باوخ  هکیلاحرد  دنکیم ؛ درـس  ار  نطاب  مرگ و  ار  رهاظ  يرادیب 

، دباوخب هزادنا  زا  شیب  یـسک  رگا  دوشیم . ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  بذج ، مضه و  دننام  شراوگ ، هاگتـسد  لامعا  دوشیم و  ندـب  یلخاد 
دایز وا  رد  یمغلب  یلصفم و  ياهيرامیب  درس و  شجازم  دنکیم ، تفا  شاهظفاح  دوشیم ، فعض  راچد  لتخم و  شلامعا  یخرب  مکمک 

. دوشیم
شیازفا يرامیب ، تدـش  بجوم  تسین و  هدیدنـسپ  یمغلب  جازم  تسردان  درکلمع  اب  یلـصفم  ناراـمیب  يارب  زور  باوخ  يدربراـک : هتکن 

. تسین بسانم  يوارفص  جازم  ءوس  اب  یبصع  نارامیب  يارب  هنابش  يرادیب  نینچمه  دوشیم . بذاک  ياهتشا  نزو و 

اهیندیماشآ اهیندروخ و  مراهچ : لصا 

رگیدکی اب  اهناسنا  ناریا ، یتنس  بط  رظن  زا  دراد . یصاخ  تیمها  ناسنا  یتمالس  ظفح  رد  اذغ 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


204 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
اذـغ و وا  يراتخاس  تاصخـشم  هب  هجوت  صخـش و  جازم  تخانـش  اب  کـشزپ  تسا  مزـال  نیارباـنب ، دـنراد . يراـتخاس  یجازم و  تواـفت 

تیفیک هب  هجوت  اب  ینعی  دراذـگیم ؛ رثا  ندـب  ياضعا  رب  زین  تسا و  ندـب  زاسوتخوس  یفرـصم  هدام  اذـغ  دـنک . زیوجت  بسانم  ییوراد 
نب دمحم  دهنیم . ریثأت  صخـش  ناور  مسج و  رب  دراذگیم و  ياج  هب  دوخ  زا  رابنایز  ای  دیفم  راثآ  ندـب  ياضعا  نینچمه  دوخ و  یجازم 

[269 .] تسا هتسنادیم  ییاذغ  میژر  زیوجت  ای  حالصا  ار  نارامیب  يارب  ینامرد  ریبدت  نیلوا  يزار  يایرکز 
ناوتیم ار  ندروخ  اذغ  یلو  تسا ؛ درف  تساوخ  هدارا و  زا  جراخ  اوه ، یگدولآ  امد و  یلصف  تارییغت  دننام  یگدنز ، طیارش  زا  يرایـسب 

ار شور  نیا  دنک . انـشآ  نآ  اب  ار  دوخ  نارامیب  دیاب  کشزپ  هک  تسا  یتمالـس  مهم  رازبا  حیحـص  هیذغت  شزومآ  درک . يزیرهمانرب  اًلماک 
. تسین هجاوم  یصاخ  لکشم  اب  زین  ییارجا  رظن  زا  تسا و  ریذپكرد  مدرم  يارب  داد و  شزومآ  ناوتیم  یتحار  هب 

لفلف لسع و  امرخ ، دـننام  اـهیکاروخ  یخرب  ارچ  هک  هراـبنیارد  اـهورا : اهاذـغ و د  يدرـس  یمرگ و  تلع  هراـبرد  فلتخم  ياـهيروئت 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  یتوافتم  ياههیرظن  دنکیم  داجیا  يدرس  ندب  رد  رگید  یضعب  یمرگ و 

تیلاعف درـس  داوم  و  کیتاپمـس ، هکبـش  تیلاعف  مرگ  داوم  دزادرپیم . تیلاعف  هب  ندـب  هب  ییاذـغ  داوم  دورو  اب  یبصع  راـکدوخ  هکبـش  - 
. دهدیم شیازفا  ار  کیتاپمساراپ  هکبش 

شیازفا ار  نیـسکوریت  حشرت  دیئوریت و  هدغ  تیلاعف  مرگ  داوم  دـنکیم . رثأتم  ار  زیرنورد  ددـغ  متـسیس  ندـب  هب  دورو  اب  ییاذـغ  داوم  - 
دهدیم و شهاک  ار  نیـسکوریت  حشرت  دیئوریت و  تیلاعف  درـس  داوم  دوریم . الاب  يژرنا  دیلوت  هیاپ و  زاس  تخوس و  هجیتن  رد  دـهدیم و 

. دوشیم مک  يژرنا  دیلوت  هیاپ و  زاس  تخوس و 
یبصع هکبش  يرسارس  تیلاعف  حطس  هک  يداوم  دنریذپیم . ریثأت  زیرنورد  ددغ  راکدوخ و  يدارا و  یبصع  هکبش  ندب  هب  اذغ  دورو  اب  - 

. دنوشیم هدیمان  درس  دنهدیم ، شهاک  ار  نآ  تیلاعف  هک  يداوم  مرگ و  دنربیم  الاب  ار  زیرنورد  ددغ  و 
داوم نیا  دنهدیم . شیازفا  ار  یشراوگ  ياهمیزنآ  دیلوت  ندب  هب  دورو  اب  اهاذغ  زا  یخرب  - 

205 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
زیرنورد ددغ  باصعا و  هکبش  ریثأت  یپ  رد  نآ  حشرت  یـشراوگ و  ياهمیزنآ  دیلوت  اریز  تسا ؛ موس  هیرظن  زا  یئزج  هیرظن  نیا  دنامرگ .

[270 .] دوشیم ماجنا 
هیذغت  تاحالطصا 

. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  لودج 9  رد  هک  دناهدرک  میسقت  هتسد  هدجه  هب  ار  اهاذغ  يدامتم ، ياهنرق  هبرجت  رب  انب  ناریا ، یتنس  بط  رد 
هدننک ریبدت  ياوق  دننکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  اهمادنا  دوشیم ، مضه  تعرـس  هب  دنکیم  رثا  نآ  يور  ندب  یتقو  هک  تسا  ییاذـغ  فیطل :

يدارفا ای  دناهتفای  دوبهب  يرامیب  زا  هزات  هک  تسا  بسانم  يدارفا  يارب  اهاذغ  زا  هتسد  نیا  دنکیم . فرـصم  هدامآ  ار  نآ  تعرـس  هب  ندب 
. یلسع غرم  مخت  هدرز  دننام  دوش ؛ عمج  ناشندب  رد  دیاز  داوم  دیابن  دنراد و  رایسب  ینهذ  تیلاعف  هک 

ات دشکب  رایسب  تمحز  دیاب  نآ  زا  هدافتسا  مضه و  يارب  تعیبط  ياوق  هک  تسا  ییاذغ  هدرـشف  مهرد  ای  فیثک  ياذغ  فثاکتم :)  ) فیثک
ياهراک ای  رایسب  تیلاعف  هک  يدارفا  يارب  اهاذغ  زا  هتـسد  نیا  تسا . دایز  مه  نآ  دیاز  داوم  رگید  فرط  زا  دوش . اهمادنا  فرـصم  هدامآ 

. هلاسوگ تشوگ  دننام  تسا ؛ بسانم  ناراکشزرو ، نازرواشک و  دننام  دنراد ، یندب  راوشد 
. تسا بسانم  طسوتم  تیلاعف  لدتعم و  جازم  اب  دارفا  يارب  لدتعم  ياذغ  لدتعم :

، مغلب نوخ ، نازیم  ینعی  دوشیم ؛ داجیا  حلاص  لداعتم و  طالخا  اهنآ  مضه  زا  هک  تسا  ییاهاذـغ  بوخ :) سومیک  ای   ) سومیکلا حـلاص 
. دهدیمن رییغت  دایز  ار  درف  جازم  تسا و  بسانتم  دوشیم  داجیا  اهنآ  زا  هک  ییادوس  ارفص و 
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ررکم دایز و  ریداقم  رگا  دوشیم . دیلوت  حلاصان  لدتعم و  ریغ  طالخا  اهنآ  مضه  زا  هک  تسا  ییاهاذغ  دب :) سومیک  ای   ) سومیکلا دساف 
. هدشن ریمخت  نان  رینپ و  کشک ، چراق ، سابلاک ، سیسوس ، دننام  دنکیم ؛ داجیا  يرامیب  دوش ، هدافتسا  اهاذغ  نیا  زا 

زا ینالوط  تدم  ار  اهمادنا  ندب و  دنکیم و  دیلوت  رایـسب  توق  مضه  تروص  رد  داجیا و  طلخ  ياهدـمع  ریداقم  هک  ییاذـغ  اذـغلا : ریثک 
. هرب تشوگ  یلسع و  غرم  مخت  هدرز  دننام  دنکیم ؛ زاینیب  ددجم  ياذغ  فرص 

. وهاک دننام  تسا ؛ مکش  ندرک  رپ  هیام  رتشیب  دنکیم و  دیلوت  يرتمک  توق  هک  ییاذغ  اذغلا : لیلق 

206 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دننکیم دیلوت  مک  ای  دایز  يژرنا  هک  تسا  ییاهیکاروخ  ینایم  دح  اذغلا : طسوتم 

ریوصت شیامن 
ناریا  یتنس  بط  هاگدید  زا  اذغ  هناگ  هدجه  ماسقا  لودج 9 :

. دراد یـصاخ  تیفیک  هزم  ره  ًالومعم  تساهاذـغ . هزم  هب  هجوت  ناریا  یتنـس  بط  ساسا  رب  هیذـغت  رد  مهم  تاکن  زا  یکی  مهم . هزم  شش 
لودج 10) )

ریوصت شیامن 
نآ  تیفیک  اب  اذغ  هزم  طابترا  لودج 10 :

207 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هچره دنهدیم و  شیازفا  ار  یکـشخ  يدرـس و  ندب ، هب  دورو  زا  سپ  هکرـس ، قامـس و  ومیلبآ ، هروغبآ ، دننام  شرت  ياهیکاروخ  شرت :
رابنایز ریثأت  یبصع  یـسفنت و  هاگتـسد  رب  داوم  نیا  ندروخ  رد  طارفا  دننکیم . داجیا  يرتشیب  یکـشخ  يدرـس و  دشاب  رتشیب  اهنآ  یـشرت 

. دننیبیم همدص  اهنآ  فرصم  زا  يوادوس  دارفا  دوشیم و  هفرس  دیدشت  ثعاب  دراد و 
اما دنهدیم ؛ شیازفا  ار  يزیرنوخ  ناکما  دننکیم و  قیقر  ار  نوخ  دنهدیم ، شیازفا  ار  ندب  یکـشخ  یمرگ و  خلت ، ياهیکاروخ  خلت :

. دننکیم كاپ  یمغلب  جزل و  دیاز ، داوم  زا  ار  شراوگ  هاگتسد 
. دنوشیم بوسحم  یلصا  ياهاذغ  ءزج  بسانم ، نان  تشوگ و  زا  سپ  دنرت و  مرگ و  نیریش  ياهیکاروخ  نیریش :

دربیم نیب  زا  ار  مغلب  داوم  نیا  هزادنا  هب  فرصم  تسا . اهیکاروخ  نیا  دمآرس  ماعط  کمن  دناکشخ . مرگ و  روش ، ياهیکاروخ  روش :
. دهدیم شیازفا  ار  اهتشا  و 

کیرحت راثآ  جازمیوارفص  دارفا  رب  اما  تسا ، بسانم  یمغلب  دارفا  يارب  اهنآ  هاگهگ  فرـصم  دناکشخ و  مرگ و  دنت  ياهیکاروخ  دنت :
. دراد هدننک 

. دهدیم شهاک  ار  اضعا  ناوت  ندب و  توق  اهنآ  هزادنا  زا  شیب  فرصم  دنرت و  درس و  هزمیب  ياهیکاروخ  هزمیب :
تایـصوصخ اب  بسانتم  درف  ییاذـغ  میژر  دـیاب  نیاربانب ، دراد . یـصاخ  جازم  لـصف  ره  نوگاـنوگ : ياـهلصف  رد  ییاذـغ  میژر  تواـفت 

. دروخن مه  هب  یجازم  لداعت  ات  دبای  رییغت  یلصف 
هیـصوت هناودـنه  رینپ و  رایخ ، تسام و  دـننام  شخبتبوطر  شخبيدرـس و  ياهاذـغ  ندروخ  ناتـسبات ، صوصخ  هب  مرگ ، ياهلصف  رد 
ياهاذـغ هارمه  قدـنف  ماداب و  لـسع ، هرک ، دـننام  شخب  یمرگ  ياهاذـغ  ندروخ  ناتـسمز ، صوصخ  هب  درـس ، ياـهلصف  رد  دوشیم و 

. دوشیم هیصوت  یلصا 
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سابتحا غارفتسا و  مجنپ : لصا 

ینعی غارفتسا  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ یعیبط  ریغ  لداعتمان و  داوم  زا  ندب  هیلخت  ینعم  هب  بط  رد  تغارف و  هشیر  زا  يزاسكاپ )  ) غارفتسا
داجیا ندـب  رد  زور  ره  دـیاز  داوم  نیا  دوشیم . داجیا  زاـس  تخوس و  مضه و  لـحارم  زا  کـی  ره  رد  هک  يدـیاز  داوم  مومـس و  ندودز 

اما دروخب ، اذغ  یفاک  هزادنا  هب  يدرف  رگا  دنوش . عفد  ندب  یعیبط  یجورخ  ياههار  زا  تسا  مزال  دوشیم و 
208 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

نیا دـنکیم . لکـشم  راچد  ار  درف  نآ ، سکع  هکنانچ  دـش ؛ دـهاوخ  لکـشم  راچد  دوز  ای  رید  دـشاب  هتـشادن  یفاک  قیرعت  اـی  راردا  عفد ،
( ِیق  ) ندـب شنکاو  نیا  هب  اـمکح  تسا . تواـفتم  ناـهد ) قـیرط  زا  هدـعم  رد  دوـجوم  ياذـغ  جورخ   ) غارفتـسا يزورما  ینعم  اـب  موـهفم 

. دنتفگیم
هدیدپ ود  دوشیم . هتفگ  یعیبط  ریغ  لداعتمان و  داوم  زا  ندب  هیلخت  هب  غارفتـسا  و  ندب ، زاین  دح  رد  يرورـض  داوم  نتـشادهگن  هب  سابتحا 
بجوم یعیبط  تروصهب  ندب  هدننک  ریبدـت  هوق  یهاگ  تسا . ناسنا  یتمالـس  نماض  اهنآ  درکلمع  لداعت  دـنداضتم و  غارفتـسا  سابتحا و 

. دنکیم دایز  ای  مک  ار  راردا  مجح  یهاگ  ای  دنکیم  عفد  شراوگ  هاگتسد  قیرط  زا  ار  دیاز  داوم  دوشیم و  لاهسا 
، قرع راردا ، عوفدـم ، هیر ، مدزاـب و  قیرط  زا  یمـس  داوم  عفد  دـننام  یعیبط  يزاـسكاپ  یناـمرد . یعیبط و  تسا : عون  ود  رب  يزاـسكاپ 

داوم عفد  تسا . ینم  عفد  نژاو و  تاحشرت  مشچ ، هشوگ  رد  تاحشرت  یهاگحبص  ندش  عمج  داب ، عفد  هکـسکس ، هسطع ، هناهام ، تداع 
. دماجنیب يرامیب  هب  تسا  نکمم  مادک  ره  شهاک  شیازفا و  تروص  رد  دشاب . لداعتم  هزادنا  هب  دیاب  اههار  نیا  زا  یمس 

یعـس ندـب  تروص  نیا  رد  دوش ؛ عمج  ندـب  رد  هزادـنا  زا  شیب  دـیاز  داوم  هک  دـتفایم  قاـفتا  یتـقو  یعیبـط  ياـهيزاسكاپ  رگید  عون 
. دوشیم ماجنا  ینیب  شزیر  بآ  بت و  ای  هفرـس  ینیب ، زا  يزیرنوخ  لاهـسا ، قیرط  زا  عفد  نیا  دنک . عفد  ار  دـیاز  داوم  یقیرط  هب  دـنکیم 

لداعت ظفح  يارب  شالت  لاح  رد  ندب  دراوم  نیا  رد  تسا . دودحم  نآ  تدم  فیفخ و  مئالع  ًالومعم  یعیبط  ياهغارفتـسا  زا  عون  نیا  رد 
یعیبط عافد  هب  ات  دنهد  تصرف  ندـب  یعیبط  ياوق  هب  دـیاب  دـیاین ، شیپ  یلکـشم  هک  دـنابقارم  هکنیا  نمـض  کشزپ ، درف و  تسا و  دوخ 

. دزادرپب دوخ 
دنوش هریخذ  ندب  رد  مومـس  دـیاز و  داوم  رگا  دروم  نیا  رد  ینامرد .) يزاسكاپ   ) دوشیم ماجنا  کشزپ  کمک  هب  يزاسكاپ  مود  عون 
داجیا دـننام  يزاسكاپ  ياهشور  زا  یکی  زا  يو  دـشاب ، زاین  بیبط  کمک  هب  دـنک و  عفد  ار  نآ  تسا  مزـال  هک  روطنآ  دـناوتن  ندـب  و 

. دریگیم کمک  تماجح  ای  دصف  راردا ، شیازفا  قیرعت ، لاهسا ،
صاخ طیارش  تیاعر  اب  صاخ و  ياهوراد  زا  هدافتسا  اب  شور  نیا  تساههدور . قیرط  زا  شراوگ  هاگتسد  یلک  يزاسكاپ  یعون  لاهسا 
ندـب يزاسكاپ  رد  مه  لاهـسا  دراد و  ياهدـمع  شقن  اهنآ  نامرد  اهيرامیب و  داجیا  رد  شراوگ  هاگتـسد  دوریم . راکب  درف  يراـمیب و 

. دراد یمهم  ریثأت 
نیمه  هرابرد  هک  ینیلاب  ياهعلاطم  رد  اًلثم  دننکیم ؛ دییأت  ار  بلطم  نیمه  زین  دیدج  تاقیقحت 

209 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
زا هدافتـسا  تلع  هب  هک  ار ، یبرچ  رد  لولحم  صاخ  ینوخ  مومـس  نازیم  دندرک و  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  دارفا  تسا  هدـش  ماجنا  عوضوم 
اب زور  دنچ  ار  لوا  هورگ  دنتفرگ . هزادنا  دباییم ، شیازفا  ناسنا  ندب  رد  سپس  تعیبط و  رد  زورهبزور  اهشکهرشح  يزرواشک و  مومس 

هورگ ود  ره  رد  ار  ینوـخ  مومــس  حطــس  رگید  راـب  دـندرک . تـبقارم  طـقف  مود  هورگ  زا  دــندرک و  ناـمرد  بساـنم  لهــسم  ياـهوراد 
ار ندب  رد  هتفای  عمجت  مومس  نازیم  ناوتیم  بیبط  زیوجت  هب  بسانم  لاهـسا  داجیا  اب  هک  داد  ناشن  قیقحت  نیا  هجیتن  دندرک . يریگهزادنا 
. تسا یبرچ  رد  لولحم  مومس  عفد  رد  بسانم  لهسم  زا  حیحص  هدافتسا  شراوگ و  هاگتسد  تیمها  رگنایب  هعلاطم  نیا  [ 271 .] داد شهاک 
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يارب اهکیتویب  یتنآ  اهنومروه و  زا  هدافتسا  دوش . ندب  دراو  يرتشیب  مومس  زورهبزور  هک  هدش  بجوم  دیدج  یگدنز  کبس  هنافـسأتم 
تـشادرب يارب  يزرواـشک  ياـهدوک  مومـس و  زا  هدافتـسا  دوشیم ، دراو  ناـنآ  ریـش  تشوگ و  رد  هک  تاـناویح  رتعیرـس  رتـشیب و  دـشر 

زا هدافتسا  ییاذغ ، عیانـص  رد  نوگانوگ  ياهمعط  اهگنر و  زا  هدافتـسا  دزیمآیم ، مهرد  يزرواشک  ياههدروآرف  اب  هک  رتشیب ، لوصحم 
زا یمیظع  مجح  هریغ  رزیرف و  رفورکیام ، زا  هدافتـسا  تدمزارد ، يراگدـنام  يارب  اهتوپمک  اهورـسنک و  رد  ییایمیـش  هدـنرادهگن  داوم 

هلمج زا  اهيرامیب  زورب  رد  یمهم  شقن  اهنآ  يرادهگن  تخپ و  هقیرط  هیذغا ، عون  دنکیم . ندب  دراو  ار  هتخانـشان  هدشهتخانـش و  مومس 
[272 .] دراد ناطرس 

نامزمه ًالومعم  هک  اهتنس ، نآ  زا  یکی  دنتشاد . ییابیز  لوقعم و  ياهتنـس  تسا ، تعیبط  یناکت  هناخ  لصف  هک  راهب ، لصف  رد  نایناریا 
؛ تفرگیم ماجنا  هنیزه  مک  هداس و  ياهشور  اب  هک  دوب  ندـب  زا  ییادزمس  دـشیم ، ماجنا  تسیز  طیحم  لزنم و  تفاظن  یناکت و  هناخ  اب 

(. ولآ ای  انس  گرب  يرادقم  اب  هارمه  يراهب  ياهيزبس  اب  شآ  ای  تسام  هایس و  هلیله   ) هداس ياهلهسم  زا  هدافتسا  دننام 

یناور یحور و  تالاح  مشش : لصا 

. دـنراذگیم ریثأت  لاعفا  اوق و  رد  تعرـس  هباریز  دـنراد ؛ ار  شقن  نیرتمهم  يرامیب  نامرد  یتمالـس و  ظـفح  رد  یناور  یحور و  تـالاح 
هیبطلا و ضارغا  رد  یناجرج  لیعامسا  دیس  میکح 

210 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
: تسا هدروآ  هرابنیارد  هیئالعلا  ثحابملا 

ار کی  ره  و  قیقد )  ) کیراب ياهملع  مهم ، ياهراک  ياههشیدنا  یلجخ ، سرت ، ینمیا ، تذل ، مشخ ، مغ ، تسا و  يداش  یناسفن  ضارعا 
يدوز نادب  بابسا  رگید  بارش و  ماعط و  هکنآ  رهب  زا  نآ ، ریغ  و  یندیشون )  ) بارش ماعط و  رثا  زا  نوزف  تسارهاظ ، يرثا  مدرم  نت  ردنا 

درذگب وا  رطاخ  رب  هک  هشیدـنا  ای  دونـشب  مدرم  هک  شوخان  ای  شوخ و  يزیچ  ای  ینخـس  رثا  هک  ینیبن  دـنک ؛ یناسفن  ضارعا  هک  دـنکن  رثا 
رثا هک  تسا  نآ  ناـشن  لاـح  نیا  ددرگب و  لاـح  ردـنا  مدرم  زاوآ  تکرح و  دـیآ و  دـیدپ  وا  يور  گـنر  رب  تلهم  چـیهیب  دوز  هنوـگچ 

. تساهببس رگید  رثا  زا  رتيوق  یناسفن  ضارعا 
. تسا هدـش  نایب  کـی  ره  تیفیک  مهم و  یناور  تلاـح  شـش  ( 11  ) لودـج رد  دریذـپیم . ریثأت  یناور  تالاح  زا  تدـش  هب  ناـسنا  جازم 

لخاد هـب  هراـبکی  ار  ترارح  سرت ، دـناریم . نوریب  مـکمک  ار  ترارح  تذــل ، هکیلاـحرد  دــناریم ؛ نوریب  هراـبکی  ار  ترارح  بـضغ 
. دوشیم ییادوس  ياهيرامیب  بجوم  تدم  زارد  رد  دناریم و  لخاد  هب  مکمک  ار  ترارح  هودنا  اما  دوشیم ،) دیفس  هرهچ   ) دناریم

ریوصت شیامن 
یناور  تالاح  تیفیک  لودج 11 :

ضرعم رد  وا  یتمالس  تسا  درسنوخ  یلیخ  سکع  رب  ای  دوشیم  ینابصع  دوز  اما  دنکیم ، تیاعر  ار  هیرورض  هتس  دراوم  ریاس  هک  یسک 
تارـضم عفانم و  کشزپ  دیاب  نینچمه  تسا . مهم  رایـسب  تاقافتا  اب  ههجاوم  رد  ینالقع  شنکاو  یناسفن و  تالاح  رب  طلـست  تسا . رطخ 

طارقب دنادرگزاب . درف  هبار  تمالـس  دنک و  هزرابم  اهيرامیب  اب  دـناوتب  ات  دسانـشب  ار  مشخ ) سرت و  يداش ، مغ ،  ) یناور یحور و  تالاح 
یتحار  هب  تسا ، كانرطخ  اهنآ  طیارش  هچرگا  نارامیب ، یخرب  دیوگیم : زین 

[273 .] دنروآیم تسد  هب  کشزپ  ینابرهم  رب  هیکت  اب  ار  دوخ  یتمالس 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


211 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
فطاوع راهم  دوبهب و  هنیمز  درک و  یبایزرا  ینیبشیپ و  دارفا  يور  ار  تالاح  نیا  ریثأت  ناوتیم  یناور  تالاح  تیفیک  جازم و  تخانش  اب 

یتح دنکیم و  دیدشت  ار  وا  مئالع  متام  هودنا و  دراد  کشخ ) درـس و   ) يوادوس جازم  هک  یـصخش  اًلثم  درک ؛ مهارف  ار  یناور  تالاح  و 
تسا و بسانم  دـشاب  هارمه  ینارگن  ناجیه و  یمک  اب  هک  ییاهراتفر  صخـش  نیا  يارب  سکعرب ، دربب . يرامیب  دحرـس  ات  ار  وا  دـناوتیم 

یعس دیاب  تسا  کشخ ) مرگ و   ) يوارفص هک  یصخش  ای  دنهد ؛ رارق  بسانم  تالاح  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  یهاگ  دارفا  نیا  تسا  مزال 
. دنک راهم  ار  دوخ  فطاوع  ناکما  دح  ات  دوش و  مشخ  ای  ناجیه  راچد  هک  دریگب  رارق  یطیارش  رد  رتمک  دنک 

یناوارف تاقیقحت  هدش و  بلج  ندب  ياضعا  مسج و  رد  فطاوع  یناور و  تالاح  مهم  شقن  هب  یکشزپ  يایند  نادنمشیدنا  هجوت  هزورما 
[275 .] تسا ماجنا  لاح  رد  ندب  یعافد  یبصع و  متسیس  رب  یناور  تالاح  شقن  و  يژولونومیا 274 ] ورونوکیسپ  هنیمز  رد 

. دراذگ ریثأت  نمزم  ياهيرامیب  زا  يرایسب  دنور  رب  دهد و  شیازفا  ار  ینمیا  ياهلولس  عافد  اسبهچ  یناور  یحور - تالاح  بسانم  رییغت 
تاکرح دراد . رارق  قامعا  رد  نآ  مظعا  تمـسق  دوشیم و  هدـید  نآ  زا  یکچوک  رایـسب  تمـسق  هک  تسا  یخی  هوک  دـننام  ناـسنا  ناور 

. دوشیم يرهاظ  تمسق  تاکرحت  بجوم  قیمع  تمسق 

مئالع لیالد و  . 3

هراشا

اهجازم و تخانـش  هب  ناوتیم  اهنآ  کمک  اـب  هک  دزادرپیم  یـسانشهناشن )  ) مئـالع لـیالد و  هراـبرد  ثحب  هب  يرظن  بط  هخاـش  نیموس 
مئالع لیالد و  [ 276 .] یسانشراردا یسانشضبن و  طالخا ، هبلغ  یجازم و  ياههناشن  دننام  يژولومیس ؛)  ) تفای تسد  اهيرامیب  نینچمه 

. دنـشاب نآ  زورب  یهگآشیپ  ای  يرامیب  کی  عوقو  رگنایامن  اسبهچ  اههناشن  نیا  دزادرپیم . ندب  يرامیب  یتمالـس و  ياههناشن  یـسررب  هب 
يرورـض مئالع  هعومجم  نتفرگ  رظن  رد  حیحـص ، هجیتن  هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  تخانـش . ار  دارفا  جازم  ناوتیم  مئالع  لیالد و  کمک  هب 

ود یکی  اب  یگداس و  هب  ناوتیمن  تسا و 

212 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هیـصوت وا  هب  نآ ) ریغ  هیرورـض و  هتـس   ) یتسردنت ریبادت  یتمالـس  ظفح  يارب  دـشاب ، ملاس  درف  رگا  ساسا ، نیا  رب  درک . تواضق  تمالع 

. درک داهنشیپ  وا  طیارش  اب  ار  نامرد  نیرتبسانم  درب و  یپ  وا  يرامیب  بابسا  هب  بیترت  نیا  هب  ناوتیم  دشاب  رامیب  درف  رگا  دوشیم و 
لالتخا زورب  ای  ناسنا  ندـب  ياضعا  حیحـص  درکلمع  رب  هک  دوشیم ؛ هتفگ  يرامیب  ياههناشن  هب  مه  یتسردـنت و  ياههناشن  هب  مه  مئالع ،

. ینیع ینهذ و  دناعون : ود  رب  اههناشن  نیا  دننکیم . تلالد  نآ  رد 
. دنکیم تیاکش  اهنآ  زا  ساسحا و  رامیب  دوخ  هک  ییاههناشن  ینعی  ینهذ  مئالع 

، یلبق طیارـش  هرابرد  ناوتیم  رامیب  ینهذ  مئالع  کمک  هب  اهنآ و  ساسا  رب  دـهدیم و  صیخـشت  بیبط  هک  ییاههناشن  ینعی  ینیع  مئالع 
. درک لالدتسا  يرامیب  تلع  یلعف و 

جازم یلک  ياههناشن  کی .

، وم یبرچ ، تشوگ و  لکیه ، سملم ، زا : دـناترابع  درک  تواـضق  جازم  یلک  تیعـضو  دروم  رد  ناوتیم  اـهنآ  هب  هجوت  اـب  هک  يدراوم 
[277 .] یناسفن تالاح  عفد و  یگنوگچ  تاکرح ، رد  يدنک  تعرس و  يرادیب ، باوخ و  ندبگنر ،
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تسا و دارفا  یتاذ  یعیبط و  مئالع  دوشیم  هتفگ  هک  ییاههناشن  زا  يرایسب  هتبلا  دوشیم . هراشا  هناگراهچ  طالخا  هبلغ  مئالع  هب  همادا  رد 
. دنوشیمن بوسحم  يرامیب  دنوشن  درکلمع  لالتخا  بجوم  هک  ینامز  ات 

نازیم صیخـشت  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  هناشن  نیا  دنکیم . سح  هدنوشهنیاعم  صخـش  ندب  سمل  ماگنه  هب  کشزپ  هک  یتیعـضو  سَملَم :
ندـب یلک  تیعـضو  هب  ای  رامیب  وضع  ای  هعیاض  لـحم  هب  تسا  نکمم  سملم  تسا . ندـب  یکـشخ  تبوطر و  نینچمه  يدرـس و  یمرگ و 

یمرگ و هناشن  ترارح  ساـسحا  جازم ، یکـشخ  لـیلد  يربز  ساـسحا  جازم ، تبوطر  لـیلد  سمل  ماـگنه  یمرن  ساـسحا  دـشاب . طوبرم 
. تسا جازم  يدرس  لیلد  امرس  ساسحا 

بوخ ار  دوخ  جازم  ای  دشاب  هتـشاد  لدتعم  جازم  دیاب  هدننک  سمل  دنراد : یطیارـش  هدـنوشسمل  هدـننکسمل و  صیخـشت ، هویـش  نیا  رد 
جازم رگا  تسا . مرگ  صخـش  نآ  جازم  درک  ترارح  ساسحا  سمل و  ار  يرگید  صخـش  جازملا  لدـتعم  ِمیکح  رگا  نیاربانب ، دسانـشب .

دشاب درس  میکح 

213 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یمرگ رب  دـنک ، سح  يداـیز  ترارح  رگا  تسا و  لدـتعم  درف  نآ  جازم  ینعی  دـنک ، ترارح  ساـسحا  یمک  يرگید  صخـش  سملاـب  و 

. دراد تلالد  صخش  نآ  جازم 
طیارش دیاب  هکلب  دشاب ، دیدش  ناجیه  ای  تیلاعف  امرس ، ترارح ، ضرعم  رد  دیابن  نآ  زا  شیپ  یمک  هلـصاف  هب  ای  سمل  ماگنه  هدنوشـسمل 

. دشاب هتشاد  یعیبط  ششوپ  یحور و  یمسج و 
. قاچ تشرد و  رغال ، يروتاینیم و  تسا : عون  ود  رب  هک  دنیوگیم  لکیه  ندب  یلک  هزادنا  هب  لکیه :

. دوشیم دشر  عنام  یکشخ  اریز  تسا ، کشخ ) درس و   ) اهيوادوس و  کشخ ) مرگ و   ) اهيوارفص لماش  رغال )  ) يروتاینیم لکیه 
اب ینالـضع  دارفا  ای  دنوشیم ، راچد  نادـب  رت ) درـس و   ) یمغلب دارفا  ًالومعم  هک  دـیآیم  دـیدپ  یبرچ  هبلغ  اب  ای  رادمجح  تشرد و  لکیه 

يومد یمغلب و  جازم  ود  ره  رد  هک  تسا  تبوطر  لـکیه  یتـشرد  يارب  یلـصا  طرـش  دـناتشرد . یلکیه  ياراد  رتو ) مرگ   ) يومد جازم 
. دراد دوجو 

وم يدرـس  رب  تلالد  يدیفـس  یکزان و  یکنت ، دشر ، يدـنک  دراد و  ترارح  رب  تلالد  وم  یهایـس  یتفلک و  یهوبنا ، دـشر ، تعرـس  وم :
. دراد

( یباتهم  ) دیفـس گنر  تسا . جازم  صیخـشت  يارب  یبوخ  تمالع  ندـب  گنر  دوش ، یفاک  تقد  اهگنر  صیخـشت  رد  رگا  ندـب : گـنر 
، يوارفص جازم  هناشن  یباتفآ )  ) درز گنر  تسا . تبوطر  ترارح و  ای  يومد  جازم  لیلد  خرس  گنر  تسا . یمغلب  جازم  ای  تبوطر  هناشن 

یتقو مه  یلومعم  تلاح  رد  هکنانچ  تسا ؛ تسوپ  تبوطر  لیلد  تسوپ  تیفافـش  تسا . يوادوس  جازم  هناشن  هرهچ  دوبک  ای  هریت  گنر  و 
یپ رد  درادن و  قلطم  تلاح  ندب  گنر  هتبلا  دوشیم . هدید  لدتعم  درف  رد  یتروص  تسوپ  گنر  دوشیم . فافش  مینزیم  بآ  تسوپ  هب 

. دنکیم رییغت  ندب  ياضعا  يرامیب  دننام  یلماوع  زورب 
نیمه هب  دوشیم . یباوخرپ  ثعاب  تبوطر  تسا . زغم  لادتعا  ًاصوصخ  جازم ، لادتعا  هناشن  يرادیب  باوخ و  رد  لادتعا  يرادیب  باوخ و 

يوادوس يوارفص و  دارفا  تلع  نیمه  هب  تسا و  یباوخمک  ای  يرادیب  بجوم  ترارح  یکشخ و  دناباوخرپ . یمغلب  يومد و  دارفا  تلع 
. تسا کبس  ناشباوخ  ًالومعم  دنراد و  لکشم  نتفر  باوخ  هب  رد 

ضرم  داجیا  تسا و  ندب  تحص  لامک  لیلد  لاعفا  ندوب  لماک  حیحص و  لاعفا : ندوب  یعیبط 
214 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

لیلد نادـند  وـم و  شیور  دـشر ، تعرـس  اًـلثم  تسا ؛ جازم  ترارح  هناـشن  لاـعفا  ِتعرـس  شیازفا  تسا . لاـعفا  ندوـب  یعیبـط  ریغ  ناـشن 
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؛ تسا جازم  ترارح  هناشن  تکرح  تعرس  ندش و  ینابصع  دوز  مالک ، یگتـسویپ  تعرـس و  ادص ، يدنلب  تردق و  نینچمه  دناترارح .
. تسا جازم  يدرس  هناشن  لاعفا  يدنک  یتسس و  فعض و  سکعرب ،

یکـشخ ترارح و  دوش . ماجنا  عفد  رابکی  اذغ  فرـصم  راب  ره  يازا  هب  هک  تسا  نآ  یعیبط  جازم  تباجا  ندب : دـیاز  داوم  عفد  یگنوگچ 
یعفد داوم  دوشیم  ثعاب  جازم  یمرگ  دوشیم . هدـید  تسوبی  يوارفـص  دارفا  رد  ًالومعم  نیاربانب  دوشیم ، جازم  تباجا  شهاـک  بجوم 

. دراد تلالد  يدرس  رب  اههناشن  نیا  سکع  دنشاب و  گنررپ  دنت و  يوب  ياراد  ترارحرپ و  قرع ) عوفدم و  راردا ، )
دنایناجیه و رارقیب و  دارفا  نیا  دـنوشیم . ینابـصع  دوز  دنتـسه و  وخدـنت  دـنراد ، يدایز  ترارح  هک  يوارفـص ، دارفا  یناسفن : تالاح 
. دـنراد ییـالاب  لـیلحت  هـیزجت و  تردـق  بوـخ و  هظفاـح  دـنراکرپ و  دــنوشیم ، هتــسخ  رید  یلیخ  دراد  یمک  تبوـطر  ناـشزغم  نوـچ 

ارگنورد دـنریگیم و  سنا  نارگید  اب  رتمک  ًالومعم  دارفا  نیا  دـنهدیم . ماجنا  هلجعیب  مارآ و  ار  اهراک  دـناتابث و  جوا  رد  اـهيوادوس 
روسج عاجش ، يومد  دارفا  دندرسنوخ . روبص و  دولآباوخ و  دنرادن و  یبوخ  هظفاح  رت ) درس و   ) یمغلب صاخشا  دنایگدرـسفا . دعتـسم 

. دنایمیمص مرگنوخ و  و 

طالخا هبلغ  ياههناشن  ود .

لـصف رد  رتشیب  ندز  ترچ  هردناهد و  اههقیقـش ، رـس و  اهمشچ و  تشپ  رد  ًاصوصخ  ندب ، ینیگنـس  ساسحا  نوخ : طلخ  هبلغ  ياههناشن 
دـصف و لحم  شراـخ  ناـبز ، يزمرق  ناـهد ، هزم  ینیریـش  تلع ، نودـب  یگتـسخ  یمهفدـنک ، یترپساوح ، تسا  داـیز  تبوطر  هک  راـهب 

. تسوپ یمرن  یمرگ و  هرهچ و  گنر  يزمرق  روآطاشن ، ياهایؤر  اب  هارمه  رایسب  ندیباوخ  تلاسک و  تماجح ،
دننام دندعتـسم  هک  ییاضعا  رد  دـیآ و  دـیدپ  تاروثب )  ) یطاخم تاعیاض  ناهد  رد  ای  دوشب  داـجیا  لـمد  ندـب  رد  دراد  لاـمتحا  نینچمه 

: دیوگیم مد  طلخ  هبلغ  هوحن  هرابرد  یناجرج 278 ] لیعامسا  دیس  میکح  دوشب . داجیا  يزیرنوخ  اههثل  دعقم و  ینیب ،
. تسا نوخ  هبلغ  هناشن  هک  دنک ، تسرد  ار  اههناشن  نیا  ینیریش ، تشوگ و  ندروخ  رایسب  دولآتشوگ و  نت  راهب و  لصف  یناوج و 

215 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
درف رگا  هکيروطهب  تسوپ ، یمرن  يدرـس و  اهمادـنا ، تشوگ  یتسـس  تروص ، ِگنر  دـح  زا  شیب  يدیفـس  مغلب : طلخ  هبلغ  ياـههناشن 

یچولگ ریز  مشچ و  ریز  هیحاـن  رد  دوشیم و  لـش  تسوپ  داـیز  تبوطر  یمرن و  تلع  هب  یهاـگ  دـشاب  هتـشاد  یبوـخ  فافـش و  تسوـپ 
ندوبلسک یباوخرپ ، راردا ، گنر  يدیفس  مضه ، فعض  ندش ، هنشت  مک  ناهد ، بآ  یگدنبـسچ  يدایز و  دوشیم ؛ ادیپ  ییاهیگدروخن 

ثعاب تبوطر  نوچ   ) شرت غورآ  قرب ، دـعر و  گرگت و  ناراب و  فرب و  هناـخدور و  بآ و  ندـید  باوخ  یمهفدـنک ، تبوطر ، تلع  هب 
تالضع نوچ  دنراد ؛ یمغلب  دارفا  ار  یشراوگ  تالکشم  نیرتشیب  هتبلا  مضه . فعض  و  دوشیم ) يرم  ییاهتنا  شخب  تالضع  ندش  لش 

. دوشیمن مضه  بوخ  ناشیاذغ  دنکیمن و  راک  بوخ  دوشیم و  مک  ناشتاکرح  نیاربانب  تسا و  لش  اهنآ  شراوگ  هاگتسد 
: دیوگیم مغلب  طلخ  هبلغ  هوحن  هرابرد  یناجرج  لیعامسا  دیس  میکح 

هناشن هک  دـنک  تسرد  ار  اههناشن  نیا  تسام و ...  هزات ، یهام  دـننام  رت  ياهاذـغ  ندروخ  هبرف و  نت  يریپ و  یکدوک و  ناتـسمز و  لـصف 
[279 .] تسا مغلب  هبلغ 

الاب ترارح   ) تسوپ یکـشخ  ینیب ، یکـشخ  نابز ، یکـشخ  يربز و  ناهد ، یخلت  اهمشچ ، تسوپ و  يدرز  ارفـص : طلخ  هبلغ  ياههناشن 
رود نداتفا  دوگ  یجیردت و  ندش  رغال  ییاهتشامک ، عیرس ، سفنت  دیدش ، شطع  کنخ ، میـسن  زا  ندرب  تذل  دربیم ،) نیب  زا  ار  تبوطر 

بارطضا و شتآ ، گنج و  ندید  باوخ  باوخ ، ندش  کبـس  یباوخیب و  تسوپ ، ندش  نزوسنزوس  ساسحا  عوهت ، ساسحا  اهمشچ ،
. ندش ینابصع  عیرس  رایسب ، يریذپکیرحت 

: دیوگیم ارفص  طلخ  هبلغ  هوحن  هرابرد  یناجرج  لیعامسا  دیس  میکح 
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هبلغ هناــشن  هـک  دــنک ، تـسرد  ار  اــههناشن  نـیا  اهینیریــش و ...  ندروـخ  رایــسب  مرگ و  جازم  یناوـج و  ياــهلاس  ناتــسبات و  لــصف 
[280 .] تسارفص

رد هناهام  تداع  ریخأت  تسوپ ، رد  هریت  ياههکل  زورب  تسوپ ، یکـشخ  تسوپ ، یتوارطیب  یگدـیکورچ و  ادوس : طـلخ  هبلغ  ياـههناشن 
رکف و يدایز  گنرهریت ، هتخلهتخل و  نوخ  عفد  اهمناخ و 

216 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ای هدعم  هناهد  یگتفرگ  تسایـس ، رعـش و  هب  هقالع  زکرمت ، نتـشادن  نهذ و  يراکرپ  راکفا و  موجه  زغم ، رد  یکـشخ  هبلغ  تلع  هب  لایخ 

تلع هبییومرپ  يراوخهدرخ ، بذاک و  ياهتـشا  قاس ، تشپ  تالـضع  یگتفرگ  قلح ، رد  هدوت  ساسحا  هرجنح ، قلح و  تالـضع  رولیپ و 
، دـح زا  شیب  ینارگن  سرت و  ینامگدـب و  يدـیماان و  يریگهشوگ ، یفرحمک و  دوشیم ، مسیتوـسریه  ثعاـب  یهاـگ  هک  جازم  یکـشخ 

. یباوخیب سوباک و 
: دیوگیم ادوس  طلخ  هبلغ  هوحن  هرابرد  یناجرج  لیعامسا  دیس  میکح 

تـسرد ار  ادوس  ياههناشن  نآ ، دننام  دیـص و  دیدق و  تشوگ  نوچ  ندروخ  ییادوس  ياهاذغ  يریپ و  تلوهک و  ياهلاس  نازخ و  لصف 
[281 .] دنک

یلمع بط  ب )

هراشا

. دوریم راکب  تاجلاعم ) ملع   ) یتمالـس ندنادرگزاب  ای  هحـصلا ) ظفح  ملع   ) یتمالـس ظفح  يارب  هک  تسا  ییاهشور  لماش  یلمع  بط 
ماـجنا موس  و  یناـمرد ،) وراد   ) وراد اـب  ریبدـت  يرگید  یناـمرد ،) اذـغ   ) اذـغ اـب  ریبدـت  یکی  تسا : شخب  هس  لـماش  دوخ  تاـجلاعم  ملع 

(. یتسد لامعا   ) دصف تماجح و  ژاسام ، یحارج ، دننام  ییاهراک 

( یحص ریبادت   ) یتمالس ظفح  ملع  . 1

هراشا

ار دوـخ  یتاذ  جازم  درف  تسا  مزـال  تسخن  نیارباـنب  تسا . دارفا  ندـش  راـمیب  زا  يریگوـلج  یتمالـس و  ظـفح  ناریا  یتنـس  بـط  فدـه 
هـصالخ ترابع  کی  رد  هحـصلا ) ظفح   ) یتمالـس ظفح  ملع  تقیقح  رد  دریگ . راکب  ار  نآ  اـب  بساـنم  یگدـنز  شور  سپـس  دسانـشب .

: تسا ریذپناکما  شور  ود  هب  حیحص  یگدنز  ساسا ، نیا  رب  درف .» یتاذ  تایـصوصخ  جازم و  اب  زاسمه  یگدنز ، شور  میظنت  : » دوشیم
[282 .] جازم ره  صوصخم  ياهروتسد  یمومع و  ياهروتسد  ماجنا 

یمومع ياهروتسد  کی .

: تسا ناسکی  اهنآ ، يدرف  یجازم و  تایصوصخ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دارفا ، مامت  يارب  اهروتسد  نیا 
نتفر تسد  زا  لـماع  تسا  هدـشن  مضه  زونه  یلبق  ياذـغ  هک  یماـگنه  ندروـخ  اذـغ  هک  ارچ  یگنـسرگ ؛ ماـگنه  طـقف  اذـغ  ندروـخ  - 

. تسا یتمالس 
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217 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. یفاک هزادنا  هب  تاعیام  ندیشون  - 

هدـناجنگ یگتفه  هنازور و  همانرب  رد  دـیاب  دراد ، هقالع  نآ  هب  درف  هک  اهشزرو ، ریاس  يورهداـیپ و  یفاـک ؛ هزادـنا  هب  یمـسج  تیلاـعف  - 
. تسا يورهدایپ  یمسج  تیلاعف  نیرتهب  الاب  نینس  رد  ًالومعم  تسا . مهم  تیلاعف  نازیم  عون و  باختنا  رد  دارفا  یمسج  ناوت  دوش .

. یفاک هزادنا  هب  باوخ  تحارتسا و  - 
. یمیمص ناتسود  ناکیدزن و  اب  تاساسحا  نتشاذگ  نایم  رد  تاناجیه و  فطاوع و  ندرکن  بوکرس  - 

. یفاک هزادنا  هب  قیرعت  گرزب و  هدور  نتشاد  هاگن  كاپ  راردا ، نتشادن  هاگن  - 

جازم ره  صوصخم  ياهروتسد  ود .

( کشخ مرگ و   ) يوارفص جازم  يارب  حیحص  یگدنز  شور  . 1
. دننک قاشنتسا  کنخ  هزات و  ياوه  - 

. دنناجنگب هویم  يزبس و  رتشیب  تشوگ  ياج  هب  دوخ  ییاذغ  میژر  رد  - 
. دشاب ییومیل  درز  دشابن و  گنررپ  اهنآ  یهاگحبص  راردا  ات  دنشونب  رتشیب  تاعیام  بآ و  -- 

نیمأت ار  اهنآ  ندـب  یفاـک  تبوطر  راـهان  زا  سپ  تحارتسا  تعاـس  کـی  ناتـسبات  ياـهزور  دـنباوخب . تعاـس  تفه  اـت  شـش  بش  ره  - 
. دنکیم

. دنزادرپب کنخ  ياوه  رد  شزرو  یمسج و  تیلاعف  هب  هاگماش  ای  دوز  حبص  - 
. دننک بوطرم  یعیبط  نیریش  ماداب  نغور  یمک  اب  ار  دوخ  ینیب  تعاس  هدزاود  ره  - 

داـیز هوهق  ياـچ و  ندیـشون  زا  دـنزیهرپب . دوشیم ، یکـشخ  یمرگ و  شیازفا  بجوم  هک  یناور  تـالاح  اـهتیلاعف و  طـیحم ، اوه ، زا  - 
. دنزیهرپب

. دهدیم شیازفا  ار  یکشخ  یمرگ و  نوچ  دنزیهرپب ؛ دیدش  شزرو  رایسب و  تیلاعف  زا  - 
. دنزیهرپب ندیباوخ  رید  و  تعاس ) جنپ  زا  رتمک   ) یباوخمک یباوخیب و  زا  - 

. دننک يراددوخ  ندز  فرح  دایز  یناور و  تاناجیه  تینابصع ، زا  - 
رتشیب دوخ  ییاذـغ  میژر  رد  دـنهد و  شهاـک  مرگ ، ياوه  رد  صوصخ  هب  ياهیذغت 12 ، لودـج  قبط  ار  کشخ  مرگ و  ییاذـغ  میژر  - 

. دنناجنگب ار  لودج 14 و 15  ياهاذغ 
218 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

دادعتـسا اهيرامیب  نیا  هب  التبا  يارب  دـننکن ، تیاـعر  ار  اهروتـسد  نیا  جازمیوارفـص  دارفا  رگا  اـهيرامیب . دادعتـسا  يوارفـص و  جازم  - 
ماـگنه يزیرنوخ  شیازفا  ینیبکل و  يدرز ، ینوخ ، لاهـسا  بلق ، شپت  شوگ ، زوزو  نرگیم ، يرکف ، شنت  بارطـضا و  دـنراد : يرتشیب 

. دیدش يرغال  راردا و  تلع  نودب  شزوس  یباوخیب ، کشخ ، هفرس  ناهد ، یخلت  سردوز ، لازنا  هناهام ، تداع 
ریوصت شیامن 

. دنتسین بسانم  جازمیوارفص  دارفا  يارب  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  لودج 12 :

( رت مرگ و   ) يومد جازم  يارب  حیحص  یگدنز  شور  . 2
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. دنراد هگن  درس  ار  دوخ  مرگ  ياوه  رد  مرگ و  ار  دوخ  درس  ياوه  رد  - 
. تسا راگزاس  رایسب  دارفا  نیا  جازم  اب  ییایرد  ياهاذغ  دنناجنگب . تشوگ  ربارب  ًابیرقت  يزبس  هویم و  دوخ  ییاذغ  میژر  رد  - 

. دنناجنگب دوخ  همانرب  رد  ار  یهاگحبص  ندیود  ای  يورهدایپ  هقیقد  یس  ات  هدزناپ  نیب  - 
ندیباوخ 283] دوز  زا  دارفا  همه  تسا . یفاک  هنابش  باوخ  تعاس  تفه  ات  شش  اهجازم  يومد  يارب  - 

ص218 یکشزپ ؛ ) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
تحارتسا تعاس  مین  ناتـسبات  رد  دنـشاب . دنبیاپ  روتـسد  نیا  هب  دیاب  نارگید  زا  شیب  جازم  يومد  دارفا  اما  دنربیم ، هرهب  ندش  رادـیب  دوز 

. دنباوخن تعاس  تشه  زا  شیب  دننک  یعس  دیاب  دارفا  نیا  تسا . دیفم  رایسب  اذغ  زا  دعب 
. دنشاب هتشاد  یعیبط  جازم  تباجا  ات  دنناجنگب  دوخ  ییاذغ  میژر  رد  روآتنیل  ياهاذغ  - 

. دنهد ماجنا  ناتسبات  ای  راهب  لصف  رد  ار  راک  نیا  تسا  رتهب  تسا و  یلاع  دارفا  نیا  يارب  دصف  ای  تماجح  - 
219 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

. بوطرم ياوه  رد  صوصخ  هب  دنزیهرپب ؛ دنوشیم  تبوطر  امرگ و  شیازفا  بجوم  هک  یناور  تالاح  اهتیلاعف و  طیحم ، اوه ، زا  - 
. تسین دیفم  اهنآ  يارب  تخس  ياهشزرو  دایز و  تیلاعف  - 

. دننک يرود  هزادنا  زا  شیب  ناجیه  مشخ و  ینارگن ، زا  - 
میژر رد  رتشیب  ار  لودج 14 و 15  ياهاذغ  دنهدب و  شهاک  ياهیذغت 13  لودـج  قبط  ار  بوطرم  مرگ و  داوم  دوخ  ییاذـغ  میژر  رد  - 

. دنناجنگب دوخ  ییاذغ 
ریوصت شیامن 

. دنتسین بسانم  يومد  دارفا  يارب  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  لودج 13 :

رتشیب اـهيرامیب  نیا  هب  دـننکن  تیاـعر  ار  یـصاصتخا  یلک و  ياهروتـسد  نیا  جازم  يومد  دارفا  رگا  اـهيرامیب . دادعتـسا  يومد و  جازم 
یمغلب جازم  يارب  حیحـص  یگدـنز  شور  . 3 بلق . شپت  یقاچ ، یـسنج ، فعـض  یگتـسخ ، يروتامه ، یباوخرپ ، دردرـس ، دنوش : راچد 

( رت درس و  )
؛ دشاب هلصاف  تعاس  هدزاود  ات  هد  دارفا  نیا  ياذغ  هدعو  ود  نیب  تسا  مزال  سپ  تسا ؛ فیعض  یمغلب  دارفا  یـشراوگ  هاگتـسد  ییاناوت  - 
ای هویم  يرادقم  دنناوتیم  دندرک ، یگنـسرگ  ساسحا  ییاذـغ  ياههدـعو  نیب  رگا  دـنروخب . اذـغ  هدـعو  ود  طقف  هنازور  تسا  رتهب  ینعی 
رد اهبش  ناتـسمز و  رگج . وگیم و  تشوگ ، غرممخت ، دننام  دشاب ؛ نیلم  نیئتورپ و  زا  راشرـس  دـیاب  ییاذـغ  ياههدـعو  دـنروخب . دالاس 

. دننک طایتحا  دیاب  درس  ياهاذغ  ندروخ 
. دنشونن بآ  اذغ  زا  سپ  تعاس  ود  ات  کی  اذغ و  زا  لبق  تعاس  مین  - 
220 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دنناجنگب دوخ  هنازور  همانرب  رد  ار  مظنم  یمسج  تیلاعف  شزرو و  - 

. تسا دیفم  ماش  زا  سپ  نتفر  هار  هقیقد  هدزناپ  ات  هد  - 
. دوشن دیلوت  اهنآ  ندب  رد  هفاضا  مغلب  ات  دنزیخرب  باوخ  زا  رحس  دیاب  دارفا  نیا  تسا . بسانم  ناشیارب  باوخ  تعاس  تشه  - 

سابل ندیـشوپ  تسا . رـضم  دارفا  نیا  يارب  دوش ، يرت  يدرـس و  شیازفا  بجوم  هک  هزادـنا ، زا  شیب  تحارتسا  باوخ و  طیحم و  اوه ، - 
. دوشیم هیصوت  بوطرم ، ياوه  رد  صوصخ  هب  یفاک ، يامرگ  بسانم و 
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. تسا رضم  دارفا  نیا  يارب  یکرحتمک  هزادنا و  زا  شیب  تحارتسا  - 
باـهتلا رـس ، ینیگنـس  مغلب ، شیازفا  بجوم  نوـچ  تسا  رـضم  رایـسب  بورغ ، زا  لـبق  تعاـس  کـی  صوـصخ  هب  زور ، یط  ندـیباوخ  - 

. دوشیم زغم  ياهراتفر  ندش  دنک  اهسونیس و 
ياهاذغ رتشیب  دنهد و  ياج  دوخ  ییاذغ  میژر  رد  رتمک  درـس ، ياوه  رد  صوصخ  هب  ياهیذغت 14 ، لودج  قبط  ار  رت  درـس و  ياهاذغ  - 

. دنناجنگب دوخ  ییاذغ  میژر  رد  ار  لودج 12 و 13 
ریوصت شیامن 

. دنتسین بسانم  یمغلب  دارفا  يارب  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  لودج 14 :

دادعتسا اهيرامیب  مئالع و  نیا  هب  التبا  يارب  دننکن  تیاعر  ار  قوف  ياهروتـسد  جازمیمغلب  دارفا  رگا  اهيرامیب . دادعتـسا  یمغلب و  جازم 
، مضه فعـض  اـههزول ، ندـشگرزب  باـهتلا و  تیزونیـس ، مسآ ، یباوـخرپ ، عرـص ، هظفاـح ، شهاـک  دردرـس ، هسطع ، دـنراد : يرتـشیب 

. هناهام تداع  رد  ریخأت  هنانز ، تاحشرت  یلصفم ، ياهباهتلا  اهدرد و  يراردابش ، يرم ، هب  هدعم  سکالفیر 
221 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

( کشخ درس و   ) يوادوس جازم  يارب  حیحص  یگدنز  شور  . 4
. دننک برچ  دجنک  نغور  ای  نوتیز  نغور  اب  ار  دوخ  تسوپ  دنناوتیم  راک  نیا  يارب  دننک . تظفاحم  کشخ  ياوه  رد  ار  دوخ  تسوپ  - 

جیوه بآ  نایم  رد  زور  کی  ای  زور  ره  نینچمه  دنشونب . تاعیام  یفاک  هزادنا  هب  تسا . دیفم  ماش  زا  دعب  يورهدایپ  هقیقد  هدزناپ  ات  هد  - 
. دنشونب بیس  بآ  و 

. تسا دیفم  بسانم  ياهنغور  اب  ندب  ژاسام  مرلو و  بآ  اب  ندرک  مامح  - 
. دننک بوطرم  یعیبط  نیریش  ماداب  نغور  یمک  اب  ار  دوخ  ینیب  تعاس  هدزاود  ره  - 

. دوشیم هیصوت  لدتعم ، بوطرم  قطانم  هب  صوصخ  هب  هاتوک ، ياهرفس  دنابسانم . يورهدایپ  دننام  کبس  ياهشزرو  - 
. دنباوخب بش  هد  تعاس  دودح  - 

. درادن یلاکشا  راهان  زا  دعب  ترچ  تعاس  مین  دننک . تحارتسا  تعاس  تفه  ات  شش  دودح  - 
. تسا رضم  دارفا  نیا  يارب  دوشیم  یکشخ  يدرس و  شیازفا  ثعاب  هک  ییاهتیلاعف  طیحم و  اوه ، - 

. دنروخن يورسنک  هدنام و  هدزخی ، ياهاذغ  - 
. دنزیهرپب یباوخمک  یباوخیب و  زا  - 

. دوشیم يوادوس  مئالع  دیدشت  بجوم  هزادنا  زا  شیب  ینارگن  قیقد و  تارکفت  ییاهنت ، مغ ، - 
. دنزیهرپب زییاپ  کشخ  درس و  ياوه  زا  - 

ریوصت شیامن 
. دنتسین بسانم  جازم  يوادوس  دارفا  يارب  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  لودج 15 :

222 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دوـخ ییاذـغ  میژر  رد  ار  و 13  لودـج 12  ياهاذـغ  رتشیب  دـنروخب و  رتـمک  ياهیذـغت 15  لودـج  قبط  ار  کـشخ  درـس و  ياهاذـغ  - 

. دنناجنگب
اهيرامیب مئالع و  نیا  هب  التبا  يارب  دننکن ، تیاعر  ار  هدشدای  ياهروتـسد  جازميوادوس  دارفا  رگا  اهيرامیب . دادعتـسا  يوادوس و  جازم 
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كرت تسوپ ، یکشخ  تسوبی ، هدعم ، درد  خفن ، ریساوب ، زورلکساورتآ ، نوخ ، ندش  هتخل  یباوخیب ، یگدرسفا ، دنراد : يرتشیب  دادعتسا 
[284 .] تسوپ

نامرد ای  تاجلاعم  ملع  . 2

هراشا

ياهراک  ) يوادی لامعا  و  ینامرد ) وراد   ) ییوراد ریبدت  ینامرد ،) اذغ   ) ییاذغ ریبدت  دوشیم : میـسقت  هدـمع  شخب  هس  هب  تاجلاعم  ملع 
(. یتسد

ینامرد اذغ  کی .

، يزار تسا . ینامرد  شور  نیا  زا  حیحص  هدافتسا  رد  بتکم  نیا  هدمع  تیقفوم  دراد و  رایسب  تیمها  ناریا  یتنس  بط  رد  اذغ  اب  نامرد 
: » دیوگیم ینامرد  اذغ  تیولوا  هرابرد  یناریا ، گرزب  دنمشناد 

هبکرملا  ۀیودالِاب  جلاعت  الف  ةدرفملا  هیودالِاب  ِجلاُعت  نا  َترَدق  امهَم  هیودالِاب و  جلاعت  الف  هیذغالِاب  ِجلاُعت  نا  َترَدَق  امهَم 
زا دراد  دوجو  هدرفم  يوراد  زا  هدافتـسا  ناکما  ات  نکن و  هدافتـسا  وراد  زا  ییامن  هدافتـسا  اذـغ  زا  یناوتیم  هاـگره  يراـمیب  ناـمرد  رد   ؛

[285 «.] نکن هدافتسا  یبیکرت  ياهوراد 

ینامرد وراد  ود .

ياهوراد  اب  يرامیب  کی  نامرد  ًالومعم  دنراد و  يرایسب  عونت  اهوراد  ناریا  یتنس  بط  رد 
رد ییوراد  رگا  دـنتفین و  تمحز  هب  وراد  هب  یـسرتسد  يارب  ناگدـنب  ات  تسا  یهالا  تمحر  هناشن  دوخ  نیا  تسا . ریذـپناکما  يددـعتم 

تعیبط رگا  نینچمه  دریگب . هرهب  هنیزه  نیرتمک  اب  يرگید  يوراد  زا  دـناوتب  تشاد ، تهارک  ییوراد  زا  ضیرم  اـی  دـشن  تفاـی  ینیمزرس 
، یهایگ داوم  نامه  اـهوراد  نیا  [ 286 .] دربـب هرهب  يرگید  يوراد  زا  دـناوتب  تفر ، تسد  زا  وراد  ریثأـت  درک و  تداـع  ییوراد  هب  ضیرم 

. تسا هداس  زین  اهنآ  يروارف  ًالومعم  دنراد و  يرتمک  تمیق  ییایمیش  ياهوراد  اب  هسیاقم  رد  دناسرتسد و  رد  یناویح  یندعم و 
223 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

( يوادی  ) یتسد لامعا  هس .

دصف و یَک ،)  ) يراذگغاد زمغ ،)  ) ناتـشگنا اب  راشف  کلَد ، ژاسام ،)  ) شلام یحارج ، دـننام  دـنوشیم ؛ ماجنا  تسد  کمک  هب  لامعا  نیا 
نیا زا  یخرب  هب  ریز  رد  دوش . ماجنا  هنیهب  نامرد  ات  دـننکیم  کمک  کشزپ  هب  ینامرد  وراد  ینامرد و  اذـغ  هارمه  اهشور  نیا  تماجح .

. دوشیم هراشا  اهشور 
راکب نوگانوگ  ياهمان  اـهشور و  هب  دراد ، ینـالوط  هقباـس  دربراـک و  ناریا  یتنـس  بط  رد  هک  ناـمرد ، عون  نیا  لاـم :) تشم و   ) کـلد

تشم و  ) کلد زیوجت  دراوم  هلمج  زا  یعـضوم  يرغال  داجیا  اهمادـنا و  جنـشت  مساپـسادض و  ندـب ، ياهتبوطر  شهاـک  تسا . هتفریم 
[287 .] تسا هدوب  لام )

تمالـس شیازفا  رد  نآ  دربراک  دراد و  جاور  یپارتویزیف  دننام  ییاههتـشر  رد  لمکم و  بتاکم ، رتشیب  رد  ژاسام  ياهشور  عاونا  هزورما 
حطس شیازفا  یناطرس ، ياهدرد  شهاک  [ 288 ،] سنامد يرامیب  رد  يراتفر  یناور و  ضراوع  راهم  هام ، شـش  ریز  لاـفطا  مسج  ناور و 
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حطس شیازفا  یناطرس ، ياهدرد  شهاک  [ 288 ،] سنامد يرامیب  رد  يراتفر  یناور و  ضراوع  راهم  هام ، شـش  ریز  لاـفطا  مسج  ناور و 
[289 .] تسا هدیسر  تابثا  هب  درد  رمک  صوصخ  هب  يدپوترا ، تالکشم  و  ینمیا ، ياهلولس 

یملع لفاحم  لابقتسا  اب  رما  نیا  هزورما  هتشاد و  جاور  نامرد  يارب  ولاز ، زا  هدافتسا  ناریا  یتنـس  بط  رد  زابرید  زا  [ 290 :] ولاز زا  هدافتسا 
[291 .] تسا ریذپناکما  قیرط  نیا  زا  یلصفم  ياهدرد  نمزم و  یتسوپ  ياهمخز  نرگناگ ،)  ) ایراقناق نامرد  اًلثم  تسا ؛ هدش  ورهبور 

زین ( FDA  ) اکیرمآ يوراد  اذـغ و  نامزاس  دـناهدرک و  دـیکأت  نآ  رب  دـییأت و  ار  ولاز  زا  حیحـص  هدافتـسا  رایـسب ، تاـقیقحت  یگزاـت ، هب 
هب هدـشهدنک  تفاب  تاجن  [ 292 ،] کیمتـسیس يوتاـمتیرا  سوپول  رب  ولاز  یناـمرد  رثا  هزورما  تسا . هدرک  دـییأت  ار  نآ  یناـمرد  دربراـک 

نمزم باهتلا  و  یفورتسید 295 ] [ 294 ،] ویتکار تیرترآ  وناز ، تیرترآوئتسا 293 ] تشگنا ، شوگ و  یمیمرت  ياـهیحارج  رد  صوصخ 
، یقازب ددغ 

224 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیا رد  نینچمه  تسا . هدیـسر  تاـبثا  هب  ینوـفع  تیدراکویم 296 ] امورت و  زا  یـشان  گرزب  نابز  يدـیرو ، ناـقتحا  یعـضوم ، ياـهمدا 

[297 .] تسا هدش  تابثا  یگریوم  رتسب  هیلخت  اهلس و  تسام  رب  رثا  نیراپه ، حشرت  هلمج  زا  ندب ، رب  ینامردولاز  مسیناکم  ریثأت  اهیسررب 
هدافتـسا شور  نیا  زا  دوش ، هدور  دراو  یـصاخ  يوراد  ای  دوش  هداد  وشتـسش  دـعقم  قیرط  زا  گرزب  هدور  دوش  مزـال  رگا  هنقح : اـی  هیقنت 

هجیگرـس و دردرـس و  دـننام  یبصع  ياهيرامیب  نامرد  نینچمه  اههدور و  رد  هتفایعمجت  ای  هدنبـسچ  یفاضا  داوم  عفد  رد  هنقح  دوشیم .
[298 .] تسا هتفریم  راکب  يژلاتایس 

هیحان یباهتلا  يرامیب  نامرد  رد  هنقح ، شور  هب  هاتوک ، هریجنز  اـب  برچ  ياهدیـسا  یـضعب  زا  هدافتـسا  دـهدیم  ناـشن  دـیدج  تاـعلاطم 
[299 .] تسا هتشاد  یلوبقم  ینامرد  راثآ  دییومگیس  موتکر و 

هب تماجح  دننکیم . داجیا  یعـضوم  شکم  ندـب  زا  یـصاخ  یحاون  تسوپ  يور  صوصخم  ناویل  کی  اب  شور  نیا  رد  [ 300 :] تماجح
داجیا و ییاهشارخ  تماجح  لحم  رد  يروتسیب  غیت  زا  هدافتسا  اب  طرـش  اب  تماجح  رد  دوشیم . ماجنا  طرـش  نودب  طرـش و  اب  ِشور  ود 

. دوشیم ماجنا  غیت  زا  هدافتسا  نودب  شکداب  طقف  طرش  نودب  تماجح  رد  دننکیم . جراخ  نآ  زا  نوخ  يرادقم 
هلمج زا  ینوگانوگ  ياهدربراک  دوریم و  راکب  اهيرامیب  یـضعب  نامرد  رد  صاـخ و  ياـهنامز  رد  نوگاـنوگ  ياـهشور  هب  تماـجح 

[301 .] دراد تیرترآوئتسا  زا  یشان  وناز  لصفم  درد  شهاک  اهمناخ و  رد  هناهام  تداع  ریخأت  نامرد  هناش ، درد  شهاک 
نیا  دیفم  رثا  تسا و  ماجنا  لاح  رد  تماجح  دربراک  هرابرد  ياهدرتسگ  تاقیقحت  هزورما 

225 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
داد ناشن  ینیلاب  نومزآ  کی  ناملآ  رد  اًلثم  تسا ؛ هدش  هدهاشم  يزغم  قورع  ثداوح  زا  یشان  هکـسکس  ایژلآ و  یکارب  نامرد  رد  شور 

[302 .] تسا هتشاد  دیفم  شخب و  نیکست  يرثا  هیحان  نیا  درد  تالمح  رب  سویزپارت )  ) ياهقنزوذ هلضع  لحم  تماجح 
. تسا شراوگ  هاگتـسد  يزاسكاپ  ياههار  زا  یکی  روآعوهت  دیفم  ياهاذغ  ای  اهوراد  قیرط  زا  هدعم  تایوتحم  ندرک  جراخ  [ 303 :] یق

. تسا جیار  ییوراد  یکاروخ و  ياهتیمومسم  زا  يرایسب  نامرد  رد  شور  نیا  زا  هدافتسا  هزورما 
يرادـقم اـًلومعم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  غارفتـسا  عاونا  زا  یکی  ناریا  یتنـس  بط  رد  تسا و  گر  ندوشگ  ینعم  هب  تغل  رد  [ 304 :] دصف

شیازفا دـننام  اهيرامیب  یخرب  نامرد  رد  صاخ و  ياهنامز  رد  نوگانوگ  ياهشور  هب  دـصف  دوشیم . جراخ  ندـب  ياهدـیرو  زا  نوخ 
[305 .] دوریم راکب  یلصفم  ياهدرد  یضعب  دردرس و  نوخ ، راشف  یعیبط  ریغ 

، کیمکـسیا یـسکلپوپآ  رد  یبـصع  تالکــشم  نرگیم ، ناـمرد  رد  نآ  رثا  دنــسانشیم و  زین   phlebotomy مان اـب  ار  دـصف  هزورما 
(CVA  ) زغم یقورع  ثداوح  زا  یشان  مئالع  زا  یخرب  دوبهب  رد  نینچمه ، تسا . هدوب  رثؤم  هدش و  یـسررب  زوتامورکومه  ارویمتیـسیلپ و 

[306 .] تساهتشاد ییاهریثأت 
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227 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمالسا یسانشوراد  متشه : لصف 

هراشا

229 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

تایلک

یملع و ياهتفرشیپ  یکشزپ و  ياههتفای  براجت و  زا  یـشخب  اب  هارمه  مالـسا  یکـشزپ  ياهدومنهر  زا  تسا  ياهعومجم  یمالـسا  بط 
ياقترا ظفح و  یبایزاب ، نیمأت ، یمالسا  بط  فده  دنشاب . هتشاد  تقباطم  یمالسا  ياهشزومآ  ماکحا و  نیناوق ، اب  هک  رشب  نیون  شناد 

. تسا نآ  عماج  موهفم  هب  تمالس 
: زا دناترابع  یمالسا  بط  یلصا  عبانم 

میرک  نآرق  . 1
، یمـسج تشادـهب  گرم ، تایح ، ناـکدوک ، هیذـغت  ومن ، دـشر و  یـسانشنینج ، ناـسنا ، تقلخ  هنیمز  رد  ددـعتم  تاـیآ  میرک  نآرق  رد 
یسانشمادنا و تمالس ، يرامیب و  افـش و  موهفم  ییاذغ ، داوم  داسف  يرادهگن و  اهیندیماشآ ، اهیندروخ و  یعامتجا ، یناور و  یـسنج ،
اب هک  دروـخیم  مشچ  هـب  یتاـیآ  نآرق  رد  نـینچمه  تـسا . هدـمآ  نوگاـنوگ  ياـهزاین  هـب  هجوـت  یعاـمتجا و  ماـظن  اـهنآ ، ناـیم  طـباور 
رد نژیـسکا  تظلغ  شهاـک  و  باوخ ، شوـگ و  هطبار  دـننام  تفاـی ؛ تسد  یکـشزپ  هدـنزرا  تاـکن  هب  ناوـتیم  اـهنآ  رد  یـشیدنافرژ 

هلمج زا  هک  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  هرابنیارد  زین  باتک  نیدنچ  تسا . هدـش  هراشا  نادـب  ماعنا  فهک و  هروس  رد  بیترت  هب  هک  تاعافترا 
. درک هراشا  یناملآ  ستیپا  لراک  هتشون  نآرق ، رد  بط  باتک  هب  ناوتیم  اهنآ 

: دوشیم ماجنا  قیرط  راهچ  زا  نآرق  یکشزپ  ياهدومنهر  رد  قیقحت 
. تسا لطاب  هک  نیضرغم ، هویش 

. تسا باوصان  اهنآ  رتشیب  هک  نامز ، يرشب  شناد  اب  نآرق  ياهدومنهر  قابطنا  رد  طارفا 
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. تسا یفاکان  یلو  باوص  هک  ینتفریذپ ، یملع  دهاوش  اب  ینآرق  تایآ  یملع  ریسفت 
. تسا ون  باوص و  یشور  هک  یعطق  ریغ  دراوم  رد  توکس  هزات و  تاکن  نتفای  يارب  ینآرق  تایآ  زا  يریگهرهب 

( مالسلا مهیلع   ) موصعم ناماما  يوبن و  هریس  . 2
ثیداحا  تایاور و  . 3

هتـس حاحـص  ثیداحالا و  عماج  یفاو ، هعبرا ، راونالا ، راـحب  همئـالا ، بط  يوبنلا ، بط  یبنلا و  بط  هب  ناوتیم  هراـبنیارد  عباـنم  هلمج  زا 
. درک هراشا 

: درمشرب نینچ  ناوتیم  ار  یکشزپ  شناد  ییافوکش  دشر و  رد  مالسا  شقن 
. ناسنا يارب  نامسآ  نیمز و  ياوق  ریخست  مالعا  . 1

. وا تمارک  تمالس و  تایح ، ظفح  ترورض  ناسنا و  يدوجو  شزرا  رب  دیکأت  . 2
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. یکشزپ ییافک  بوجو  مالعا  . 3
تیقفوم هب  يدج  دیما  یکشزپ و  هطیح  رد  شهوژپ  هب  مالـسا  قیوشت  رگنایب  بلطم  نیا  تسا و  یندشنامرد  اهيرامیب  مامت  هکنیا  نایب  . 4

. تسا
(. تانئاک ناسنا و   ) سومساکورکام سومساکورکیم و  لباقتم  طابترا  نایب  . 5

. مسج حور و  طابترا  نایب  . 6
: تسا رارق  نیا  زا  یکشزپ  شناد  ییافوکش  دشر و  رد  مالسا  میقتسم  ریغ  شقن 

. شزومآ ندش  یمومع  هجیتن  رد  یتاقبط و  ماظن  نتسکش  مهرد  . 1
. يزومآ ملع  رب  دیکأت  . 2

رما نیا  ققحت  يارب  مزال  باوبا  همدقم و  یکشزپ  شناد  هک  تسا  نیا  رگنایب  عوضوم  نیا  تسا و  ییادخ  يراک  یشخبافش  هکنیا  نایب  . 3
. دروآیم مهارف  ار 

. تسا هیعدا  رد  یساسا  هتساوخ  ینید و  یشزرا  تمالس ، نیمأت  . 4
. تسا یهالا  بجاو  کی  ققحت  يارب  مزال  همدقم  تشادهب  یکشزپ و  . 5

، يزومآون يزومآزاب ، اوقت و  زا : دـناترابع  اـهیگژیو  نیا  تسا . هدرمـشرب  ار  ییاـهیگژیو  یکـشزپ  تامدـخ  نارگـشالت  يارب  مالـسا 
، قفر قوثو ، تریـصب ، راـمیب ، داـمتعا  بلج  تناـما ، يادا  تراـهم ، مظن ، شـالت ، يدربراـک ، ياـهشزومآ  میمعت  یهاوخریخ ، شهوژپ ،

هب  بوخ  یگدیسر 
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. ماکحا نساحم و  مراکم و  هب  يدنبیاپ  لکوت و  يرادزار ، رامیب ، تیعضو 
: دنرارق نیدب  اهدومنهر  نیا  زا  یخرب  تسا . يرایسب  هدنزرا  هژیو و  ياهدومنهر  هدنرادربرد  یمالسا  بط 

. وا لئاسم  ناسنا و  هب  رگنوس  همه  هاگن  هب  هیصوت  . 1
. هیذغت بادآ  تشادهب و  رب  دیکأت  . 2

. اهوراد یبناج  ضراوع  ینامردوراد و  هب  هجوت  . 3
. نامرد رب  يریگشیپ  مدقت  رب  دیکأت  . 4

. یحارج رب  ییوراد  نامرد  مدقت  و  ییوراد ، نامرد  رب  یعیبط  ییاذغ و  نامرد  مدقت  رب  دیکأت  . 5
. هربدم هوق  هب  هجوت  . 6

. یموزومورک ریغ  یموزومورک و  تثارو  نایب  . 7
. اوق ییانبریز  تاطابترا  نایب  . 8

. اهنآ لمع  هوحن  ازيرامیب و  لماوع  هب  هجوت  . 9

ییوراد لاکشا 

هراشا

: تسا هدوب  ریز  رارق  هب  یمالسا  بط  رد  لوادتم  ییوراد  لاکشا  نیرتمهم 

یکاروخ ییوراد  لاکشا  . 1
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اهنوجعم - 
اهتبرش - 

(. هدشیم هیهت  اذغ  مضه  يارب  هک  ییاهوراد   ) تاشراوج - 
. تفریم راکب  یبرع  غمص  اریتک و  نوچ  يداوم  اهنآ  هیهت  رد  اهصرق : - 

. دشیم هیهت  درگ  هرهم  تروصهب  هک  دماج  ییوراد  بوبح : - 
لهسم  ياهوراد  تاجرایا : - 
ییوراد  ياهردوپ  فوفس : - 

اههدناشوج اهخیبط : - 
تایقرع  - 

232 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. دشیم هیهت  ناهایگ  زا  هدشجارختسا  ياهلولحم  ظیلغت  زا  اههراصع : - 

بوبر  - 
. دشیم هدافتسا  رکش  ای  نیبگنا  هکرس و  زا  نآ  بیکرت  رد  هک  تبرش  هیبش  ییوراد  اهنیبجنکس : - 

یجراخ فرصم  اب  ییوراد  لاکشا  . 2

( اهنغور : ) ناهدا - 
. مرن ظیلغ و  عیام  تروصهب  یکاروخ  ریغ  يوراد  دامض : - 

. قیقر یکاروخ  ریغ  يوراد  الط : - 
. موم هدنرادربرد  ياهدامض  مهرم : - 

. دندناکچیم ینیب  شوگ و  مشچ ، رد  هک  يزورما  ياههرطق  دننام  ییوراد  روُطق : - 
. اههمرس لوحُک : - 

. تفریم راکب  مشچ  ياهيرامیب  نامرد  يارب  هک  ییوراد  فایش : - 
. دنتسبیم وضع  رب  دندرکیم و  مرگ  هک  يداوم  تادامِک : - 

. دندادیم رارق  دعقم  ای  جرف  رد  دندرکیم و  هتشغآ  نآ  هب  ار  هچراپ  هک  ییوراد  لومَح : - 
. جرف صوصخم  یفایش  هَجِزرَف : - 

. دندناکچیم ینیب  رد  هک  یعیام  يوراد  طوعَس : - 
. ندییوب يارب  ییوراد  قوشَن : - 

. دوشب هسطع  ثعاب  ات  دندیمدیم  ینیب  رد  هک  ییاهوراد  سوطَع : - 
. دندیلامیم نادند  رب  هک  ییوراد  نونُس : - 

. دندرکیم هدافتسا  نآ  دود  زا  هک  ییاهوراد  تاروخب : - 
. دندیشاپیم ای  دندیلامیم  يوضع  رب  دندییاسیم و  هک  ییوراد  رورَذ : - 

. دندرکیم دراو  دعقم  هار  زا  هک  یعیام  يوراد  اههیقنت : ای  اههنَقُح  - 
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یکشزپ تنس  رد  اود  اذغ و 

دوشب ندب  دراو  یمسج  هاگره  رتهداس  ترابع  هب  دنکیم ؛ رثا  ندب  رد  هدام  کمک  هب  هک  تسا  یمسج  اذغ  یتنـس ، بط  هاگدید  زا  اذغ :
نآ  دنک  لیدبت  طلِخ  هب  ار  نآ  دراذگ و  رثا  نآ  يور  ندب  و 
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. تسا ود  نیا  زا  بکرم  ای  یناویح  ای  یهایگ  اذغ ، دنمانیم . اذغ  ار  مسج 

هدنهدلیکشت هیلوا  داوم  دنمانیم . اود  دراذگب  ریثأت  ندب  رب  تسوبی ) تبوطر و  تدورب ، ترارح ،  ) دوخ تیفیک  اب  هک  ار  یمسج  ره  اود :
. دشاب اهنیا  زا  بکرم  ای  یندعم  یناویح ، یهایگ ، تسا  نکمم  اود 

وضع ءزج  دوشب ، لیدبت  طلخ  هب  ندب  رد  دهدن ، رییغت  ار  ندب  یلصا  جازم  دنک ، لمع  هدام  اب  طقف  ندب  رد  هک  تسا  یمسج  قلطم : ياذغ 
غرممخت هدرز  و  هرب ) غرم و  تشوگ   ) فیطل ياـهتشوگ  بآ  هب  ناوتیم  قلطم  ياهاذـغ  زا  دـنک . کـمک  ندـب  ومن  دـشر و  هب  دوشب و 

. درک هراشا  یلسع 
ندب رگید  ترابع  هب  دشاب ، هتشادن  ندب  رد  بذج  ییاذغ و  ریثأت  دشاب و  تیفیک  هب  طقف  ندب  رد  نآ  ریثأت  هک  تسا  یمسج  قلطم : ياود 
درفم تروصهب  تسوبی  ای  تبوطر  تدورب ، ترارح ، ياراد   ) دراد بلاغ  تیفیک  کی  ای  قلطم  ياود  دـنک . لیدـبت  طلخ  هب  ار  نآ  دـناوتن 
تلاح زا  دهدیم و  رییغت  ار  ندب  یلـصا  جازم  بیترت  نیدـب  تساراد و  مه  اب  ار  تسوبی  ترارح و  اًلثم ، دراد ؛ بلاغ  تیفیک  ود  ای  تسا )

. درک هراشا  رفولین  لفلف و  لیبجنز ، هب  ناوتیم  قلطم  ياهاود  زا  دنکیم . جراخ  لداعت 
تـسا هدام  اب  ادتبا  نآ  درکلمع  هک  بیترت  نیدب  دشاب ؛ تیفیک  هارمه  هب  هدام و  هبلغ  اب  ندب  رد  نآ  ریثأت  هک  تسا  یمـسج  ییاود : ياذـغ 
یلـصا جازم  تیفیک و  رب  بلاغ  هک  یکدنا  جازم  تیفیک و  اب  دـنکیم و  لمع  تیفیک  اب  سپـس  و  دوشیم ) لصاح  طلخ  ندـب  رد  نآ  زا  )

، كدرز دیوش ، هنوباب ، هفرخ ، ودک ، گنرداب ، رایخ ، وهاک ، هب  ناوتیم  ییاود  ياهاذغ  زا  دنکیم . داجیا  ندب  رد  یکدنا  رییغت  دراد  ندب 
. درک هراشا  شام  ایبول و  دوخن ، سدع ،

رد لمع و  دوخ  تیفیک  اب  ادتبا  هک  بیترت  نیدب  دشاب ؛ هدام  یهارمه  تیفیک و  هبلغ  اب  ندب  رد  نآ  ریثأت  هک  تسا  یمـسج  ییاذـغ : ياود 
ییاذـغ ياهاود  زا  دوشیم . لصاح  نآ  زا  یمک  رایـسب  طلخ  دـنکیم و  فرـصت  نآ  رد  ندـب  سپـس  دـنکیم ، داجیا  یکدـنا  رییغت  ندـب 

. درک هراشا  ینساک  گرب  عانعن و  ولآ ، ریس ، هرت ، هب  ناوتیم 

هیودا ياوق  تاجرد 

لدتعم ریغ  هیودا  تسا . لدتعم  دراذگن  رثا  درف  جازم  يور  دنکن و  رثا  ندب  رب  دوخ  تیفیک  اب  دوشب و  لدـتعم  درف  ندـب  دراو  ياهدام  رگا 
: تسا عون  دنچ 
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هزادـنا ار  نآ  ناوتیمن  هک  دوشیم  داجیا  ناسنا  جازم  رد  یئزج  رایـسب  رییغت  اهنآ  یلومعم  ریداقم  فرـصم  اـب  هک  ییاـهوراد  لوا : هجرد 

راردا و ضبن ، رد  ار  نآ  مئـالع  ناوتیم  هک  دـننکیم  داـجیا  جازم  رد  یتارییغت  دوش  هدافتـسا  یپاـیپ  اـی  داـیز  رادـقم  هب  رگا  یلو  تفرگ ،
. درک هراشا  هشفنب  ریجنا و  هب  ناوتیم  اهوراد  نیا  هلمج  زا  درک . هدهاشم  هرهچ  گنر 

ای هزادنا  زا  شیب  رگا  درک و  هدـهاشم  ناوتیم  ار  نآ  تارییغت  دراذـگیم و  ریثأت  جازم  رب  اهنآ  یلومعم  ریداقم  هک  ییاهوراد  مود : هجرد 
رد کشرز  لاـثم  يارب  دوشیمن . وضع  داـسف  بجوم  تارییغت  نیا  هچرگ  دـنکیم ؛ داـجیا  یمهم  تارییغت  مئـالع و  دوش  فرـصم  یپاـیپ 

. مرگ مود  هجرد  رد  تورزنا  تسا و  درس  مود  هجرد 
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هدـننک كاله  یلو  دوشیم ، داجیا  لاعفا  رد  ناصقن  لالتخا و  وضع و  داسف  اهنآ  یلومعم  ریداقم  فرـصم  اـب  هک  ییاـهوراد  موس : هجرد 
. ناینز لیبجنز و  دننام  تسین ؛

. تیتلَح رُدالَب و  ریظن  دنوش ؛ تکاله  ثعاب  تسا  نکمم  دنوشن  فرصم  تسرد  رگا  هک  يوق  رایسب  ییاهوراد  مراهچ : هجرد 

اهنآ صاوخ  ییوراد و  ناهایگ  زا  یخرب  یفرعم 

( صاّجا  ) هایس يولآ 

: یملع مان 
Prunus domestica

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
رت مود  رد  درس و  لوا  رد  تعیبط :

ناجازممرگ  رد  بلق  شپت  يارب  دیفم  ارفص و  لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
يدنه رمت  لدب :

سودوخوطسا

 Lavandula angustifolia: یملع مان 
ناریا  رد  تشاک  اقیرفآ و  اپورا ، یموب  شیور : لحم 

رادلگ ياههخاشرس  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  مرگ و  ِلوا  رد  تعیبط :
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جلف  عرص و  لثم  مغلب  هبلغ  زا  یشان  یبصع  تالکشم  ندرک  فرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

یباوخیب  يریذپکیرحت و  هدننکفرطرب  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
یتسوپ تاکیرحت  یشراوگ ، تالکشم  یگدولآباوخ ، یبناج : ضراوع 

( انوطَقرزَب  ) هِزرَفسا

 Plantago ovata: یملع مان 
ناریا  بونج  یموب  شیور : لحم 

هناد  هدافتسا : دروم  شخب 
رت مود  رد  درس و  موس  رد  تعیبط :

یگنشت  ترارح و  هدننکفرطرب  نیلم ، یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
ِهفْرُخ  مخت  لدب :

عوفدـم عفد  هب  زاین  هک  دوریم  راکب  يدراوم  زین  تسوبی و  نامرد  رد  یهاگ   ) عوفدـم هدـننکمیجح  نیلم ، نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
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(. ریساوب ریظن  دشاب ؛ مرن 
هدور و ای  يرم  دادسنا  هدـعم ، ندـش  داشگ  دوشیم . فرطرب  وراد  فرـصم  همادا  اب  ًالومعم  هک  نامرد ، يادـتبا  رد  خـفن  یبناج : ضراوع 

. یتیساسح ياهشنکاو  دوشن ، هدروخ  تاعیام  یفاک  نازیم  اب  هارمه  وراد  هک  یماگنه  صوصخ  هب  عوفدم  یگدرشف 
هتفه ود  زا  شیب  هک  هدور  راتفر  رد  یناهگان  رییغت  مولعمان ، یمکـش  ياـهدرد  لاـس ، شـش  ریز  ناـکدوک  طاـیتحا : فرـصم و  عنم  دراوم 

ینارامیب دوش ، میظنت  یتخـس  هب  هک  یتباید  يرم ، ياهيرامیب  نآ ، هب  التبا  دادعتـسا  ای  هدور  دادسنا  دعقم ، يزیرنوخ  دشاب ، هتـشاد  همادا 
. دنراد ییاسران  ولگ  ای  علب  رد  هک 

. دنوش فرصم  هزرفسا  زا  لبق  هقیقد  تصش  ات  یس  لقا  دح  اهوراد  ریاس  دوش . هدیشون  تاعیام  یفاک  رادقم  نآ  هارمه  هیصوت :

جانِفسا

 Spinacia oleracea: یملع مان 
يوخ  زیربت و  رد  وردوخ  تروصهب  ناریا و  رسارس  رد  شیور : لحم 

236 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
گرب  هدافتسا : دروم  شخب 

. تسا لدتعم  دنیوگیم  يرت ، لوا  يدرس و  رخآ  رد  تعیبط :
ندب ترارح  هدنهاک  هنیس ، ضارما  يارب  دیفم  نیلم و  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

نومیتفا

 Cuscuta epithymum: یملع مان 
نادمه  نامرک ، ناهفصا ، بونج ، سراف ، نارهت ، شیور : لحم 

ییاوه  ياهمادنا  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

ادوس لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
لهسم نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

نیتنَسفا

 Artemisia absinthium: یملع مان 
ناسارخ  نارهت ، ناجیابرذآ ، لامش ، شیور : لحم 

رادلگ ياههخاشرس  گرب و  هدافتسا : دروم  شخب 
یکشخ  رخآ  رد  یمرگ و  لوا  رد  تعیبط :

مرک  هدنشُک  اذغ ، مضه  هب  کمک  ییاهتشایب ، عفر  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
یشراوگ  تاحشرت  شیازفا  اب  یشراوگ  تالکشم  ییاهتشایب و  نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

یهدریش یگلماح و  نارود  رد  یشراوگ و  ياهمخز  اب  نارامیب  هتفه ، راهچ  ای  هس  زا  شیب  هدافتسا  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 
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یکرت ریگا 

 Acorus calamus: یملع مان 
( ناریا رد  ضارقنا  لامتحا   ) نالیگ شیور : لحم 

هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  موس  لوا و  رد  تعیبط :

237 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یشومارفدض نادند ، درد  نکسم  نابز ، ینیگنس  تنکل و  هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( نامُر  ) رانا

 Punica granatum: یملع مان 
ناریا  زکرم  ناتسچولب و  ناتسدرک ، سراف ، لامش ، شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
درس مود  رد  شرت  رانا  و  لادتعا ، هب  لیام  يرت  يدرس و  رد  شوخیم )  ) نیریش شرت و  رانا  رت ، لوا  رد  لدتعم و  درس  نیریش ، رانا  تعیبط :

کشخ  و 
لگ لاهسا و  مرک و  عفر  يارب  رانا  تسوپ  تسا . هدعم  ترارح  نکسم  دیفم و  بلق  شپت  يارب  نآ  هویم  یتنـس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

. تسا دیفم  ناهد  کفرب  تفآ و  يارب  رانا 
. دراد مرکدض  لاهسادض و  رثا  رانا  لگ  هویم و  تسوپ  کیژولوکامراف : راثآ 

( نیت  ) ریجنا

 Ficus carica: یملع مان 
هویم  هدافتسا : دروم  شخب 

رت مود  رد  مرگ و  لوا  رد  تعیبط :
لاحط درد  هدننکفرطرب  هناثم و  هیلک و  هفرس و  يارب  دیفم  هنیس ، هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

نوسینا

 Pimpinella anisum: یملع مان 
ناریا  یبرغ  لامش  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

هفرس  هنیس و  ضارما  يارب  دیفم  روآهدعاق ، مروت ، خفندض و  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
هنایزار  دیوش و  هناد  لدب :
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238 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یناقوف  یسفنت  هاگتسد  هدننکمرن  خفن ، فیفخ و  یگتفرگ  ریظن  یشراوگ  تالکشم  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

یتیساسح  ياهشنکاو  یبناج : ضراوع 
( جَنوباب  ) هنوباب

 Matricaria recutita: یملع مان 
ناریا  بونج  یحاون  یموب  شیور : لحم 

لگ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

دیفم محر  دعقم و  ضارما  يارب  نآ  بآ  رد  نتسشن  هنیـس ، هدننککاپ  دردرـس و  يارب  دیفم  باهتلادض ، یتنـس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
. تسا

ناوُحقا  فَساجنِِرب ، موصِیق ، لدب :
هاگتسد سفنت و  هاگتسد  ناهد ، هیحان  طاخم  تسوپ ، فیفخ  تاکیرحت  تاباهتلا ، يارب  یعـضوم  دربراک  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

یلسانت 
یتیساسح  ياهشنکاو  یبناج : ضراوع 

ناجنداب 
 Solanum melongena: یملع مان 

ناریا  قطانم  رتشیب  رد  تشک  شیور : لحم 
هویم  هدافتسا : دروم  شخب 

کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :
ادوس دلوم  قرع و  هدننک  وبشوخ  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( لَمَحلا ُناِسل   ) گنهراب
 Plantago major: یملع مان 

ناریا  طاقن  رتشیب  شیور : لحم 
گرب  هدافتسا : دروم  شخب 

239 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
کشخ  درس و  مود  رد  تعیبط :

ناهد  تاباهتلا  اهمخز و  يارب  دیفم  اهمخز ، هدنهدمایتلا  مروتدض ، يزیرنوخ ، هدننک  راهم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
کشُرت  لدب :

قلح  ناهد و  طاخم  تقوم  فیفخ و  تاباهتلا  هدننکفرطرب  یسفنت ، هاگتسد  هدننکمرن  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
( جَیافَسب  ) کَیاپَسب

 Polypodium vulgare: یملع مان 
ناجیابرذآ  لامش ، شیور : لحم 

هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 
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کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :
خفندض  ادوس ، لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( جَسفََنب  ) رطعم هشفنب 
 Viola odorota: یملع مان 

ناریا  لامش  ياهلگنج  یموب  شیور : لحم 
لگ  هدافتسا : دروم  شخب 

. دناهتسناد رت  مرگ و  لوا  رد  ار  نآ  یضعب  تسا و  رت  درس و  لوا  رد  دنیوگیم  یضعب  تسا . رت  مود  رد  درس و  لوا  رد  تعیبط :
هفرسدض  ارفص و  هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

رفولین لدب :
روآطلخ کیژولوکامراف : راثآ 

جنرانراهب 
 Citrus aurantium: یملع مان 

ناریا  یبونج  یلامش و  یحاون  شیور : لحم 
240 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

لگ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

بلق  شپت  هدننکفرطرب  اهتشا ، تیوقت  ماکز ، يارب  دیفم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
بورکیمدض  کیژولوکامراف : راثآ 

ناشوایسَِرپ 
 Adiantum capillus veneris: یملع مان 

ناریا  رسارس  رد  رادهیاس  بوطرم و  قطانم  رتشیب  شیور : لحم 
گرب  هدافتسا : دروم  شخب 

یکشخ  یمرگ و  هب  لیام  لدتعم  تعیبط :
نآ ددجم  شیور  رد  رثؤم  وم و  شزیر  زا  يریگولج  هنیس ، درد  سفن ، یگنت  شش ، هنیس و  هدننککاپ  یتنس : بط  رد  اهدربراک  نیرتمهم 

نایبنیریش  هشفنب و  لدب :
بورکیمدض  یناقوف ، یسفنت  ياهمادنا  هنیس و  هدننکمرن  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

یگلماح  نارود  فرصم : عنم  دراوم 
( لََصب  ) زایپ

 Allium cepa: یملع مان 
یبرغ  لامش  یحاون  صوصخ  هب  ناریا  طاقن  همه  رد  تشک  شیور : لحم 

مروتم  زایپ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

يارب دـیفم  طـیحم ، رییغت  ضراوع  زا  يریگولج  یـسنج ، ياوق  همـضاه و  يوـقم  اهتـشا ، هدـننازیگنارب  یتنـس : بط  رد  دربراـک  نیرتمهم 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


طالخا زا  هنیس  شش و  يزاسكاپ 
تیشنورب  هفرس و  همضاه ، يدب  ییاهتشایب ، نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

( دایز فرصم  تروص  رد   ) یمکش ياهدرد  یبناج : ضراوع 
241 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

نیبَجنَرَت

 Alhagi camelorum: یملع مان 
. دیوریم ناریا  یحاون  مامت  رد  ًابیرقت  رتشراخ  تسا و  رتشراخ  ياههقاس  گرب و  ياههباریش  تاحشرت و  نیبجنرت ، شیور : لحم 

( دوشیم داجیا  هایگ  ياهراخ  يور  منبش  تروصهب  هک  ینیریش  هدام   ) نام هدافتسا : دروم  شخب 
رت مرگ و  لوا  رد  تعیبط :

یگنشت  نکسم  هفرس ، هدنرب  نیب  زا  هنیس ، هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
تشخریش لدب :

( ثارُک  ) هرت

 Allium porrum: یملع مان 
گرب  هدافتسا : دروم  شخب 

کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  تعیبط :
یسنج لیم  كرحم  ریساوب و  نامرد  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

يدنه رمت 

 Tamarindus indica: یملع مان 
ناتسودنه  صوصخ  هب  ایسآ  ریسمرگ  قطانم  یموب  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  رد  درس و  موس  رد  تعیبط :

ارفص لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
هایس يولآ  لدب :

انح

 Lawsonia alba: یملع مان 
ناتسچولب  ناتسیس و  نامرک و  رد  تشک  بوطرم ، مرگ و  قطانم  یموب  شیور : لحم 

گرب  هدافتسا : دروم  شخب 
242 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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کشخ  مود  درس و  لوا  رد  تعیبط :
یگتخوس  يزمرق و  مرو و  يارب  دیفم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

تسوپ کیرحت  یبناج : ضراوع 

( کَسَح  ) کَسَخراخ

 Tribulus terrestris: یملع مان 
ناریا  کشخ  یحاون  رتشیب  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
بلاغ  یکشخ  اب  يوقلا  بکرم  تعیبط :

جنلوق  راردا و  يراوشد  هدننکفرطرب  هناثم ، هیلک و  گنس  عفاد  ینم ، هدنیازفا  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
درد دض  ردم ، کیژولوکامراف : راثآ 

( هَّبُخ  ) یشکاخ

 Descurainia sophia: یملع مان 
ناریا  طاقن  رتشیب  شیور : لحم 

هناد  هدافتسا : دروم  شخب 
رت لوا  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

هرهچ  گنر  هدنهد  دوبهب  روآاهتشا ، هنیس ، هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
همودق لدب :

( اقمُحلا ۀَلقَب   ) هفَرُخ

 Portulaca oleracea: یملع مان 
ناریا  طاقن  مامت  ًابیرقت  شیور : لحم 

لماک  هایگ  هدافتسا : دروم  شخب 
رت درس و  مود  رد  تعیبط :

هناثم  تنوفع  مرگ و  هدعم  بت و  يارب  دیفم  مروتدض ، يزیرنوخ ، دض  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
243 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یمطخ

 Althaea officinalis: یملع مان 
ناهفصا  ناتسرل ، ناسارخ ، ناجیابرذآ ، نارهت ، لامش ، شیور : لحم 

هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 
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هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 
. تسا هتسناد  يرت  يدرس و  هب  لیام  يوقلا و  بکرم  رتشیب  لدتعم و  مرگ  انیس  نبا  رت و  درس و  ار  نآ  سونیلاج  تعیبط :

هدور  مخز  شزوس و  هناثم و  گنس  يراردا ، تنوفع  يارب  دیفم  اهمخز ، هدنهدمایتلا  مروتدض ، یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
كرینپ  لدب :

قلح ناهد و  تاکیرحت  شراوگ و  هاگتسد  طاخم  باهتلا  نامرد  يارب  دیفم  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

( دَثَق  ) گنرداب رایخ 

 Cucumis sativus: یملع مان 
هویم  هدافتسا : دروم  شخب 

رت درس و  مود  رد  تعیبط :
یگنشت هدننکفرطرب  ارفص و  ترارح  نکسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( ینیصراد  ) نیچراد

 Cinnamomum zeylanicum: یملع مان 
. دیوریمن ناریا  رد  نآ ، فارطا  بوطرم  مرگ و  قطانم  رگید  دنه و  یموب  شیور : لحم 

تخرد  تسوپ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

شوگ  درد  ماکز و  نامرد  خفن ، دض  هدعم و  يوقم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
، لاهـسا ییاهتـشایب و  خـفن ، ینیگنـس و  یـشراوگ ، یگتفرگ  ریظن  یـشراوگ  تالکـشم  هدـننکفرطرب  نیون : بط  رد  یناـمرد  صاوـخ 

درد بورکیمدض و 
نآ  تابیکرت  ای  سناسا  نیچراد ، هب  تیساسح  هب  التبم  نارامیب  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

244 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

( نایداب جَنایزار ،  ) هنایزار

 Foeniculum vulgare: یملع مان 
ناسارخ  نامرک و  ناتسدرک ، ناجیابرذآ ، لامش ، شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  لوا  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

روآهدعاق روآراردا و  روآریش ، سفن ، یگنت  هفرس و  هدننکعفر  خفن ، دض  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
سفرک  مخت  لدب :

هاگتـسد تالکـشم  هدننک  فرطرب  خـفن ، ینیگنـس و  یـشراوگ ، یگتفرگ  ریظن  یـشراوگ  تالکـشم  عفر  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
ینژورتسا  تیلاعف  ياراد  یناقوف ، یسفنت 

كدنا تیساسح  یبناج : ضراوع 
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( لَبَجلا لیلکا   ) يرامزر

 Rosmarinus officinalis: یملع مان 
ناریا  یحاون  رتشیب  رد  تشاک  شیور : لحم 

گرب  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

زا تسا و  مروت  دض  نآ  دامـض  نمزم . هفرـس  ناقری و  رگج و  درد  يارب  دیفم  رگج ، دادـسنا  هدـنیاشگ  یتنـس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
. دنکیم يریگولج  تشوگ  تنوفع 

نیتنسفا  لدب :
ياـهتلاح رد  یعــضوم  دربراـک  یــشراوگ ، تالکــشم  عـفر  يوارفــص و  يدـبک و  درکلمع  دوـبهب  نیوـن : بـط  رد  یناـمرد  صاوـخ 

میالم  هدننکینوفعدض  مخز ، میمرت  عیرست  یمسیتامور ،
یتسوپ  ياهتیساسح  یبناج : ضراوع 

تالالتخا يارب  دـیفم  داح ، باهتلا  عیـسو ، یتسوپ  تاحارج  عیـسو ، زاب  ياهمخز  يارب  یعـضوم  فرـصم  طایتحا : فرـصم و  عنم  دراوم 
الاب نوخ  راشف  نوخ و  شدرگ  دیدش 

( رفُصلا قورع   ) هبوچدرز

 Curcuma longa: یملع مان 
245 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

. دوشیم دراو  ناریا  هب  اجنآ  زا  تسا و  دنه  یموب  شیور : لحم 
موزیر  هدافتسا : دروم  شخب 

کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :
مروتدض  دبک و  دادسنا  هدنیاشگ  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

ناریمام  لدب :
باهتلادض  دبک ، ظفاحم  فیفخ ، يوارفص  تالالتخا  نامرد  روآارفص و  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

. دننک هدافتسا  هبوچدرز  زا  دنناوتیم  کشزپ  تروشم  اب  اهنت  ارفص  گنس  يوارفص و  دادسنا  هب  التبم  دارفا  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

( سیرابرَبما  ) کشرز

 Berberis vulgaris: یملع مان 
ناسارخ  ناجیابرذآ و  ناریا ، لامش  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  درس و  مود  رد  تعیبط :

یگنشت ارفص و  هدنرب  نیب  زا  هدعم ، يوقم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
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نارفعز

 Crocus sativus: یملع مان 
ناریا  يزکرم  یقرش و  طاقن  رد  تشاک  شیور : لحم 

هلالک  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

روآطاشن یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
یگدرسفادض  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

، هجیگرـس اـهبل ، ینیب و  يزیرنوخ  ینوخ ، راردا  ینوخ ، لاهـسا  محر ، يزیرنوـخ  ببـس  نآ  دـح  زا  شیب  فرـصم  یبناـج : ضراوـع 
. دوشیم نینج  طقس  بلق و  نابرض  شهاک  یطاخم ، ياهاشغ  تسوپ و  مشچ و  يدرز  یجیگ ،

246 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
یهدریش یگلماح و  نارود  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

لیبجنز

 Zingiber officinalis: یملع مان 
. دوشیم دراو  ناریا  هب  اجنآ  زا  تسا و  دنه  یموب  شیور : لحم 

موزیر  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  لوا  یمرگ و  موس  رد  تعیبط :

خفندض  هدعم و  يوقم  مغلب ، عفد  هب  کمک  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
لفلفراد  لدب :

یحارج  لمع  زا  دعب  عوهتدض  تکرح ، يرامیب  زا  یشان  غارفتسا  زا  يریگشیپ  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
دراوم یضعب  رد  لد  رس  شزوس  یبناج : ضراوع 

( هاوخنان  ) ناینِز

 Carum copticum: یملع مان 
ناسارخ  نامرک ، سراف ، ناتسزوخ ، ناهفصا ، ناجیابرذآ ، ناتسچولب ، شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  درس و  مود  رخآ  رد  تعیبط :

يراوشد يارب  دیفم  خفندض ، هدعم ، يدرـس  هدـننکفرطرب  مغلب ، دایدزا  زا  یـشان  عوهت  هدـننکفرطرب  یتنـس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
راردا يراجم  ياهگنس  عفاد  راردا و 

هنادهایس لدب :

( سِبای يافوز   ) افوز
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 Hyssopus officinalis: یملع مان 
ناریا  طاقن  رتشیب  شیور : لحم 

رادلگ ياههخاشرس  گرب و  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

247 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
مرکدض هفرس ، سفن و  یگنت  هیر ، ضارما  يارب  دیفم  مغلب ، لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( ایورَک  ) زبس هریز 

 Cuminum ciminum: یملع مان 
ناریا  یقرش  يزکرم و  یحاون  رد  عیسو  تشک  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  موس  لوا و  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  تعیبط :

ناجازمدرس  رد  بلق  شپت  نامرد  يارب  دیفم  خفن و  دض  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
هایس  ةریز  نوسینا و  لدب :
خفندض کیژولوکامراف : راثآ 

( ینامرک نومَک   ) هایس هریز 

 Carum carvi: یملع مان 
نامرک  فارطا  صوصخ  هب  ناریا  يزکرم  ياههوک  یموب  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  موس  لوا  رد  تعیبط :

. تسا دیفم  يرغال  يارب  نآ  قرع  خفندض ، یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
لافطا کیلوک  خفن ، یشراوگ ، یگتفرگ  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

ناتسپس

 Cordia myxa: یملع مان 
نامرک  ناتسچولب و  رد  ناریا  بونج  رد  تشک  ناتسودنه ، یموب  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
رت لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  تعیبط :

قلح  هنیس و  هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
یمطخ  لدب :

یسفنت  يراجم  هدننکمرن  کیژولوکامراف : راثآ 
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248 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

جَنیبکَس

 Ferula persica: یملع مان 
غمص  هدافتسا : دروم  شخب 

. دناهتسناد کشخ  مود  رد  ار  نآ  یضعب  کشخ و  مرگ و  موس  رد  تعیبط :
یلصفم ياهدرد  هفرس و  هنیس ، درد  دردرس ، هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

قامُس

 Rhus coriaria: یملع مان 
ناریا  يزکرم  یحاون  یموب  شیور : لحم 

هناد  تسوپ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  درس و  مود  رد  تعیبط :

ییارفص  یق  یگنشت و  هدنرب  نیب  زا  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
هکرس لدب :

( یکم يانس   ) انس

 Cassia angustifolia: یملع مان 
. دوشیم دراو  ناریا  هب  ناتسبرع  دنه و  زا  دیوریمن و  ناریا  رد  شیور : لحم 

گرب  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

شراخ  لصافم و  درد  هدننکفرطرب  مغلب ، صوصخ  هب  طالخا  همه  لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
تقوم  تسوبی  نامرد  رد  تدمهاتوک  هدافتسا  يارب  كرحم  نیلم  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

زمرق ای  ياهوهق  هب  لیام  درز  هب  راردا  گنر  رییغت  مکش ، یگتفرگ  درد و  یبناج : ضراوع 
، مکش مولعمان  ياهدرد  تیـسیدناپآ ، گرزب ، هدور  یباهتلا  ياهيرامیب  هدور ، یلبنت  یگتفرگ و  دادسنا و  طایتحا : فرـصم و  عنم  دراوم 
هب  ) یهدریـش نارود  یگلماح ، لوا  هام  هس  نمزم ، تسوبی  هتفه ، ود  زا  شیب  فرـصم  لاـس ، هد  ریز  ناـکدوک  ندـب ، تاـعیام  دـیدش  عفد 

( تاعالطا دوبن  تلع 
249 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

يدنه بیطلا  لبنُس 

 Nardostachys jatamansi: یملع مان 
. دوشیم دراو  ناریا  هب  اجنآ  زا  تسا و  دنه  یموب  شیور : لحم 
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. دوشیم دراو  ناریا  هب  اجنآ  زا  تسا و  دنه  یموب  شیور : لحم 
موزیر  هدافتسا : دروم  شخب 

کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :
ناقری  يارب  دیفم  رگج و  يوقم  هنیس ، هدننکمرن  بلق ، شپت  هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

دبک هدننکتظفاحم  کیژولوکامراف : راثآ 
یگلماح نارود  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

ناجنِروس 307]

 Colchicum autumnale: یملع مان 

ص249 یکشزپ ؛ ) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ناریا  یقرش  بونج  قرش و  زکرم ، لامش ، یحاون  شیور : ل 

مروتم  زایپ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

سرقن  يارب  دیفم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
سرقن  نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

هدور هدعم و  يزیرنوخ  هاگ  غارفتسا و  لاهسا ، مکش ، درد  هب  تسا  نکمم  ینامرد  ياهزود  فرصم  تسا . یمس  رایسب  یبناج : ضراوع 
ینالـضع و ياـهدرد  یطیحم ، باـصعا  باـهتلا  وم ، شزیر  يدـبک ، يویلک و  ياهبیـسآ  تسا  نکمم  تدـمینالوط  فرـصم  دـماجنیب .

. دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  ناوختسا  زغم  بیسآ 

( زینوش  ) هنادهایس

 Nigella sativa: یملع مان 
یحاون  ریاس  رد  تشک  ناهفصا و  كارا ، رد  وردوخ  شیور : لحم 

هناد  هدافتسا : دروم  شخب 
250 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :
ینیب  یگتفرگ  ماکز و  يارب  دیفم  خفندض ، لصافم ، درد  هدننکفرطرب  مغلب و  عفد  هب  کمک  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

نوسینا  لدب :
درد باهتلا و  دض  مساپسا ، دض  روآارفص ، کیژولوکامراف : راثآ 

( موث  ) ریس

 Allium sativum: یملع مان 
رزخ يایرد  هزوح  رد  هدرتسگ  تشاک  یلامش و  ياهناتسا  شیور : لحم 
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مروتم  زایپ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

لصافم  درد  يارب  دیفم  هنیس ، هدننکكاپ  نوخ ، هدننکقیقر  خفندض ، یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
ییارحص  ریس  لُصنُع و  زایپ  لدب :

یناقوف  یسفنت  هاگتسد  تاباهتلا  اهتنوفع و  نامرد  نوخ ، یبرچ  نامرد  نییارش ، بلصت  زا  يریگشیپ  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
یتیساسح ياهشنکاو  یشراوگ ، تاکیرحت  یبناج : ضراوع 

هرتهاش

 Fumaria parviflora: یملع مان 
عرازم  اهغاب و  فارطا  صوصخ  هب  ناریا  طاقن  رتشیب  شیور : لحم 

لماک  هایگ  هدافتسا : دروم  شخب 
. تسا هتسناد  درس  لوا  رد  ار  نآ  انیس  نبا  تسا . مرگ  ًالامتحا  کشخ و  مود  رد  لدتعم ، ترارح  رد  يوقلا و  بکرم  تعیبط :

شراخ  هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
نیماتسیهیتنآ  سیزایروسپ ، امزگادض و  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

فرـصم رثا  رب  جنـشت  تیـساسح و  داجیا  ییاهتـشایب ، غارفتـسا ، عوهت ، شوگ ، لخاد  راشف  شیازفا  نوخ ، راشف  شهاک  یبناج : ضراوع 
دح زا  شیب 

251 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
شوگ لخاد  راشف  شیازفا  ای  یجنشت  تالالتخا  هب  التبم  نارامیب  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

لاغیترَکَش

 Echinops cephalotes: یملع مان 
نامرک  زاریش و  نارهت ، شیور : لحم 

نام  هدافتسا : دروم  شخب 
بلاغ  تبوطر  اب  لدتعم و  ترارح  رد  تعیبط :

هفرس  هدننکفرطرب  هنیس و  هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
تابن لدب :

( مَجلَش  ) مغلش

 Brassica rapa: یملع مان 
هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 

رت لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :
ییانیب يوقم  هنیس ، هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
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( هَبلُح  ) هلیلبنش

 Trigonella foenum -graecum: یملع مان 
نانمس  ناسارخ و  سراف ، ناهفصا ، ياهناتسا  رد  وردوخ  روشک ، طاقن  رتشیب  رد  هدرتسگ  تشاک  شیور : لحم 

هناد  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

یتسوپ ياهیتحاران  نامرد  يارب  یعضوم  دربراک  سفن ، یگنت  هفرس و  هدننکفرطرب  هنیس و  هدننکمرن  یتنـس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
امزگا و 

ناتک  مخت  لدب :
امزگا اهمخز و  یعضوم  نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

252 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
كدنا  دراوم  رد  یتیساسح  ياهشنکاو  یبناج : ضراوع 

یهدریش یگلماح و  نارود  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

( تِبِش  ) دیوش

 Anethum graveolens: یملع مان 
شرفت  درونجب و  زیربت ، رد  وردوخ  ناریا ، نوگانوگ  قطانم  رد  تشک  شیور : لحم 

هناد  لماک ، هایگ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

درددض اذغ ، مضه  هب  کمک  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
هنایزار  لدب :

. دراد دربراک  همضاه  ییاسران  نامرد  رد  نآ  هناد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
. دراد یفنم  رثا  ییانیب  رب  نآ  ینالوط  فرصم  هک  دناهتشون  یمیدق  عبانم  رد  یبناج : ضراوع 

( سوس  ) نایبنیریش

 Glycyrrhiza glabra: یملع مان 
ناسارخ  سراف ، ناتسدرک ، یبرغ ، یقرش و  ناجیابرذآ  شیور : لحم 

هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 
یکشخ  هب  لیام  مرگ و  لوا  رد  تعیبط :

هدعم  باهتلا  هفرس و  يارب  دیفم  هنیس و  هدننکفاص  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
هدعم  هدور و  ياهمخز  هدعم و  باهتلا  رد  لمکم  نامرد  یشنورب ، تاحشرت  هفرس و  رد  روآطلخ  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

. دوشیم ینالضع  درد  ندب و  رد  تاعیام  عمجت  زا  یشان  مرو  نوخراشف ، شیازفا  ببس  نآ  ینالوط  ای  دایز  فرصم  یبناج : ضراوع 
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يدادسنا ای  یباهتلا  تالالتخا  يویلک ، تالالتخا  نوخراشف ، ریظن  یقورع  یبلق  تالکـشم  هب  التبم  نارامیب  طایتحا : فرـصم و  عنم  دراوم 
. دنوش فرصم  هتفه  شش  ات  راهچ  زا  شیب  دیابن  نایبنیریش  هشیر  ياههدروآرف  یهدریش . یگلماح و  نارود  یقاچ ، دبک ،

253 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

رِبَص

 Aloe barbadensis: یملع مان 
هدشهتشاک  مه  یموب و  تروصهب  مه  یبونج  یحاون  شیور : لحم 

گرب  هباریش  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

ادوس مغلب و  لهسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
تقوم  تسوبی  نامرد  رد  رثؤم  نیلم و  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

زمرق ای  ياهوهق  هب  لیام  درز  هب  راردا  گنر  رییغت  مکش ، یگتفرگ  درد و  یبناج : ضراوع 
مولعمان ياهدرد  تیسیدناپآ ، گرزب ، هدور  یباهتلا  ياهيرامیب  هدور ، یگتفرگ  دادسنا و  هب  التبم  نارامیب  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

لوا هاـم  هس  نمزم ، ياـهتسوبی  هـتفه ، ود  زا  شیب  فرـصم  لاـس ، هد  ریز  ناـکدوک  ندـب ، تاـعیام  دـیدش  عـفد  راـچد  ناراـمیب  مـکش ،
( یفاک تاعالطا  دوبن  تلع  هب   ) یهدریش نارود  یگلماح ،

( جْنکاک  ) هدرپ تشپ  کسورع 

 Physalis alkekengi: یملع مان 
ناجیابرذآ  ناهفصا و  نارهت ، فارطا  ناریا ، يزکرم  یلامش و  یحاون  شیور : لحم 

هناد  هویم و  تسوپ  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  درس و  مود  رخآ  رد  تعیبط :

مرک  دض  سفن ، یگنت  یگنشت و  هدننکعفر  راردا ، يراجم  ياهتنوفع  هدننکفرطرب  ردم ، یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
بَلعثلا  بَنِع  لدب :

مرک دض  روآراردا ، نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

باّنَع

 Zizyphus sativa: یملع مان 
ناریا  يزکرم  یلامش و  یبونج ، یحاون  یموب  شیور : لحم 

254 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هویم  هدافتسا : دروم  شخب 

تبوطر  هب  لیام  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  تعیبط :
نوخ  هدننکفاص  شش و  هنیس و  هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
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ناتسپس لدب :

هایس لفلف 

 Piper nigrum: یملع مان 
مرگ  ياوه  بآ و  ياراد  ياهروشک  رد  هدرتسگ  تشک  دنه ، یبرغ  بونج  یموب  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :

اذغ مضه  مغلب و  عفد  هب  کمک  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
لیبجنز  لدب :

هدعم  حشرت  قازب و  حشرت  شیازفا  کیژولوکامراف : راثآ 
یتیساسح ياهشنکاو  یبناج : ضراوع 

( يردوت  ) يزاریش هِمودُق 

 Alyssum homalocarpum: یملع مان 
ناریا  یقرش  بونج  بونج و  یحاون  یموب  شیور : لحم 

هناد  هدافتسا : دروم  شخب 
رت لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

یسنج  لیم  كرحم  مروت و  دض  یتنس : بط  رد  اهدربراک  نیرتمهم 
خرس  نمهب  لدب :

دادسنا رطخ  مکـش و  یگرزب  خـفن و  کشخ ، هناد  فرـصم  تروص  رد  يرم  دادـسنا  يدـیئوریت ، تالالتخا  زورب  ناکما  یبناج : ضراوع 
دایز فرصم  رثا  رب  هدور 

( یناتسب يابِدنِه   ) ینساک

 Cichorium intybus: یملع مان 
255 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ناریا  طاقن  رتشیب  شیور : لحم 
هشیر  گرب ، هدافتسا : دروم  شخب 

کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  نآ  هشیر  رت و  درس و  لوا  رد  نآ  گرب  تعیبط :
هدعم  باهتلا  يارب  دیفم  هدعم ، يوقم  مروت ، دض  روآراردا ، یگنشت ، ترارح و  نکسم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

اهتشا كرحم  یشراوگ و  تالکشم  نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
( ردان دراوم  رد   ) یتسوپ تیساسح  یبناج : ضراوع 
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( سَخ  ) وهاک

 Lactuca sativa: یملع مان 
گرب  هدافتسا : دروم  شخب 

رت درس و  مود  رد  تعیبط :
روآباوخ یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

ودک

 Cucurbita pepo: یملع مان 
لامش  صوصخ  هب  ناریا ، طاقن  رتشیب  رد  تشک  شیور : لحم 

مخت  هویم و  هدافتسا : دروم  شخب 
رت لوا  رد  درس و  مود  رد  ودک  مخت  زغم  رت ، درس و  مود  رد  هویم  تعیبط :

هناثم  تنوفع  راردا و  شزوس  عفر  ناجازمیوارفص ، يارب  دیفم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
. تسا هناودنه  مخت  زغم  ودک ، مخت  زغم  لدب  لدب :

تاتسورپ  تالالتخا  ریذپکیرحت و  هناثم  نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
همضاه ییاسران  لاهسا ، یبناج : ضراوع 

( نالُجلُج مِسمِس ،  ) دجنک

 Sesamum orientale: یملع مان 
ناریا  نوگانوگ  طاقن  شیور : لحم 

256 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
هناد  هدافتسا : دروم  شخب 

رت مرگ و  لوا  رد  تعیبط :
اهجازميوادوس يارب  دیفم  یکشخ ، هدننکفرطرب  هدننکمرن و  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

ناتک مخت  لدب :

( روّثلا ناسل   ) نابزواگ

 Echium amoenum: یملع مان 
ناریا  لامش  یحاون  یموب  شیور : لحم 

لگ  هدافتسا : دروم  شخب 
رت مرگ و  لوا  رد  تعیبط :

بلق  شپت  هدننکفرطرب  هفرسدض ، روآطاشن ، یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
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یشراوگ  ياهیتحاران  یبناج : ضراوع 
تدمینالوط ای  دایز  ریداقم  فرصم  یهدریش ، یگلماح و  نارود  عرص ، هب  التبم  نارامیب  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

نیبگنازگ

 Astragalus adscendens: یملع مان 
اند هوکدرز  ات  راسناوخ  زا  شیور : لحم 

نام  هدافتسا : دروم  شخب 
لدتعم  یکشخ  رد  مرگ و  لوا  رد  تعیبط :

هفرس سفن و  یگنت  هدننکفرطرب  هنیس و  هدننکمرن  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( هَرُبزُک  ) زینشگ

 Coriandrum sativum: یملع مان 
ناریا  یحاون  رتشیب  شیور : لحم 

هناد  گرب و  هدافتسا : دروم  شخب 
ار نآ  انیس  نبا  سونیلاج و  تسا و  کشخ  درس و  مود  رد  طارقب  رظن  هب  يوقلا و  بکرم  تعیبط :

257 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
. تسا کشخ  موس  رد  درس و  مود  رد  نآ  هناد  دناهتسناد . مرگ 

تروـصهب دوـشیم و  ینیب  يزیرنوـخ  ندـمآ  دـنب  ثعاـب  تسا و  روآباوـخ  روآاهتـشا و  نآ  گرب  یتنـس : بط  رد  دربراـک  نـیرتمهم 
. تسا دیفم  دردرس  بلق و  شپت  ینوخ ، لاهسا  عفر  رد  تسا و  شخب  يداش  نآ  مخت  دراد . درد  دض  مروت و  دض  تیصاخ  یعضوم 

. تسا وهاک  مخت  نآ  مخت  لدب  وهاک و  گرب  زینشگ  گرب  لدب  لدب :
. تسا دیفم  مساپسا  خفن و  ریظن  یشراوگ  تالکشم  اهتشا و  کیرحت  يارب  نآ  هناد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

شوجنزرم

 Origanum vulgare: یملع مان 
ناسارخ  ناجیابرذآ و  ناردنزام ، نالیگ ، ياهناتسا  ياهتشد  شیور : لحم 

گرب  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

مروتدض ناجازمدرس ، رد  دردرس  هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( سآ  ) دروم

 Myrtus communis: یملع مان 
ناریا  لامش  بونج و  یموب  شیور : لحم 
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گرب  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد  تعیبط :

بلق  شپت  هدننکفرطرب  وم ، شزیر  زا  يریگولج  لاهسا ، يزیرنوخ و  هدننکعطق  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
توت  گرب  لدب :

شراوگ هاگتسد  تاباهتلا  هب  نایالتبم  يدبک و  نارامیب  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

( لُفنَرَق  ) کخیم

 Eugenia caryophyllata: یملع مان 
258 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ناریا  بونج  ياهكراپ  رد  تشاک  ایند و  بوطرم  مرگ و  یحاون  یموب  شیور : لحم 
هفوکش  هدافتسا : دروم  شخب 

کشخ  مرگ و  موس  رد  تعیبط :
مشچ یگریخ  یق و  هدننکفرطرب  رگج ، هدعم و  يوقم  ناهد ، هدننک  وبشوخ  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( عنعن  ) عانعن

 Mentha piperita: یملع مان 
ناریا  یحاون  رتشیب  شیور : لحم 

گرب  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مرگ و  مود  رد  تعیبط :

یسنج  ياوق  كرحم  خفن ، دض  هدعم ، يوقم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
يرهن  هندوپ  لدب :

هدعم باهتلا  خفن و  همضاه ، ییاسران  ریظن  یشراوگ  ياهیتحاران  نامرد  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

رفولین

 Nymphaea sp: یملع مان 
ناریا  لامش  ياهبادرم  شیور : لحم 

لگ  هدافتسا : دروم  شخب 
رت درس و  مود  رد  تعیبط :

هفرسدض  مروتدض ، ناجازممرگ ، رد  دردرس  يارب  دیفم  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
یمطخ هشفنب و  لدب :

( قَشا  ) اشَو
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 Dorema ammoniacum: یملع مان 
نانمس  يزکرم ، سراف ، ناهفصا ، ياهناتسا  ياهتشد  شیور : لحم 

غمص  هدافتسا : دروم  شخب 
259 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :
لصافم  درد  هدنهدنیکست  مرو و  دض  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

جَنیبکَس  لدب :
بسانم نازیم  هب  نآ  فرصم  اب  هزورما  یلو  تسا ، هدش  شرازگ  وراد  نیا  ندروخ  رثا  رب  ییانیب  تالکشم  میدق  عبانم  رد  یبناج : ضراوع 

. تسا هدشن  هدهاشم  یضراوع  نینچ 
یگلماح نارود  طایتحا : فرصم و  عنم  دراوم 

( هَلُقاق  ) لِه

 Elletaria cardamomum: یملع مان 
يزلام  دنه و  یموب  شیور : لحم 

هناد  هدافتسا : دروم  شخب 
کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  تعیبط :

هدعم  يوقم  اذغ و  مضه  هب  کمک  یق ، عوهت و  هدننکفرطرب  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 
روآارفص همضاه ، ییاسران  هدننکفرطرب  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 

( جَلیلها  ) هلیله

 Terminalia chebula: یملع مان 
ناتسکاپ  ناتسودنه و  یموب  شیور : لحم 

هویم  هدافتسا : دروم  شخب 
لوا ِطسو  رد  کشخ و  مود  رد  هدیـسر ) اًلماک  هویم   ) هایـس هلیله  کـشخ . مود  رد  درـس و  لوا  ِرخآ  رد  سراـن ) هویم   ) درز هلیله  تعیبط :

درس
ادوس لهسم  هایس  هلیله  ارفص و  لهسم  درز  هلیله  یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

( رَزَج  ) جیوه

 Daucus carota: یملع مان 
ناریا  طاقن  رتشیب  رد  تشک  شیور : لحم 

هشیر  هدافتسا : دروم  شخب 
260 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
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رت لوا  رد  مرگ و  مود  رد  تعیبط :
روآراردا یتنس : بط  رد  دربراک  نیرتمهم 

میالم  روآراردا  نیون : بط  رد  ینامرد  صاوخ 
261 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

یکشزپ مولع  رد  یناریا  ناملسم و  نادنمشناد  ياهيروآون  مهن : لصف 

هراشا

263 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ثاریم بط  : » دـسیونیم ءابطالا  تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  رد  هعبیَـصا  یبا  نبا  تسا . مولع  خـیرات  هخاـش  نیرتیمیدـق  اـسبهچ  بط  خـیرات 

زا یکشزپ  يروئت  ياههتسناد  نیرتیلک  هک  مینک  ضرف  رگا  اما  دراد ». یمهس  ثاریم  نیا  رد  یموق  ره  تسا و  مدآ  نادنزرف  همه  دنسپلد 
ورهبور نآ  اب  ناملـسم  ناکـشزپ  هک  ییاـهيرامیب  زا  يرایـسب  تسا ، هدیـسر  ناناملـسم  تسد  هب  یناـنوی  نادنمـشناد  راـثآ  همجرت  قیرط 

اًلثم تسا . هدماین  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  ینانوی  ياههتشون  رد  هک  هتشاد  صاصتخا  نآ ، صاخ  طیارش  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  هب  دناهدوب 
يزار رثا  يواحلا ، یـسانشوراد  شخب  رد  هکیلاحرد  تسا ؛ هدـمآ  هایگ  دـصناپ  ییوراد  صاوخ  سدیروکـسوید ، هتـشون  شیاـشح ، رد 

یناریا و نادنمـشناد  هک  دـهدیم  ناشن  اهیـسررب  تسا . هدـش  رکذ  هایگ  راطیب 1400  نبا  هتـشون  تادرفمل ، عماـجلا  رد  هاـیگ و  دـصتفه 
رد نادنمشناد  نیا  مهس  ندرک  صخشم  تسا . هدش  هتفرگ  هدیدان  هک  دناهتشاد  يرایسب  ياهيروآون  ینانوی  نابیبط  اب  هسیاقم  ردناملـسم 

ناناملسم رتشیب  هچره  يروابدوخ  يرادیب و  ببس  مالسا و  ناریا و  یکشزپ  حیحص  خیرات  نیودت  زاسهنیمز  اسبهچ  یکشزپ  شناد  دربشیپ 
. دوش

یحارج فلا )

ناطرس یحارج  . 1

یکشزپ خیرات  رد  رابنیلوا  لبق و  لاس  رازه  دودح  یناریا ، کشزپ  970 م ،) - 1037 370 ق / - 428  ) انیس نبا  هللا  دبع  نب  نیسح  یلع  وبا 
. تسا هدرک  فیصوت  یحارج  اب  ار  ناطرس  نامرد 

264 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
: تسا نینچ  یناطرس  مرو  نامرد  هرابرد  نوناق  نتم  نادرگرب 

رب هوالع  دیاب  تسا : نینچ  ناطرس  ندیرب  ندرک و  لمع  روتسد  دورب . نیب  زا  ندرک  عطق  هلیـسو  هب  دیاش  دشاب  کچوک  ناطرـس  مرو  رگا 
هب تسا  نکمم  هک  ینادیم  تسا و  دوجوم  مرو  نوـماریپ  رد  هدـیدرگ و  بعـشنم  نآ  زا  هدـش و  ریذـپریثأت  مرو  زا  هک  هچره  مرو ، لـصا 

. دوـش يراـیبآ  مرو  زا  هک  دـنامن  یقاـب  نآ  زا  يزیچ  يروآرب و  نب  خـیب و  زا  ینک و  نکهشیر  یلکهب  ار  همه  دـنزب ، گـنچ  اـهگر  همه 
 .... دزیر نوریب  هدشیحارج  ياج  زا  یحارج  رثا  زا  دایز  نوخ  راذگب 

؛ دشاب هتـشادربرد  گرزب  يرطخ  نتـشاذگ  غاد  دیاش  دشاب و  هدش  هدـیرب  ياج  رب  نتـشاذگ  غاد  هب  زاین  مرو  ندـیرب  زا  دـعب  تسا  نکمم 
دب رایسب  رامیب  لاح  يراذگب  ناطرس  مرو  ياج  رب  غاد  دشاب و  کیدزن  ساسح  رایـسب  یلـصا و  مادنا  هب  ناطرـس  مرو  هک  یتلاح  رد  ینعی 

. دوشیم
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هب رگید  ناتسپ  هجیتن  رد  هدیرب و  خیب  زا  ار  هدزناطرـس  ناتـسپ  هک  تسا  هدید  ار  یبیبط  ینامز  هک  دنکیم  تیاور  نیـشیپ  نابیبط  زا  یکی 
هدـیرب ار  یلوا  ناتـسپ  هک  یتقو  هدوب و  ناطرـس  هب  ندـش  التبم  هار  رد  یمود  ناتـسپ  میوگیم : هرابنیارد  نم  تسا . هدـش  ـالتبم  ناـطرس 

هدش لقتنم  مود  ناتـسپ  هب  يرگید  ياج  زا  ای  ندش ، عطق  زا  لبق  لوا ، ناتـسپ  زا  ازناطرـس  ةدام  ای  تسا  هدروآربرـس  تقو  نآ  رد  ًافداصت 
[308 .] مهدیم حیجرت  ار  مود  لامتحا  نیا  هک  تسا ،

یموتوئکارت 309] . 2

اوه روبع  يارب  میقتـسم  یهار  ات  دننکیم  داجیا  یخاروس  ندرگ  رد  نآ  یط  هک  تسا  یحارج  یعون  یموتسوئکارت 310 ] ای  یموتوئکارت 
. دوش داجیا  يان  هب 

هک ینارامیب  يور  یموتسوئکارت  لمع  زا  یحیحص  فیصوت  هک  دوب  یـسک  نیلوا  1162 م ) 557 ق / م .  ) رهز نبا  کلملا  دـبع  ناورم  وبا 
[311 .] داد تسد  هب  دنتشاد ، یگفخ  تلاح 

: تسا هدمآ  ریبدتلا  هوادملا و  یف  ریسیتلا  رد  یموتسوئکارت  ثحبم  هرابرد 
دلجلا و تعطق  نأ  دعب  زنع  هثر )  ) هبصق تققش  لاوقألا ، هذه  تأرق  یبلط ذ  تقو  یف  تنک 

265 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ۀقافأ قاف  قافأ  و  مأتلا ، یتح  لعلا  ءاملاب و  حرجلا  لسغ  تمزتلا  مث  ۀـهّرتلا ، ردـق  نود  ًاتاب  ًاـعطق  ۀبـصقلا  رهوج  نم  تعطق  هتحت و  ءاـشغلا 
ْنکل و  قافأ ، یتح  ًالوخنم  اقوحم  ورـسلا  زوج  هیلع  ررذَی  ناک  جامدنالا ، شامکنالا و  یف  حرجلا  ذخأ  ام  دنع  ۀلیوط و  ةدـم  شاع  ۀـیلک و 

. اءدب هرکذأ  مل  اذهلف  انفلس  هقحل  نمم ) هانقحل و   ) نمم دحأ  هلمعتسی  مل  ءیش  اذه 

[312] دیراورم بآ  یحارج  . 3

يو درک . لصاح  مراهچ ، نرق  کشزپمشچ  یلـصوم ، نب  یلع  نب  رامع  ار  مشچ  دیراورم  بآ  ندرک  جراخ  هنیمز  رد  تفرـشیپ  نیرتمهم 
هدـش ردـک  تایوتحم  درک و  دراو  یـسدع  نورد  هب  ار  نآ  یلاـخوت  يزلف  نزوس  درک و  عارتخا  يزورما  قیرزت  گنرـس  هباـشم  ياهلیـسو 

. دنتفای تسد  شور  نیا  هب  يدالیم ، مهدزون  نرق  رد  زین ، رگید  ینادنمشناد  اهدعب  درک . جراخ  شکم  اب  ار  دیراورم  بآ  نامه  ای  یسدع 
بط زا  هتـشر  نیا  ترهـش  ببـس  هداد  ماجنا  مشچ  یحارج  رد  یمالـسا  يابطا  تراهم  هراـبرد  گربشریه 313 ] سویلوج  هک  یتاـقیقحت 

هب دـیدج  نورق  رد  هچنآ  هدوب و  نانوی  رد  هچنآ  اـب  ار  یمالـسا  بط  هدرک و  قیقحت  فاـصنا  يرگن و  فرژ  اـب  يو  تسا . هدـش  یمالـسا 
: تسا هدروآ  یلصوم  رامع  هرابرد  گربشریه  تسا . هدرک  قیقد  هسیاقم  هدروآ  تسد 

اب هک  دوشیم  طوبرم  يو  یحارج  صوصخم  ياهشیامزآ  هب  هک  تسا  یعوضوم  شـش  راـمع  باـتک  رد  زیمآتفگـش  ياـههبنج  رتشیب 
هب ار  نآ  هباشم  هکیتروص  رد  دنکیم  بذج  يدایز  دح  ات  ار  باتک  هدنناوخ  هک  يزیچ  تسا ؛ هدرک  لقن  لامجا  هب  یتایح  لماک و  شور 

، مهدجه نرق  زاغآ  رد  زج  یحارج ، تایلمع  زا  هتـسجرب  تاعالطا  نینچ  هب  ام  دیدج ، نورق  رد  اما  میاهدـیدن . ینانوی  راثآ  رد  هجو  چـیه 
يور رب  یحارج  لمع  نامه  میباییم  یلصوم  رامع  دزن  هک  يزیچ  نیرتمهم  دشاب . فصتم  تقد  هجوت و  نتشاد  هب  هک  میاهدرکن  دروخرب 

دوخ رامع  هک  تفرگیم  تروص  یلاخوت  يزلف  نزوس  هلیـسوهب  لمع  نیا  تسا و  شیابر  کبـس  هب  مشچ  دـیراورم  بآ  هب  التبم  نارامیب 
 .... دوب هدرک  عارتخا 

[314 .«] دیآیم خیرات  رد  وا  ریظن  تردن  هب  هک  تسا  یناکشزپ  زا  یکی  يو  : » تسا هتفگ  هدوتس و  ار  رامع  تیصخش  گربشریه 
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266 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

هیخب خن  زا  هدافتسا  . 4

هدافتـسا نوخ  ندروآ  دنب  يارب  لکلا  یمـشیربا و  هیخب  ياهخن  زا  864 م ) - 930 ق /  251 - 313  ) يزار يایرکز  نب  دـمحم  رابنیتسخن 
[315 .] تسا هدز  هیخب  دنفسوگ  هدیبات  هدور  اب  ار  مکش  ياهمخز  هک  تسا  یبیبط  نیلوا  يو  نینچمه  درک .

یکشزپ رد  هبنپ  زا  هدافتسا  . 5

هبنپ زا  هدافتـسا  هدرک و  هراشا  بط  رد  هبنپ  دربراک  هب  هک  تسا  یکـشزپ  نیلوا  وا  تسا . هدرک  هراشا  هبنپ  هب  ۀبـصحلا  يردجلا و  رد  يزار 
یناوارف دربراک  رـشب  یگدـنز  رد  مه  نامز  نآ  رد  هبنپ  تسا  یهیدـب  دوشن . مخز  ناشندـب  ات  تسا  هتـسناد  مزـال  ياهلبآ  ناراـمیب  يارب  ار 

يراع یجراخ  داوم  زا  دـیاب  هبنپ  هک  دوشیم  روآدای  دـیکأت  اـب  يو  تسا . يزار  هتفرگ  راـکب  بط  رد  ار  نآ  هک  یـسک  نیلوا  اـما  هتـشاد ،
رد ار  روفاک  بالگ و  هب  هتـشغآ  هبنپ  زا  هدافتـسا  دوشن ، داجیا  اههیر  سفنت و  يراجم  رد  هلبآ  ضراوع  هکنآ  يارب  نینچمه  يزار  دـشاب .

[316 .] درکیم زیوجت  ینیب 

یکشزپنادند یگتسکش و  رد  هبنپ  زا  هدافتسا  . 6

نادند اهیگتـسکش و  رد  هک  تسا  خیرات  حارج  نیلوا  ناملـسم و  کشزپ  دودـح 404 ق ). م .  ) يوارهز سابع  نبا  فلخ  نب  مساقلا  وبا 
. درک هدافتسا  يزیرنوخ  راهم  يارب  هبنپ  زا  یکشزپ 

: تسا هدروآ  فیلأتلا  نع  زجع  نمل  فیرصتلا  رد  ینیب  یگتسکش  میمرت  ثحبم  رد  يوارهز 
نغور هکرس و  رد  هدش  هدناسیخ  هبنپ  ای  یطوریق  دامض  ندرب  راکب  دیآ ، دیدپ  ینیب  رد  یمرگ  مرو  یگتـسکش   ] لمع نمـض  رد  رگا  و  ... 

 .... دوشیم عقاو  دنمدوس  نولیخاید  مهرم  یکدنا  ای  خرس  لگ 
: دیوگیم هتسکش  کف  ياهناوختسا  ندرک  جراخ  نادند و  هدنامياجرب  ياههشیر  ندروآ  نوریب  ثحبم  رد  نینچمه 

زور ود  ای  کی  تدم  رد  یگتـسکش  عضوم  رب  تسا  مزال  دنامب ، دوخ  ياج  رب  نآ  هشیر  دنکـشب و  ندش  هدیـشک  نمـض  رد  ینادـند  رگا 
عضوم  نآ  ات  دنهد  رارق  نغور  هب  هتشغآ  هبنپ 

267 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
[317 .] تسا رادهنادند  ناگدنرپ  زا  یضعب  ياهراقنم  نوچمه  نآ  ياههبل  هک  دنرب  راکب  ینیتبلک  ای  تفج  ای  هریگ  سپس  دوش و  مرن 

یحارج رد  ندنازوس  . 7

اب ندـنازوس  هزورما  دراد . دربراک  وضع  زا  یتمـسق  نتـسب  اـی  نتـشادرب  يارب  هک  تسا  یکـشزپ  یحالطـصا  نهآ 318 ] غاد  ای  ندـنازوس 
. دوشیم ماجنا  ییایمیش  یکیرتکلا و  ياهشور 

لوا باب  رد  يوارهز  تسا . هدرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  زین  يزیرنوخ  راهم  يارب  تسا و  نهآ  غاد  ای  ندنازوس  شور  هدـننکعادبا  يوارهز 
ندرک غاد  نایز  دوس و  هرابرد  زاغآ  رد  يو  تسا . هتشاگن  یتاکن  ندر  غاد  عاونا  هرابرد  لصف ، رد 56  فیلأتلا ، نع  زجع  نمل  فیرصتلا 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ و جازم  رگم  تسا  بوـخ  یجازم  ره  يارب  ندر  غاد  هک  تـسا  دـقتعم  وا  تـسا . هدروآ  یبلاـطم  اـهجازم  عاوـنا  اـب  نآ  يراـگزاس  و 
وا دـباییمن . نامرد  کشخ  مرگ و  يوراد  اب  کشخ  مرگ و  يراـمیب  زا  یـسک  تسا و  یکـشخ  ترارح و  شتآ ، تعیبط  اریز ، کـشخ .

: دیوگیم
دنکیمن زواجت  هدش  غاد  هک  يوضع  زا  نآ  لعف  درفم و  تسا  يرهوج  شتآ  اریز  تسا ، دنت  ياود  اب  ندنازوس  زا  رتهب  شتآ  اب  ندر  غاد 

هک اسبهچ  دـنکیم و  رگید  ياضعا  هب  زواجت  نآ  لعف  وراد  اب  ندرک  غاد  رد  هکیلاحرد  دـناسریمن ، ناوارف  نایز  نآ  رواـجم  وضع  هب  و 
. دروآ دوجو  هب  ار  گرم  ای  جالعلابعص و  يرامیب 

: دیوگیم شتآ  تیمها  هرابرد  تمسق  نیا  نایاپ  رد  يو 
اب امش  يارب  ار  ضارما  یفن  ماسجا و  رد  ار  نآ  لعف  تیفیک  شتآ و  ضماغ  ّرس  امـش  يارب  نم  دوبن  باتک  نیا  بسانم  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

. مدرکیم نایب  قیقد  یناهرب  یفسلف  مالک 
هدروآ ریز  حرـش  هب  ار  ندر  غاد  شور  گرخرـس ، یگدـیرب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  لوا ، باب  رخآ  لصف  رد  يوارهز  مساـقلا  وبا 

: تسا
تروص مادنا  کی  ندر  غاد  ای  مرو  کی  نتفاکـش  ای  یگدروخ  مخز  کی  یپ  رد  گرخرـس  کی  ندشهدیرب  زا  يزیرنوخ  تاقوا  بلاغ 

يراذـگب و گرخرـس  رـس  رب  ار  دوخ  هراشا  تشگنا  تسا  مزال  يدروم  نینچ  رد  درادـن . ناکما  یناسآ  هب  نآ  زا  يریگولج  هک  دریگیم 
نوریب  نآ  زا  يزیچ  دنامب و  سوبحم  وت  تشگنا  ریز  رد  نوخ  ات  يراشفب  ار  نآ  بوخ 
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زا یکی  مخز  اب  بسانتم  دشاب و  هدامآ  دیاب  هدش  خرس  بوخ  هتشاذگ و  هروک  رد  هک  کچوک  گرزب و  ینوتیز  هغاد  دنچ  سپـس ، دیاین .

دـنهد و رارق  گرخرـس  یگدـیرب  لحم  يور  رب  تشگنا  ياـج  هب  ار  هغاد  نآ  تشگنا  نتـشادرب  زا  سپ  گـنردیب  دوش و  باـختنا  اـهنآ 
دیاب دشاب ، هدش  درـس  هغاد  ناور و  نوخ  زونه  هغاد  نتـشادرب  ماگنه  رگا  سپ  دوش . عطق  يزیرنوخ  ات  دـنراد  هگن  دوخ  ياج  رب  نادـنچ 
عطق یلک  هب  يزیرنوخ  ات  دبای  همادا  نادنچ  دیاب  راک  نیا  دننک و  دیدجت  هدمآ  نوریب  هروک  زا  هزات  بسانم  غاد  کی  اب  ار  ندر  غاد  لمع 

[319 .] دیاین شیپ  يرگید  هیلب  دوشن و  غاد  تسا  لحم  رد  هک  یبصع  لمع ، ِنمض  رد  هک  دوب  بظاوم  دیاب  دوش و 

یحارج رد  یفرطود  هلیتف  زا  هدافتسا  . 8

نیا رد  دوشیم . هدافتسا  مخز  دوبهب  هب  کمک  دصق  هب  هک  تسایشور  يارب  یکشزپ  یحالطصا  یفرطود  هلیتف  ای  نتس  هیخب  ای  نتس 320 ]
لـصتم مخز  یجراخ  تمـسق  هب  هک  دنک  داجیا  ياهقلح  هک  يوحن  هب  دوشیم ؛ هداد  روبع  مخز  يارجم  نورد  زا  یحارج  خـن  کی  شور 

ات مخز  يدـیلوت  تاـعیام  دوش ، سبح  نآ  رد  تنوفع  كرچ و  دوش و  هتـسب  مخز  یجراـخ  تمـسق  هکنیا  ياـج  هب  بیترت ، نیا  هب  تسا .
. دوشیم هیلخت  يدوبهب  نامز 

هیهت نآ  لاثما  بسا و  يوم  اب  ار  یفرطود  هلیتف  ای  نتس  يو  تسا . هدرک  هدافتسا  یحارج  رد  نتس  زا  هک  دننادیم  یـسک  نیتسخن  ار  يزار 
[321 .] تسا هدوب  جیار  لبق  لاس  دصکی  ات  یحارج  لامعا  رد  شور  نیا  دربراک  درکیم . هدافتسا  نآ  زا  اهلمد  یحارج  رد  و 

یلگیگ 322] هرا  . 9

هکـس تروـصهب  هک  هدـش  لیکـشتيدرگ  ياهمیـس  زا  هرا  نیا  دـنربیم . راـکب  اهناوختـسا  ندـیرب  يارب  ار  یلگیگ  هرا  ناـحارج  هزورما 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج رد  شوگراهچ ، هتـشر  نیا  تسا . شوگراهچ  نآ  تلاح  نیرتهب  دنیآیمرد و  یهجودـنچ  کی  تروصهب  تیاهن  رد  دناهداتـسیا و 
لیکشت  رتمیخض  هتشر  کی  دنخرچیم و  رگیدکی  رود  هب  اههتشر  نیا  زا  ات  هس  دخرچیم . دوخ  روحم  درگ  هب  صخشم ،
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اب هدش و  لیکـشت  شوگراهچ  ياههبل  زا  هک  دراد  يرایـسب  هدـنرب  ياههبل  یلگیگ  هرا  دوشیم . هتفگ  یلگیگ  هرا  غیت  نآ  هب  هک  دـنهدیم 

. دناهتفرگ رارق  نآ  نوماریپ  رد  میخض  هتشر  روحم  هب  تبسن  هجرد  هدزناپ  ات  جنپهیواز 
نامــسیر اـهنآ  نیرتیندوتــس  دربیم . راـکب  دوـخ  یحارج  ياـهلمع  رد  ار  اـهنآ  درک و  عارتـخا  یحارج  رازبا  نیدــنچ  يزار  ياـیرکز 

هک هرگ  نیدنچ  اب  كزان  ینامـسیر  زا  دوب  ترابع  هلیـسو  نیا  درکیم ؛ هدافتـسا  یقلح  ینیب و  ياهمروت  عفر  يارب  هک  دوب  ياهدروخهرگ 
يزورما یلگیگ  هرا  هباـشم  رازبا  نیا  درکلمع  دوش . عفر  مروت  اـت  دـشیم  هداد  تکرح  جراـخ  لـخاد و  هب  دراو و  ناـهد  هب  ینیب  قیرط  زا 

[323 .] تسا هدوب 

[324] رچلاو تیعضو  . 10

راک نیا  دنانازیوآ . اهاپ  دنراد و  رارق  تختهبل  رب  اهنار  هک  دـنناباوخیم  تشپ  هب  يروط  ار  نامیاز  هدامآ  نز  هک  تسا  یتیعـضو  رچلاو ،
نیا ًالامتحا  [ 325 .] دوشیم جراخ  ناشدازون  ياهتسد  ای  اهوناز و  ای  هاگنمیـشن  ادـتبا  نامیاز  ماگنه  هک  دوشیم  ماجنا  یناردام  دروم  رد 

. دوش ناسآ  نامیاز  زاب و  رتشیب  یمک  نگل  هرفح  دورب و  رتبقع  هچلابند  زا  یجراخ  ناوختسا  دوشیم  ثعاب  راک 
رد راـبنیلوا  دوریم  راـکب  دازوـن  دـلوت  رد  هـک  ار  یناـملآ ، کـشزپ  1865 م ،) - 1935  ) رچلاو هـب  بوـسنم  شور  يوارهز  مساـقلا  وـبا 

: تسا هداد  حرش  فیرصتلا 
رب سپـس  ینادرگزاب ، نادهز  لخاد  هب  مرن  مرن  ار  اهتسد  هک  شوکب  نآ  رد  دوش ، نینچ  نوچ  اهتسد : اهوناز و  رب  نینج  ندـمآ  نوریب 

روآ و دراو  راشف  كدـناكدنا  تسا ، هتـسب  مه  هب  شیاهتسد  هتخیوآ و  تخت  زا  شیاـهاپ  هدـیباوخ و  یتخت  رب  هکیلاـحرد  نز ، مکش 
نوریب نینج  ریبدـت  نیا  اب  رگا  سپ  دـنامب . هتخیوآ  مئاق  لاح  هب  وا  ياهاپ  اـت  رآ  نوریب  دراد  رارق  وا  ياـپ  ریز  هک  ار  ییاـههاگهیکت  هاـگنآ 
تکرح الاب  فرط  هب  نینج  ات  راشفب  كدناكدنا  ار  اههدند  سپـس  هدب و  ناکت  ار  اهنآ  تخـس  ریگب و  تسد  رد  ار  وا  ياپ  ود  ره  دـماین ،

ار دوخ  تسد  هلباق  هک  تسا  مزال  هاگنآ  دنک و 
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جراـخ دازوـن  اـت  دروآ  راـشف  دوـخ  رب  هک  دـهد  ناـمرف  نز  هـب  دـهد و  رارق  تـسرد  عـضو  رد  ار  نـینج  هدرخهدرخ  دـنک و  نادـهز  دراو 

[326 .] دوش

سیراو نامرد  . 11

: تسا سیراو  نامرد  يارب  يزورما  یحارج  ياهشور  هب  هیبش  رایسب  هک  هدرک  نایب  ار  سیراو  ینامرد  شور  فیرصتلا ، رد  يوارهز ،
، دشاب هتـشاد  ناوارف  يوم  هک  یتروصرد  ار  رامیب  ياپ  قاس  تسا : هنوگ  نیدب  سیراو   ] هیلاد هب  هدش  التبم  گرهایـس  ندروآ  نوریب  اما  و 

نآ زا  قرع  دوش و  خرس  ات  دنهدیم  شلام  وشوتسش و  مرگ  بآ  اب  ار  وا  ياپ  قاس  دننکیم و  لخاد  هبامرگ  هب  ار  وا  سپس  دنشارتیم و 
ار گر  لباقم  تسوپ  نآ  زا  سپـس  دوش و  مرگ  اپ  قاس  ات  دنرادیماو  دنمورین  یـشزرو  هب  ار  وا  هبامرگ  ندوبن  هدامآ  تروص  رد  ای  دزیرب 
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تسوپ سپـس  اپ . چم  یکیدزن  رد  ای  دریگب  تروص  وناز  یکیدزن  رد  ای  یتسیابیم  نتفاکـش  نیا  و  لکش 1 )  ) دنفاکشیم یلوط  تهج  زا 
دـشاب نانچ  ات  دنزاسیم  هت  اهنآ  فارطا  رد  هدـشعمج  ياهزیچ  اهیگتـسویپ و  زا  ار  گر  فارطا  دـننکیم و  زاب  اهبالق  یکیدزن  رد  ار 

. دیـسر دـهاوخ  رظن  هب  هز  کی  نوچمه  دـننک  صالخ  تسوپ  زا  ار  نآ  هک  یماگنه  دوش و  هدـید  مشچ  اب  هریت  خرـس  گـنر  هب  گر  هک 
میخـض یندرگ  زیت و  كون  نودـب  یبالق  ار  نآ  هاگنآ  دـیآ و  رتالاب  تسوپ  حطـس  زا  دوش و  دـنلب  ات  نک  لـخاد  دَوِْرم  گر  ریز  هب  سپس 

نک رانک  رب  گر  يور  زا  ار  تسوپ  هاگنآ  هدب و  لوا  فاکش  زا  تشگنا  هس  هلصاف  هب  يرگید  فاکـش  سپـس  راد و  هاگن  الاب  لکش 2 ) )
هب سپـس  يدرک . نینچ  لوا  راب  رد  هک  هنوگنامه  هب  زیوایب ، رگید  یبـالق  هب  نک و  دـنلب  یلیم  اـب  ار  نآ  دـعب  دوش و  راکـشآ  گر  نآ  اـت 
الاب ار  نآ  دعب  ربب و  اپ  چم  کیدزن  فاکش  نیرخآ  رد  ار  نآ  زادرپب و  ندوب ، يرورـض  تروص  رد  رگید ، ياهفاکـش  ای  فاکـش  داجیا 

زا ار  نآ  هک  هاـگنآ  اـت  نک  نینچ  شکب و  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  يـالاب  رد  هک  یفاکـش  فرط  هب  روآ و  شنوریب  مود  فاکـش  زا  شکب و 
نوریب ندـیرب و  ندیـشک و  هب  رگا  ربـب و  ار  نآ  دـش  عـمج  نآ  همه  نوـچ  يروآ . نوریب  تساهفاکـش  همه  زا  رتـالاب  هک  موـس  فاـکش 

دنبب و نآ  هب  ار  خن  نک و  لخاد  نآ  رد  ار  الود  خن  اب  ینزوس  ینکن ، لصاح  قیفوت  ندروآ 
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رگا هچ  ینک ؛ عـطق  ار  نآ  هک  زیهرپـب  نیا  زا  دـیآ و  نوریب  اـت  نادرگب  تهج  ره  هب  ار  دوـخ  تسد  هد و  رارق  نآ  ریز  رد  ار  یلیم  شکب و 

 .... دنیبیم رازآ  نایز و  نآ  زا  رامیب  دش و  دهاوخ  راوشد  تخس  نآ  ندروآ  نوریب  دوش  نینچ 
ریوصت شیامن 

سیراو  نتفاکش  يارب  رتشین  لکش 1 :

ریوصت شیامن 
زیت كون  نودب  بالق  لکش 2 :

ییان 327] لخاد  يراذگهلول  . 12

تخرد نورد  هـب  یجراــخ  داوـم  لوـخد  زا  يریگوـلج  زیمت و  یــسفنت  هار  نیمأــت  يارب  ناــهد  قــیرط  زا  ياــن  رد  هلوــل  نداد  رارق  هـب 
هتخاـس ریذـپفاطعنا  کـیتسالپ  سنج  زا  اـًلومعم  ییاـن  لـخاد  هلول  هزورما  دوشیم . هتفگ  ییاـن » لـخاد  يراذـگهلول   » لایـشنوربوئکارت

. دنکیم تکرح  نییاپ  هب  يان  نورد  ندیزغل  اب  هک  دوشیم 
هک درک  دراو  يدرف  هرجنح  نورد  ناهد  هار  زا  ار  الط  ای  هرقن  زلف  سنج  زا  لکشینحنم  ياهلول  یکـشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیـس  نبا 

ناوا 328] کم  هب  ار  ییان  لخاد  هلول  دربراک  نیلوا  هابتـشا  هب  ناسیونخیرات  یخرب  داد . تاجن  گرم  زا  ار  يو  دوب و  هدـش  یگفخ  راچد 
[330 .] دنهدیم تبسن  1847 م ، رد 1226 ش / [ 329 ،] رگنمنزیآ و 
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يژولویزیفوتاپ یسانشتلع و  ب )

شوگ 331] زوزو  . 1
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: درمشرب ار  نآ  زا  عون  جنپ  مکتسد  داد و  حرش  ار  شوگ  زوزو  داجیا  للع  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیس  یلع  وبا 
جومت ادص  ببـس  تسا . یمهو  ياهزیچ  ندید  هک  دنامیم  مشچ  ياهحبـش  هب  دنرادن و  یجراخ  دوجو  هک  دیآیم  شوگ  هب  ییاهادـص 

ادیپ لخاد  رد  دشابن  جراخ  زا  رگا  اوه  تساوه . تکرح  ریثأت  زا  اهادـص  زوزو و  نیا  سپ  تسا . سامت  رد  ییاونـش  هساح  اب  هک  تساوه 
يراخب ره  اب  هک  تسا  ناهنپ  کبـس و  رایـسب  ای  اوه  ینزجوم  نیا  تسا و  هتخیر  اهفیوجت  رد  هک  تسا  يراخب  لخاد  ياوه  تسا . هدش 

. دراد کبس  زا  رتشیب  رادقم  ای  دراد ، شزیمآ  دریگیم  رارق  اهنطب  رد  هک 
زوزو نداد و  ادـص  هب  اهندـب  یـضعب  رد  هتفرگ  ربرد  ار  شوـگ  خاروـس  ياـج  همه  تسا و  ریگارف  تـسا ، یناـهن  کبـس و  مـسق  زا  رگا 
جوم نیرتـمک  هب  هک  تسا  ییاونـش  يورین  یناوتاـن  زا  اـی  تسا ...  سح  داـیز  يورین  هب  طوبرم  نیا  اریز  دـسریمن ؛ یـضعب  رد  دـسریم ،

تـسا جازم  یهابت  زا  ییاونـش  يورین  یناوتان  تسا . رثأتم  امرگ  امرـس و  نیرتمک  زا  فیعـض  مدآ  هکنانچ  دـهدیم . ناـشن  شنکاو  ییاوه 
[332 ....]

رتاوگ و  یملاتفوزگا 333 ] نایم  طابترا  . 2

تسا نکمم  اهمشچ  ندش  هتسجرب  دیآیم . رتولج  يرادقم  دوخ  یعیبط  تلاح  هب  تبـسن  مشچ  هرک  نآ  رد  هک  تسا  یتلاح  یملاتفوزگا 
کیرحت و هجیتن ، رد  هینرق و  یکـشخ  ثعاب  یملاتفوزگا  دوش . يروک  بجوم  ییانیب  بصع  یگدیـشک  رثا  رب  هک  دشاب  دـیدش  يدـح  هب 

. دوشیم نآ  تنوفع  ًالامتحا 
طابترا لبق ، لاس  دصتـشه  دودـح  رابنیتسخن و  یناریا ، کـشزپ  1136 م ،) ق /  531 م .  ) یناجرج نیسح  نب  لیعامـسا  دیـس  نیدلاءایض 

[335 .] تسا هدرک  رکذ  1825 م ) 1203 ش / [ ) يرپ 334 رتکد  زا  شیپ  یهاشمزراوخ و  هریخذ  رد  ار  رتاوگ  یملاتفوزگا و  نایم 
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بت . 3

بت هک  یلماوع  دهدیم . ناشن  ار  دارگیتناس ) هجرد  زا 37  شیب   ) ندب لخاد  يامد  شیازفا  هک  تسا  یلوادتم  تمالع  یکـشزپ  رد  بت 
ای اهوراد  یخرب  ینوفع و  لماوع  دننام  دشاب ، ندب  زا  نوریب  نآ  أشنم  تسا  نکمم ، هک  دوشیم ، هدیمان  نژوریپ  ایازبت  دننکیم  داجیا  ار 

داوم تابیکرت  هنوگنیا  هب  خـساپ  رد  ندـب  ینمیا  تفاب . ِبیرخت  ای  ندـب  ینمیا  هکبـش  هب  طوبرم  ياهيرامیب  یخرب  دـننام  دـشاب ، یلخاد 
یخرب تعرـس  دوشیم  ثعاب  امد  شیازفا  نیا  دوشیم . ندـب  يامد  شیازفا  ثعاب  سومالاتوپیه  رب  ریثأت  اب  هک  دـنکیم  دـیلوت  ياهطـساو 

. دنک عیرست  ار  درف  يدوبهب  اسبهچ  دوش و  ازيرامیب  لماوع  تیلاعف  عنام  دبای و  شیازفا  ینمیا  ياهشنکاو 
يراـی اـهيرامیب  ربارب  رد  ار  ندـب  هک  تسا  یعیبـط  یعاـفد و  شنکاو  کـی  بت  هک  درب  یپ  تیعقاو  نـیا  هـب  يزار  ياـیرکز  راـبنیتسخن 

. تسا هدرک  رکذ  يواحلا  رد  ار  بلطم  نیا  يو  دهدیم .

هجنوی بت  . 4

قافتا زین  زییاپ  ای  راهب  رد  تسا  نکمم  یلو  دـنوشیم ، راچد  نآ  هب  ناتـسبات  لصف  رد  مدرم  زا  یـضعب  هک  تسا  يرامیب  یعون  هجنوی  بت 
بت راچد  تسا  نکمم  زیر  ياههدرگ  سفنت  رثا  رب  دارفا  دوشیم . هدـنکارپ  اضف  رد  اهلگ  هدرگ  کچوک  ياـههرذ  لـصف  نیا  رد  دـتفیب .

. دوشیم هفرس  دردرس و  یناهگان ، ياههسطع  ثعاب  دشاب  دیدش  هجنوی  بت  رگا  دنوش . هجنوی 
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لکش هب  ار  هجنوی  بت  نامرد  [ 336 ،] كوتـسوب زا  شیپ  لاس  دصهن  ًابیرقت  یکـشزپ و  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  يزار  يایرکز  نب  دمحم 
يارب ییاههار  باتک  نیا  رد  يزار  تسا . هدرک  هیصوت  نآ  يارب  ار  ییاهوراد  هداد و  حرش  همالا  بط  یف  همهملا  لوصفلا  رد  ینیلاب  اًلماک 

: دیوگیم يریگشیپ  باب  رد  يو  تسا . هدرک  هئارا  نآ  نامرد  نینچمه  هجنوی و  بت  هب  التبا  زا  يریگشیپ 
، ماش زا  سپ  هلصافالب  ندیباوخ  زا  تسا . دیفم  دنکیم ، داجیا  یگدولآباوخ  يریـس و  ساسحا  هک  نیگنـس ، ییاذغ  ياههدعو  زا  زیهرپ 

ياههناخ ای  اهبقن  نادنز ، لاثم  روطهب  بوطرم ، ياهناکم  رد  ندرک  یگدنز  زا  دوش . بانتجا  درس ، بآ  يدایز  رادقم  ندیـشون  هژیوهب 
ندربورف  ای  درس  مامح  زا  دریگن . رارق  درس  ياوه  ربارب  رد  تسا  هدروخامرس  هک  يرامیب  رس  دوش . يراددوخ  بوطرم 

274 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
باذج و دنیاشوخ ، رایـسب  هک  مرپساهاش  اهلگ و  دـننام  دـییوبن ؛ ار  اهنآ  عبنم  هژیوهب  يوق  ياهرطع  دوش . يراددوخ  درـس  بآ  نورد  رس 

 .... دنتسه ابیز 
: دزادرپیم نآ  نامرد  هب  همادا  رد  يو 

نآ تاراـخب  باوخ  زا  لـبق  دوش و  لـح  غاد  بآ  رد  نیتنـسفا  ساـنور و  عاـنعن ، هنوباـب ، دـننام  داوم  یخرب  دوش . زیمت  ررکم  ینیب  يارجم 
. تسا دیفم  دیآیم  تسد  هب  لدرخ  لفلف و  امرخ ، یعون  ریجنا ، نویـسارف ، هلیلبنـش ، زا  هک  ییوراد  تسا ، دیدش  يرامیب  رگا  دوش . سفنت 

هدافتـسا دش  هتفگ  الاب  رد  هک  ییاهوراد  زا  دناوتیم  دربیم ، جنر  دایز  هسطع  شراخ و  ینیب و  شزیربآ  تلع  هب  يرامیب  نیا  زا  رامیب  رگا 
[337  ....] دنک

يزاسوراد ج )

لکلا . 1

[338 .] درب راکب  یحارج  لیاسو  مخز و  ینوفعدض  يارب  ار  نآ  درک و  فشک  ار  کیلیتا ) لکلا   ) لوناتا يزار  يایرکز  رابنیتسخن 

يزاسوراد رد  ییایمیش  داوم  زا  هدافتسا  . 2

دراو بط  رد  ار  ییایمیش  تابیکرت  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يزار  : » دیوگیم اطـسو  نورق  رد  نآ  ذوفن  برع و  بط  دوخ  باتک  رد  لپماک 
يزاسوراد یسانشوراد و  رد  يدیدج  لصف  هدام ، ود  نیا  صاوخ  ییاسانش  درگوگ و  رهوج  لکلا و  فشک  زا  سپ  يزار  تسا .» هتخاس 

رد درک و  بط  ملاع  هب  یگرزب  تمدـخ  يو  تخاس . ار  اهتبرـش  ییوراد و  تاـبیکرت  زا  يرایـسب  هداـم  ود  نیا  اـب  درک و  دراو  یمالـسا 
. دروآ رامش  هب  رهام  یسانشوراد  زاسوراد و  یمیش ، بط و  دنمشناد  طقف  هن  ار ، وا  دیاب  تقیقح 

ندـنچ  ) دیفـس لدنـص  اب  ار  یگنرف  روگنا  ای  ومیل  يابرم  زا  بکرم  یتبرـش  يو  درکیم . هیهت  دوخ  نارامیب  يارب  یناوارف  تاـبیکرت  يزار 
بآ هروغبآ و  ومیلبآ و  رانا و  هریش  ای  هکرس  زا  یشرت  تبرش  هدنرادربرد  روفاک  دیفس و  لدنص  طولخم  درکیم . طولخم  روفاک  و  دیفس )

ياهبت  نامرد  رد  يو  هک  دوب  روفاک  سدع و  بانع و  هناوخارت و  وهاک و  یماش و  توت  یگنرف و  روگنا 

275 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
کـشخ يارب  درکیم و  هیهت  مجنپکـی ، تبـسن  هب  هیپ ، و  جادیفـس )  ) بادیفـس زا  بـکرم  یمهرم  يزار  درکیم . هدافتـسا  نآ  زا  یمئاد 

يارب درک و  هیهت  داـمپ  نآ  زا  دربیپ و  هویج  یگدـننکینوفعدض  ریثأـت  هب  راـبنیلوا  نینچمه ، دربیم . راـکب  اـهمخز  تاـحارج و  ندرک 
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[339 .] درب راکب  اهمخز  ندرک  ینوفعدض 

لوسپک . 3

شور نیا  اـب  دریگیم . رارق  نیتـالژ  سنج  زا  ياهظفحم  رد  وراد  زا  یـصاخ  نازیم  نآ  رد  هک  تسا  یناـسروراد  لاکـشا  زا  یکی  لوسپک 
رتشیب هزورما  دباییم . شهاک  هدعم  يور  وراد  رابنایز  راثآ  دوشیم و  اهر  ندـب  رد  هتـسهآ  وراد  دوشیم ، هدـناشوپ  اهوراد  بولطمان  هزم 

. دوشیم هیهت  واگ  ناوختسا  زا  لوسپک  نیتالژ 
لکـش هب  داد و  رارق  هبرگ  هدور  سنج  زا  ییاـهلوسپک  رد  ار  اـهوراد  یکـشزپ ، يزاـسوراد و  خـیرات  رد  راـبنیلوا  يوارهز ، مساـقلا  وبا 

زا هدـش  هیهت  ياهخـن  زا  هک  تخادـنا  رکف  نیا  هب  ار  يو  دـیعلب و  ار  هیخب  ياهخـن  هقلح  يوارهز  نومیم  يزور  داد . هئارا  دـیدج  ییوراد 
[340 .] دنک نارامیب  ندب  دراو  نآ  اب  ار  وراد  دزاسب و  یلوسپک  درکیم ، هدافتسا  یحارج  هیخب  يارب  هک  هبرگ ، هدور 

یشوهیب د )

ادزشوه ياهیندیماشآ  هک  یمور  ای  ینانوی  يدنه ، شور  فالخرب  دوب ؛ دیفم  ًاعقاو  لیصا و  درد ، نیکست  رد  یمالسا  نادنمشناد  شور 
هب ادتبا  مه  فشک  نیا  دشیم . هدافتسا  یلومعم ) یـشوهیب   ) یحارج لمع  يارب  يزاس  هدامآ  رد  شور  نیا  دنتفرگیم . راکب  روآیتسم  و 

. دندوب هتخومآ  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  ار  نآ  تقیقح  رد  هکیلاحرد  دش ؛ فورعم  هیردنکـسا  بتکم  مان  هب  اهدـعب  ییاپورا و  یبیبط  مان 
ماگنه دندناکشخیم . باتفآ  رد  دندرکیم و  هتشغآ  گنب  یلـسب و  شیـشح ، زا  ياهراصع  اب  ار  جنفـسا  کچوک  ياههکت  شور  نیا  رد 

بذج  ار  داوم  نآ  ینیب  طاخم  بیترت  نیا  هب  دندربیم ؛ ورف  رامیب  ینیب  لخاد  دندرکیم و  بوطرم  هرابود  ار  جنفسا  هکت  نآ  فرصم ،

276 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ساـسحا ار  ندـب  حراوج  اـضعا و  عطق  اـی  یحارج  ریذـپان  لـمحت  درد  هکیروط  تفریم ؛ ورف  یـشوهیب  قیمع  باوخ  هب  راـمیب  درکیم و 

. درکیمن
[341 .] درب راکب  یشوهیب  جنفسا  تروصهب  ار  یقاشنتسا  یمومع  ياههدننکشوهیب  ناهج  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیتسخن  يزار 

یسانشيرامیب ه )

تیارب 342] . 1

ار مئالع  نیا  وا  دوشیم . مِدا  ای  زیخ  بجوم  هک  درک ؛ ادیپ  راردا  رد  ار  نوخ  يامـسالپ  نیموبلآ  تیارب ، دراچیر  1827 م ، رد 1206 ش /
بیجن رمع  نب  یلع  نب  دمحم  دـماح  وبا  هکیلاحرد  دـش ؛ يراذـگمان  تیارب »  » يو راختفا  هب  هک  تسناد  طوبرم  يویلک  يرامیب  یعون  هب 

تامالعلا بابسالا و  رد  يرامیب  نیا  هرابرد  تیارب ، زا  شیپ  لاس  دصـشش  دودح  یناریا ، کشزپ  1222 م ) 619 ق / م .  ) يدنقرمس نیدلا 
[343 .] دوب هداد  حیضوت 

یشونرپ 344] . 2

فیصوت رایـسب  تقد  اب  [ 345 ،] هزمیب تباید  هلمج  زا  تلاـح ، رد 22  ار  یشونرپ  یقارتفا  صیخـشت  نوناق  زا  یگنـشت  شخب  رد  انیـس  نبا 

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدـمآ  سطیناید  مان  اب  نوناق  رد  هک  تسا  هزمیب  تباید  يرامیب  عیاش  مئالع  زا  یکی  یـشونرپ  تسا . هدرک 
نیریـش تباید  اب  نآ  توافت  هدرک و  یفرعم  ار  هزمیب  تباـید  هک  دوشیم  یفرعم  یـسک  نیلوا  ( 1745 - 1821 [ ) کنارف 346 رتیپ  ناوخ 

. تسا هداد  حیضوت  ار  [ 347

یلیفومه . 3

خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  فیرصتلا  رد  یمالسا ، یکشزپ  حارج  نیرتفورعم  يوارهز ، مساقلا  وبا 

277 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
[348 .] تسا هدرک  فیصوت  ار  یلیفومه  يرامیب  یکشزپ 

تیژننم . 4

زورما ات  هک  هدرک  هضرع  تایئزج  رکذ  اب  زغم ، ياشغ  مرو  مان  اب  ار  تیژننم  زا  یقیقد  فیصوت  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیـس  نبا 
. تسا هداد  حرش  ار  نمزم  داح و  تیژننم  ياهتوافت  نینچمه  يو  تسا . هدش  هدوزفا  نآ  هب  یئزج  یتاکن  اهنت  لاس  رازه  تشذگ  اب  و 

: دنکیم نایب  نینچ  نیا  نوناق  رد  ار  تیژننم  سیئرلا  خیش 
هچرگا تسین . سطینارق  دشاب ، زغم  مرج  رد  مرو  رگا  دنیوگیم . سطینارق  دوش ، ادیپ  زغم  ربتس  هدرپ  ای  كزان  هدرپ  رد  هک  ار ، مرگ  یمرو 

نوـچ هچره  تسا و  مرن  زغم  نوـچ  هچره  دـنیوگ : رادـنپ  نیا  لـیلد  رد  دوـشیمن و  راـچد  مرو  هب  زغم  هـک  دـنرادنپ  ناـیامنبیبط  زا  یخرب 
 .... دناهدومیپ اطخ  هار  هدومرف و  هابتشا  ًاعقاو  هک  دسامآیمن ، دشابن ، یگدیشک  هدامآ  هچره  درادن و  شک  تسا  تخس  ناوختسا 

: دهدیم حرش  ار  داح  تیژننم  همادا  رد  تسا و  ماسرس  سطینارق  رگید  مان  هک  دهدیم  حیضوت  سپس 
: دنرارق نیا  زا  درب  یپ  یقیقح  ماسرس  عاونا  هب  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  ییاهتمالع 

. دباییم تدش  زور  ياهطسو  رد  رتشیب  هک  کشخ  یگشیمه و  بت 
نیا دوشیم و  مهرد  لقع  درادیمرب . تسد  دوشیم و  لبنت  لسک و  ییوگناـشیرپ  زا  هراـبکی  دـیوگ و  ناـشیرپ  طارفا ) هب   ) دـح زا  داـیز 

کیدزن ياههدـند  رـس  تسا . دـنلب  مظنمان و  شـسفن  دـنابنجیم ، ار  اپ  تسد و  هدوهیب  دوشیم . ادـیپ  مراهچ  موس و  زور  رد  رتشیب  تلاح 
راتفرگ جالتخا  هب  ینامادنا  يرامیب  زا  لبق  رگا  دیآ . يرامیب  هارمه  نامادنا  جالتخا )  ) یگدیرپ دنوشیم . هدیـشک  دایز  الاب  يوس  هب  مکش 

. دشاب يرامیب  ندمآرب  لیلد  دیاش  دنیآ ،
ياهحبـش اب  دننیبیم و  كانلوه  ياهزیچ  باوخ  رد  رادیب . یمک  دنباوخ و  رد  یمک  دـننزیم ، دایرف  دـنرپیم ، باوخ  زا  ناشیرپ ، باوخ 

. دننزیم دایرف  دنرپیم و  باوخ  زا  شیوشت  اب  دنوشیم . ورهبور  راجنهان 

278 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نابز رد  يربز  باهتلا و  دنرفنتم ، ییانشور  رون و  زا  دننکیم ، ادیپ  يداع  ریغ  مشخ  تراسج و  دنوشیم ، قالخادب  نارامیب  نیا  زا  یضعب 

(. دنک مرو   ) دسامب نابز  دیاش  دنریگیم و  زاگ  ار  دوخ  نابز  دیآ و  دیدپ 
ببس نودب  اهاپ  تسد و  دیاش  دنراد . رتمک  اذغ  ياهتـشا  دنـشونیم و  یمک  دنهاوخیم و  بآ  دریگیم ، ناشیادص  ینارامیب  نینچ  ًارثکا 

. تسا یگدنبسچ  یقیقر و  هنایم  رد  يزیچ  ماسرس  رامیب  لوب  دوش . درس  یجراخ 
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: دزادرپیم نمزم  داح و  تیژننم  ياهتوافت  نایب  هب  سپس 
كرتشم مادـنا  نآ  ِتلاح  ِدرد  هاگنآ  دروآ . يور  هراـبکی  هک  تسا  نیا  شتمـالع  دـشاب  رگید  یمادـنا  اـب  زغم  تکراـشم  زا  يراـمیب  رگا 

شوداشود تسا و  شهاک  هب  ور  رامیب  درد  تفای  شهاک  مادـنا  درد  رگا  دوشیم و  دـیدش  يرامیب  تفای ، تدـش  نآ  درد  هاـگره  تسا .
. تسا مادنا  تلاح 

يرامیب تسا و  ورـشیپ  تمالع  یقیقح  ماسرـس  يرامیب  رد  دوشیم . یگـشیمه  دـیآیم و  مکمک  جـیردت و  هب  تسا ، زغم  زا  يرامیب  رگا 
[349 «.] دنکیم زورب  ماسرس  تمالع  ًادعب  دنوشیم و  رامیب  رگید  ياهمادنا  یقیقح  ریغ  ماسرس  رد  اما  دیآ ، نآ  زا  دعب 

مخزهایس . 5

نیا دوشیم . داجیا  كاخ  بآ و  قیرط  زا  نآ  تنوفع  هک  تفگ  درک و  فیصوت  ار  مخزهایس  یکـشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیـس  نبا 
[350 .] تسا هدشیم  هتفگ  یسراف » شتآ   » یسراف رد  و  یسراف » ران   » یبرع رد  يرامیب 

لس . 6

اهنت لس  يرامیب  ریثأت  داد  حیـضوت  هک  دوب  یـسک  نیلوا  يرجه ، مراهچ  موس و  نرق  یناریا  کـشزپ  يربط ، دـمحم  نبا  دـمحا  نسحلا  وبا 
: دنکیم ریگرد  زین  ار  اهمادنا  رگید  هکلب  تسین ، اههیر  يور 

ۀمیظعلا و تاجارخلا  نیتیلکلا و  مرو  لثم  ضارمالا  رئاس  نم  لسلا  یلا  لویؤیام  اما  و 

279 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
دننام دوشیم  لدبم  لس  هب  ماجنارـس  هک  یـضارما  ۀیدرلا ؛ ۀحرق  وه  يذلا  عونلا  تحت  ۀلخاد  کلذ  هابـشا  ةدعقملا و  ریـصاون  تالیبدـلا و 

[351 .] دیآیم لس   ] شُش ۀحُرق  لیذ  رد  همه  دعقم  ریصاون  تالیبد و  همیظع و  تاجارخ  اههیلک و  مرو 

یلصفم لس  . 7

ناوختسا زغم  نآ ، یپ  رد  دوشیم و  داجیا  سیتیلیتکاد 352 ] سولوکربوت  يرتکاب  اب  تنوفع  رثا  رب  یهاگ  هک  تسا  یتیعضو  یلصفم  لس 
رظن هب  نینچ  دـماجنایم و  ناوختـسا  نامتخاس  رد  رییغت  هب  دوشیم و  هتـشابنا  ناوختـسا  شـشوپ  ریز  بذـج و  ناوختـسا  هراـنک  فرط  هب 

ار نآ  هراـشا و  ناتـشگنا 353 ] یلـصفم  لس  هب  بط  ملاـع  رد  راـب  نیلوا  يارب  يزار  تسا . هدـش  رپ  اوه  اـب  ناوختـسا  اـیوگ  هک  دـسریم 
[354 .] تسا هدرک  فیصوت 

هوقَل . 8

نیا رد  زغم  زا  یبصع  دوشیم . تروص  هیحان  رد  دـیدش  درد  ياههرود  داجیا  ثعاب  هک  تسا  یبصع  يراـمیب  یعون  ولق ، هس  بصع  درد 
. دنکیم نیمأت  ار  ینیب  ناهد و  اهنادند ، همجمج ، تروص ، سح  هک  دوشیم  ریگرد  يرامیب 

ياههار مئالع و  عاونا  نوناق  رد  يو  تسا . هداد  حرش  ار  [ 355 (] هوَقل  ) ولق هس  بصع  درد  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیـس  یلع  وبا 
زورب تروص  رد  هک  تسا  ینآ  هضراـع  عون  کـی  هوـقل  : » تسا هدـمآ  هوـقل  ةراـبرد  نوناـق  نادرگرب  رد  تسا . هدرک  ناـیب  ار  نآ  ناـمرد 
رییغت ار  تروص  یعیبط  لکـش  تئیه و  تسا و  یعیبـط  ریغ  عضو  هب  تروص  فرط  کـی  ندـش  تسـس  هدـیناشک و  نآ  هجیتـن  دـنکیم و 
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تـسس اخرتسا و  ضرم  نیا  ببـس  دندرگیم . جراخ  دوخ  عضو  زا  مه  مشچ  ياهکلپ  دنزیم و  مه  رب  ار  رامیب  ياهبل  مظن  دهدیم و 
ار رثا  نیا  تسا  یتسس  اخرتسا و  رثا  رد  هک  ياهوقل  اما  ددرگیم . ضراع  تروص  اهکلپ و  تالضع و  رب  هک  تسا  یجنشت  ای  ندش 

280 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ار فرط  نآ  ات  دـناشکیم  هداد و  ناکت  دوخ  ياـج  زا  ار  رگید  فرط  هدـش  تسـس  لـش و  تروص  فرط  کـی  نوچ  هک  تشاد  دـهاوخ 

دوب فیعض  رگا  دشاب و  يوق  هضراع  هوقل  هک  تسا  یتقو  رثا  نیا  دنکیم و  فرحنم  دوخ  یعیبط  عضو  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  لش  تسس و 
هب ار  رگید  فرط  دوشیم  ضراع  جنـشت  زا  هک  ياهوقل  اما  دش ؛ دهاوخ  لش  تسـس و  تروص  فرط  کی  نامه  طقف  تشادـن ، یتدـش  و 

[356 .«] دیشک دهاوخ  دوخ  فرط 

يژولویزیف یموتانآ و  و )

هراشا

، يزار هتشون  يروصنم ، بط  مالسا  زا  دعب  باتک  نیتسخن  هنیمز  نیا  رد  دناهدوب . یسانشدبلاک  ملع  ماگشیپ  یناریا  یمالسا و  نادنمـشناد 
. تسا هدش  میدقت  قاحسا ، نب  روصنم  حلاص  وبا  ير ، رهـش  تقو  مکاح  هب  903 م  رد 290 ق / هک  تسا  یکشزپ  یساسا  ياهراکهاش  زا 

هتشاد اپورا  مالـسا و  ناهج  رب  يوق  رایـسب  يریثأت  هک  تسا  باتک  ای  هلاقم )  ) شخب ُهن  لماش  یمومع  هاتوک و  ًابیرقت  ياهمان  سرد  رثا  نیا 
مان  اب  ییانومرک 357 ] يودرارگ  ار  هلاسر  نیا  تسا .

Liber ad Almansorem

نآ مهن  لصف  دوب و  اپورا  رد  اطـسو  نورق  یکـشزپ  ياههلاسر  نیرتهدـنناوخرپ  زا  یکی  باتک  نیا  درک . همجرت  نیتال  هب  [ 358] ودلوت رد 
هدششیاریو ياههخـسن  سناسنر  نارود  رد  تسا . هدش  رـشتنم   Liber nonus ad Almansorem مان هب  اهراب  اهنامرد  هراـبرد 

. دیسر پاچ  هب  سویلاس  سائهردنآ و  دننام  نارود  نآ  فورعم  ناکشزپ  زا  ییاهریسفت  اب  هارمه  باتک  نیا  زا  يرایسب 
يروصنم  بط  نیتال  هخسن 

زا ناملـسم و  يو  دنــسانشیم .  Haly Abbas ماـن هب  ار  شاهدنـسیون  ناـییاپورا  تسا و  یـسوجم  ساـبع  نـب  یلع  رثا  هعانـصلا  لـماک 
ناریا و مکاـح  949 م ،) - 983 ش /  328 - 362  ) ورـسخانف هلودـلا  دـضع  هب  ار  باتک  نیا  وا  دوب . یتشدرز  ناکاین  اب  یـسراپ  ياهداوناخ 

زین مجسنم و  راتخاس  ِدوبن  ات  هدش  هتشون  روظنم  نیا  هبهیبطلا  هعانصلا  لماک  درک . میدقت  زاریش ، دادغب و  ياهناتـسرامیب  سـسؤم  قارع و 
هدروخرب يزار  يواحلا  رد  یهجوت  مک  یماجـسنایب و  نیا  هب  سابع  نب  یلع  دـنک ؛ فرطرب  ار  یحارج  یـسانشدبلاک و  هب  یفاکان  هجوت 

تمسق  ود  باتک  نیا  دوب .

281 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
نیا تساهيرامیب . نامرد  هراـبرد  هلاـقم  هد  رد  مود  ءزج  یکـشزپ و  لوصا  اـههیرظن و  هراـبرد  هلاـقم )  ) شخب هد  رد  نآ  لوا  ءزج  دراد ؛

ناونع  اب  هک  تساهفراعملا  ةریاد  نیا  نیرتمظنم  نیرتعماج و  زا  یکشزپ و  ياهفراعملا  ةریاد  نیتسخن  زا  باتک 
Pantegi

ياههتـشون هب  یلمع  يرظن و  هناگادج  شخب  ود  هب  باتک  میـسقت  دش . همجرت  نیتال  هب   Liber reguis ای  Regalis dispositioو
. دیشخب یمومع  هبنج  يدعب  یکشزپ 
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باتک چـیه  مالـسا  ناـهج  رد  1390 م ، ق / لاـس 792  رد  اـیوگ  ساـیلا ، نبا  ملق  هـب  یـسراف ، هـب  ناـسنا  ندـب  حیرـشت  شراـگن  زا  شیپ 
. دوب هدشن  فیلأت  ناسنا  ندب  مامت  زا  يروصم  یسانشدبلاک 

روصنم شراگن  حیرشتلا  ملع  یف  هلاسر  ندبلا و  حرش  نادبالا ، حیرشت  يروصنم ، حیرشت  ریوصتلاب ، حیرشتلا  ياهمان  اب  ناسنا  ندب  حیرشت 
. تسا يزاریـش  فورعم  هیقف  بیبط و  سایلا ، نب  فسوی  نب  دمحا  نیدلا  لالج  هداون  يزاریـش ، سایلا  نب  فسوی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب 

باتک نیا  دوب . يزاریـش  ظفاح  هجاوخ  رـصاعم  زاریـش و  رد  يرجه  مهن  متـشه و  هدـس  راگنیـسراپ  کشزپ  دنمـشناد و  باتک  هدنـسیون 
رد 798 ق/ باتک  نیا  دوب . نامز  نآ  ات  یـسانشدبلاک  ریواـصت  نیرتشیب  نیرتقیقد و  هدـنرادربرد  یـسانشدبلاک  ریواـصت  رظن  زا  نینچمه 
1394 - 1409 796 ق / - 812  ) سراف نارمکح  رومیت  رسپ  ریگناهج  ازریم  رـسپ  ناخرداهب ، دمحم  ریپ  نیدلاءایـض  هدازریما  يارب  1396 م 

. تسا هدش  هتشاگن  م ،)
قیاقد ناسنا  تقلخ  رد  هک  دـسر  ار  یقلاخ  سایقیب  يانث  دـمح و  دزـس و  ار  یهاـشداپ  ساپـس  رکـش و  : » دوشیم زاـغآ  هنوگنیا  باـتک 

اب طبترم  هناگشـش  ریواصت  باتک  تیمها  اب  ياهیگژیو  زا  یکی  ناـیب »....  دـح و  زا  نورب  شتردـق  قیاـقح  تسا و  ناـیاپیب  شتمکح 
(، م  1632 ق /  1041  ) یناورـش ندـبلا  حیرـشت  رد  اراکـشآ  ناوتیم  ار  يروصنم  حیرـشت  ذوفن  ( 3 ياهلکـش 7 -  ) تسا باتک  تـالاقم 

پاچ اهراب  ناتسودنه  رد  1848 م ، زا 1264 ق / باتک  نیا  دید . لکش 7 )  ) يدنه یسراف و  حیرشت  ياهباتک  رد  زین  و  ینامثع ، کشزپ 
[359 .] تسا هدش  یگنس 

282 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ریوصت شیامن 

اهگرخرس ریوصت  لکش 3 :

ریوصت شیامن 
اهدیرو ریوصت  لکش 4 :

283 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
ریوصت شیامن 

تالضع  ریوصت  لکش 5 :

ریوصت شیامن 
اهناوختسا ریوصت  لکش 6 :

284 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

مشچ هرک  یجراخ  ياههچیهام  . 1

نوناق مشچ  حیرشت  شخب  رد  درک . مالعا  ددع  شش  ار  مشچ  هرک  یجراخ  ياههچیهام  دادعت  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیـس  نبا 
: تسا هدمآ 
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نیا تسا و  مشچ  هشوـگ  ود  نییاـپ  ـالاب و  تمـس  راـهچ  رد  اـهنآ  زا  هچیهاـم  راـهچ  تـسا . هچیهاـم  شـش  هدـهعرب  مـشچ  هرک  تـکرح 
 .... دنناخرچیم ياهریاد  روطهب  ار  مشچ  هرک  دنابروم و  رگید  هچیهام  ود  دننادرگیم و  دوخ  يوس  هب  ار  مشچ  ياهشوگ  ياههچیهام 

یکمدرم 360] باتزاب  . 2

يو درب . یپ  رون ) تدـش  رییغت  لباقم  رد  کمدرم  ندـش  گـنت  داـشگ و   ) یکمدرم باـتزاب  هب  هک  دوب  يدنمـشناد  نیلوا  يزار  ياـیرکز 
یکچوک  ياههچیهام  دوجو  تلع  هب  رما  نیا  هک  تسا  هداد  حرش 

[361 .] دنکیم دییأت  ار  وا  ياههتفگ  يزورما  شناد  دنهدیم . ناشن  شنکاو  رون  تدش  هب  هک  تسا 

نامیاز . 3

جراخ محر  زا  دوخ  راشف  تردق  هب  نینج  هک  داد  حیـضوت  یکلملا  رد  یکـشزپ  خـیرات  رد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  یـسوجم  سابع  نب  یلع 
نامیاز عورـش  هناـشن  یمحر  تاـضابقنا  هک  دـشیم  روصت  يو ، زا  شیپ  دـنکیم . کـمک  نآ  جورخ  هب  محر  تاـضابقنا  هکلب  دوشیمن ،

. دوشیم جراخ  دلوت  يارجم  محر و  زا  ندرک ، انش  اب  نآ ، یپ  رد  نینج  تسا و 

يرنورک نوخ  شدرگ  . 4

شدرگ هک  دوب  یـسک  نیلوا  یکـشزپ  خیرات  رد  1288 م ،) 667 ش / م .  ) سیفن نبا  هب  فورعم  یـشیرق ، مزح  یبا  نبا  یلع  نیدـلا  ءـالع 
هب سونیلاـج و  يو  زا  لـبق  دوشیم ». هیذـغت  دـنکیم  ذوفن  بلق  هب  هک  ییاـهگر  نورد  نوخ  زا  بلق  : » داد حرـش  یتسرد  هب  ار  يرنورک 

سیفن نبا  تسا . هدـش  بعـشنم  تسار  تمـس  هب  هک  دوـشیم  هیذـغت  یگر  نوـخ  زا  بـلق  هـک  دـندوب  هدرک  ناـیب  انیـس  نـبا  وا  زا  يوریپ 
[362 .] درک حالصا  تسناد و  دودرم  ار  اهنآ  ياههتفگ 

285 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

يویر نوخ  شدرگ  . 5

نوخ شدرگ  فشک  داد . حرـش  یتسرد  هب  ار  يویر  نوخ  شدرگ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  یکـشزپ  خیرات  رد  یمالـسا ، کشزپ  سیفن ، نبا 
هیرظن هتـسبلد  وا  دوب . هدیـسرن  سونیلاج  نهذ  هب  نوخ  شدرگ  هشیدـنا  دوشیم . زاغآ  سونیلاج  نامز  زا  هک  تسا  یبلاـج  رایـسب  ناتـساد 

: دادیم حرش  نینچ  ار  شتاظحالم  اهشیامزآ و  نآ  کمک  هب  دوب و  دوخ  ي  امینپ » »
اضعا مامت  هب  هتفای ، نایرج  اهگرهایس  رد  نآ  زا  تمسق  کی  دوشیم . لیدبت  نوخ  هب  دبک  رد  هدشهتشاک  ِترارح  هلیسو  هب  ییاذغ  داوم 

هب اجنیا  رد  دزیریم . بلق  تسار  زیلهد  لخاد  هب  یلاخوت  ییالابرس  گرهایـس  يدبک و  گرهایـس  رد  رگید  تمـسق  دوریم و  حراوج  و 
هلیسو  هب  هدود ) لثم   ) نآ یصلاخان  دیاوز و  دوشیم و  زیمت  هتخپ و  امینپ  هدشهتشاک  ترارح  هلیسو 

نوخ زا  تمـسق  کـی  بلق  تسار  زیلهد  زا  دوـشیم . جراـخ  دیفـس  رگج  زا  سفن  نداد  نوریب  اـب  هتفر و  شـش  هب  يوـیر  ياـهگرهایس 
پچ زیلهد  هب  بلق  طسو  رادج  ياهخاروس  زا  نآ  هیقب  دسرب . نآ  هیذغت  فرـصم  هب  ات  دوریم  هیر  هب  اهگرخرـس  هلیـسو  هب  هدشهیفـصت 

يامرگ اب  هدش ، طولخم  تسا  هدش  دراو  پچ  زیلهد  هب  هیر  ياهگرهایـس  هلیـسو  هب  هک  ياهدـشسفنت  ياوه  اب  اجنآ  رد  هدـش ، دراو  نآ 
. دباییم ذوفن  ندب  ياهشخب  مامت  رد  اهگرخرس  لخاد  رد  یگدنز  ناج  ناونع  هب  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دریگیم و  ناج  هدشهتشاک 
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هیاپیب اًـلماک  دوب ، نکمماـن  يرادـنپ  هابتـشا و  هک  ار ، هیرظن  نیا  راـبنیلوا  1578 م ) - 1657 [ ) يوراه 363 مایلیو  مان  هب  یـسیلگنا  کـی 
اپورا رد  رابنیلوا  يارب  سوتنورـس ،) لیئاکیم   ) تورز لیئاخیم  مان  هب  ییایناپـسا ، کی  لاس 1553 م )  ) وا زا  شیپ  لاـس  یلو 63  تسناد ،

، ییایلاتیا ود  دعب  یمک  دوب . هداد  حرـش  ار  يویر  نوخ  شدرگ  ای  نوخ  کچوک  شدرگ  نایرج  هدرک و  حرطم  ار  نوخ  شدرگ  عوضوم 
. دنداد تسد  هب  یسونیلاج  هابتشا  لیلحت  رب  یمهم  ياهحیحصت  ونیپ ، لازک  وبملک و  ياهمان  هب 

مان هب  برع  یناوج  لاس  نیا  رد  یلو  دوب ، اـجرباپ  1924 م  ات 1303 ش / دوب  هدربن  یپ  لصا  نیا  هب  یـسک  لاس 1553 م  ات  هک  روصت  نیا 
یناملآ هب  یبیجع  يارتکد  هلاـسر  [ 364 ،] واگزیارب رد  گروبیارف  رهـش  بط  یلاع  هدکـشناد  لصحم  رـصم و  لها  يواطهطل ،)  ) يواـطتلا

تشون و
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رد یمالـسا  نادنمـشناد  : » دیوگیم تسرد  يواطت  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هسیاقم ، ناحتما و  زا  سپ  یناملآ ، روسفورپ  دنچ  داد . هئارا 

یسک نیلوا  بیبط ، سیفن  نبا  دندوب . هدرک  حیحـصت  ار  نآ  لکـش  نیرتهب  هب  دندرک و  فشک  ار  سونیلاج  هابتـشا  يدالیم  مهدزیـس  نرق 
تورز زا  لبق  لاس  دصیـس  زا  شیب  یـسیلگنا و  يوراه  زا  لبق  لاس  دـصراهچ  ار  هشیدـنا  نیا  وا  درورپ . ار  نوخ  شدرگ  هشیدـنا  هک  دوب 

وا زارطمه  رگید  میرذـگب  هک  انیـس  نبا  زا  تشادـن و  ریظن  نیمز  يور  دوـشیم  هتفگ  وا  هراـبرد  هـک  يدرم  دوـب ؛ هدرک  تاـبثا  ییایناپـسا 
«. دماین

اجنآ زا  تسا و  بلق  فیاظو  زا  یکی  هدنز   ] حور دیلوت  هک  اجنآ  زا  : » تسا هدروآ  انیـس  نبا  بطلا  یف  نوناق  رب  دوخ  حرـش  رد  سیفن  نبا 
هدشهیفصت نوخ  مه  بلق  هک  تسا  مزال  ییاوه  داوم  اب  دایز  طالتخا  هارمه  هب  هدش  لیکـشت  هدشهیفـصت  نوخ  يدایز  ریداقم  زا  حور  هک 

دشاب هتشاد 
هب دـیاب  دوشیم  هیفـصت  تسار )  ) هرفح نیا  رد  هکنآ  زا  سپ  نوـخ  دـیآیم ....  دوـجو  هب  ود  نیا  طـالتخا  زا  حور  ور  نیا  زا  اوـه ، مه  و 

. درادـن دوجو  هتفگ ، سونیلاج  هک  روط  نآ  هرفح ، ود  نیب  يروبع  هار  اما  دوشیم . دـیلوت  هدـنز   ] حور هک  ییاج  دـبای ؛ لاـقتنا  پچ  هرفح 
دـش هیفـصت  هکنآ  زا  سپ  نوخ  ور ، نیا  زا  درادن . دوجو  یئرمان  هن  یئرم و  روبع  هار  چیه  تسا و  مکحم  هیحان  نیا  رد  بلق  تیهام  نوچ 

هک دبای  هار  یگرهایس  هب  تسا  نکمم  و  دوش ...  طولخم  اوه  اب  دبای و  شرتسگ  نآ  مجح  ات  دور  الاب  هیر  تمـس  هب  اهگرخرـس  رد  دیاب 
[365 .«] دنکیم لقتنم  بلق  پچ  ةرفح  هب  ار  نآ 

ماسجا ندید  . 6

نآ سکع  هکلب  تسین ، رظن  دروم  مسج  تمـس  هب  مشچ  زا  رون  عاعـش  جورخ  هجیتن  ندـید  هدـیدپ  درک  تباث  يزار  يایرکز  راـبنیتسخن 
نیا ییاهن  حیحـصت  هتبلا  درک . در  ار  سدیلقا  هیرظن  دروم  نیا  رد  يزار  دوریم . مشچ  تمـس  هب  مسج  زا  رون  عاعـش  ینعی  تسا ؛ حـیحص 

زا ار  ندید  هدیدپ  تسناوت  هک  یسک  اما  تسا ، هتفرگ  تروص  انیس  نبا  تسد  هب  هرابنیارد  سونیلاج  تایرظن  ّدر  یبط و  ظاحل  زا  بلطم 
. دوب مجنپ ، نرق  لیاوا  رد  965 م ،) - 1039 354 ق / - 430  ) مثیه نبا  دنک  تباث  یکیزیف  رظن 
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ادص ندینش  . 7

( یکشزپ مولع  هژیو  ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا شوگ  هدرپ  هب  یتوص  جاوما  دروخرب  تلع  هب  ادص  ندینش  هک  تسا  هداد  حیضوت  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  انیس  نبا 
نینط هب  ار  نآ  دیامنیم و  سبح  عمج و  ار  ادص  هک  دراد  راومهان  جک  هفدص  هدش . قلخ  ندینـش  يارب  هک  تسا  یمادنا  شوگ  هک  نادـب 

دنک یط  يرتزارد  تفاسم  اوه  هک  هدش  ورف  دننام ) هرهم  چیپ و   ) ياهلول جک و  يرجح )  ) یگنـس ناوختـسا  رد  هک  دراد  یخاروس  دزادنا .
ور حطـس  رد  تسا . نآ  رد  دکار  ياوه  هک  دسریم  ییانخارف  هب  شوگ  خاروس  دراد ...  هاتوک  كدنا و  یتفلک  دننام ، چیپ  خاروس  نیا  و 

، تسا تفـس  تخـس و  شوگ  خاروس  تسا . هدرتسگ  تسا  زغم  ياهبصع  جوز  زا  مجنپ  جوز  زا  هک  متفه  بصع  فیل  شوگ  جراخ  هب 
. دیامنیم ساسحا  ار  نآ  شوگ  دنک  دروخرب  هدربمان  فیل  اب  خاروس  لخاد  رد  ادص  جاوما  هاگره  دـشابن . ریذـپریثأت  اوه  ندـیبوک  زا  هک 

مشچ  رد  یسدع  دننامه  شوگ  رد  یبصع  فیل  نیا 
تمدـخ ار  یـسدع  هک  تسا  ییاهتبوطر  اههیال و  هک  تسا ، یـسدع  نوماریپ  رد  هک  تسا  ییاضعا  دـننامه  شوگ  ياـضعا  هیقب  تسا .

[366  ....] دننک ظفح  دنهد و  يرای  دننک و 

نامرد ز )

هیلک گنس  . 1

تسا هدرک  فیصوت  يویلک  ياهگنس  ندرک  جراخ  يارب  ار  یشور  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  فیرـصتلا  رد  يوارهز  مساقلا  وبا 
[367 .] دوشیم عفد  يراردا  يراجم  هار  زا  هناثم و  دراو  ندش ، درخ  زا  دعب  گنس ، نآ  یط  هک 

هدعم يوشتسش  . 2

، هدعم يوشوتسش  يارب  یکشزپ  خیرات  رد  رابنیلوا  يارب  يرجه ، مراهچ  موس و  نرق  یناریا  کشزپ  يربط ، دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا 
. دراد رایسب  تهابش  يزورما  یپارتوپا 368 ] شور  اب  شور  نیا  درک . هدافتسا  هلول  یعون  زا  دندوب ، هدش  تیمومـسم  راچد  هک  يدارفا  رد 

هدعم  زا  مس  يزاسكاپ  رد  دنک ، یفرعم  دوخ  مان  هب  ار  شور  نیا  [ 369] دراوکس هکنآ  زا  شیپ  اهنرق  ناملسم ، ناکشزپ 
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[370 .] دندربیم راکب  ار  شور  نیا  نامومسم 

یقارتفا 371] صیخشت  ح )

هراشا
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کخرس هلبآ و  یقارتفا  صیخشت  . 1

زیامتم رگیدکی  زا  ار  ود  نیا  کخرس ، هلبآ و  ياهيرامیب  قیقد  تسرد و  حیرـشت  اب  هبـصحلا ، يردجلا و  رد  يزار  يایرکز  راب  نیتسخن 
هب راب  هدزاود  زا  شیب  سپس  1565 م و  رد 944 ش / رابنیلوا  رثا  نیا  دوب . وا  یـصخش  ياههتفای  ساسا  رب  رتشیب  باتک  نیا  تسا . هتخاس 

. دش همجرت  ییاپورا  ياهنابز  رگید  نیتال و 
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ریوصت شیامن 
ۀبصحلا يردجلا و  زا  ياهمجرت  هنومن 

زیامتم راـبنیلوا  يارب  ار  کخرـس  هلبآ و  يراـمیب  ود  نآ  رد  يزار  هک  رظن  نیا  زا  تسا و  يزار  راـثآ  نیرتربتعم  زا  هبـصحلا  يردـجلا و 
تقد هب  ار  نارامیب  وا  نوچ  تسا . يزار  یـصخش  تاظحالم  براجت و  ساسا  رب  یقیقحت  باتک  نیا  تسا . ربتعم  هزادـنایب  تسا  هتـسناد 

درکیم و هنیاعم 
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. تسا هدش  ثحب  ینوفع  ياهيرامیب  زا  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  نیلوا  رثا  نیا  تشونیم . گنردیب  ار  دوخ  قیقد  براجت  هجیتن 
هار زا  ار  هلبآ  لاقتنا  يو  هک  دوشیم  دافتـسا  نینچ  نآ  زا  هداد و  حیـضوت  هلبآ  زورب  ببـس  تلع و  هرابرد  باتک  لوا  لصف  رخآ  رد  يزار 

نینچ نوتـسمک 372 ] نیرگ  زلراـچ  ماـن  هب  بط ، خـیرات  صـصختم  یـسیلگنا  يدنمـشناد  ار  بلطم  نیا  تسا . هتـسنادیم  نوخ  رمخم و 
هک مینیبیم  میراذـگب  سوریو  ای  يرتکاب  اًلثم  رمخم  ياـج  هب  مینک و  هعلاـطم  يزورما  تلع  اـب  ار  هدـیقع  نیا  رگا  لاـح  تسا ...« : هدروآ 

«. تسا هتفریذپ  زین  زورما  يزار  لبق  لاس  رازه  هیضرف 
لصف  رد  تسا . یسانشکخرس  یسانشهلبآ و  لماک  هرود  کی  هدنرادربرد  باتک  لوصف 

: تسا هدمآ  هدنشک » رطخ و  یب  کخرس  هلبآ و   » باب رد  باتک  مهدراهچ 
لقع حیحص ، سفنت  درادیم . مولعم  ار  نآ  هدنشک  رطخیب و  هک  دنراد  ییاههناشن  تهج  نیدب  دنداح و  ياهيرامیب  زا  کخرـس  هلبآ و 
لاثما بارطضا و  یمک  تحار و  باوخ  درامش و  کچوک  ار  شـضرم  هکنیا  ضبن و  یبوخ  تاکرح و  رد  یکباچ  اذغ و  هب  لیم  ملاس و 

. تسا يرامیب  يرطخیب  رب  هاوگ  يوکین  تامالع  زا  اهنآ 
يروصنم باتک  زا  تسا  هدوب  هرابنیارد  هچنآ  زا  یـشخب  ام  دراد و  اهنآ  ندوب  كانرطخ  رب  تلـالد  میتفگ  هک  هچنآ  فلاـخم  ياـههناشن 

قرفتم دیفس و  ياههلبآ  اهنآ  نیرترطخیب  هلبآ و  ماسقا  نیرتملاس  هک  تسا  نیا  کخرس  هلبآ و  قحاول  ضراوع و  هلمج  زا  میاهدرک . دای 
ندمآ نوریب  اب  هک  ییاههلبآ  نینچمه  تسا . تقشم  مغ و  ترارح و  دیدش و  بت  نودب  دزیریم و  نوریب  یناسآ  هب  هک  تسا  يدودعم  و 

ملاس عاونا  زا  زین  دباییم . لماک  شمارآ  رامیب  دز ، نوریب  هلبآ  ياههناد  هکنآ  زا  سپ  دبای و  نیکـست  رامیب  بعت  مغ و  بت و  نآ  لوا  هناد 
یناسآ هب  اهنآ  جورخ )  ) زورب هک  یتروصرد  ای  دـشاب  رگیدـکی  هب  کیدزن  دایز و  شدادـعت  هچره  تسا ؛ تشرد  ياـههناد  هلبآ  رطخیب  و 

(. میتفگ هک  یحرش  هب   ) دنک کبس  ار  رامیب  ترارح  یتحاران و  نآ  زا  سپ  دریگ و  تروص 
؛ دنتـسین كانرطخ  یلو  تسا ، میخدـب  ياههلبآ  عون  زا  دـنوشن  کبـس  رامیب  لاح  زورب  زا  سپ  دـننزیم و  نوریب  یتخـس  هب  هک  ییاههلبآ 

. دشابن دب  هلبآ  زورب  زا  سپ  رامیب  لاح  هک  مادام 
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. تسا كانرطخ  هلبآ  عون  زا  تروص  نیا  رد  دیدرگ ، تخس  هلبآ  زورب  زا  سپ  رامیب  یمومع  لاح  هک  یتروصرد 

نهپ هتسویپ و  مه  هب  اههناد  هک  تسا  یعون  نآ  تسا و  هدنشک  میخدب و  نآ  زا  یعون  دنشاب ، هتشاد  تشرد  دیفـس  ياههناد  هک  ییاههلبآ 
یگرزب ًاتبـسن  ياههریاد  هیبش  دریگب و  ار  ندب  زا  یگرزب  عضوم  هدمآرد و  هچراپکی  تروصهب  اهنآ  زا  يدادعت  هک  یمـسق  هب  دشاب ؛ هدش 

. دنتسه هیپ  دننامهب  گنر  رد  هک  دسریم  رظن  هب 
. تسا رطخیب  عون  زا  دیارگ  یمک  هب  رامیب  بت  رگا  یلو  تسا ، میخدب  هلبآ  عون  زا  مه  نآ  دش  دایز  رامیب  بت  هلبآ ، روهظ  زا  سپ  هاگره 
هب دـشاب ، کـلهم  عون  زا  رگا  تسا و  رتمک  تکـاله  دـشاب  رطخیب  عون  زا  رگا  هک  تسا  یـضرم  هداـم  يداـیز  رب  تلـالد  فعاـضم  هلبآ 
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. تسا رتکیدزن  تکاله 
نآ  گنرهریت  عون  یلو  دشابن ، دایز  نآ  یخرس  هک  تسا  یکخرس  اهکخرس  عون  نیرتملاس 

هب ناهگان  هرابکی و  زورب  زا  سپ  کخرـس  هلبآ و  رگا  دـناکلهم . عون  زا  دنـشاب  شفنب  زبس و  گنر  هب  هک  ییاهکخرـس  تسا . میخدـب 
اههناد هکنآ  رگم  داد ؛ دـهاوخ  تسد  تعرـس  هب  کلهم  شغ  نآ  هلابند  دـننک ، بت  شغ و  دـیدش و  یتحاران  دـیلوت  دـنزیر و  ورف  لخاد 

( .... دنوش رهاظ   ) دننزب نوریب  هرابود 
هدنشک دنـشاب - هک  گنر  ره  هب  هدوب - هارمه  رامیب  اب  زین  نایذه  یتحاران و  دننزب و  نوریب  رید  ینامز  رهاظ و  یهاگ  کخرـس  هلبآ و  رگا 

. دیآیم شیپ  تسا ، هداتفا  بآ  هب  دوز  هک  هتفای ، جضن  دیفس  ياههلبآ  رد  رتمک  تلاح  نیا  دنتسه و 
درد ساسحا  رگید  ياضعا  یضعب  تسد و  اپ ، قاس  رد  يو  هدش و  ادیپ  رامیب  رد  یناجیه  نآ  هلابند  رد  هک  تسا  نآ  هدنشک  هلبآ  عاونا  زا 
وضع گنر  رییغت  درد و  يدایز  اب  ندب  فعض  يدرس و  دوش و  مک  رامیب  ییاناوت  دیارگ و  یهایس  يزبس و  هب  هلبآ  گنر  ای  دنک  يدیدش 

. دوش نفعتم  وضع  نآ  اما  دباییم ، دوبهب  يو  تفای  ینوزف  رامیب  يورین  رگا  یلو  دشاب ؛ هارمه 
وـضع نفعت  زا  لـمع  نیا  اـب  تسا و  دـنمدوس  هتبلا  دـشاب ، يوق  راـمیب  هکیتروـصرد  یفاکـشب ، درد  روـهظ  يادـتبا  رد  ار  وـضع  نآ  رگا 

مرگ بآ  رد  ای  دنفاکشب  ار  وضع  نآ  دیاب  ای  هکلب  یهد ، رارق  وضع  نآ  کیدزن  يدرس  زیچ  دیابن  لاح  نینچ  رد  سپ  دوشیم . يریگولج 
. تسا هدش  رتهب  لمع  نآ  هلابند  رد  رامیب  لاح  ینیبیم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنراذگ و 
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کیتیلومه عون  زا  يدادسنا  ناقری  یقارتفا  صیخشت  . 2

ياهلولس بیسآ  رثا  رب  ناقری  يرامیب  رگا  دوشیم . ناقری  يرامیب  زورب  نوخ و  نیبور  یلیب  شیازفا  ثعاب  ارفص  عفد  ای  حشرت  رد  لالتخا 
شیادیپ اییوارفـص  ياهگنـس  لیکـشت  لثم  يوارفـص  يراجم  دادسنا  زا  رگا  یلو  دوشیم ؛ هدیمان  کیتیلومه  ناقری  دوش ، داجیا  يدـبک 

هک دشاب  يدح  هب  هدشدیلوت  نیبور  یلیب  رادقم  زمرق ، ياههچیوگ  ِدایز  زیلومه  رثا  رب  رگا  دنمانیم . يدادـسنا  ناقری  ار  نآ  دـشاب ، روموت 
رد رابنیلوا  يارب  انیـس  نبا  دـنیوگیم . کیتیلومه  ناـقرینآ  هب  دـنک ، عفد  درواـیبرد و  لولحم  تروصهب  ار  نیبور  یلیب  همه  دـناوتن  دـبک 

. دزاس ادج  نآ  کیتیلومه  عون  زا  ار  يدادسنا  ناقری  درک  شالت  یکشزپ  خیرات 
: تسا هدروآ  نینچ  بط  رد  نوناق  رد  سیئرلا  خیش 

داد و دهاوخ  گنر  رییغت  رامیب  ِلوب  ِفک  هایس ، ای  درز  ناقری ، تالاح  رثکا  رد  هک  نادب  ار  نیا 
. تسا دبک  يورین  تمالس و  مدع  رب  یهاوگ  تسا و  رتدیدش  رتدنت و  يرامیب  دشاب  هتشاد  رتشیب  يزیمآگنر  لوب  ات 

. تسا ریز  رارق  هب  شیاهیناشن  دشاب ، دبک  رد  مرگ  جازم  ییاسران  ناقری  يرامیب  ببس  رگا 
دبک مرگ  مرو  ياهیناشن  هارمه  ار  دـبک  مرگ  جازم  ییاسران  ياهتمالع  یبایب و  رامیب  هنیاعم  رد  ار  دـبک  مرگ  جازم  ییاسران  ياهیناشن 

: دوش ادیپ  ریز  ياهیناشن  زا  دشن ، هدهاشم  دبک  مرگ  مرو  ياهتمالع  رگا  ینک و  ادیپ 
. تسا رتیگنر  هکلب  تسا ، دوهشم  ناقری  يرامیب  رد  هک  دنزیمن  یگنردیپس  هب  نادنچ  رامیب  عوفدم  . 1

رتمک تلاح  نیا  رد  ینیگنـس  ساسحا  دنکیمن . ینیگنـس  ساسحا  دایز  تسالتبم  ناقری  هب  دبک  مرگ  جازم  ییاسران  رثا  زا  هک  يرامیب  . 2
. دیآ دوجوهب  نادنبهار  رثا  زا  ناقری  يرامیب  رد  هک  تسا  نآ  زا 

. تسا هنشت  دایز  رامیب  . 3
. تسا مک  شکاروخ  ياهتشا  . 4

. دوشیم رغال  شندب  . 5
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. دوشیم جیردت  هب  هکلب  دوش ، گنرخرس  هرابکی  هک  دتفایم  قافتا  رتمک  تسا و  گنرخرس  شلوب  . 6

: دراد ار  اهتمالع  نیا  دشاب  اهیگدمآدنب  اهنادنب و  هار  رثا  زا  ناقری  يرامیب  رگا 
. تسا گنرمک  درز  ای  دیپس  عوفدم  گنر  تاقوا  رثکا  رد  . 1

. تسا درز  رایسب  لوب  گنر  . 2
. دنکیم ینیگنس  ساسحا  تسار  يولهپ  قارَم و  رد  رامیب  . 3

. دنکیم داب  دیآ و  درد  هب  رامیب  تسار  فرط  ندروخ  اذغ  رثا  زا  . 4
. دوشیم التبم  شراخ  هب  ندب  رسارس  . 5

. دنکیمن ینیگنس  ساسحا  رامیب  تسا و  کبس  پچ  يولهپ  رب  رامیب  باوخ  . 6

یکشزپنادند ط )

یسنودوترا

زا یـضعب  رگا  : » تسا هدـمآ  فیرـصتلا  موس  یـس و  لصف  رد  تسا . هتـشاگن  یبلاـطم  یـسنودوترا  هراـبرد  راـبنیلوا  يوارهز  مساـقلا  وبا 
سرت دوجب و  دراد  ناهد  رد  هک  ار  ياهمقل  تسرد  دـناوتن  صخـش  دوش و  قل  نداـتفا  نیمز  رب  اـی  هبرـض  رثا  رب  ناـهد  نیـشیپ  ياهنادـند 

نآ زا  رتهب  هرقن و  زا  یلوتفم  هلیـسو  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هراچ  دـتفین ، دـنمدوس  ضباق  ياهوراد  اـب  ندرک  هجلاـعم  دـشاب و  نآ  نداـتفا 
یلو دنکیم ، ادیپ  نفعت  زور  دنچ  زا  سپ  دسریم و  راگنز  بیسآ  ار  هرقن  هک  تهج  نادب  دننک ؛ لصتم  اهنادند  رگید  هب  الط  زا  یلوتفم 

. دوش نیزگیاج  اهنادـند  نایم  رد  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  طسوتم  دـح  هب  يربتـس  یتسیابیم  لوتفم  نیا  دوشیمن و  نینچ  ییـالط  لوتفم 
نایم زا  ار  نآ  رـس  ود  سپـس  دننارذگب و  ار  نآ  ملاس  نادـند  ود  نایم  زا  دـننک و  الود  ار  لوتفم  هک  تسا  نانچ  نآ  ندرک  بصن  راکهار 

میس رس  ود  ندنارذگ  زا  سپ  دنـسرب و  ملاس  ياهنادند  هب  رگید  فرط  زا  ماجنارـس  دنهد و  روبع  هدشقل  كرحتم و  نادند  دنچ  ای  کی 
هب ار  میس  رس  ود  دنـسرب و  دندوب  هدرک  زاغآ  اجنآ  زا  هک  هطقن  نامه  هب  دندرگزاب و  دندوب  هتفر  هک  هار  نامه  زا  ملاس  ياهنادند  نایم  زا 

دوش ریذپتروص  اهنادند  ياههشیر  یکیدزن  رد  يدنبمیس  نیا  هک  تسا  مزال  دنرادزاب . تکرح  زا  ار  اهنادند  دندنبب و  مه  هب  تمیالم 
اب دیاب  ار  اهمیس  يدایز  ماجنارس  دورنرد و  اج  زا  میس  ات 

293 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
و دناسرن ...  یبیـسآ  نابز  هب  ات  دننک  یفخم  هدـشقل  ملاس و  نادـند  نایم  ار  نآ  دـنچیپب و  رگیدـکی  هب  تفج  اب  ار  رـس  ود  دـنربب و  یچیق 

لکش 10) [ ) 373 .«] دینیبیم هک  تسا  نینچ  كرحتم  نادند  ود  ملاس و  نادند  ود  نایم  رد  اهنآ  يدنبهکبش  اهنادند و  لکش 
ریوصت شیامن 

لکش 10
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همانباتک
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. میرک نآرق 
.1325 رهم ، یشورفباتک  نارهت ، ملع ، یفطصم  همجرت  مالسا ، ثاریم  رظن ،) ریز   ) مویگ درفلآ  رکاو و  ساموت  دلونرآ ، . 1

.1380 هاگآ ، نارهت ، گنهرف ، موهفم  اهفیرعت و  شویراد ، يروشآ ، . 2
.1362 هیفاقثلا ، تاقیقحتلا  ثوحبلا و  هسسؤم  نارهت ، ج 5 ، یبرعلا ، بدالا  نویناریالا و  سیق ، سیق ، لآ  . 3

ناتسمز 1373، ش 5 ، دربهار ، همانلـصف  برع ،» مالـسا و  ناهج  هب  یتسینویهـص  یگنهرف  مجاهت  داعبا  یـسررب  ، » یلع دـمحم  یحطبا ، . 4
.59 ص 80 -

.1965 هایحلا ، هبتکملا  راد  توریب ، اضر ، رازن  حیحصت  قیقحت و  ءابطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  مساق ، نب  دمحا  هعبیصا ، یبا  نبا  . 5
، مجرتـی مل  اـم  ضعب  هملعب و  سونیلاـج  بتک  نم  مجرت  اـم  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلا  قاحـسا  نب  نینح  ۀـلاسر  نینح ، قاحـسا ، نبا  . 6

.1925 رسارتشگنرب ، گ . گیزپیال ،
1291 ق. قالوب ، هرهاق ، هیذغالا ، هیودالا و  تادرفملا  عماجلا  هللا ، دبع  راطیب ، نبا  . 7

، هیقرـشلا راثآلل  یـسنرفلا  یملعلا  دـهعملا  هرهاق ، دیـس ، داؤف  شـشوک  هب  ءامکحلا ، ءابطالا و  تاقبط  ناـسح ، نب  نامیلـس  لـجلج ، نبا  . 8
.1955

.1336 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، يدابانگ ، نیورپ  دمحم  همجرت  نودلخ ، نبا  همدقم  دمحم ، نب  نمحرلا  دبع  نودلخ ، نبا  . 9
.1383 شورس ، نارهت ، يدنکفرش ، نمحرلا  دبع  همجرت  بط ، رد  نوناق  هللا ، دبع  نب  نیسح  انیس ، نبا  . 10
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.2001 انیب ، توریب ، شقراودا ، ششوک  هب  بطلا ، یف  نوناق  .----------------، 11

.1992 رکفلا ، راد  قشمد ، نیهاش ، روبصلا  دبع  يواقسم و  لماک  رمع  همجرت  ۀضهنلا ، طورش  کلام ، یبن ، نبا  . 12
.1383 ریطاسا ، نارهت ، ددجت ، اضر  دمحم  همجرت  تسرهفلا ، قاحسا ، نب  دمحم  میدن ، نبا  . 13

.1986 انیب ، هرهاقلا ، يوابرغلا ، میرکلا  دبع  قیقحت  بطلا ، یف  زجوملا  مزحلا ، یبا  نب  یلع  سیفن ، نبا  . 14
ص 85 و 86. ، 1984 تیوک ، هیمالسالا ، تاسارد  هژیو : رکفلا ، ملاع  نوقرشتسملا ،» قارشتسالا و  ، » دمحا دیز ، وبا  . 15

.1363 سی ، مق ، لوسرلا ، بیتاکم  یلع ، یجنایم ، يدمحا  . 16
.1371 یسودرف ، هاگشناد  دهشم ، ینیتم ، لالج  مامتها  هب  بطلا ، یف  نیملعتملا  ۀیاده  دمحا ، نب  عیبر  يراخب ، ینیوخا  . 17

.2000 یقاسلا ، راد  توریب ، حلاص ، مشاه  قیقحت  همجرت و  هیضراعم ، هتاعد و  نیب  قارشتسالا  نارگید ، دمحم و  نوکرا ، . 18
تکرـش نارهت ، باتفآ ، ریم  دومحم  همجرت  ناناخل ، ياهرود  گنهرف  تموکح و  تسایـس ، ناریا : رد  لوغم  خیرات  دلوت ، رب  رلوپـشا ، . 19

.1372 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 
فراعملا ةرئاد  داـینب  نارهت ، لداـع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  ج 5 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  ناـگژاو ،» یکـشزپ ، ، » گنـشوه ملعا ، . 20

.1379 یمالسا ،
فراعملا ةرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمالغ  رظن  ریز  ج 7 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  هحـصلا ،» میوقت  .-----------------، » 21

.1382 یمالسا ،
ش 16، ياهقطنم ، تاعلاطم  همانلصف  مکی ،» تسیب و  نرق  يارب  يراک  روتسد  لیئارسا : یتینما  همانرب  یعامتجا  داعبا  ، » رغصا يراختفا ، . 22

.1 ص 20 - زییاپ 1382 ،
، هناـیمرواخ کـیژتارتسا  تاـعلاطم  یملع و  ياـهشهوژپ  زکرم  نارهت ، لیئارـسا ، یـسایس  یــسانشهعماج  .-----------------، 23
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.1380
.1357 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، نادیواج ، نسحم  همجرت  هیوفص ، هرود  رد  بط  لیریس ، دوگلا ، . 24

دهعملا هیکیرمالا ،) هدحتملا  تایالولا   ) اینیجریف ندنریه  ۀیرایعملا ، ۀیعـضولا و  نیب  یعامتجالا  ثحبلا  جهنم  دـمحم ، دـمحم  نایزما ، . 25
.1992 یمالسالا ، رکفلل  یملاعلا 
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1406 ق. تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، هعیشلا ، نایعا  نسحم ، نیمالا ، . 26

.1362 هاگآ ، نارهت ، دنمناوت ، زورهب  همجرت  موس ، ناهج  رد  تلود  تیهام  ناملیت ، سروا ، . 27
.1383 سوت ، نارهت ، ياهردب ، نودیرف  همجرت  یمالسا ، بط  درفنام ، ناملوا ، . 28

فراعملا ةرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاـک  رظن  ریز  ج 3 ، یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  یناـفکا ،» نبا  ، » مولع شخب  . 29
.1369 یمالسا ، گرزب 

.1980 انیب ، هرهاق ، دیز ، وبا  دمحا  همجرت  ۀیعامتجالا ، ایجولوپورتنألا  زناویا ، دراشتیرب ، . 30
سدـق ناتـسآ  یمالـسا  ياهشهوژپ  داینب  دهـشم ، یمـساق ، داوج  همجرت  ناملـسم ، يامکح  رظن  زا  مولع  يدـنبهقبط  ناـمثع ، راـکب ، . 31

.1381 يوضر ،
.1380 دشرم ، نارهت ، هیوفص ، هرود  ياهگنج  ناریا ، یماظن  خیرات  ابابناخ ، ینایب ، . 32

.1367 انیب ، نارهت ، بایرز ، سابع  حیحصت  بطلا ، یف  ۀندیصلا  ناحیر ، وبا  ینوریب ، . 33
.1383 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  تاراشتنا  نامزاس  نارهت ، هفسلف ، ملع و  دیمح ، ایناسراپ ، . 34

.1347 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، اینبجر ، دوعسم  همجرت  یمالسا ، رنه  خیرات  نیتسیرک ، سیارپ ، . 35
.1375 رصاعم ، گنهرف  نارهت ، اتسپ ، نسح  همجرت  للملا ، نیب  طباور  گنهرف  نوتلآ ، يور  و  یس . کج  ونیلپ ، . 36

.1378 زاریش ، دیون  زاریش ، هیوفص ، خیرات  دمحا ، شخبجات ، . 37
فراعملا ةرئاد  داینب  نارهت ، لداـع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  ج 4 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  يزار ،» هلودـلا  ءاهب  ، » نسح شخبجاـت ، . 38

.1377 یمالسا ،
فراـعملا ةرئاد  داـینب  نارهت ، لداـع ، دادــح  یلعمـالغ  رظن  ریز  ج 5 ، مالـسا ، ناـهج  همانـشناد  ناتـسرامیب ،» ، » نالـسرا ولغوايزرت ، . 39

.1379 یمالسا ،
، نارهت گنرذآ ، نیـسحلا  دبع  یجنگ و  نسح  دمحم  همجرت  یمالـسا ، ندـمت  رد  ایفارغج  هچخیرات  دـمحا ، لوبقم  ستنارف و  رنـشت ، . 40

.1375 یمالسا ، فراعملا  ةرئاد  داینب 
.1379 سودرف ، نارهت ، هدازیلع ، هللا  زیزع  ششوک  هب  مالسا ، رد  مولع  خیرات  نسح ، هدازیقت ، . 41

.1375 اکین ، دهشم ، ناریا ، رد  رامعتسا  تالوحت  ریس  اضریلع ، یناسارخ ، یفقث  . 42
پاچ تاراشتنا و  هسـسؤم  نارهت ، شخبجات ، نسح  حیحـصت  ۀـیئالعلا ، ثحابملا  ۀـیبطلا و  ضارغـالا  نسح ، نب  لیعامـسا  یناـجرج ، . 43

.1384 نارهت ، هاگشناد 
300 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

، تاـعالطا نارهت ، يداـبآمجن ، دومحم  یتیـالو و  ربکایلع  شـشوک  هب  یئـالع ، یفخ  .------------------------------، 44
.1369

، نارهت یناجریـس ، يدیعـس  همدـقم  اـب  یــسکع  پاـچ  ج 1 ، یهاــــشمزراوخ ، هریخذ  .------------------------------، 45
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.1380 یکشزپ ، مولع  ناتسگنهرف 
تاراـشتنا نارهت ، يررحم ، اـضر  دــمحم  حیحــصت  هـب  ج 3 ، یهاــــشمزراوخ ، هریخذ  .------------------------------، 46

.1382 ناریا ، یمالسا  يروهمج  یکشزپ  مولع  ناتسگنهرف 
زکرم نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دمحم  رظن  ریز  ج 2 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  لاثا ،» نبا  ، » اضرمالغ داژنيدیـشمج ، . 47

.1368 یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد 
.1375 موس ، چ  ناریا ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارهت ، ریم ، یقت  دمحم  همجرت  بط ، رد  هچنوناق  دمحم ، نب  دومحم  ینیمغچ ، . 48

.1380 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، تالاقم ،) هعومجم   ) یتنس بط  نارگید ، یلعمالغ و  لداع ، دادح  . 49
1412 ق. تیبلا ، لآ  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 50

1408 ق. هیمالسالا ، هفاقثلا  رشن  بتکم  نارهت ، ةایحلا ، نارگید ، اضر و  دمحم  یمیکح ، . 51
.1365 داینب ، رشن  پاچ و  نارهت ، مالسا ، ندمت  خیرات  رغصایلع ، یبلح ، . 52

زکرم نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دـمحم  رظن  ریز  ج 3 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  دشر ،» نبا  ، » نیدلا فرـش  یناسارخ ، . 53
.1369 یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد 

دمحم رظن  ریز  ج 4 ، یمالـسا ، گرزب  فراـعملا  ةرئاد  تشذگرـس ،» یگدـنز و  انیـس / نـبا  .-------------------------، » 54
.1370 یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک 

.1377 دیهان ، ناتسود و  نارهت ، ج 1 ، یهوژپنآرق ، نآرق و  همانشناد  نیدلا ، ءاهب  یهاشمرخ ، . 55
1403 ق. هیمالسالا ، ثوحبلا  هرادا  سرانب ، یمالسالا ، عیرشتلا  خیرات  دمحم ، کیبيرضخ ، . 56

یـشورفباتک نارهت ، یقایـسریبد ، دمحم  رظن  ریز  رـشب ، دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  خیرات  نیدـلا ، مامه  نب  نیدـلا  ثایغ  ریمدـناوخ ، . 57
.1362 مایخ ،

، نارهت يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دـمحم  رظن  ریز  ج 8 ، یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  مالـسا ،» ، » یمالـسا گرزب  فراعملا  ةرئاد  . 58
.1377 یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  زکرم 

301 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 
فراعملا ةرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادح  یلعمالغ  رظن  ریز  ج 1 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  هناختوراب ،» توراب / ، » مالسا ناهج  همانشناد  . 59

.1386 موس ، چ  یمالسا ،
، یمالـسا فراعملا  ةرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمالغ  رظن  ریز  ج 7 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  ریسفت ،» ، » مالـسا ناهج  همانـشناد  . 60

.1382
یناـسنا و مولع  هاگـشهوژپ  نارهت ، ماـنهب ، يدـمحا  یلع  همجرت  یمالـسا ، ندـمت  رـصع  رد  هتـسجرب  ناکـشزپ  هللا ، دـبع  یلع  عاـفد ، . 61

.1382 یگنهرف ، تاعلاطم 
.1378 یمالسا ، فراعملا  ةرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادح  یلعمالغ  رظن  ریز  ج 3 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  طارقب ،» .، » آ شیرتید ، . 62

.1962 لزتره ، كرویوین ، سربق ، نایدوهی  حرط  آ ،. كراکسا . چیوونیبار ، . 63
، يوضر سدق  ناتـسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسـسؤم  دهـشم ، هعیـشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  نسحم ، دمحم  ینارهط ،) گرزباقآ   ) يزار . 64

.1363
1355 ق. انیب ، دابآردیح ، بطلا ، یف  يواحلا  ایرکز ، نب  دمحم  يزار ، . 65

تاعلاطم هسسؤم  نارهت ، ققحم ، يدهم  رظن  ریز  فوسلیفلا ، بیبطلل  سونیلاج  یلع  كوکـشلا  .-------------------------، 66
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.1372 نارهت ، هاگشناد  یمالسا 
هیبرعلا تاطوطخملا  دـهعم  تیوک ، یقیدـص ، يرکب  مزاح  شـشوک  هب  بطلا ، یف  يروصنملا  .-------------------------، 67

.1987 مولعلا ، هفاقثلا و  هیبرتلل و  هیبرعلا  همظنملا 
.1377 ناهیک ، نارهت ، تماقورس ، نیسح  همجرت  یللملانیب ، اهنامزاس  يربخ و  ياههناسر  رب  مسینویهص  ذوفن  داؤف ، یعافر ، . 68

.1985 انیب ، تروفکنارف ، نیگزس ، داؤف  همدقم  اب  یسکع  پاچ  بیبطلا ، بدا  یلع ، نب  قاحسا  يواهر ، . 69
ص ناتسبات 1382 ، راهب و  ش 26 و 27 ، دقن ، باتک  همانلصف  يرهطم ،» دیهش  داتـسا  رظنم  زا  ددجت  رجحت و  ، » داوج دمحم  رگدور ، . 70

.47 - 68
.1365 ناهیک ، نارهت ، يدعسا ، یضترم  همجرت  لیئارسا ، سدقم  مسیرورت  ایویل ، چاکور ، . 71

ص ، 1986 ش 10 ، ثاحبالا ، تاساردلل و  رکف  جهنملا ،» یف  هسارد  هرـصاعملا : هیبرعلا  هفاقثلا  ۀمزا  قارـشتسالا و  دـقن  ، » داؤف ایرکز ، . 72
.33 - 75

.1377 رصاعم ، يادص  نارهت ، يدیلقا ، میهاربا  دمحم  همجرت  یمالسا ، راگزور  رد  ناریا  رنه  نسح ، دمحم ، یکز  . 73
302 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

مارآ و دـمحا  همجرت  نآ ،) ياـهرازبا  یحارج و  شخب   ) فیلأـتلا نع  زجع  نمل  فیرـصتلا  ساـبع ، نب  فـلخ  مساـقلا  وـبا  يوارهز ، . 74
.1374 نارهت ، هاگشناد  یمالسا  تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، ققحم ، يدهم 

.1369 ریبکریما ، نارهت ، مالک ، رهاوج  یلع  شراگن  همجرت و  مالسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادیز ، . 75
.1377 تمس ، نارهت ، موس ، ناهج  يداصتقا  یسایس - لئاسم  دمحا ، یعاس ، . 76

ةرئاد زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دـمحم  رظن  ریز  ج 5 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  سیفن ،» نبا  ، » قداص يداجـس ، . 77
.1372 یمالسا ، گرزب  فراعملا 

ةرئاد زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دمحم  رظن  ریز  ج 13 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  ناتسرامیب ،» ، » قداص يداجس ، . 78
.1383 یمالسا ، گرزب  فراعملا 

، نارهت باتک ، هناخ  يراکمه  اب  ناگتـسرهف  رـشن  هسـسؤم  يزاسهدامآ  نیودـت و  همجرت ، یبرع ، ياهشراگن  خـیرات  داؤف ، نیگزـس ، . 79
.1379 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس 

ياهشهوژپ داـینب  دهـشم ، ییاـطع ، اـضر  دـمحم  همجرت  یمالـسا ، یبرع و  مولع  خـیرات  نوماریپ  ییاـهراتفگ  .--------------، 80
.1371 يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا 

.1981 هیبرعلا ، ثاحبالا  هسسؤم  توریب ، بید ، وبا  لامک  همجرت  ءاشنالا ، ۀطلسلا ، ۀفرعملا ، قارشتسالا : دراودا ، دیعس ، . 81
.1364 هاگآ ، نارهت ، نونفلا ، راد  سیسأت  ات  ناتساب  دهع  زا  ناریا  سرادم  خیرات  نیسح ، هدازناطلس ، . 82

.1980 فراعملا ، راد  هرهاق ، رصاعملا ، یبرعلا  بدالا  یف  اهرثا  قارشتسالا و  ۀفسلف  دمحا ، شتفولیامس ، . 83
داینب نارهت ، لداع ، دادح  یلعمالغ  رظن  ریز  ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  یمالسا ،» هرود  رد  یکشزپ  یکشزپ / ، » یلیما ثیمساجِوَس ، . 84

.1379 یمالسا ، فراعملا  ةرئاد 
.1372 زکرم ، نارهت ، يزیزع ، زیبماک  همجرت  يوفص ، رصع  ناریا  رجار ، يرویس ، . 85

.1328 نیگنر ، نارهت ، ینالیگ ، یعادرخف  یقت  دمحم  همجرت  مالک ، ملع  خیرات  دمحم ، ینامعن ، یلبش  . 86
303 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

.1359 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، نایلیلخ ، لیلخ  همجرت  یمالسا ، گنهرف  عبانم  دمحمنایم ، فیرش ، . 87
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، نارهت یعقرب ، يوضر  نیـسح  شـشوک  هب  يروصنم ، حیرـشت  هب  فورعم  ناسنا  ندب  حیرـشت  دمحا ، نب  دمحم  نب  روصنم  يزاریـش ، . 88
.1383 لیگکم ، هاگشناد  نارهت - هاگشناد  یمالسا  تاعلاطم  هسسؤم 

. اتیب انیب ، اجیب ، مالسالا ، نونفل  مارکلا  ۀعیشلا  سیسأت  نسح ، ردص ، . 89
.1361 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، ةایحلا ، دوقی  مالسالا  رقاب ، دمحم  ردص ، . 90

.1928 انیب ، نیلرب ، یقیدص ، ریبز  دمحم  ششوک  هب  بطلا ، یف  همکحلا  سودرف  لهس ، نب  یلع  يربط ، . 91
راد همجرت  هورگ  همجرت  ایناپـسا ، هریزجهبـش  رد  ناناملـسم  تموکح  طوقـس  للع  سلدنا : رد  باتفآ  بورغ  دیـس ، دـمحم  يواطنط ، . 92

.1381 نیقداصلا ، راد  نارهت ، نیقداصلا ،
رکفلل یملاعلا  دهعملا  هیکیرمالا ،) هدحتملا  تایالولا   ) اینیجریف ندـنریه  ةرـصاعملا ، ۀیـسایسلا  ۀـیمنتلا  تایرظن  دـمحم ، رـصن  فراع ، . 93

.1992 یمالسالا ،
.1363 ریبکریما ، نارهت ، شونرذآ ، شاترذآ  همجرت  برع ، تایبدا  خیرات  دمحم ، ج . لیلجلا ، دبع  . 94

.2002 يداهلا ، راد  توریب ، یعیشلا ، یسایسلا  رکفلا  یف  ناملربلا  روتسدلا و  رفعج ، قازرلا ، دبع  . 95
.1356 انیب ، اجیب ، یمالسا ، قوقح  راودا  شرتسگ و  شیادیپ و  لضفلا ، وبا  یتزع ، . 96

.1385 نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، مظان ، لیعامسا  شیاریو  قیقحت و  حیحصت ، همکحلا ، ۀصالخ  نیسح ، دمحم  یناسارخ ، یلیقع  . 97
همطاف یمیحر و  اجور  یناـکدرا ، سمـش  اـضر  دـمحم  قیقحت  حیحـصت و  هیودـالا ، نزخم  .---------------------------، 98

.1387 لامکهار ، نارهت ، دنوداجرف ،
.1958 انیب ، روهال ، هفسالفلا ، تفاهت  دمحم ، نب  دمحم  یلازغ ، . 99

، نارهت يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دمحم  رظن  ریز  ج 10 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  خیرات ،» سلدنا / ، » هللا تیانع  داژنیحتاف ، . 100
.1380 یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  زکرم 

.1949 انیب ، هرهاق ، نیما ، یلع  ششوک  هب  مولعلا ، ءاصحا  رصن ، وبا  یباراف ،  .. 101
304 ص : یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات 

ص 538. نابآ 1307 ، ش 9 ، مدقت ، همانهام  یمالسا ،» هرود  رد  یفارغج  خیرات  ، » دمحا يزرمارف ، . 102
.1377 ریبکریما ، نارهت ، يوفص ، رصع  رد  ناریا  هب  لماع  لبج  زا  هعیش  ياملع  ترجاهم  يدهم ، درفنمیناهارف ، . 103

زکرم نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  دمحم  رظن  ریز  ج 3 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  نالطب ،» نبا  ، » فصآ دمحم  ترکف ، . 104
.1369 یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد 

خیرات تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، راصمالا ، هفسالف  راصعالا و  ءابطا  مجارت  یف  راظنالا  حرطم  نیـسحلا ، دبع  يزیربت ، هلودلا  فوسلیف  . 105
.1383 ناریا ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ ،

، یمالسا فراعملا  ةرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادح  یلعمالغ  رظن  ریز  ج 9 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  راثآ ،» سونیلاج / ، » دیرف ولمساق ، . 106
.1384

، نارهت لداع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  ج 10 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  نسح ،» نب  لیعامـسا  یناجرج ، .-----------------، » 107
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ج 8. یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  مالسا ،» یمالسا «، گرزب  فراعملا  ةرئاد  هب : دیرگنب  هنیمز  نیا  رد  یهاگآ  يارب  (. 1 [ ) 1]
.551 100 و 559 - ص 150 - ج 3 ، مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  (. 2 [ ) 2]

.114 ص 123 - گنهرف ، موهفم  اهفیرعت و  يروشآ ، شویراد  هب : دیرگنب  (. 1 [ ) 3]
زا ندـمت : خـیرات  ساـکول ، يرنه  ص 407 ؛ اهندـمت ، دروـخرب  هـیرظن  نوتگنیتناـه ، لـئوماس  ص 128 ؛ ناـمه ، هـب : دـیرگنب  (. 2 [ ) 4]
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ص 16 و 17. ج 1 ، ام ، هدس  ات  راگزور  نیرتنهک 
.33 ص 9 و 38 - نودلخ ، نبا  ینیبناهج  تسوکال ، ویا  (. 1 [ ) 5]

. ۀضهنلا طورش  یبن ، نب  کلام  (. 2 [ ) 6]
ج 8. یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  مالسا ،» یمالسا «، گرزب  فراعملا  ةرئاد  (. 1 [ ) 7]

.20 ص 50 - لوسرلا ، بیتاکم  یجنایم ، يدمحا  یلع  (. 1 [ ) 8]
.56 (: 30 مور ( (. 1 [ ) 9]

ج 1. ةایحلا ، نارگید ، یمیکح و  اضر  دمحم  هب : دیرگنب  (. 2 [ ) 10]
ص 30 و 31. مالسا ، رد  مولع  خیرات  هدازیقت ، نسح  (. 1 [ ) 11]

هب اسدا  هسردم  زا  هدش  هدنار  نایروطـسن  هک  یماگنه  تسا . رهـش  نیا  هب  نایروطـسن  دورو  روپاشيدنُگ  دشر  لیالد  زا  یکی  (. 2 [ ) 12]
يامکح زا  یخرب  دـندروآ ؛ دوخ  اب  ار  ینانوی  بتک  ینایرـس  ياـههمجرت  دـندیزگ ، تماـقا  روپاشيدـنگ  رهـش  رد  دـندمآ و  ناریا  يوس 

نوطالفا و ياهباتک  زا  یـضعب  ناوریـشونا  روتـسد  هب  دـنتخادرپ و  هفـسلف  شزومآ  هب  دـندوب  هدـش  دـیعبت  نتآ  زا  هک  زین  ینانوی  یقارـشا 
. دندرک همجرت  يولهپ  هب  ار  وطسرا 

ج 7. مالسا ، ناهج  همانشناد  همجرت ،» تضهن  همجرت / یمشاه «، دمحا  (. 1 [ ) 13]
.114 ص 138 - سرادم ، یمالسا  میدق  رونم ، دیشر  لامج  (. 2 [ ) 14]

ص 42 و 43. ناهج ، ياههناخباتک  فراعملا  ةرئاد  رب  يدمآرد  یتشدورمالع ، یعیفر  یلع  ویفجن  یشعرم  دومحم  (. 1 [ ) 15]
اب دنزادرپیم  یعیبط  تادوجوم  هب  ملع  ود  ره  هک  تسا  هدرک  حرطم  لصف  کی  رد  ببـس  نیدـب  ار  یهالا  یعیبط و  مولع  يو  (. 1 [ ) 16]

هجوت دروم  دوجولا  بجاو  ِدوخ  يرگید  رد  دـنوشیم و  لـصتم  دوـجولا ) بجاو  قـلطم ( دوـجو  هب  تادوـجوم  یکی  رد  هک  تواـفت  نیا 
. تسا

ساـسا رب  زیچ ، ره  زا  شیب  نیمزبرغم ، رد  ربج  شناد  نییبت  رد  یمالـسا  تایـضایر  شقن  ذوفن و  قمع  ریثأـت ، هکنیا  حیـضوت  (. 1 [ ) 17]
مـساقلا وبا  دوشیم (. هدـیمان  نآ ، یبرع  مان  هدـش  نیتـال  تروص   ، Algebra برغ رد  ربج  تسادـیپ . برغ  رد  ربـج ) ماـن ( نیا  قـالطا 

.( 238 ص 246 - یمالسا ، هرود  نانادیضایر  همانیگدنز  ینابرق ،
عادـبا هب  یـسدنهلا  باـسحلا  یف  لوصفلا  باـتک  رد  لـصالا ، یقـشمد  نادیـضایر  یـسدیلقا ، میهاربا  نب  دـمحا  نسحلا  وـبا  (. 2 [ ) 18]

. تخادرپ يراشعا  ياهرسک 
.486 ص 508 - یمالسا ، هرود  نانادیضایر  همانیگدنز  ینابرق ، مساقلا  وبا  (. 1 [ ) 19]

ص ش 16 ، شناد ، رشن  همانلصف  ینادمه ، یموصعم  نیسح  همجرت  ناناملـسم ،» نایم  رد  کیناکم  یـسدنهم  لیه «، دلانود ر . (. 1 [ ) 20]
4 و 5.

ج 4. مالسا ، ناهج  همانشناد  یسومونب ،» قطان «، داوج  دمحم  (. 2 [ ) 21]
ج 1. مالسا ، ناهج  همانشناد  هناختوراب ،» توراب / مالسا «، ناهج  همانشناد  (. 1 [ ) 22]

. ایمیر ایمیس و  ایمیه ، ایمیل ، ایمیک ، ملع  جنپ  مان  لوا  فرح  زا  هتفرگرب  (. 2 [ ) 23]
233 و 234. ص 223 ، ج 1 ، مالسا ، ندمت  خیرات  یبلح ، رغصایلع  ص 234 ؛ ج 2 ، مالسا ، رد  ندمت  ملع و  رصن ، نیسح  (. 1 [ ) 24]

ص 153. برع ، تایبدا  خیرات  لیلجلا ، دبع  دمحم  ج . (. 1 [ ) 25]
ج 6. مالسا ، ناهج  همانشناد  یمالسا ،» يراگنخیرات  يراگنخیرات / خیرات و  یجان «، اضر  دمحم  (. 2 [ ) 26]

ص یمالسا ، ندمت  رد  ایفارغج  هچخیرات  دمحا ، لوبقم  رنـشت و  ستنارف  ص 88 ؛ ج 2 ، مالسا ، رد  ندمت  ملع و  رصن ، نیـسح  (. 1 [ ) 27]
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.12
ص 1741 و 1742. ج 1 ، یهوژپنآرق ، نآرق و  همانشناد  یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  (. 1 [ ) 28]

.634 ص 652 - نامه ، (. 1 [ ) 29]
.1379 مهدراهچ ، نرق  ریسافت  رد  ییارگلقع  یسیفن ، يداش  هب : دیرگنب  (. 2 [ ) 30]
ج 7. مالسا ، ناهج  همانشناد  ریسفت ،» مالسا «، ناهج  همانشناد  هب : دیرگنب  (. 3 [ ) 31]

. نامه (. 4 [ ) 32]
ص 174. ج 1 ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  یقتم ، نیدلا  ماسح  نب  یلع  (. 5 [ ) 33]

ص 279. مالسالا ، نونفل  مارکلا  ۀعیشلا  سیسأت  ردص ، نسح  (. 6 [ ) 34]
ج 2. یبرعلا ، بدالا  نویناریالا و  سیق ، لآ  سیق  هب : دیرگنب  زین  ص 68 و 70 ؛ ثیدحلا ، ملع  یچهناش ، ریدم  مظاک  (. 1 [ ) 35]

ص 41. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  (. 1 [ ) 36]
دیناسا هاگ  دوب و  هدـش  يدنبهتـسد  یعوضوم  بیترت  هب  هک  دوب  تاـیاور  نوتم  زا  ياهعومجم  اـهنت  ناثدـحم  زا  هورگ  نیا  هقف  (. 2 [ ) 37]

. عورفلا یف  یفاکلا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  هب : دیرگنب  دوب ؛ هدش  فذح  زین  تایاور 
شراـگن هب  ار  لوسرلا  لآ  لـبحب  کـسمتملا  باـتک  وا  تسا . هدوـب  مجنپ  مراـهچ و  نورق  یهقف  عـجارم  نیرتروهـشم  زا  يو  (. 3 [ ) 38]

ص 69. ج 19 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهط ،) گرزباقآ  يزار ( نسحم  دمحم  هب : دیرگنب  صوصخ  نیا  رد  تسا . هدروآرد 
. دشابیم يدمحملا  هقفلا  یف  يدمحالا  هعیرشلا و  ماکحال  هعیشلا  بیذهت  هدنراگن  مراهچ و  هدس  هنایم  دنمشناد  (. 4 [ ) 39]

باحـصا دـننامه  دـینج  نبا  اما  هتـسنادیمن ؛ تجح  ناملکتم  دـننام  ار  داحآ ) رابخا  یبهذـم ( ملـسم  ریغ  ثیداحا  لـیقع  نبا  (. 5 [ ) 40]
ص 41 و 42. هعیش ، هقف  رب  ياهمدقم  ییابطابط ، یسردم  نیسح  هب : دیرگنب  تسا . هدوب  رابخا  نآ  تیّجح  هب  لئاق  ثیدحلا 

؛ هیناغاصلا لئاسملا  دیفم ، دمحم  نب  دمحم  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  تساخرب ؛ هزرابم  هب  دینج  نبا  یهقف  شور  اب  تدـشهب  يو  (. 6 [ ) 41]
. هیورسلا لئاسملا  ومه ،

هرابرد دروآرد . شراگن  هب  ار  رگید  یهقف  هدـعاق  نیدـنچ  سمخ و  ةالـص ، هراهط ، رجاتم ، هلمج : زا  یهقف  ددـعتم  راـثآ  يو  (. 7 [ ) 42]
ص 117. ج 10 ، هعیشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم  هب : دیرگنب  يو ،

ص 61. هعیش ، هقف  رب  ياهمدقم  ییابطابط ، یسردم  نیسح  (. 8 [ ) 43]
نسح دمحم  هب : دیرگنب  دراد . دوجو  يوضر  لیعامـسا  نب  نیـسح  طسوت  هینـسحلا  دعاوقلا  مان  هب  يو  هقف  سرد  زا  یـشرازگ  (. 1 [ ) 44]

ص 182. ج 17 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهط ،) گرزباقآ  يزار (
و هدازاقآ ) هب  فورعم  دمحم ، شدـنزرف  طسوت  يو  سرد  شرازگ  ءاضقلا ( باتک  هّرینلا ، تاعمللا  هرـصبتلا ، ۀـلمکت  هدـنراگن  (. 2 [ ) 45]

ص 5. ج 9 ، هعیشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم  هب : دیرگنب  دراد . داقتنا  يراصنا  خیش  تارظن  هب  ًالومعم  يو  بساکملا . هیشاح 
ص 943. ج 10 ، نامه ، هب : دیرگنب  یقثولا ، ةورع  روهشم  رثا  هدنراگن  (. 3 [ ) 46]

زا نت  ود  يوس  زا  ةالـص  هنیمز  رد  يو  سرد  شرازگ  نینچمه  كوکـشلا . سابللا  یف  ۀلاسر  ررـض ، هدـعاق ال  تسوا : راثآ  زا  (. 4 [ ) 47]
یقت دمحم  يوس  زا  بساکم  هنیمز  رد  يو  سرد  شرازگ  زین  ینیمظاک و  یلع  دمحم  یلمآ ، یقت  دمحم  ینعی  شنادرگاش  نیرتهتـسجرب 

. تسا هتفای  راشتنا  يراسناوخ  یسوم  زین  یلمآ و 
. تسا هدش  رشتنم  ینایتشآ  دومحم  ششوک  هب  زین  حاکن  هنیمز  رد  يو  سرد  شرازگ  تسوا و  راثآ  زا  ةالصلا  (. 5 [ ) 48]

ناشیا ياههاگدید  ساسا  رب  رثا  نیا  لیمکت  يراگنزاب و  ینیمخ ، ماما  هلیسولا  ریرحت  باتک  ةاجنلا . ۀلیسو  روهشم  رثا  هدنراگن  (. 6 [ ) 49]
. تسا
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ةدبز يرظتنم و  یلعنیسح  ششوک  هب  رفاسملا  ۀعمجلا و  ةالص  یف  رهازلا  ردبلا  ینارکنل ، يدحوم  دمحم  تمه  هب  ریرقتلا  ۀیاهن  (. 7 [ ) 50]
. تسا هدش  رشتنم  هک  تسوا  زا  ییاهسرد  شرازگ  یبارتوبا ، سابع  تمه  هب  لآلا  یبّنلا و  سمخ  یف  لاقملا 

. کسانلا لیلد  ههاقفلا و  جهن  زین  یقثولا و  ةورعلا  کسمتسم  مان  هب  یقثولا  ةورع  رب  یلالدتسا  حرش  نیلوا  هدنراگن  (. 8 [ ) 51]
، يزیربت يورغ  یلع  شـشوک  هب  یقثولا  ةورعلا  حرـش  یف  حـیقنتلا  تسا : هتفای  راشتنا  يو  ياهسرد  زا  يددـعتم  ياهشرازگ  (. 9 [ ) 52]
هب یقثولا  ةورعلا  دنتـسم  یفطل ، اضر  تمه  هب  یلامجالا  ملعلا  عورف  یف  یلاوغلا  رردـلا  یلاخلخ ، يدـهم  شالت  اـب  هعیـشلا  هقف  یف  سورد 
. يدورهاش یلع  ششوک  هب  يرفعجلا  هقفلا  یف  تارضاحم  يدیحوت و  یلع  دمحم  تمه  هب  ههاقفلا  حابصم  يدرجورب ، یضترم  ششوک 

، دلج ود  رد  همرحملا  بساکملا  دلج ، جـنپ  رد  عیبلا  باتک  دـلج ، هس  رد  هراهطلا  باتک  دـننام  یهقف ، ددـعتم  راثآ  هدـنراگن  (. 10 [ ) 53]
. ةالصلا یف  للخلا  باتک  هیقتلا و  یف  ۀلاسر  ررض ، ةدعاق ال  یف  ۀلاسر  دلج ، ود  رد  هلیسولا  ریرحت 

رکفلا یف  ناملربلا  روتسدلا و  قازرلا ، دبع  رفعج  ۀلملا ؛ هیزنت  ۀمالا و  هیبنت  ینیئان ، نیسح  ازریم  هب : دیرگنب  رتشیب ، یهاگآ  يارب  (. 1 [ ) 54]
ص 47 و 48. یعیشلا ، یسایسلا 

. ةایحلا دوقی  مالسالا  ردص ، رقاب  دمحم  هب : دیرگنب  رتشیب ، یهاگآ  يارب  (. 2 [ ) 55]
120؛ ص 128 - راتفگ ، هد  71 ؛ ص 75 - ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياهتضهن  یلامجا  یسررب  يو : ياهباتک  هب  دیرگنب  (. 3 [ ) 56]

ص 232. نامز ، تایضتقم  مالسا و  ص 24 ؛ مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و 
سیردا نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  93 ق ،) - 179 سنا ( نب  کـلام  80 ق ،) - 150 هفینح ( وبا  زا : دـنترابع  تنـس  لها  یهقف  همئا  (. 4 [ ) 57]

(. 164 ق - 241 لبنح ( نب  دمحا  150 ق ،) - 204 یعفاش (
ص 5. یمالسالا ، عیرشتلا  خیرات  کیبيرضخ ، دمحم  (. 1 [ ) 58]

ص 51. یمالسا ، قوقح  راودا  شرتسگ و  شیادیپ و  یتزع ، لضفلا  وبا  (. 2 [ ) 59]
.71 ص 83 - نامه ، (. 3 [ ) 60]

ص 8. مالک ، ملع  خیرات  ینامعن ، یلبش  دمحم  (. 1 [ ) 61]
ج 10. یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  خیرات ،» سلدنا / داژنیحتاف «، هللا  تیانع  (. 1 [ ) 62]

. تسا كرد  لباق  لقع  هلیسوهب  هچنآ  ینعم  هب  (. 1 [ ) 63]
ةرئاد دـشر ،» نبا  ومه «، ج 4 ؛ یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  تشذگرـس ،» یگدنز و  انیـس / نبا  یناسارخ «، نیدلا  فرـش  (. 2 [ ) 64]

ج 3. یمالسا ، گرزب  فراعملا 
. نامه (. 1 [ ) 65]

ص 567. برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبولواتسوگ ، (. 1 [ ) 66]
ص 137 و 138. ج 2 ، مالسا ، رد  ندمت  ملع و  رصن ، نیسح  (. 2 [ ) 67]

مالسا و ندمت  خیرات  نوبولواتـسوگ ، 288 ؛ ص 294 - ج 3 ، مالـسا ، ندمت  خیرات  نادـیز ، یجرج  ص 161 و 162 ؛ نامه ، (. 1 [ ) 68]
ص 586. برع ،

رد ار  نآ  دربراک  هتفگ و  نخـس  امنبطق  زا  يدالیم  مهدزاود  هدـس  همین  رد  یمالـسا  گرزب  خروم  نادیفارغج و  یـسیردا ، (. 1 [ ) 69]
. دنادیم اپورا  هب  نآ  لاقتنا  لماع  ار  ناناملسم  يو  تسا . هتسناد  جیار  ناناملسم  نایم 

، مدقت همانهام  یمالسا ،» هرود  رد  یفارغج  خیرات  يزرمارف «، دمحا  ص 84 ؛ ج 2 ، یمالسا ، گنهرف  عبانم  فیرش ، دمحمنایم  (. 2 [ ) 70]
ص 538. ش 9 ،

ص 11 و 12. یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  (. 1 [ ) 71]
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ص 68. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 2 [ ) 72]
ص 8 و 9. یمالسا ، رنه  خیرات  سیارپ ، نیتسیرک  (. 3 [ ) 73]

ص 35. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 4 [ ) 74]
ص 36 و 37. نامه ، (. 5 [ ) 75]

 . Gerona (. 1 [ ) 76]
ص 38. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 2 [ ) 77]

.68 ص 70 - یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  نامه ؛ (. 3 [ ) 78]
ص 640 و 641. برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبولواتسوگ ، ص 38 ؛ مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 4 [ ) 79]

ص 42. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  639 ؛ ص 641 - نامه ، (. 5 [ ) 80]
ص 94 و 95. یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  (. 6 [ ) 81]

ص 42 و 43. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  ص 68 و 69 ؛ نامه ، (. 7 [ ) 82]
ص 42 و 43. یمالسا ، رنه  خیرات  سیارپ ، نیتسیرک  ص 47 ؛ نامه ، (. 1 [ ) 83]

ص 50 و 51. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  ص 26 و 27 ؛ یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  (. 2 [ ) 84]
ص 52. نامه ، هب : دیرگنب  هرابنیارد  (. 3 [ ) 85]

ص 190 و 191. یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  ص 638 ؛ برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبولواتسوگ ، (. 4 [ ) 86]
ص 55 و 56. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 1 [ ) 87]

.158 ص 161 - یمالسا ، رنه  خیرات  سیارپ ، نیتسیرک  ص 57 و 58 ؛ نامه ، (. 2 [ ) 88]
ص 60. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  284 و 285 ؛ ، 278 ، 209 ص 192 ، یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  (. 3 [ ) 89]

ص 240. یمالسا ، رنه  رد  يونعم  تمکح  تایلجت  روپددم ، دمحم  (. 4 [ ) 90]
ص 63 و 64. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 5 [ ) 91]

ص 64. نامه ، (. 6 [ ) 92]
413 و 639. - 415 ص 385 ، برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبولواتسوگ ، هب : دیرگنب  هرابنیارد  (. 7 [ ) 93]

ص 65. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 1 [ ) 94]
.68 ص 70 - نامه ، (. 2 [ ) 95]

ص 298 و 299. ج 3 ، مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  (. 3 [ ) 96]
ص 71 و 72. نامه ، (. 4 [ ) 97]

.634 ص 637 - برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبولواتسوگ ، (. 1 [ ) 98]
ص 636 و 637. نامه ، (. 2 [ ) 99]

ص 87 و 88. یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  (. 3 [ ) 100]
ص 135 و 136. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 4 [ ) 101]

.299 ص 301 - ج 3 ، مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  (. 1 [ ) 102]
درفلآ دلونرآ و  رکاو  ساموت  159 ؛ ص 162 - یمالـسا ، رنه  رد  يونعم  تمکح  تایلجت  روپددم ، دمحم  ص 301 ؛ نامه ، (. 2 [ ) 103]

.139 ص 142 - مالسا ، ثاریم  مویگ ،
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.143 ص 147 - نامه ، (. 1 [ ) 104]
ص 16 و 96. یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  710 ؛ ص 712 - برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبولواتسوگ ، (. 2 [ ) 105]

ص 249 و 250. یمالسا ، رنه  رد  يونعم  تمکح  تایلجت  روپددم ، دمحم  (. 3 [ ) 106]
ص 256 و 257. یمالسا ، رنه  رد  يونعم  تمکح  تایلجت  روپددم ، دمحم  14 ؛ ص 17 - یمالسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  (. 4 [ ) 107]

ص 263 و 264. نامه ، (. 1 [ ) 108]
ص 217. مالسا ، ثاریم  مویگ ، درفلآ  دلونرآ و  رکاو  ساموت  (. 2 [ ) 109]

ص 265 و 266. یمالسا ، رنه  رد  يونعم  تمکح  تایلجت  روپددم ، دمحم  (. 3 [ ) 110]
. دناهدیگنجیم نمشد  اب  فلتخم  لیاسو  اب  اجنآ  زا  هک  هدوب  زاب  لصاوف  اب  يدننامراوید  هرگنک   ، Machicolation (. 4 [ ) 111]

ص 67 و 174- یمالـسا ، رنه  لنوک ، تسنرا  ص 220 و 221 ؛ یمالـسا ، رنه  رد  يونعم  تمکح  تایلجت  روپددم ، دـمحم  (. 5 [ ) 112]
.165

ص 16. دادبتسالا ، عیابط  یبکاوک ، نامحرلا  دبع  (. 1 [ ) 113]
ص 12. یلم ، تضهن  یسارکومد و  دادبتسا ، نایزوتاک ، نویامه  یلع  دمحم  (. 2 [ ) 114]

ص 723 و 724. ج 3 ، مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  (. 1 [ ) 115]
. نودلخ نبا  همدقم  نودلخنب ، دمحم  نب  نامحرلا  دبع  هب : دیرگنب  (. 1 [ ) 116]

، لوا پاچ : مق ، فراعم -  رـشن  رتفد  دلج ، 1 یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  [ 117]
1389 ه.ش.

. نامه (. 1 [ ) 118]
.289 ص 382 - نیملسم ، طاطحنا  مالسا و  تفرشیپ  للع  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  (. 2 [ ) 119]

.74 (: 2 هرقب ( (. 3 [ ) 120]
ص 49 و 50. ش 26 و 27 ، دقن ، باتک  همانلصف  يرهطم ،» دیهش  داتسا  رظنم  زا  ددجت  رجحت و  رگدور «، داوج  دمحم  (. 1 [ ) 121]

ص 128 و 129. ج 21 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  (. 2 [ ) 122]
.878 ص 900 - ج 6 ، نامه ، (. 3 [ ) 123]

ص 53. ش 26 و 27 ، دقن ، باتک  همانلصف  يرهطم ،» دیهش  داتسا  رظنم  زا  ددجت  رجحت و  رگدور «، داوج  دمحم  (. 1 [ ) 124]
585 ق/ موس ( دربـن  1146 م ؛) - 1148 ق /  541 - 543 مود ( دربـن  1096 م ؛) - 1099 ق /  489 - 492 تسخن ( دربن  لـماش  (. 1 [ ) 125]
625 ق/ - 626 مشـش ( دربن  1217 م ؛) - 1221 ق /  613 - 618 مجنپ ( دربـن  1202 م ؛) - 1204 ق /  598 - 600 مراـهچ ( دربن  1189 م ؛)

(. 1270 م 668 ق / متشه ( دربن  1248 م ؛) - 1254 646 ق / - 652 متفه ( دربن  1228 م ؛) - 1229
ص 97 و 98. ناربمایپ ، رهش  سدقملاتیب  يرهاط ، يرصان  هللا  دبع  (. 2 [ ) 126]

ص 99 و 100. نامه ، (. 3 [ ) 127]
ص 101. نامه ، (. 1 [ ) 128]

.170 ص 174 - ناناخلی ، اهرود  گنهرف  تموکح و  تسایس ، ناریا : رد  لوغم  خیرات  رلوپشا ، دلوت  رب  (. 2 [ ) 129]
ج 10. یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  خیرات ،» سلدنا / داژنیحتاف «، هللا  تیانع  (. 1 [ ) 130]

.25 ص 36 - سلدنا ، مدهدیپس  سنؤم ، نیسح  (. 1 [ ) 131]
ص 326. نامه ، (. 1 [ ) 132]
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ص 16 و 17. ایناپسا ، هریزجهبش  رد  ناناملسم  تموکح  طوقس  للع  سلدنا : رد  باتفآ  بورغ  يواطنط ، دیس  دمحم  (. 1 [ ) 133]
ص 17 و 18. نامه ، (. 1 [ ) 134]

.8 ص 22 - نامه ، (. 1 [ ) 135]
ص 30 و 31. نامه ، (. 1 [ ) 136]

.10 ص 32 - یمالسا ، يایناپسا  تاو ، يرمگتنوم  (. 2 [ ) 137]
نامز رد  ینامثع  يروتارپما  ورملق  دـش . هتـشاذگ  يدالیم ) مهدراهچ  يرجه ( متـشه  هدـس  لیاوا  رد  یناـمثع  تلود  ساـسا  (. 1 [ ) 138]

نیب ياهنیمزرـس  هـمه  يو  گرم  ناـمز  رد  هکناـنچ  دیـسر ، دوـخ  هرتـسگ  نیرترواـنهپ  هـب  1520 م ) - 1566 ق /  926 - 974 نامیلس (
ربرد ار  ایـسآ ) رد  ناریا ( اـت  اـقیرفآ ) رد  شکارم ( زا  ناتـسبرع و  هریزجهبـش  یبوـنج  هـیلا  هـتنم  رد  ندـع  ردـنب  اـت  اـپورا ) رد  تسپادوـب (

. دیدرگ هیزجت  مود  یناهج  گنج  لالخ  رد  داد و  همادا  دوخ  تایح  هب  نرق  جنپ  دودح  رد  تلود  نیا  تفرگیم .
ص 467. ج 4 ، رشب ، دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  خیرات  ریمدناوخ ، نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  (. 2 [ ) 139]
ص 100. يوفص ، رصع  رد  ناریا  هب  لماع  لبج  زا  هعیش  ياملع  ترجاهم  درفنمیناهارف ، يدهم  (. 1 [ ) 140]

.110 ص 113 - نامه ، (. 2 [ ) 141]
ص 256 و 257. نونفلا ، راد  سیسأت  ات  ناتساب  دهع  زا  ناریا  سرادم  خیرات  هدازناطلس ، نیسح  (. 3 [ ) 142]

. هیوفص هرود  رد  بط  دوگلا ، لیریس  هب : دیرگنب  (. 4 [ ) 143]
. هیوفص خیرات  شخبجات ، دمحا  ص 37 ؛ یمالسا ، راگزور  رد  ناریا  رنه  دمحم ، یکز  نسح  (. 1 [ ) 144]

ص 59. هیوفص ، هرود  ياهگنج  ناریا ، یماظن  خیرات  ینایب ، ابابناخ  (. 2 [ ) 145]
ص 199. يوفص ، رصع  ناریا  يرویس ، رجار  (. 3 [ ) 146]

ص 46 و 47. موس ، ناهج  يداصتقا  یسایس - لئاسم  یعاس ، دمحا  (. 1 [ ) 147]
.20 ص 51 - موس ، ناهج  رد  تلود  تیهام  سروا ، ناملیت  (. 1 [ ) 148]

ص 30. للملا ، نیب  طباور  گنهرف  نوتلآ ، يور  ونیلپ و  یس . کج  (. 2 [ ) 149]
ص 31. نامه ، (. 1 [ ) 150]

.139 ص 150 - موس ، ناهج  يداصتقا  یسایس - لئاسم  یعاس ، دمحا  (. 1 [ ) 151]
. نامه (. 1 [ ) 152]

ص 219. للملا ، نیب  طباور  گنهرف  نوتلآ ، يور  ونیلپ و  یس . کج  (. 2 [ ) 153]
.206 ص 212 - ناریا ، رد  رامعتسا  تالوحت  ریس  یناسارخ ، یفقث  اضریلع  هب : دیرگنب  رتشیب  عالطا  يارب  (. 1 [ ) 154]

 . Globalization (. 2 [ ) 155]
. تیوه گنهرف ، ندش ، یناهج  يدمحملگ ، دمحا  هب : دیرگنب  هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 3 [ ) 156]

.105 ص 112 - نامه ، (. 1 [ ) 157]
ص 37. ءاشنالا ، ۀطلسلا ، ۀفرعملا ، قارشتسالا : دیعس ، دراودا  (. 1 [ ) 158]

ص 39. نامه ، (. 2 [ ) 159]
ص 70 و 71. رصاعملا ، یبرعلا  بدالا  یف  اهرثا  قارشتسالا و  ۀفسلف  شتفولیامس ، دمحا  (. 3 [ ) 160]

ص 117. ةرصاعملا ، ۀیسایسلا  ۀیمنتلا  تایرظن  فراع ، دمحم  رصن  (. 1 [ ) 161]
رکف جهنملا ،» یف  ۀسارد  ةرـصاعملا : ۀیبرعلا  ۀـفاقثلا  ۀـمزا  قارـشتسالا و  دـقن  ایرکز «، داؤف  هب : دـیرگنب  زین  ص 131 ؛ ناـمه ، (. 2 [ ) 162]
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.33 ص 75 - ش 10 ، ثاحبالا ، تاساردلل و 
ص 119. ةرصاعملا ، ۀیسایسلا  ۀیمنتلا  تایرظن  فراع ، دمحم  رصن  (. 3 [ ) 163]

ص 132. نامه ، (. 4 [ ) 164]
ص 85 و 86. ۀیمالسالا ، تاسارد  هژیو : رکفلا ، ملاع  نوقرشتسملا ،» قارشتسالا و  دیز «، وبا  دمحا  (. 1 [ ) 165]

ص 150. ۀیرایعملا ، ۀیعضولا و  نیب  یعامتجالا  ثحبلا  جهنم  نایزما ، دمحم  دمحم  (. 2 [ ) 166]
ص 189. هیضراعم ، هتاعد و  نیب  قارشتسالا  نارگید ، نوکرا و  دمحم  (. 3 [ ) 167]

ۀیعضولا نیب  یعامتجالا  ثحبلا  جهنم  نایزما ، دمحم  دمحم  زا : لقن  هب  ص 162  ۀیعامتجالا ، ایجولوپورتنألا  دراشتیرب ، زناویا  (. 4 [ ) 168]
ص 149. ۀیرایعملا ، و 

هتاعد و نیب  قارشتسالا  نارگید ، نوکرا و  دمحم  رد : جرد  ابوروا ،» یف  ۀیمالسالا  ۀیبرعلا و  تاساردلا  نوسندور «، میـسکام  (. 5 [ ) 169]
ص 48. هیضراعم ،

.121 ص 125 - ةرصاعملا ، ۀیسایسلا  ۀیمنتلا  تایرظن  فراع ، دمحم  رصن  (. 1 [ ) 170]
ص 39. ءاشنالا ، ۀطلسلا ، ۀفرعملا ، قارشتسالا : دیعس ، دراودا  (. 1 [ ) 171]

ص 7. لیئارسا ، رد  دوکیل  راک و  بازحا  کیژتارتسا  فادها  یسررب  حلص : باقن  تشپ  یمیرک ، دمحم  (. 2 [ ) 172]
.1 ص 17 - مسینویهص ، يریسملا ، باهولا  دبع  هب : دیرگنب  (. 3 [ ) 173]

. نایحیسم دیاقع  رب  انب  (. 1 [ ) 174]
ص 1315 ق ،) 1317 ش / 1897 م / - 1937 هجراخ ( روما  ترازو  دانسا  ساسا  رب  نیطسلف  هلئـسم  ناریا و  یتیالو ، ربکایلع  (. 2 [ ) 175]

.4
.( 157 (: 4 ءاسن ( ْمَُهل (»....  َهِّبُش  ْنَِکل  َو  ُهُوبَلَص  اَم  َو  ُهُولَتَق  اَم  َو  میرک ... «: نآرق  ریبعت  هب  (. 3 [ ) 176]

ص 1315 ق ،) 1317 ش / 1897 م / - 1937 هجراخ ( روما  ترازو  دانسا  ساسا  رب  نیطسلف  هلئـسم  ناریا و  یتیالو ، ربکایلع  (. 1 [ ) 177]
.5 - 7

 . David Trietsch (. 2 [ ) 178]
ص 17. سربق ، نایدوهی  حرط  چیوونیبار ، آ . راکسا ك . (. 3 [ ) 179]

ص 277- نآ ، راوجمه  ياـهروشک  یبرع و  هقطنم  رد  مسینویهـص  يژتارتسا  ینیطـسلف ،) تاـعلاطم  هژیو  ضرـالا ( هسـسؤم  (. 4 [ ) 180]
.275

ص 241 و 244. یتسینویهص ، میژر  تموکح  تسایس و  ینیطسلف ، تاعلاطم  هسسؤم  (. 1 [ ) 181]
.68 ص 76 - لیئارسا ، سدقم  مسیرورت  چاکورایویل ، 188 ؛ ص 190 - نامه ، (. 2 [ ) 182]

یسررب یحطبا «، یلع  دمحم  ص 75 و 76 ؛ یللملانیب ، ياهنامزاس  يربخ و  ياـههناسر  رب  مسینویهـص  ذوفن  یعاـفر ، داؤف  (. 1 [ ) 183]
ص 60. ش 5 ، دربهار ، همانلصف  برع ،» مالسا و  ناهج  هب  یتسینویهص  یگنهرف  مجاهت  داعبا 

.69 نامه ص 72 - (. 2 [ ) 184]
، ياهقطنم تاعلاطم  همانلصف  مکی ،» تسیب و  نرق  يارب  يراک  روتسد  لیئارسا : یتینما  همانرب  یعامتجا  داعبا  يراختفا «، رغـصا  (. 3 [ ) 185]

.117 ص 138 - لیئارسا ، یسایس  یسانشهعماج  ومه ، 6 ؛ ص 8 - ش 16 ،
ش 177، وگتفگ ، مالـسا ،» ناهج  شیامه  رد  ناگدننکتکرـش  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  هب «: دـیرگنب  (. 1 [ ) 186]

.14 ص 18 -
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. دعب هب  ص 20  ناملسم ، يامکح  رظن  زا  مولع  يدنبهقبط  راکب ، نامثع  هب : دیرگنب  هنیمز  نیا  رد  یلک  شرازگ  يارب  (. 1 [ ) 187]
.20 ص 25 - مولعلا ، ءاصحا  یباراف ، رصن  وبا  (. 2 [ ) 188]

.70 ص 110 - هفسالفلا ، تفاهت  یلازغ ، دمحم  نب  دمحم  (. 1 [ ) 189]
. دعب هب  ص 90  ج 2 ، ص 70 ؛ ج 1 ، جابدلا ، ةرغل  جاتلا  ةرد  يزاریش ، نیدلا  بطق  دوعسم  نب  دومحم  (. 2 [ ) 190]

همانشناد ناگژاو ،» یکـشزپ ، ملعا «، گنـشوه  «bizi حk ؛»  تغل لیذ  يولهپ ، نابز  کـچوک  گـنهرف  يزنکم ، لیندـیوید  (. 1 [ ) 191]
.605 ص 606 - ج 5 ، مالسا ، ناهج 

. نامه (. 2 [ ) 192]
ص 5. بطلا ، یف  نیملعتملا  ۀیاده  يراخب ، ینیوخا  دمحا  نب  عیبر  (. 3 [ ) 193]

(. یناملآ نتم  دعب ( هب  3 و ص 20  ص 40 - یمالسا ، بط  ناملوا ، درفنام  (. 1 [ ) 194]
ص 605 و 606. ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  ناگژاو ،» یکشزپ ، ملعا «، گنشوه  (. 1 [ ) 195]

. نامه (. 1 [ ) 196]

. نامه (. 1 [ ) 197]
ص 25 و 26. ج 7 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  همجرت ،» تضهن  همجرت / یمشاه «، دمحا  (. 1 [ ) 198]

.16 ص 37 - یبرع ، گنهرف  ینانوی ، رکف  ساتوگ ، يرتیمید  (. 2 [ ) 199]
مل اـم  ضعب  هملعب و  سونیلاـج  بتک  نم  مجرت  اـم  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلا  قاحـسا  نب  نینح  هلاـسر  قاحـسا ، نب  نینح  (. 3 [ ) 200]

. دعب هب  ص 10  مجرتی ،
ص 95. ج 3 ، یبرع ، ياهشراگن  خیرات  نیگزس ، داؤف  (. 1 [ ) 201]

ص 615 و 616. ج 3 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  طارقب ،» شیرتید «، آ . ص 53 ؛ نامه ، (. 2 [ ) 202]
ص 263 و 264. ج 11 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  نییناردنکسا ،» عماوج  ولمساق «، دیرف  (. 3 [ ) 203]

.277 ص 283 - ج 9 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  راثآ ،» سونیلاج / ومه «، (. 1 [ ) 204]
.27 ص 37 - یبرع ، گنهرف  ینانوی ، رکف  ساتوگ ، يرتیمید  (. 2 [ ) 205]

ص 247. ج 3 ، یبرع ، ياهشراگن  خیرات  نیگزس ، داؤف  (. 3 [ ) 206]
. دعب هب  ص 270  بطلا ، یف  همکحلا  سودرف  يربط ، لهس  نب  یلع  (. 1 [ ) 207]

ص 701. ج 2 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  لاثا ،» نبا  داژنيدیشمج «، اضرمالغ  (. 1 [ ) 208]
ص 276. ج 3 ، یبرع ، ياهشراگن  خیرات  نیگزس ، داؤف  (. 2 [ ) 209]

.610 ص 612 - ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  یمالسا ،» هرود  رد  یکشزپ  یکشزپ / ثیمساجِوَس «، یلیما  (. 1 [ ) 210]
ص 383. ج 3 ، یبرع ، ياهشراگن  خیرات  نیگزس ، داؤف  (. 2 [ ) 211]

. نامه (. 1 [ ) 212]
ص 453. نامه ، (. 2 [ ) 213]

.30 ص 32 - ج 4 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  تشذگرس ،» یگدنز و  انیس / نبا  یناسارخ «، نیدلا  فرش  (. 3 [ ) 214]
ص 612. ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  یمالسا ،» هرود  رد  یکشزپ  یکشزپ / ثیمساجِوَس «، یلیما  (. 1 [ ) 215]

.166 ص 170 - ج 10 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  نسح ،» نب  لیعامسا  یناجرج ، ولمساق «، دیرف  (. 1 [ ) 216]
. نامه (. 1 [ ) 217]
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. نامه (. 2 [ ) 218]

. نامه (. 3 [ ) 219]
ص 119 و 120. ج 3 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  نالطب ،» نبا  ترکف «، فصآ  دمحم  (. 4 [ ) 220]

ص 870. ج 7 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  هحصلا ،» میوقت  ملعا «، گنشوه  (. 5 [ ) 221]
.52 ص 56 - ج 5 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  سیفن ،» نبا  يداجس «، قداص  (. 1 [ ) 222]

(1 [ ) 223]
.Lecrec, L., histoire de la medicine arabe, vol. 2, p. 057 s. v . 

. دعب هب  ص 20  يروصنم ، حیرشت  هب  فورعم  ناسنا  ندب  حیرشت  يزاریش ، دمحا  نب  دمحم  نب  روصنم  (. 2 [ ) 224]
ص 35 و 36. ج 3 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  ینافکا ،» نبا  مولع «، شخب  (. 3 [ ) 225]

ص 649 و 650. ج 4 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  يزار ،» هلودلا  ءاهب  شخبجات «، نسح  (. 1 [ ) 226]
ص 454. ج 13 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  ناتسرامیب ،» يداجس «، قداص  (. 2 [ ) 227]
ص 281 و 282. ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  ناتسرامیب ،» ولغوايزرت «، نالسرا  (. 1 [ ) 228]

. نامه (. 2 [ ) 229]

. نامه (. 3 [ ) 230]

. نامه (. 4 [ ) 231]
 . Constantinus Africanus (. 1 [ ) 232]

 . Gerardus Cremonesis (. 2 [ ) 233]
 . Hugo Sanctallienisis (. 3 [ ) 234]

 (. Johannes Hispalensis (John of Spain (. 4 [ ) 235]
 . Michael Scot (. 5 [ ) 236]

.388 ص 400 - ناهج ، یملع  لوحت  رد  نآ  شقن  یمالسا و  مولع  یلهیم ، ودلآ  (. 6 [ ) 237]
 . Arnold du Villanova (. 1 [ ) 238]

 . Petrus de Tussignano (. 2 [ ) 239]
 . Salomon Alberti (. 3 [ ) 240]

 . Andreas Appellatus (. 4 [ ) 241]
ص 408 و 409. ناهج ، یملع  لوحت  رد  نآ  شقن  یمالسا و  مولع  یلهیم ، ودلآ  (. 5 [ ) 242]

 . Stephanus de Caesaraugusta (. 6 [ ) 243]
.427 ص 433 - ناهج ، یملع  لوحت  رد  نآ  شقن  یمالسا و  مولع  یلهیم ، ودلآ  (. 7 [ ) 244]

، لوا پاچ : مق ، فراعم -  رـشن  رتفد  دلج ، 1 یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  [ 245]
1389 ه.ش.

 . Miguel Servetus (. 1 [ ) 246]
ص 10. تالاقم ،) هعومجم  یتنس ( بط  نارگید ، لداع و  دادح  یلعمالغ  (. 1 [ ) 247]

ص 16. بطلا ، یف  نیملعتملا  ۀیاده  يراخب ، ینیوخا  دمحا  نب  عیبر  (. 1 [ ) 248]
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ص 1. بط ، رد  هچنوناق  ینیمغچ ، دمحم  نب  دومحم  (. 1 [ ) 249]
) کبس رصنع  ود  هکیلاحرد  دنراد  يرتشیب  شقن  اهنآ  نوکس  اضعا و  ندمآ  دوجو  هب  رد  بآ ) كاخ و  نیگنس ( رصنع  ود  (. 1 [ ) 250]

. دنراد يرتمهم  شقن  اضعا  تکرح  نینچمه  اهنآ و  تکرح  حاورا و  ندمآ  دوجو  هب  رد  اوه ) شتآ و 
 . Gastroes ophageal Reflux (. 1 [ ) 251]

 . Vesicorenal Reflux ;Grade IV (. 2 [ ) 252]
ص 25. بطلا ، یف  نوناق  انیس ، نبا  هللا  دبع  نب  نیسح  (. 1 [ ) 253]

ص 31 و 32. ناریا ، یتنس  بط  تایلک  رب  يرورم  نارگید ، يرصان و  نسحم  (. 1 [ ) 254]
 . Mesentric Veins (. 1 [ ) 255]

ص 36. ناریا ، یتنس  بط  تایلک  رب  يرورم  نارگید ، يرصان و  نسحم  (. 2 [ ) 256]
ص 14. بط ، رد  هچنوناق  ینیمغچ ، دمحم  نب  دومحم  (. 1 [ ) 257]

ص 133. ج 1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ  یناجرج ، نسح  نب  لیعامسا  (. 1 [ ) 258]
. تسا یناویح  یناسفن و  یعیبط ، لاعفا  یمامت  لاعفا ، زا  روظنم  (. 1 [ ) 259]

. دشاب نآ  یعیبط  ياضتقم  ریغ  هک  دنک  فرصت  يرما  رد  تسا  لعف  أدبم  هک  هّوق  هک  تسا  نآ  لعف  رد  رییغت  (. 2 [ ) 260]
. دنیوگیم زین  بیکرت  ضرم  بیکرت ، تئیه  ءوس  عبات  ياهيرامیب  هب  (. 3 [ ) 261]

. دوشیم تدورب  ثعاب  دایز  لیلحت  تلع  هب  دشاب  هزادنا  زا  شیب  تکرح  رگا  (. 1 [ ) 262]
. تسا یناسفن  تاکرح  لماش  مه  یمسج و  تاکرح  لماش  مه  تکرح  (. 1 [ ) 263]

دمجنم دایز و  يدرـس  ای  همـضاه و  فعـض  اًلثم  دشاب . زین  اذغ  یفیک  ای  یمک  دوبمک  زا  ریغ  یلیالد  هب  دـناوتیم  اذـغ  یمک  (. 2 [ ) 264]
. دوش اذغ  ذوفن  عنام  هک  هدننک 

.41 ص 48 - بط ، رد  هچنوناق  ینیمغچ ، دمحم  نب  دومحم  ( 1 [ ) 265]
ص 9. یئالع ، یفخ  یناجرج ، نسح  نب  لیعامسا  (. 2 [ ) 266]

. راعشا ناوید  یناشاک ، میلک  (. 1 [ ) 267]
.15 (: 67 کلم ( (. 2 [ ) 268]

ص 104. راصمالا ، ۀفسالف  راصعالا و  ءابطا  مجارت  یف  راظنالا  حرطم  يزیربت ، هلودلا  فوسلیف  نیسحلا  دبع  (. 1 [ ) 269]
(1 [ ) 270]

Rashid Bhikha, Tibb, tradiditional roots of, edcine ---, p. 16 . 
(1 [ ) 271]

.R. E. Herron, Alteruther Health Med., 8) s(, p. 04- 15 . 
(2 [ ) 272]

T. Suginura, Heterocyclic amines ---, vol. 59) 4(, p. 092- 992; N. Udilora, Iuduction of Lipid -- . 
.-, vol. 14) 11(, p. 1841- 9841; E. J. Koning, acrymide euposure ---, vol. 14) 11(, p. 9651- 9751

(1 [ ) 273]
.Rashid Bhikha, Traditional roots of medicine ---, p. 16 . 

 . Psychoneuro -immunology (. 1 [ ) 274]
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(2 [ ) 275]
I. R. Weiberg, Psychoneuro- immunology --- vol. 31) 1- 2(, P. 502; E. J. Konings, Acrylamide . 

.euposure ---, vol. 14) 11(, p. 9651- 9751
ص 79. بطلا ، یف  يروصنملا  يزار ، يایرکز  نب  دمحم  (. 3 [ ) 276]

.47 ص 49 - بطلا ، یف  زجوملا  سیفننب ، مزحلا  یبا  نب  یلع  (. 1 [ ) 277]
ص 173. ج 1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ  یناجرج ، نسح  نب  لیعامسا  (. 1 [ ) 278]

ص 174. نامه ، (. 1 [ ) 279]
. نامه (. 2 [ ) 280]
. نامه (. 1 [ ) 281]
. نامه (. 1 [ ) 282]

، لوا پاچ : مق ، فراعم -  رـشن  رتفد  دلج ، 1 یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  [ 283]
1389 ه.ش.

. نامه (. 1 [ ) 284]
ص 104. راصمالا ، ۀفسالف  راصعالا و  ءابطا  مجارت  یف  راظنالا  حرطم  يزیربت ، هلودلا  فوسلیف  نیسحلا  دبع  (. 2 [ ) 285]

ص 5. هیودالا ، نزخم  یناسارخ ، یلیقع  نیسح  دمحم  (. 3 [ ) 286]
.861 ص 863 - همکحلا ، ۀصالخ  ومه ، (. 1 [ ) 287]

 . Dementia (. 2 [ ) 288]
(3 [ ) 289]

A. Underdown, Cochrane Databases Syst. Rev, 81) 4(: CD 830500; Viggo Hassen and . 
others, Cochrane Databases Syst. Rev, 81) 4(: CD 989400; E. Calenda and others, Cure Pain
Headache Rep., 01) 4(, p. 07- 472; M. M. Huth and others, Pediatr Nurs, 13) 4(, p. 823- 233; T.

.Dryden and others, Orthup Nurs, 32) 5(, p. 723- 233
 . Hirudo medicinalis (. 4 [ ) 290]

.1251 ص 1255 - همکحلا ، ۀصالخ  یناسارخ ، یلیقع  نیسح  دمحم  (. 5 [ ) 291]
 . Systemic lupus erythema tosos (. 6 [ ) 292]

 . Osteoarthritis (. 7 [ ) 293]
 . Reactive arthritis (. 8 [ ) 294]

 . Dystrophy (. 9 [ ) 295]
(1 [ ) 296]

S. P. Cheng and others, Chin J Integr Med, II) I(, p. 56- 86; J. L. Frodel and others, . 
Otolaryngal Head Neck Surg, 131) 6(, p. 439- 939; Michalsen and others, Ann Intern Med,
931) 9(, p. 427- 037; Abduvaliev, 3002,) 2(, p. 24- 54; Abal'masov, 3002, 28) 1(, p. 34- 64; Philip,
3002 Apr, 19) 6(, p. 975- 085; Kowalaczyk, 2002 Oct; 56) 01(, p. 62- 03, quiz 13; Conforti, 2002 Jan,
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901) 1(, p. 822- 532; Byrne, 1002 Dec. 521) 6(, 946- 056; Weinfeld, 0002 Aug, 54) 2(, p. 702- 212;
Chun, 0002 Apr, 44) 4(, p. 534- 934; Cho, 9991 Oct, 34) 4(, p. 724- 924; Nazar, 8991 Aug,) 6(, p. 641-

.841
ص 1273. همکحلا ، ۀصالخ  یناسارخ ، یلیقع  نیسح  دمحم  (. 2 [ ) 297]

(3 [ ) 298]
.A. H. Steinhart and others, Am J Gastvoenteral, 98) 2(, p. 971- 381 . 

 . Cupping Therapy (. 4 [ ) 299]
 . Myocarditis (. 5 [ ) 300]

.1241 ص 1249 - همکحلا ، ۀصالخ  یناسارخ ، یلیقع  نیسح  دمحم  (. 6 [ ) 301]
(1 [ ) 302]

R. Ludtke, Complement Ther Med, 41) 4(, p. 742- 352, Epub 6002 sep 62; Hongling and . 
.others, J Tradit chin Med, 62) 3(, p. 571- 671

 . Emesis (. 2 [ ) 303]
 . Venesection (. 3 [ ) 304]

.212 ص 236 - ج 1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ  یناجرج ، نسح  نب  لیعامسا  (. 4 [ ) 305]
(5 [ ) 306]

Shan and others, Zhonggue Zhen Jiu, p. 786- 096; H. liu and others, Zhonggne Zhen Jio, p. . 
903- 213; E. I. Penninga, Drugs, p. 3712- 7812; P. Brissot and others, Hematology Am Soc

.Hematop Educ Program, p. 63- 14
، لوا پاچ : مق ، فراعم -  رـشن  رتفد  دلج ، 1 یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  [ 307]

1389 ه.ش.
 . Elgood ,p .872 -103: زا لقن  هببطلا  یف  نوناق  انیسنب ، هللا  دبع  نب  نیسح  (. 1 [ ) 308]

 . Tracheotomy (. 2 [ ) 309]
 . Tracheostomy (. 3 [ ) 310]

 . Haddad ,4002 ,p .991 ,556 (. 4 [ ) 311]
 . Cataract (. 1 [ ) 312]

 . Julius Hirschberg (. 2 [ ) 313]
 . M .Meyerhof ,The Cataract ...,p .824ص 467؛ ج 3 ، یبرع ، ياهشراگن  خیرات  نیگزس ، داؤف  (. 3 [ ) 314]

ص 28. ج 2 ، لوغم ،) نارود  ات  مالسا  روهظ  زا  مالسا ( زا  سپ  ناریا  رد  بط  خیرات  يدابآمجن ، دومحم  (. 1 [ ) 315]
ص 429. نامه ، (. 2 [ ) 316]

 . A .A .Khairallah ,Arabic Contributions ...,p .43 :904 -514 (. 1 [ ) 317]
 . Cauterization (. 2 [ ) 318]

: زین ص 49 و 50 ، نآ ،) ياهرازبا  یحارج و  شخب  فیلأتلا ( نع  زجع  نمل  فیرصتلا  يوارهز ، سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا  (. 1 [ ) 319]
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.J. J. Citrome, The Chauser Review, p. 53, 062- 082
 . Seton (. 2 [ ) 320]

(3 [ ) 321]
.P. K. Hitti, The Arabas: A Short History, p. 341 . 

 . Gigli saw (. 4 [ ) 322]
 . M .Shehata ,Journal of the International ...,p .1 -5 (. 1 [ ) 323]

 . Walcher's position (. 2 [ ) 324]
 . Posterior baby (. 3 [ ) 325]

(1 [ ) 326]
H. N. Vasti, muslim Cuntribution to Medicine, p. 191- 302; S. K. Al- ghazal, journal of . 

International

 . p .73 -83 ...,
 . Endotracheal Intubation (. 1 [ ) 327]

 . Mac Ewan (. 2 [ ) 328]
 . Eisenmenger (. 3 [ ) 329]

M .Shehata ,Journal of international ...,p .1 -5 ;A .Sercer ,Tracheotomy through ...,p (. 4 [ ) 330]
 . .01 ,87 -68

 . Tinnitus (. 1 [ ) 331]
 ... M .Shehata Journal of the international (. 2 [ ) 332]

p. 1- 5; S. D. G. Stephens, Journal of Laryngology , 
 . p .89 ,369 -279 ...,

 . Exophthalmia (. 3 [ ) 333]
 . Caleb Hillier Parry (. 4 [ ) 334]

I .Nabipour ,International Journal of ...,p .34 -54 ;J .G .Ljunggren ,Use the term ...,p (. 5 [ ) 335]
 . .08

 . Bostock (. 1 [ ) 336]
(1 [ ) 337]

G. A. Bungy and others, International archives . 
 . p .011 ,912 -422 ...,

 . B .Lee Ligon ,Seminars in ...,p .21 ,662 -272 (. 2 [ ) 338]
: زین ص 426 و 443 ، ج 2 ، لوغم ،) نارود  ات  مالسا  روهظ  زا  مالسا ( زا  سپ  ناریا  رد  بط  خیرات  يدابآمجن ، دومحم  (. 1 [ ) 339]

B. Lee Ligon, Seminars in
...
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p. 21, 662- 272; S. H. Nasr, p. 481- 922; D. Cawbell, Arabian Medicine and its influence , 
 . p .96 -77 ...,

(2 [ ) 340]
.http:// www. goodnewsnetwork. org/ content/ view/ 721/ 43 . 

 . M .Shehata ,Journal of international ...,p .1 -5 (. 1 [ ) 341]
 . Bright's disease (. 2 [ ) 342]

(3 [ ) 343]
.HN. Vasti, Muslim contribution to Medicne, p. 191- 302 . 

 . Polyurea (. 4 [ ) 344]
 . Diabetes insipidus (. 5 [ ) 345]

 . Johann Peter Frank (. 6 [ ) 346]
 . Diabetes mellitus (. 7 [ ) 347]

(1 [ ) 348]
.F. R. Rosendaal, Annales of Hematology, p. 5- 51, 26 . 

(1 [ ) 349]
.S. A. Ashour, The Arabic Renaissance House, p. 451 . 

(2 [ ) 350]
M. E. Falagas, The FASTEB Journal, p. 02, 1851- 6851; F. S. Haddad, Bulletin de la societe . 

...
p. 1, 12- 33; Haddad, Bulletin de la Socite ), 1 ( 3991 , 

 . p .3 ,47 -38  (, 2  ) 3991 ...,
(1 [ ) 351]

.H. N. Vasti, Muslim Contribution to Medicine, p. 191- 302 . 
 . Tuberculous dactylitis (. 2 [ ) 352]

 . Spina Ventosa (. 3 [ ) 353]
ص 429. ج 2 ، لوغم ،) نارود  ات  مالسا  روهظ  زا  مالسا ( زا  سپ  ناریا  رد  بط  خیرات  يدابآمجن ، دومحم  (. 4 [ ) 354]

 . Trigeminal neuralgia (. 5 [ ) 355]
(1 [ ) 356]

.N. O. Ameli, Journal of the Neurological Sciences, p. 2, 501- 701 . 
 . Gerard of Cremona (. 2 [ ) 357]

 . Toledo (. 3 [ ) 358]
G .A .Russel ,"Ebn Ely ع (. 1 [ ) 359]

s" Encyclopaedia Iranica, A. J. Newman, La Science dans le Monde Iranian, p. 352- 172;
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/http:// www. nlm. nih. gov
.http:// library. wellcome. ac. uk/ doc WTL 191930. html

 . Pupillary reflex (. 1 [ ) 360]
 . B .Lee Ligon ,Saminars in ...,p .21 ,662 -272 (. 2 [ ) 361]

(3 [ ) 362]
S. K. Al- Ghazal, Journal of the International Society . 

 . p .3 ,7 -31 ...,
 . William Harvey (. 1 [ ) 363]

 . Freiburg In Breisgau (. 2 [ ) 364]
.110 ص 115 - ج 2 ، اپورا ، رد  مالسا  گنهرف  هکنوه ، دیرگیز  (. 1 [ ) 365]

 . M .Shehata ,Journal of the International ...,p .1 -5 (. 1 [ ) 366]
 . I .B .Syed ,International Society for the ...,p .2 -9 (. 2 [ ) 367]

 . Opotherapy (. 3 [ ) 368]
 . Sequard (. 4 [ ) 369]

 ... F .S .Haddad ,Journal of American College (. 1 [ ) 370]
p. 991, 996; H. N. Vasti, Muslim Contribution , 

 . p .191 -302 ...,
، لوا پاچ : مق ، فراعم -  رـشن  رتفد  دلج ، 1 یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  [ 371]

1389 ه.ش.
 . Charles Greene Cumston (. 1 [ ) 372]

(1 [ ) 373]
.http:// www. geocities. com/ Athens/ Parthenon/ 2844/ article 23 . 

، لوا پاچ : مق ، فراعم -  رـشن  رتفد  دلج ، 1 یکشزپ ،) مولع  هژیو   ) ناریا مالـسا و  ندمت  گنهرف و  خیرات  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  [ 374]
1389 ه.ش.

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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