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628: دک

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت  رشان و 

یمیرک اضر  یلع  هدنسیون :

شراگن یفاحص : پاچ و 

رهم شورس  یفارگوتیل :

1500 ناگرامش :

1382 مود /  پاچ : تبون 

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

ناموت  1000 ءاهب :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

2933892 ربامن : 2935803 و 2910602  نفلت :

Email: IRC@IRIB.COM یکینورتکلا : تسپ 
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هراشا
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هچابید

هچابید

.تسا هتشذگ  لاح و  زا  لماک  تخانش  هدنیآ ، هب  هبناج  همه  شرگن  کی  نتشاد  همزال  اساسا 

نارگید تاهابتشا  رد  نداتفا  زا  ار  ام  غورفرپ  یغارچ  نانوچ  دناوت  یم  ییانشآ  نیا  .تسا  ناگتشذگ  ياه  هبرجت  اب  ییانـشآ  خیرات ،
.دهد رارق  نام  هاررارف  ار  ناشخرد  هدنیآ  دراد و  زاب 

رب يراگزور  هک  اهنآ  .تسا  زومآ  تربع  رایـسب  دـنا  هتـشاد  ناناملـسم  هک  ییاه  بیـشن  زارف و  مالـسا و  ناهج  خـیرات  ناـیم  نیا  رد 
هزورما دنداتفا و  طاطحنا  هطرو  هب  یجراخ ، ياه  گنرین  یلخاد و  تسردان  ياه  تسایس  اب  دنتشاد ، یگنهرف  یملع و  قوفت  ناهج 

رد يرگنزاب  لالقتـسا ، هب  یبای  تسد  هلحرم و  نیا  زا  راذـگ  .دـنوش  یم  هدیـشک  ییوس  هب  زور  ره  ربکتـسم  ياـه  تردـق  ناـیم  رد 
لمأت هثداح  نیا  رد  هک  هچنآ  .دراد  ناوارف  تیمها  یبیلص  ياهگنج  یسررب  نایم  نیا  رد  .دبلط  یم  ار  نآ  زا  يزومآ  تربع  خیرات و 

دروخرب گنج و  هوحن  گنج ، هب  مدرم  ندناشک  رد  نانآ  ياه  شور  اه ، گنج  نیا  زا  یبیلـص  نارادمدرـس  فادـها  تسا ، زیگنارب 
یب یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ  راثآ و  تسا ، یبیلـص  يارـسا  اب  ناناملـسم  راتفر  نآ  هسیاقم  یماظن و  ریغ  مدرم  ارـسا و  اب  نانآ 

ياه هلعش  لوُفا  زاغآ  برغ و  رد  یگنهرف  یملع و  سناسنر  زاس  هنیمز  کش 
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.دراد ناوارف  یسررب  ياج  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  هدوب  ناناملسم  تفرشیپ 

دوش و یم  هتخاون  رگید  يا  هنوگ  هب  یبیلـص  ياه  گنج  روپیـش  رگید  راب  راوگاـن ، ثداوح  نآ  زا  اـه  نرق  تشذـگ  زا  سپ  کـنیا 
.دناوخ یم  ارف  شلاچ  هب  ار  ناناملسم 

نوچ ینارادرس  مالسا و  تبالص  اب  راختفارپ و  مچرپ  ریز  رگید  راب  يرایشوه  داحتا و  اب  دیاب  ناناملسم  ینامز  ساسح  عطقم  نیا  رد 
هناققحم ياه  شالت  زا  ینادردـق  نمـض  نایاپ  رد  دـننک و  عافد  دوخ  یگدازآ  تزع و  زا  دـنبای و  ماجـسنا  اه  یبویا  نیدـلا  حـالص 

همانرب هدافتـسا  دروم  تسا  دیما  دنتـشاگن ، ار  شهوژپ  نیا  دوخ  ياویـش  ملق  اب  هک  یمیرک  اضریلع  ياقآ  بانج  دـنمجرا  رگـشهوژپ 
.دریگ رارق  دنمجرا  نازاس 

قیفوتلا یلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:15

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

، دنتخانش یعامتجا  ياه  هورگ  نایم  رد  ار  دوخ  اه  ناسنا  هک  ینامز  زا  .دراد  ینالوط  یخیرات  رگیدکی ، اب  ایند  ياه  تلم  ییورایور 
یم گنج  هب  يدام  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  رت  شیب  زاغآ ، رد  اه  ناسنا  .دـندرک  هبرجت  ار  یعمج  هتـسد  يا و  هلیبق  ياه  گـنج 
ياه گنج  نینچ  هب  هنابیرف ، ماوع  هدننک و  عناق  رهاظ  هب  ِلیلد  نودب  یتحار و  هب  دنتسناوتن  دندش ، رت  هتفرـشیپ  هچره  یلو  دنتخادرپ ،
دروم ینید  ياهروتـسد  زا  يوریپ  ناگتـشذگ و  ثاریم  ندروآ  تسد  هب  دننام : ییاه  هناهب  ور ، نیا  زا  .دننک  مادـقا  يا  هناراکزواجت 

.دنتخادنا هار  هب  ناییاپورا  هک  دوب  هنابلط  هعسوت  ياه  ییورایور  هنوگ  نیا  زا  یکی  یبیلص  ياه  گنج  .تفرگ  رارق  نازواجتم  هجوت 
يراگتسر يارب  یهلا  نایدا  اریز  تسا ؛ هدرکن  شرافس  يرگ  یـشحو  زواجت و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ینامـسآ ، ياه  نید  زا  مادک  چیه 

.اه نآ  ندرب  نایم  زا  نتشک و  يارب  هن  دنا ، هدمآ  اه  ناسنا 

تـسد زا  میلـشروا  ییاهر  نایحیـسم ، هفیظو  هک  دریذـپ  یمن  ار  اسیلک  هاگتـسد  پاپ و  ياـعدا  نیا  قطنم ، لـقع و  زگره  ور ، نیا  زا 
زا معا  نآ  نوماریپ  ياهرهش  سدقملا و  تیب  نانکاس  هیلع  يرگ  یشحو  راتشک و  تمیق  هب  ییاهر  نیا  رگا  هژیو  هب  .تسا  ناناملسم 

یصخش و دوس  هب  ندیسر  يارب  بهذم  زا  هدافتسا  ءوس  زج  يزیچ  رما  نیا  هک  تسا  نشور  .دشاب  نیشن  ناملسم  يدوهی و 
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نیا رد  رگمتـس  ياه  لادوئف  یهارمه  هب  اپورا  ياهاسیلک  هیاپ  دنلب  نایناحور  پاپ و  تسد  یبیلـص ، ياه  گنج  رد  .تسین  یهورگ 
.دوش یم  هدید  اراکشآ  بهذم ، زا  هدافتساءوس 

زج يزیچ  تفرگ ، تروص  یبهذـم  ياه  هناهب  هب  هک  ناییاپورا  يوس  زا  لاس  تسیود  تدـم  هب  یبیلـص  ياـه  گـنج  ماود  عورش و 
رد داهج ، ینید و  فیلکت  مّهوت  اب  هک  یناییاپورا  دـندوبن  مک  .دوبن  اقیرفآ  لامـش  ماش و  هانگ  یب  نانکاس  هیلع  زواـجت  يرگتراـغ و 
زا يرایـسب  .دـنا  هدروخ  ار  برغ  یـشاپورف  لاح  رد  ِمسیلادوئف  یپاـپ و  هاگتـسد  بیرف  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـنداهن ، ماـگ  اـهراکیپ  نیا 

لیکشت ییاطـسو  نورق  مسیلادوئف  ناگدنب  ناراک و  یب  نابلط ، تصرف  ناراک ، تیانج  ار  یبیلـص  ياه  گنج  رد  ناگدننک  تکرش 
.دوب هدـناشک  ناناملـسم  ياهورملق  هب  ار  نانآ  پاپ ، نیرفآ  يدازآ  ياه  هدـعو  اه و  یـشخب  تشهب  اـه ، نداد  زاـیتما  هک  دـنداد  یم 

اب اـپورا  ناـهاش  ياـهدروخ  دز و  اـه و  تباـقر  ناـکیتاو و  ياـسیلک  سنازیب و  ياـسیلک  ناـیم  یلخاد  ياـه  يریگرد  تـسا  ینتفگ 
.دش ناناملسم  هیلع  داهج  یبهذم  راعش  نالعا  زاس  هنیمز  ناهاش ، یخرب  اب  پاپ  يدراوم  رد  رگیدکی و 

، اه گنج  نیا  شکاشک  رد  هک  دنداد  ماجنا  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هب  گرزب  مجاهت  ُهن  گنج ، لاس  تسیود  تدـم  رد  نایحیـسم 
اه گنج  نیا  رد  .دش  لاغشا  ناشیاه  نیمزرس  تفر و  تراغ  هب  نانآ  ياه  ییاراد  دندش ، ریسا  ای  حورجم  هتشک و  يدایز  ناناملـسم 

هناخ و رد  ناناملـسم  یلو  دـندیگنج ، یم  دوخ  هناشاک  هناـخ و  زا  رود  اـه  یبیلـص  اریز  دـش ؛ دراو  ناناملـسم  رب  بیـسآ  نیرت  شیب 
يرت شیب  یلام  یناج و  ياه  تراسخ  ور ، نیا  زا  .دندرک  یم  عافد  دوخ  هناشاک 
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.دش دراو  نانآ  هب 

هنیمز اه ، هزومآ  نیمه  هک  دـنتخومآ  اه  هتکن  ناناملـسم  رابرپ  ندـمت  گنهرف و  شناد و  زا  ناییاپورا  یبیلـص ، ياه  گنج  لوط  رد 
نایم رد  ار  اسیلک  نابابرا  پاپ و  هاگیاج  یمالـسا ، ناملاع  اب  ناناملـسم  راتفر  عون  .دش  برغ  ندـمت  رد  هدـنیآ  ياه  ینوگرگد  زاس 

يدرونایرد نونف  هسدنه و  تایضایر ، موجن ، یکشزپ ، دننام : زور  هتفرشیپ  ياه  شناد  شرتسگ  .تخادنا  رطخ  هب  رت  شیب  نایحیسم 
يریگدای اب  اه  نآ  .تخاس  رثأتم  ار  ناییاپورا  ناناملـسم ، ناـیم  رد  اـمن  بطق  دـننام  يدروناـیرد  ياـهرازبا  یتشک و  تخاـس  دـننام 

.دندیـشخب هعـسوت  ار  دوخ  یعامتجا  ياه  ماظن  یـشهوژپ و  یملع و  زکارم  اه و  هاگـشناد  ناناملـسم ، ینف  ياه  تراهم  اه و  شناد 
دراو ار  ناناملسم  شناد  حالصا و  ناناملسم  هب  تبسن  ار  دوخ  تسردان  ضرف  شیپ  ناناملـسم ، ندمت  گنهرف و  ندید  اب  نایحیـسم 

.تفریذپ ریثأت  هلأسم  نیا  زا  يدایز  هزادنا  ات  اپورا ، رد  سناسنر  .دندرک  دوخ  یگدنز 

زات تخاـت و  .دنتـشاذگن  ياـج  رب  يرگید  رثا  یمحر ، یب  زواـجت و  تراـغ ، لـتق ، زا  ریغ  گـنج ، لوط  رد  ناـییاپورا  تسا  ینتفگ 
رارف هب  هلأـسم  نـیمه  .دوـبر  مدرم  مـشچ  زا  ار  باوـخ  تخادـنا و  رطخ  هـب  ار  قطاـنم  نـیا  تـینما  هنارتیدـم ، لـحاوس  رد  نایحیـسم 

یم ییاپورا  نازواجتم  اب  ییورایور  تمواقم و  هب  اه  نیمزرـس  نیا  نامدرم  هتبلا  .دـیماجنا  اه  هقطنم  نیا  زا  ناناگرزاب  نادنمـشناد و 
: دننام يدـنمتردق  گرزب و  ياه  نادـناخ  مدرم ، نیا  نایم  زا  .دـنتخومآ  یم  رایـسب  ياه  هبرجت  اه ، یگداتـسیا  نیا  رد  دـنتخادرپ و 

ناییاپورا ربارب  رد  ار  يریذپان  یگتسخ  ياه  تمواقم  دنتسناوت  هک  دندرک  روهظ  ناکولمم  اه و  یبویا  اه ، یگنز 
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ّرـش زا  رـصم  هژیو  هب  هنارتیدم  لحاوس  یـضعب  هک  دوب  یماظن  ياه  يزودـنا  هبرجت  نیمه  رثا  رد  دـیاش  .دـننک  یهد  نامزاس  یبیلص 
.دنام ناما  رد  یشحو  نالوغم 

هک تشذـگن  نادـنچ  .تفرگ  لکـش  یبیلـص  ياه  گـنج  رد  یحیـسم ، یمالـسا و  ندـمت  یتراـبع  هب  اـی  برغ  قرـش و  ییوراـیور 
لکش یمالسا ، ياهورملق  هیلع  دوخ  ياهزواجت  هب  اه ، هنیمز  یمامت  رد  ییانبور  ییانبریز و  ياهرییغت  یخرب  ماجنا  زا  سپ  ناییاپورا 

ار نانآ  يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس  دـنتفرگ و  رایتخا  رد  ار  ناناملـسم  تشونرـس  اه  لاـس  شور ، نیا  اـب  ناـنآ  .دـنداد  يرامعتـسا 
دروخرب دـننام  ییاه  هیرظن  هک  دوش  یم  لابند  يرت  هدـیچیپ  لکـش  هب  ناناملـسم ، تراـغ  يارب  شـالت  نیا  هزورما ، .دـندرک  تراـغ 

.تسه تسد  نیا  زا  ییاه  هنومن  اکیرما  روهمج  سییر  يوسزا  یبیلص  ياه  گنج  نوتگنیتناه و  يوس  زا  اه  ندمت 

یم لمع  هتشذگ  زا  رتاناوت  رت و  هدیچیپ  رایسب  يزورما  نمشد  اریز  تسا ؛ نانآ  هتشذگ  خیرات  زا  رت  نیگنس  ناناملـسم  هفیظو  نونکا 
، ناناملـسم دـنمتردق  عافد  اب  .دـندروخ و  تسکـش  ناناملـسم  زا  یگنهرف  یماظن و  هزرابم  نادـیم  رد  ناـییاپورا  هتـشذگ ، رد  .دـنک 
، دوخ یگنهرف  ناوت  زا  يریگ  هرهب  اب  دنشوک  یم  هزورما  یلو  دنهد ، سپزاب  ار  یلاغـشا  یحاون  رگید  سدقملا و  تیب  دندش  روبجم 
اب دیاب  ناناملسم  ور ، نیا  زا  .دنروآرد  ياپ  زا  ار  نانآ  یماظن ، هبرض  اب  سپس  دننک و  حتف  ار  ناناملسم  یگنهرف  ياه  هاگیاپ  تسخن 

.دننک دمآراکان  ار  نمشد  كانرطخ  هبرح  نیا  ناش ، نیداینب  ياه  شزرا  تنس و  گنهرف ، رب  هیکت 

.دشاب راذگریثأت  دـناوت  یم  ناناملـسم  یخیرات  هظفاح  تیوقت  رد  تسا ، یبیلـص  ياه  گنج  خـیرات  هرابرد  هک  باتک  نیا  ندـناوخ 
نیا رگنایب  باتک  نیا 
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هب هزورما  تفرگ ، یم  تروص  یبیلـص  ياه  گنج  لکـش  هب  هتـشذگ  رد  هک  ناـییاپورا  ياـه  مجاـهت  اـهزواجت و  هک  تسا  تقیقح 
ناوارف ياه  سرد  اه و  هبرجت  نآ ، زا  دـنناوت  یم  ناناملـسم  تسا ، هدـنزومآ  خـیرات  هک  اج  نآ  زا  .دراد  همادا  يرگید  ياـه  لـکش 

.دنشاب راذگریثأت  دوخ  ندمت  گنهرف و  هعسوت  دشر و  رد  دنریگب و 
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یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  لوا  شخب 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  لوا  شخب 

اه لصف  ریز 

یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  مالسا  ناهج  لوا : لصف 

یبیلص ياه  گنج  زاغآ  ياه  هزیگنا  اه و  هنیمز  مود : لصف 
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یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  مالسا  ناهج  لوا : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  مالسا  ناهج  لوا : لصف 

گرزب ياه  تردـق  مالـسا و  ناهج  عضو  تسا  مزال  میزادرپب ، یبیلـص  ياه  گنج  زاغآ  ياه  هنیمز  اـه و  تلع  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
.دوش یسررب  رصع ، نآ 

نایسابع يدام  يونعم و  يورین 

نایسابع يدام  يونعم و  يورین 

هب هک  نایـسابع  رگید ، يوس  زا  .داهن  فعـض  هب  ور  مدرم ، ناـیم  رد  راد  هشیر  يداـقتعا  هاـگیاپ  نتـشادن  لـیلد  هب  نایـسابع  تفـالخ 
يروتارپما هدرتسگ  ورملق  هرادا  يارب  هک  نانآ  .دنتشادن  يرابتعا  نادنچ  اه  برع  نایم  رد  دندوب ، هدیـسر  تفالخ  هب  نایناریا  کمک 

نانآ هب  اهدعب  دـندروآ و  يور  یناریا  گرزب  ياه  نادـناخ  هب  تدـش  هب  دـندوب ، دـنمزاین  نایناریا  يرالاس  ناوید  ناوت  هب  یمالـسا ،
.دندش هتسباو 

هب زاغآ  نامه  زا  هک  ییاه  تردق  هچ  هدـش و  داجیا  ریـشمش  يورین  هب  هک  ییاه  تردـق  هچ  ناریا ، رد  یلحم  ياه  تردـق  شیادـیپ 
ياه تلود  یخرب  یتح  .داتفا  رثؤم  یـسابع  يافلخ  تردق  یجیردت  لاوز  یـشاپورف و  رد  دندوب ، هتفرگ  لکـش  یـسابع  هفیلخ  دییأت 
ياه تردـق  شیادـیپ  .دـندروآ  دراو  یـسابع  يافلخ  يونعم  هرکیپ  رب  ینیگنـس  ياه  تراسخ  هیوب ، لآ  نایرافـص و  دـننام : یناریا 

نایهاشمزراوخ نایقوجلس و  نایونزغ ، نوچ : مه  كرت  ياه  تردق  ای  هیوب  لآ  نایناماس و  نایرافـص ، نایرهاط ، دننام : یناریا  یلحم 
يافلخ ندرکرابتعا  یب  رد 
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اه و برع  يارب  نیزگ  ياج  رصنع  ناونع  هب  ار  ناکرت  اه  نآ  هک  دش  زاغآ  یتقو  نایسابع  يدج  یـشاپورف  یلو  داتفا ، رثؤم  یـسابع 
.دندیزگرب نایناریا 

ناتـسا هرادا  تفرگ و  هرهب  دوخ  هاپـس  رابرد و  رد  ناکرت  زا  هدرتسگ  روط  هب  هک  دوب  يا  هفیلخ  نیتسخن  یـسابع _  هفیلخ  مصتعم _ 
ار ارماس  رهش  ق  لاس 221 ه .  رد  وا  .داد  يرترب  اه  برع  نایناریا و  رب  ار  نانآ  درپس و  ناشیا  هب  ار  یـسابع  يروتارپما  گرزب  ياـه 

ذوفن درب ، ارماس  هب  دادـغب  زا  زین  ار  تفالخ  زکرم  مصتعم ، هک  نآ  زا  سپ  .داد  لاقتنا  رهـش  نآ  هب  ار  اـه  نآ  درک و  اـنب  ناـکرت  يارب 
ناـیز هب  ار  يا  هفیلخ  دوجو  هاـگره  ناـکرت ، هک  دیـسر  اـج  نآ  هب  نوزفازور  ذوفن  نیا  .تفاـی  شیازفا  تفـالخ  هاگتـسد  رد  ناـکرت 

.دندناشن یم  وا  ياج  هب  ار  يرگید  صخش  دندرک و  یم  لزع  تفالخ  زا  ار  يو  دندید ، یم  دوخ  تردق 

ره كرت  نابلط  تردق  .دنـشاب  هتـشادن  یتلاخد  چـیه  روما ، هرادا  رد  یـسابع  يافلخ  هک  دـیدرگ  ببـس  اه  كرت  نوزفازور  تردـق 
هقطنم نآ  مدرم  رب  ار  دوخ  هطلـس  هفیلخ ، يوـنعم  دـییأت  یناـبیتشپ و  هب  دـنداد و  لیکـشت  یتـموکح  دوـخ  يارب  يا  هیحاـن  رد  مادـک 

.دـنتخادنا هار  هب  دوخ  هیاسمه  داژن و  مه  ياه  هورگ  اب  ار  ییاه  گنج  دوخ ، یتموکح  ورملق  شرتسگ  يارب  ناـنآ  .دـنداد  شرتسگ 
راتفرگ رت  شیب  مالـسا  ناهج  تشادن و  یعقاو  تردـق  يو  یلو  تشاد ، روضح  یمالـسا ، تما  مّیق  ناونع  هب  هفیلخ  هچرگ  نیاربانب ،

.دوب یعامتجا  ناوارف  ياهدروخ  دز و  یلخاد و  ياه  يریگرد 

یکچوک لقتـسم  ياه  تلود  هتفر  هتفر  .درک  یم  هدـمآ  شیپ  تصرف  هجوتم  ار  یبلط  تردـق  ریگ و  ناهج  نمـشد  ره  اه  هنیمز  نیا 
تلود سنوـت  رد  ق ،) 364 ه .   _ 172  ) هسرادا یعیـش  تلود  شکارم ، رد  لاثم ، يارب  .دندش  لیکـشت  یـسابع  تفالخ  زا  ادـج  زین 

تلود و  ق ) 296 ه .   _ 183  ) هبلاغا ینس 
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تلود تفاـی و  شرتسگ  هیروس  اـت  ناـیمطاف  تردـق  یتح  دـندش و  يراذـگ  هیاـپ  ق ) 358 ه .   _ 297  ) اقیرفآ لامـش  رد  ناـیمطاف 
.درب شیپ  برعلا  هریزج  ات  ار  دوخ  ورملق  رصم ، رد  ق ) 323 ه .   _ 358  ) يدیشخا

هدافتسا هفیلخ  يونعم  تردق  زا  دنتخادرپ ، یم  رگیدکی  هب  فیعضت  هراومه  هک  ناملسم  لقتسم  همین  لقتـسم و  ياه  تلود  رت  شیب 
ناناملسم نایم  رد  یـسابع  هفیلخ  يونعم  رابتعا  ذوفن و  رگید ، يوس  زا  مالـسا و  ناهج  ناوت  وس ، کی  زا  بیترت ، نیا  هب  .دندرک  یم 

.داهن فعض  هب  ور 

یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  اپورا 

یبیلص ياه  گنج  هناتسآ  رد  اپورا 

ناملآ و هسنارف ، زا  یشخب  ایلاتیا ، لماش  یبرغ  مور  .دش  میسقت  یقرـش  یبرغ و  شخب  ود  هب  .م  لاس 395  رد  مور  گرزب  يروتارپما 
یم لماش  ار  ناکلاب  هریزج  هبش  رصم و  نیطسلف و  هیروس ، ریغص ، يایسآ  زین  یقرش  مور  دوب و  یلامش  ياقیرفآ  زا  یـشخب  شیرتا و 

.دش

، برغ يوس  زا  ناناملسم و  قرـش ، يوس  زا  هتـسویپ  یلو  دوب ، یبرغ  مور  زا  رت  هتفرـشیپ  یناگرزاب ، گنهرف و  ظاحل  زا  یقرـش  مور 
مور هب  یناوارف  يدام  یعامتجا و  ياه  همطل  یپ ، رد  یپ  ياه  گنج  نیا  .دندوب  ریگرد  نانآ  اب  راغلب  والسا و  نمرژ و  یشحو  ماوقا 

.دروآ دراو  یقرش 

كولم ماظن  اپورا  رد  نامز ، نیا  رد  .دوب  هدش  فیعض  تدش  هب  دوب و  ریگرد  اه  نوه  اهوالسا و  اه ، نمرژ  اب  هتسویپ  زین  یبرغ  مور 
یم راک  اه  لادوئف  ياه  نیمز  رد  هدید  متـس  مدرم  .دوب و  راوتـسا  يزرواشک  رب  اپورا  داصتقا  هیاپ  .دوب  مکاح  مسیلادوئف  ای  یفیاوطلا 

تیعمج .دنتشاد  دوخ  اب  ار  یهاشداپ  زا  یمان  اهنت  اپورا  ناهاشداپ  دندوب و  هراک  همه  اپورا  رد  اه  لادوئف  .دندرک 
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رایتخا رد  ار  اـه  هیلاوش  زا  يرامـش  لادوئف  ره  .دـش  یم  دودـحم  اـه  هیلاوش  زا  یهورگ  هب  شترا  دوب و  كدـنا  زین  اـپورا  ياـهرهش 
(1) .تفرگ یم  هرهب  اه  نآ  يورین  زا  گنج  ماگنه  هک  تشاد 

نایناحور .دندمآ  یم  رامش  هب  ناگرزب  زا  دنتـشاد و  رایتخا  رد  يرایـسب  ياه  نیمز  هک  دندوب  یحیـسم  نایناحور  اه ، لادوئف  ياپمه 
همه پاـپ  .دـنتفرگ  یم  هرهب  دوـخ  ياـه  فدـه  ياتـسار  رد  اـه  نآ  زا  هدرک و  حّلـسم  ار  ینید  ياـه  هسردـم  نادرگاـش  یحیــسم ،

دندرک و یم  يوریپ  پاپ  زا  راچان  هب  زین  ییاپورا  ياه  تلود  ناراد  مامز  .داد  یم  روتـسد  اه  نآ  هب  درک و  یم  يربهر  ار  نایناحور 
: دـننام اسیلک  ناـبابرا  رگید  هکلب  تشاد ، اـیلاتیا  رد  یکـالما  پاـپ  اـهنت  هن  .دـنراد  هگن  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  هراومه  دندیـشوک  یم 
رد تکرـش  هژیو  هب  یلادوئف  فیلکت  ماجنا  هب  نانآ  .دـندوب  هتفرگ  هضبق  رد  ار  یکالما  زین  اهرید  ناـسییر  اـه و  كوا  اـه ، كوشرآ 

ياه نادـناخ  ياضعا  هژیو  یناحور  هیاپدـنلب  ياه  ماقم  .دـندش  یم  روبجم  دوب ، هداد  اـه  نآ  هب  لویت  هک  یـسک  دوس  هب  اـه  گـنج 
(2) .دندش یم  هدیزگرب  يداع  دارفا  نایم  زا  نابهار  ناشیشک و  هک  یتروص  رد  دوب ، گرزب 

13؛ صص 9 _  زور ، نازورف  شهوژپ  رشن و  نارهت 1377 ، ناداش ، هللا  یلو  نادرگرب : هسورگ ، هنر  یبیلـص ، ياه  گنج  خیرات  - 1
.400 صص 389 _  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  ج 1 ، شنمهب ، دمحا  نادرگرب : نلدنالود ، .ش  یناهج ، خیرات 

ص 400. ج 1 ، نلدنالود ، یناهج ، خیرات  - 2
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یبیلص ياه  گنج  زاغآ  ياه  هزیگنا  اه و  هنیمز  مود : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  زاغآ  ياه  هزیگنا  اه و  هنیمز  مود : لصف 

نامزاس یحیسم  ياسیلک  هاگتسد  يوس  زا  حیسم و  نید  مان  هب  اه  گنج  نیا  هک  دوب  نآ  یبیلص ، هب  اه  گنج  نیا  يراذگ  مان  تلع 
رارق اه  گنج  نیا  دامن  ار  بیلـص  نایحیـسم ، .دناوخ  یم  ارف  ناناملـسم  هیلع  گنج  نیا  رد  تکرـش  هب  ار  اپورا  مدرم  هک  دـش  یهد 

 _ نرق رخاوا  زا  ینعی  نرقراهچ  هب  کیدزن  هک  یبیلص  ياه  گنج  .دندرک  اپرب  حیسم  نید  هب  کمک  يارب  ار  اه  گنج  نیا  دنداد و 
.میزادرپ یم  اه  نآ  هب  همادا  رد  هک  تشاد  ییاه  هزیگنا  اه و  هنیمز  دیماجنا ، لوط  هب  يدالیم _  هدزناپ  نرق  رخاوا  ات  هدزای 

بهذم شقن 

بهذم شقن 

.دنراد رظن  فالتخا  تسا ، هتـشاد  شقن  هزادـنا  هچ  یبیلـص  ياه  گنج  ندـش  هتخیگنارب  رد  بهذـم  هک  دروم  نیا  رد  ناسانـشراک 
بهذم یلصا و  لماع  ار  یسایس  يداصتقا _  لماوع  رگید  یخرب  دنا و  هتـسناد  یبیلـص  ياه  گنج  زورب  یلـصا  لماع  ار  نآ  یخرب 

هک دوب  اه  نرق  اریز  دشاب ؛ یبهذم  اساسا  تسناوت  یمن  ناناملسم  نویبیلـص و  يریگرد  هدنراگن ، رظن  هب  .دنا  هدرمـش  یعرف  لماع  ار 
اسیلک ياهدرکلمع  ور ، نیا  زا  .دوب  نایاپ  هب  ور  بهذم  هرطیـس  نارود  هرود ، نآ  رد  درک و  یم  رامثتـسا  ار  تسد  یهت  مدرم  اسیلک 

.دشاب هدنیآرد  يریطخ  ياهدادیور  یناب  دناوتب  ات  دوب  هتشاذگن  یقاب  اسیلک  يارب  یتیبوبحم  رگید 
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ار دوخ  هدمآ ، شیپ  تصرف  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  تساوخ  یم  تفای ، یم  هتشذگ  زا  رت  يوزنم  زور ، هب  زور  ار  دوخ  هک  اسیلک  دیاش 
يوس هب  ار  مدرم  راک  نیا  اب  دیـشوک  اسیلک  .تشاد  نآ  هب  يزاین  نادـنچ  اسیلک  هن  دوب و  مهارف  هن  رت  شیپ  هک  یتصرف  دـنک ؛ حرطم 

ناناملـسم و نایم  هتـشذگ  ياه  گنج  زا  یحیـسم  ناهاگآ  زا  يرایـسب  اریز  دـنک ؛ اپ  تسد و  دوخ  يارب  یتیبوبحم  دـناشکب و  دوخ 
همه زا  شیب  تسا  ینتفگ  .دندوب  دونشخان  ناناملسم ، زا  یحیسم  مور  ناروتارپما  نایحیـسم و  یپ  رد  یپ  ياه  تسکـش  نایحیـسم و 

روتارپـما نژوـید _  نآ ، یپ  رد  داد و  خر  .م  توا 1071  رد 17  یقوجلس  نالـسرا  بلآ  ناطلـس  یهدنامرف  هب  هک  درگزالم  گنج 
نیا زا  .دننک  ناربج  ار  اه  تسکش  نیا  ات  دندوب  یتصرف  یپ  رد  نانآ  .داد  یم  جنر  ار  نایحیسم  دمآرد ، ناناملـسم  تراسا  هب  مور _ 

.دیمان یم  داهج  ار  نآ  هک  دناوخ  ارف  یگنج  رد  تکرش  هب  ار  مدرم  تصرف ، نیا  ندش  مهارف  اب  اسیلک  ور ،

وزرآ ار  نآ  دنتشادن و  يا  هقالع  اسیلک  مچرپ  ریز  ای  نایناحور  باکر  رد  ندیگنج  هب  زگره  اسیلک ، متـس  زا  هدز  لد  هتـسخ و  مدرم 
شیادـیپ .دـنزاس  هدروآرب  ار  دوخ  ییایند  ياه  هتـساوخ  نآ ، باـقن  ریز  ناـییاپورا  اـت  دوب  یبساـنم  هناـهب  اـسیلک  یلو  دـندرک ، یمن 

هک تسا  اعدا  نیا  هاوگ  یبوخ  هب  رما  نیا  .درادن  یبیلص  ياه  گنج  اب  يدایز  هلصاف  اپورا ، رد  یـساسا  ياه  ینوگرگد  سناسنر و 
.دنا هتشادن  یبهذم  فده  ناناملسم ، اب  گنج  رد  مدرم 

پاپ .سدقملا  تیب  تاجن  هن  دوب ، قرـش  یحیـسم  ياسیلک  هب  کمک  یبیلـص ، گنج  فدـه  نیتسخن  ناگدنـسیون ، زا  یکی  رواب  هب 
هژاو زگره  ق ،)  . هدعقلا 488 ه يذ   20  ) .م ربماون 1095  فورعم 18  ینارنخس  رد  نابرا 
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فدـه هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میریذـپب ، ار  نیـشیپ  ياـعدا  رگا  یتح  نیارباـنب ،  (1) .دربـن راـک  هب  نومرلک  رد  ار  سدـقملا  تیب 
.تسا هدوبن  ناناملسم  تسد  زا  سدقملا  تیب  يزاسدازآ  راک ، زاغآ  رد  نایحیسم 

، نآ یپ  رد  دش و  زاغآ  برغ  ناهج  رد  بهذم  يایحا  گرزب  شبنج  يدالیم ، هدزای  هد و  ياه  هدس  رد  رگید ، يا  هدنسیون  رواب  هب 
هب هجیتن ، رد  یبهذـم و  ياه  هتـساوخ  شنکاو  هب  مدرم ، نایم  رد  یبهذـم  ياه  هقلع  دـشر  بیترت ، نیدـب  .دـیدرگ  دـنمتردق  اـسیلک 

(2) .دیماجنا سدقملا  تیب  يدازآ  يارب  شالت 

ناوت یم  یبیلـص ، ياه  گنج  اب  اپورا  رد  مزیناتـستورپ  شیادـیپ  سناـسنر و  یناـمز  هلـصاف  یکیدزن  زا  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
هدـش اسیلک  بابرا  زا  مدرم  زا  يرایـسب  رفنت  بجوم  اسیلک  طلغ  ياهدرکلمع  اریز  تسا ؛ هدوبن  راک  رد  یبهذـم  ناـیلغ  هک  تفاـیرد 
هلمج زا  یمالـسا ، ياه  نیمزرـس  رد  نایحیـسم  تلاخد  هزیگنا  هب  اپورا ، رد  یبهذم  نایلغ  هک  دسر  یمن  رظن  هب  رگید ، يوس  زا  .دوب 

هب رفن  رازه  تفه  اب  هاگ  یتح  یگرزب  ياه  ناوراک  رد  ناییاپورا  هدنـسیون ، نیمه  هتفگ  هب  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  یطبر  سدـقملا  تیب 
یبهذـم لیلد  نیاربانب ،  (3) .دـندش یمن  ور  هبور  ناناملـسم  يوس  زا  یتمحازم  چـیه  اب  دـندش و  یم  راپـسهر  سدـقملا  تیب  ترایز 

.دشاب یمالسا  ياه  نیمزرس  هب  نایحیسم  شروی  یلصا  تلع  دناوت  یمن  زگره 

هلمح یبیلص ، ياه  گنج  زورب  ياه  تلع  زا  یکی  هک  تسا  هدش  هتفگ 

ص 14. ، 1371 زاریش ، هاگشناد  تاراشتنا  راکهاش ، نیسحلادبع  نادرگرب : ریام ، دراهربا  سناه  یبیلص ، ياه  گنج  - 1
،1373 یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  برع ، سابع  نادرگرب : روشاع ، دمحم  دامح  دیاف  یبیلص ، ياه  گنج  رد  ناناملسم  داهج  - 2

ص 102.
،1373 یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  برع ، سابع  نادرگرب : روشاع ، دمحم  دامح  دیاف  یبیلص ، ياه  گنج  رد  ناناملسم  داهج  - 3

ص 102.
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بهذـم نایم  هک  يدـیدش  ياـه  فـالتخا  هب  هجوت  اـب  یلو   (1)، دوب سکدـترا _  تیحیـسم  زکرم  هینطنطـسق _  هب  ناملـسم  ناکرت 
هیلع اپورا  نایحیـسم  سپـس  کیلوتاک و  ياسیلک  ندش  هتخیگنارب  یلـصا  لماع  تسناوت  یمن  رما  نیا  دوب ، سکودـترا  کیلوتاک و 

طوقس هلمح و  نیا  نوچ  یلو  دوب ، مه  لاحشوخ  هینطنطـسق  هب  ناناملـسم  هلمح  زا  برغ  کیلوتاک  ياسیلک  دیاش  .دشاب  ناناملـسم 
هینطنطـسق حتف  هچ  نانچ  .دوبن  بولطم  اپورا  نامدرم  کیلوتاک و  ياسیلک  يارب  دشاب ، اپورا  مامت  حتف  زاغآ  تسناوت  یم  هینطنطـسق 

يوس زا  .تفر  یم  تسد  زا  مه  ییاـپورا  ياـه  نیمزرـس  رگید  کـیلوتاک ، ياـسیلک  ناـمگ  هب  دـش ، یم  یلمع  ناناملـسم  يوس  زا 
ات داد  صیخـشت  بسانم  یتصرف  ار  نیا  کیلوتاک  ياسیلک  درک ، کـمک  ياـضاقت  برغ  ياـسیلک  زا  سنازیب  ياـسیلک  یتقو  رگید ،

.درک رداص  ار  ناناملسم  هیلع  گنج  زاغآ  روتسد  ور ، نیا  زا  .دیازفایب  دوخ  تردق  رب  دنک و  یکی  ار  برغ  قرش و  ياسیلک 

يوس زا  .مدرم  هن  تسا ، اسیلک  بابرا  ینارگن  نّیبم  دـشاب ، تسرد  مه  يا  هزادـنا  ات  اـعدا  نیا  هچ  ناـنچ  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
هب هسنارف  اـت  ار  ایناپـسا )  ) سلدـنا ق ، لاس 92 ه .  رد  ناناملـسم  یبیلـص ، ياـه  گـنج  رـصع  زا  رت  شیپ  یلیخ  هک  میناد  یم  رگید ،

ار نایحیـسم  ای  نک  هشیر  اپورا  زا  ار  تیحیـسم  دنتـسناوتن  لاح ، نیا  اب  .دنتـشاد  طلـست  اج  نآ  رب  نرق  نیدنچ  دندروآرد و  فرـصت 
رد ییاپورا  ياه  تلم  تمواقم  نآ ، رب  نوزفا  .دنتشادن  ار  نایحیسم  ای  تیحیـسم  يدوبان  دصق  هاگ  چیه  ناناملـسم  اریز  دننک ؛ دوبان 

حلص هنیشیپ  زا  هک  اپورا  مدرم  نیاربانب ، .دادن  نانآ  هب  ار  رت  شیب  يورشیپ  هزاجا  ناناملسم ، ربارب 

،1373 یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  برع ، سابع  نادرگرب : روشاع ، دمحم  دامح  دیاف  یبیلص ، ياه  گنج  رد  ناناملسم  داهج  - 1
ص 103.
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نآ رگید  هک  دندوب  هدرب  یپ  نایحیسم  هک  نآ  هژیو  هب  .دنتشادن  ناناملسم  بناج  زا  ینادنچ  ینارگن  دندوب ، هاگآ  ناناملـسم  هنایوج 
رد ناناملـسم  یتقو  ور ، نیا  زا  .درادن  دوجو  سلدنا _  حـتف  نامز  ینعی  يرجه _  تسخن  نرق  رد  مالـسا  ناهج  یگنهامه  داحتا و 

شخب هدش و  رت  هدنکارپ  رایـسب  یعامتجا  یـسایس و  رظن  زا  مالـسا  يایند  هک  هاگ  نآ  دـننک ، حـتف  ار  اپورا  مامت  دنتـسناوتن  لوا  نرق 
.دتفارد اپورا  نایحیسم  تیحیسم و  اب  تسناوت  یم  هنوگچ  دوب ، هتشگ  راکشآ  ینمشد  داضت و  راچد  نآ  زا  ییاه 

یعامتجا يداصتقا و  ياه  هزیگنا 

یعامتجا يداصتقا و  ياه  هزیگنا 

رظن زا  هتـسخ و  مدرم  دنتفرگ ، یم  مدرم  زا  نابابرا  هک  ینیگنـس  ياه  تایلام  اه و  يراگیب  لیلد  هب  یبیلـص ، ياه  گنج  هناتـسآ  رد 
کیرـش هیاسمه  ياه  لادوئف  اب  اه ، تباقر  اه و  گنج  رد  دوخ  نابابرا  ياه  يراتفرگ  رد  مدرم  نینچ  مه  .دندوب  هدش  ناوتان  یلام ،
ندروخ هب  یگنـسرگ ، تدش  زا  یطحق ، ماگنه  یتح  نانآ  .دنتـشادن  ینابیتشپ  چیه  هنازور  یعیبط و  ياه  يراتفرگ  ماگنه  دـندوب و 

يارب یتصرف  نتفای  یپ  رد  مدرم  رایـسب ، ياه  يراتفرگ  اـه و  يراوشد  نیا  هجیتن  رد   (1) .دندروآ یم  يور  دوخ  ناعون  مه  تشوگ 
.داد رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  ار  تصرف  نیا  یبیلص  ياه  گنج  هک  دندوب  اه  یتخس  نیا  زا  ییاهر 

ياه هیامرـس  كالما و  یمامت  ثراو  تسناوت  یم  دـشرا  رـسپ  دـنزرف  اهنت  اپورا ، رد  تثارو  نوناق  مسر و  ساسا  رب  رگید ، يوس  زا 
رد یمالسا  ياه  نیمزرس  هب  هلمح  دندش و  یم  ریقف  زیچ و  یب  رگید  نادنزرف  هجیتن ، رد  .ددرگ  ردپ 

ص 65. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  يرهاط ، يرصان  هللادبع  یبیلص ، ياه  گنج  راثآ  للع و  - 1
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.دروآ مهارف  هورگ  نیا  يارب  ار  یناوارف  كالما  اه و  نیمز  تسناوت  یم  قرش ،

تخیگنارب ار  اه  نآ  درک و  بلج  هنارتیدم  لحاوس  قرش و  هب  ار  ناییاپورا  هجوت  قرش ، رد  نآ  یبسن  یناوارف  اپورا و  رد  هلغ  دوبمک 
یگدنز رد  دنناوتب  هکلب  .دنهد  بیترت  ناناملسم  اب  ار  ییاه  گنج  یطحق ، زا  ییاهر  قرـش و  رد  هلغ  عبانم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ات 

.دننک داجیا  یلّوحت  دوخ 

هک نیا  زا  اه  نآ  .دنتـشاد  هدـهع  رب  ار  نّویبیلـص  یلام  هدـننک  نیمأت  شقن  یبیلـص ، ياه  گنج  هماگنه  رد  اپورا  يراـجت  ياـهرهش 
نارجات .دندوب  لاحـشوخ  درک ، دـهاوخ  اپورا  هناور  ار  يرت  شیب  تورث  داد و  دـهاوخ  قنور  ار  اه  نآ  تراجت  ناناملـسم ، تسکش 

، دنبای تسد  اقیرفآ  لامـش  لحاوس  ياهردنب  رب  یتح  دنریگب و  رایتخا  رد  ار  هنارتیدـم  ییایرد  ياهردـنب  دـنناوتب  هک  نیا  زا  ییاپورا 
(1) .دندوب دونشخ 

نیا هب  هجوت  اـب  هک  میباـی  یم  رد  یبیلـص  ياـه  گـنج  هماـگنه  اـپورا و  رب  يراـجت  يزاوژروـب  تیمکاـح  نارود  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
هتسب طیحم  زا  مدرم  هک  دوب  اه  تدم  .دنا  هتشاد  یـساسا  شقن  یبیلـص  ياه  گنج  رد  یعامتجا  يداصتقا و  لماع  ینامز ، یکیدزن 

یتسیلادوئف و يدام  ياه  هزیگنا  مه  نیاربانب ، .دندوب  نآ  رد  یشیاشگ  ناهاوخ  هدمآ و  گنت  هب  یطـسو  نورق  يداصتقا  یعامتجا _ 
هعـسوت همدـقم  اه  گنج  نیا  عقاو ، رد  .دـشاب  اه  گنج  نیا  ياریذـپ  تسناوت  یم  يراجت ، ياپون  يزاوژروب  يدام  ياه  هزیگنا  مه 

.تسا هدنیآ  ياه  هدس  رد  تسیلاتیپاک  ياپورا  یبلط 

ص 430. ج 5 ، هیرصملا ، هضهنلا  هبتکم  1975 م ، چ 2 ، یبلش ، دمحا  هیمالسالا ، هراضحلا  یمالسالا و  خیراتلا  هعوسوم  - 1
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یبیلص ياه  گنج  ياه  هرود  مود  شخب 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  ياه  هرود  مود  شخب 

اه لصف  ریز 

یبیلص ياه  گنج  تسخن  هلحرم  لوا : لصف 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیمود  مود : لصف 

یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  موس : لصف 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  مراهچ : لصف 

یبیلص ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  مجنپ : لصف 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  مشش : لصف 

یبیلص ياه  گنج  متفه  هلحرم  متفه : لصف 

یبیلص ياه  گنج  زا  متشه  هلحرم  متشه : لصف 
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یبیلص ياه  گنج  تسخن  هلحرم  لوا : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  تسخن  هلحرم  لوا : لصف 

ربق ترایز  يارب  وا  هک  یماگنه  .دش  زاغآ  یحیسم _  بهار  سرطپ _  يارجام  زا  یبیلـص  ياه  گنج  هلحرم  نیتسخن  هک  دنا  هتفگ 
زاب هب  ار  اپورا  نایحیـسم  ات  دهد  یم  تیرومأم  يو  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  حیـسم  ترـضح  دوب ، هتفر  سدـقملا  تیب  هب  حیـسم 

يارب ار  مدرم  داتفا و  هار  هب  یبرغ  ياپورا  ياهرهش  رد  زین  بهار  سرطپ  .دنک  قیوشت  ناکرشم  تسد  زا  حیسم  هاگمارآ  يریگ  سپ 
.درک قیوشت  سدقملا  تیب  هژیو  هب  ناناملسم ، ورملق  هب  هلمح 

يارب 250 نوــمرلک  رد  .م  تسوگآ 1095  رد 15  دـنک ، رداص  ار  ناناملـسم  هیلع  داهج  نامرف  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  ناـبرا  پاـپ 
: تفگ (1) و  درک ینارنخس  هداز  بیجن  نارازه  بهار و  قیرطب و 400  فقسا و 14 

تاـجن نآ  زا  هک  يا  همخد  نآ  هتفاـی ؛ كربت  حیـسم ) یـسیع   ) صلخم دوجو  تکرب  زا  هک  سدـقم  نیمزرـس  نآ  حیـسم ! ناراـی  يا 
، دیدرگ نفد  نآ  رد  هک  يرازم  نآ  دیشک ؛ یتخس  درب و  رس  هب  نآ  رد  ام  تاجن  ببس  هب  یسیع  هک  یناتـسهوک  نآ  تسا ؛ ام  هدنهد 

كانبات ار  ناهج  هک  ینازورف  نکاـما  نآ  سدـقم ، ياـهاسیلک  نآ  .تسا  هدـش  ناکرـشم  ثاریم  تسا و  نمـشد  فرـصت  رد  کـنیا 
یتح روانهپ ، نیمزرس  نآ  رـسارس  رد  هک  يروط  هب  .دنا  هدش  دیدپان  اهرظن  زا  دنا و  هتفرورف  یکیرات  كاغم  رد  نونکا  دندوب ، هدرک 

بجو کی 

ص 48. 1982 م ، برغملاراد ، توریب ، يوطملا ، یسورعلا  دمحم  برغملاو ، قرشملا  یف  هیبیلصلا  بورحلا  - 1

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:35

تـسد هب  کـنیا  دوب ، اـم  راـختفا  هیاـم  هک  یـسدقملا  تیب  ناـمه  .تسا  هدـنامن  یقاـب  دوـش ، تداـبع  ادـخ  يارب  نآ  رد  هک  یکاـخ 
.تسا هدنامن  نآ  رد  يرگید  زیچ  ناناملسم ، ینید  راثآ  زا  ریغ  هب  هداتفا و  ناناملسم 

هینطنطـسق هزاورد  تشپ  ات  هکلب  سوطیلاه ، یکیدزن  ات  اه  كرت  هدـمآرد و  ناناملـسم  فرـصت  هب  هیقین )  ) هسین و  هیکاطنا )  ) سیـسنا
.دننک ریخست  ار  ییاپورا  ياهروشک  مامت  هک  تسا  کیدزن  دنا و  هدیسر 

: تفگ درک و  ناهاشداپ  ناگدنیامن  يوس  هب  ور  هاگ  نآ 

رب یـشوماخ  بآ  هدـیناشن و  ورف  ار  یـسیع  لدـکاپ  ناراد  تسود  ناجیه  روش و  زاب  یعاضوا ، نینچ  ندـید  اب  هک  تسا  راوازـس  ایآ 
؟ دیزیرب نانآ  نیشتآ  تاساسحا 

: تفگ هسنارف  مدرم  هب  باطخ  سپس 

يرادم نید  نازیم  اوقت و  نم  .تسا  امـش  يوس  هب  اهنت  حیـسم  ياهاسیلک  دیما  مشچ  ادـخ ! یمارگ  ناگدـنب  يا  هسنارف ! ناروالد  يا 
هب اهنت  ار  ادخ  نانخـس  ات  ما  هدروآ  ور  امـش  دزن  هب  هدومیپ و  ار  بلآ  هوک  زارف  بیـشن و  تهج ، نیمه  هب  .ما  هدیجنـس  بوخ  ار  امش 

.منک غالبا  امش 

رارق ریثأت  تحت  ناگدنونـش  هک  داد  رـس  نخـس  داد  نانچ  نآ  هرابرد  تخادرپ و  هسنارف  ناراوس  ياه  يروـالد  حرـش  هب  نآ  زا  سپ 
: دندروآرب دایرف  ادص  کی  دنتفرگ و 

.دوب نیمه  رد  ادخ  يدونشخ  .دوب  نیمه  رد  ادخ  يدونشخ 

: دز دایرف  دید ، ار  مدرم  ناجیه  تدش  پاپ  هک  نیمه 

یم ینید  ناردارب  اب  کچوک ، یتناها  ربارب  رد  دـیدرب و  یم  ورف  رگیدـکی  هنیـس  رب  نونکات  هک  ار  يریـشمش  نآ  زیزع ! ناروـالد  يا 
، دیشک یم  ریشمش  دوخ  ناتسود  نیرتزیزع  يور  هب  زیچان ، یتناها  رطاخ  هب  هک  امش  .دیرب  ورف  نمشد  هنیس  هب  دیاب  نونکا  دیدیگنج ،

نانمشد يوس  زا  هک  ار  اه  تناها  همه  نیا  هنوگچ 
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اب دیزیخرب و  اه  تناها  نآ  ناربج  هب  هک  تسا  هدش  نآ  ماگنه  زورما  .دیروآ  یم  بات  دوش ، یم  دراو  حیسم  هاگمارآ  رب  ناناملسم ) )
.دینک داهج  ادخ  هار  رد  دیگنجب و  قح  نانمشد 

هیامرس ایسآ و  دمآردرپ  میلقا  یمامت  دیاب  هکلب  تسین ، سدقملا  تیب  حتف  يارب  اهنت  دیوش ، نآ  راپـسهر  دیاب  زورما  هک  يداهج  نیا 
دوخ هتفرگ و  نابصاغ  تسد  زا  ار  اه  نیمزرس  نآ  مامت  دیورب و  سدقملا  تیب  يوس  هب  دیاب  .دیروآ  تسد  هب  ار  نآ  رامـش  یب  ياه 

.تسا نیبگنا  ریش و  نیمزرس  دیوگ ، یم  تاروت  هک  هنوگ  نامه  ماش ، سدقملا و  تیب  ياه  نیمزرس  .دیوش  اه  نآ  ثراو 

زوریپ گنج  نیا  رد  رگا  .درک  دیهاوخ  دوخ  نآ  زا  اه  نامسآ  نیازخ  دیور ، یم  سدقم  داهج  هب  هک  يریـشمش  نیا  اب  ناروالد ! يا 
ییاج رد  ینعی  دیا ؛ هدیسر  گرزب  سب  یتفارـش  هب  دیدش ، هتـشک  رگا  دوش و  یم  امـش  نآ  زا  نیمز  قرـشم  ياهروشک  مامت  دیدش ،

.تسا هدیشون  تداهش  تبرش  نآ  رد  یسیع  هک  دیا  هدش  دیهش 

: دیسر نایاپ  هب  اه  هلمج  نیا  اب  پاپ  ینارنخس  ماجنارس 

رذگب نتشیوخ  زا 

ریگرب بیلص 

(1) .ایب نم  یپ  رد 

پاپ .دندیسر  دندوب ، نآ  راظتنا  رد  هک  یشیاشگ  هب  ناتسد  یهت  دش ، رداص  زور  نآ  يادرف  هک  پاپ  نامرف  نانخس و  نیا  ندینـش  اب 
زا ار  اه  نآ  داد و  هدعو  ار  ناش  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  شـشخب  ناناملـسم ، هیلع  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  هب  دوخ  نامرف  رد 

هدهع رب  ار  نانآ  ياه  هداوناخ  اه و  ییاراد  شیاسآ  تینما و  نینچ  مه  .درک  فاعم  ینید  ياه  هقدص  تایلام و  تخادرپ 

، یکـسنیساک روسفورپ  یطـسو ، نورق  خـیرات  ص 73 ؛ ، 1373 هشیدـنا ، رـشن  و 2 ، ج 1  داـشر ، دـمحم  یبیلـص ، ياـه  گـنج  - 1
ص 84. ، 1353 هشیدنا ، رشن  ینمؤم ، رقابدمحم  يراصنا و  قداص  نادرگرب :
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.تفرگ

هکلب متس ، زا  دوخ  ییاهر  يارب  اهنت  هن  ار  هدمآ  شیپ  تصرف  دندوب ، اه  لادوئف  نابابرا و  متس  ریز  هتسویپ  نامز ، نیا  ات  هک  ینامدرم 
یعاـمتجا یلاـم و  هاـگیاپ  دوـخ  يارب  دـندوب  هتـسناوتن  هک  يدازآ  دارفا  .دندرمـش  منتغم  تیـصخش  ییاراد و  ندروآ  تسد  هب  يارب 

دندرک لابقتسا  نانخس  نیا  زا  اه  هیلاوش  نایماظن و  نانزهار و  شابوا و  لذارا و  .دنتسناد  دوخ  يارب  یشیاشگ  ار  نانخـس  نیا  دنبایب ،
.دنسرب یگرزب  تورث و  هب  ناناملسم ، اب  گنج  رد  ات 

هاپـس .دندش  ناناملـسم  اب  گنج  راپـسهر  هبرجت  یب  تسد و  یهت  ياه  هورگ  دیآرد ، مظنم  لکـش  هب  اه  موجه  نیا  هک  نآ  زا  شیپ 
ییایفارغج تیعقوم  ناناقهد  یتح  .دـنداتفا  هار  هب  ند  هناخدور  يوس  هب  حالـس  یب  هاگ  مظنمان و  ياه  هتـسد  رد  زیچ ، یب  نایحیـسم 
میلـشروا اج  نیا  : » دندیـسرپ یم  يرهـش  ره  هزاورد  هناتـسآ  رد  دندیـسر ، ند  هناخدور  هب  هک  یماگنه  دنتـسناد و  یمن  ار  میلـشروا 

اهراغلب .دندمآرد  ياپ  زا  هار  رد  یحیسم  رگید  ياه  هورگ  اب  گنج  يرامیب و  یگتسخ ، یگنـسرگ ، لیلد  هب  نانآ  رت  شیب  تسین »؟
.دنتشک ار  نانآ  زا  يرایسب  دندش و  رو  هلمح  اه  یبیلص  هب  دندوب  كانمیب  اه  نآ  موجه  زا  هک  اهراجم  و 

دنگوس وا  زا  تعاطا  يرادافو و  هب  تساوخ  اـه  نآ  زا  هینطنطـسق  روتارپما   (1) .دندیسر هینطنطسق  هب  اه  یبیلص  زا  يرامـش  ماجنارس 
روتارپما .دنراپـسب  سنازیب  تلود  هب  دنریگ و  سپزاب  ناناملـسم  زا  ار  سنازیب  ياه  نیمزرـس  همه  هک  دندرک  دهعت  اه  نآ  .دـننک  دای 

یبیلص ياه  گنج  رد  زین  دوخ  دنک و  ینایاش  ياه  کمک  ناشیاه  فده  ندش  یلمع  رد  اه  یبیلص  هب  هک  دش  دهعتم  زین  سنازیب 

 . ص 86 یطسو ، نورق  خیرات  - 1
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(1) .دشاب هتشاد  تکرش 

( ایکین  ) هیقین حتف 

( ایکین  ) هیقین حتف 

مکاح اریز  دنتفرگ ؛ تسد  هب  ار  هیقین  رهش  لرتنک  یتحار  هب  تسخن  دندش ، ریغص  يایـسآ  دراو  ق  لاس 490 ه .  رد  اه  یبیلص  یتقو 
جلق یتقو  هتبلا  .تشادـن  روضح  رهـش  رد  ناملـسم ، ناریما  رگید  اـب  يریگرد  ببـس  هب  یقوجلـس _  ریما  نالـسرا _  جـلق  هقطنم  نآ 

نمـشد تسد  هب  ار  رهـش  راچان  هب  دربب و  شیپ  زا  يراک  تسناوتن  یلو  دش ، اج  نآ  راپـسهر  دینـش ، ار  رهـش  هرـصاحم  ربخ  نالـسرا 
(2) .درپس

نیا ربـخ  یتـقو  .درک  راودـیما  شیپ  زا  شیب  دنتـشادن ، يداـیز  دـیما  ناناملـسم  ربا  رب  رد  يزوریپ  هب  هک  ار  اـه  یبیلـص  يزوریپ ، نیا 
هیلاوش .دندش  لیسگ  یمالسا  ياه  نیمزرس  رگید  ریغص و  يایـسآ  يوس  هب  يرت  شیب  یبیلـص  نایوجگنج  دیـسر ، اپورا  هب  يزوریپ 
شالت یبیلـص ، نایرکـشل  یهوبنا  لیلد  هب  دـندش و  یم  راپـسهر  یمالـسا  ياهورملق  يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  لادوئف  اـه و 

: اریز دنام ؛ هجیتن  یب  اه  نآ  هلمح  عفد  يارب  ناناملسم 

.دیسر یم  اه  یبیلص  هب  یلام  یماظن و  رامش  یب  نوزفازور و  ياه  کمک   _ 1

ناـنآ هنومن ، يارب  .دـنداد  یم  يراـی  ار  اـه  یبیلـص  یلکـشره  هب  دـندوب ، هدـنکارپ  یمالـسا  ياـهورملق  رد  هک  یحیـسم  هنمارا   _ 2
یلام ياه  کمک  یتح  دنداد و  یم  اه  یبیلص  هب  ار  هقطنم  يایفارغج  ناناملسم و  ناوت  هب  طوبرم  یماظن  تاعالطا 

ق 1945 م،  . ه ، 1364 هیبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  هرهاـق ، چ 3 ، ریعز ، لداع  یبرع : هب  نادرگرب  نوبول ، واتـسوگ  برعلا ، هراـضح  - 1
ص 319.

داشرالا هفاقثلا و  هرازو  یکباتالا ، يدرب  يرغت  نب  فسوی  نساحملاوبا  نیدـلا  لاـمج  هرهاـق ، رـصم و  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  - 2
ص 146. ج 5 ، هرهاق ، یموقلا ،
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(1) .دندرک یم  اه  نآ  هب  یناوارف 

هیکاطنا فرصت 

هیکاطنا فرصت 

رهـش نیا  .دـنار  یم  مکح  اج  نآ  رب  بلح _  مکاح  یقوجلـس _  ناوضر  پلآ  يوس  زا  هک  تشاد  مان  نایـس  یقای  هیکاـطنا ، مکاـح 
هدرتسگ رایسب  رهش  اریز  دندوب ؛ دیماان  رهش  لماک  هرـصاحم  زا  تسخن  اه  یبیلـص  .دوب  یمالـسا  ورملق  ياهرهـش  نیرت  مهم  زا  یکی 

پلآ دوخ _  ياورنامرف  اب  نایـس  یقای  هک  یفـالتخا  ببـس  هب  .دـنتفرگ  تسد  هب  ار  رهـش  یبرغ  لامـش  شخب  تسخن  نیارباـنب ، .دوب 
هب هک  دندیـشوک  قشمد  یلاـها  .دـشاب  هتـشاد  دـیما  وا  يوس  زا  کـمک  ندیـسر  هب  تسناوت  یمن  تشاد ، بلح _  ناطلـس  ناوـضر ؛

هیکاطنا یلاها  يرای  هب  بلح  یلاها  نینچ  مه  .دـندروخ  تسکـش  اه  یبیلـص  اب  گنج  رد  یلو  دـنناسر ، کـمک  ناگدـش  هرـصاحم 
.دندروخ تسکش  اه  یبیلص  زا  زین  نانآ  یلو  دنتفاتش ،

دوخ هاپس  هب  هک  نآ  يارب  اه  یبیلـص  هدنامرف  .دندش  راچد  یطحق  هب  هدزاو ، هتـسخ و  ناوتان ، ياه  یبیلـص  گنج ، اه  تدم  زا  سپ 
تسرد بابک  ناملسم ، ناریـسا  تشوگ  زا  دوخ ، هاپـس  هیذغت  يارب  ات  داد  نامرف  دنک ، فیعـض  ار  ناناملـسم  هیحور  دهدب و  هیحور 

هقوذآ زا  ار  هیکاطنا  فارطا  زین  ناملـسم  ناـکرت  .دوب  هدـش  هارمه  ناتـسمز  دـیدش  يامرـس  اـب  هقوذآ  دوبمک  تسا  ینتفگ   (2) .دننک
.دوب هدنامن  یقاب  اه  یبیلص  نایاپراهچ  يارب  يا  هفولع  یتح  دندوب و  هدرک  یلاخ 

نیا اب  .دندش  هدنادرگزاب  ریگتسد و  نایرارف  یلو  دندز ، رارف  هب  تسد  اه  یبیلص  مک  مک  ق ) رفص 491 ه .   ) .م هیوناژ 1098  زا  سپ 
دنتسناوت نانآ  لاح ،

.163 صص 161 _  ج 1 ، هرهاق ، يرصم  یسیلگنا _  هناخ  باتک  ، 1972 چ 3 ، روشاع ، دیعس  هیبیلصلا ، هکرحلا  - 1
.33 صص 30 _  یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 2
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زا .درک  تکرح  هیکاطنا  ییاهر  يارب  یهوبنا  نایهاپـس  اب  .م )  1102 ق ؛  . 495 ه توف :  ) یلصوم اغوبوتیک  .دننک  لیمکت  ار  هرصاحم 
هار زا  ات  دیشوک  اه _  یبیلص  هدنامرف  نومهوب _  .دننک  حتف  ار  رهـش  هیکاطنا ، هب  وا  ندیـسر  زا  شیپ  دندیـشوک  اه  یبیلـص  ور ، نیا 

(1) .دسرب دوخ  فده  هب  رهش  لخاد  ناگرزب  یخرب  اب  طابترا 

دوب هتسناوتن  رهش _  مکاح  نایس _  یقای  .دسرب  دوخ  فده  هب  وا  دش  ببس  اه  یبیلص  زا  مدرم  تشحو  رهـش و  نامکاح  يدرخ  یب 
هدش هدز  تشحو  اه ، یبیلـص  ياه  يرگ  یـشحو  ندینـش  زا  مه  رهـش  مدرم  .دنک  رپ  ار  هقوذآ  ياهرابنا  دشخب و  ماکحتـسا  ار  رهش 

ندرک میلست  رد  دندرک و  هئطوت  یناهنپ  روط  هب  دندوب ، هتسخ  رهش  ياورنامرف  يراتفردب  متس و  زا  هک  رهش  یلاها  زا  یهورگ  .دندوب 
زا هدافتسا  اب  دنناوت  یم  هک  دراد  رارق  یجرب  رهـش  رانک  رد  هک  دنداد  ربخ  اه  یبیلـص  هب  نانآ  .دندش  ناتـساد  مه  اه  یبیلـص  هب  رهش 

(2) .دنتفرگ تسد  رد  ار  رهش  اه  یبیلص  هجیتن ، رد  .دننک  هلمح  رهش  هب  نآ 

اه یبیلص  تفرگ  میمصت  دوب ، هدید  نیهوت  ناملسم  ناکرت  زا  دوب و  یناملسم  هزات  ینمرا  هک  زوریف  مان  هب  هیکاطنا  یلاها  زا  یصخش 
یشیامن يرونام  ناگدش ، هرـصاحم  هجوت  بلج  يارب  دندیـشک و  هشقن  زوریف  اب  یناهنپ  روط  هب  نومهوب  .دهد  هار  رهـش  لخاد  هب  ار 
.دـنتفرگ ار  اه  جرب  رگید  دـنتفر و  الاب  رهـش  مهم  جرب  هار  زا  هاپـس  دارفا  ماگنه  بش  سپـس  .دـش  ارجا  هناخدور  راـنک  رد  یماـظن  _ 

اه یبیلص  لماک  فرصت  هب  هرصاحم ، هام  هن  زا  سپ  رهش  نادادماب ،

ص 66. یبیلص ، ياه  گنج  - 1
پاچ و نامزاس  يرهاط ، هللادـبع ، نادرگرب : يریرحلا ، یلع  نب  دـمحا  یبیلـص ، ياه  گـنج  خـیرات  ص 146 ؛ هرهازلا ، موـجنلا  - 2

ص 65. ، 1369 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا 
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(1) .دمآرد

هداد و هار  رهش  لخاد  هب  ار  اه  یبیلص  اه  نآ  نوچ  دندنام ؛ ناما  رد  گرم  زا  ناملسم  هزات  هنمارا  اهنت  دندش و  رهـش  دراو  اه  یبیلص 
دنتفر و كرا )  ) ژد نهک  هب  نارگید  دندرک و  رارف  رهش ، طوقس  اب  نامز  مه  راصح  هعلق و  ناعفادم  .دندوب  هدرک  لابقتـسا  اه  نآ  زا 
هک ار  ییاه  نآ  .دش  هدیشک  شتآ  هب  رهش  زا  یشخب  دش و  هتشک  رارف  لاح  رد  رهش  مکاح  .دنداد  همادا  دوخ  تمواقم  هب  اج  نآ  رد 

، دوب نانآ  هرصاحم  رد  رهش  هک  ناملسم  نایهاپس  ربارب  رد  رهـش  زا  ات  دندنار  رهـش  ياه  جرب  اهراصح و  يالاب  هب  دندوب ، هدنام  هدنز 
.دننک عافد 

هیکاطنا تشاد  دصق  دوب ، هدیسر  لصوم  تراما  هب  هتفای و  دشر  نایقوجلس  هاگتـسد  رد  هک  نامکرت  نامالغ  زا  اغوبوتیک  نیدلا  ماوق 
هقوذآ زا  ًالماک  هک  رهش  .درک  هرصاحم  ار  رهش  يو  .دوب  هداتفا  اه  یبیلص  تسد  هب  رهش  هک  دیسر  رهش  هب  یتقو  یلو  دهد ، تاجن  ار 

اب تفرگ  میمصت  ماجنارس  .تسناوتن  یلو  دهد ، تسکش  ار  ناناملسم  ات  دیـشوک  اهراب  نومهوب  .دش  راچد  یطحق  هب  دوب ، هدش  یهت 
.تفریذپن ار  نومهوب  داهنشیپ  دوب ، رورغ  هداب  رد  قرغ  هک  اغوبوتیک  .دنک  هرکاذم  اغوبوتیک 

رهاظ وا  رب  باوخ  رد  حیسم  ترضح  تفگ  مدرم  هب  یشیشک  هاگان  هک  دش  یم  مامت  ناناملسم  دوس  هب  اه  یبیلـص  یلخاد  تافالتخا 
هلمح ناناملسم  هب  دنـشاب و  هتـشاد  هارمه  ار  هزین  نیا  هچ  نانچ  تسا : هتفگ  هداد و  هتفر ، ورف  وا  ندب  رب  هک  ار  يا  هزین  یناشن  هدش و 

حیسم هک  ار  يا  هطقن  نانآ  ور ، نیا  زا  .دوب  شخبدیون  دیماان ، ياه  یبیلص  يارب  ربخ  نیا  .دش  دنهاوخ  زوریپ  دنرب ،

ص 36. یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 1
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هب .دندش  رو  هلمح  ناناملسم  هاپس  هب  رهـش ، هزاورد  زا  نانآ  .دش  تیوقت  اه  یبیلـص  هیحور  هزین ، فشک  اب  دندنک و  دوب ، هداد  هدعو 
بیقعت هب  دندش و  زوریپ  ناعفادم  هاگ  نآ  .دنتشاد  هرصاحم  رد  ار  رهـش  هک  ناناملـسم  هاپـس  هدنامرف  نتـشذگ  اب  يریبدت  یب  هطـساو 

(1) .دنتخادنا هار  هب  ار  يا  هدرتسگ  ماع  لتق  دنتخادرپ و  ناناملسم 

.دـندروآرد دوخ  لاغـشا  هب  ار  اـج  نآ  دـندرک و  يورـشیپ  هیروس _  ياهرهـش  زا  هرعم _  يوس  هب  اـه  یبیلـص  يزوریپ ، نیا  زا  سپ 
(2) .دندنارذگ غیت  مد  زا  ار  رهش  نآ  یلاها  زا  رفن  رازهدص  مامت ، یمحر  یب  یلد و  گنس  اب  اه  یبیلص 

هب اه  نیا  همه  .دندش  یم  ریگرد  نآ  نتفرگ  رایتخارد  يارب  رگیدکی  اب  یبیلـص  ناهدنامرف  دـمآ ، یم  رد  فرـصت  هب  يرهـش  هاگره 
، دندیگنج یمن  حیـسم  يدونـشخ  يارب  دـندوب ، نابیجن  هقبط  زا  هک  ناش  ناهدـنامرف  هژیو  هب  اه و  یبیلـص  هک  تسا  نآ  هاوگ  یبوخ 
، دـننک يریگولج  نانآ  ياه  يریگرد  زا  اـت  دندیـشوک  ینید  نابـصنم  بحاـص  هچره  .دندیـشوک  یم  دوخ  ییاـیند  دوس  يارب  هکلب 

لباقم رد  هک  دندوب  هدش  دهعتم  اه  نآ  .دندرکن  افو  دنتـشاد ، سنازیب  روتارپما  اب  هک  يدـنگوس  هب  یحیـسم  نابیجن  یتح  .دنتـسناوتن 
یلو دنهد ، لیوحت  روتارپما  هب  دندرک ، فرـصت  دوب ، سنازیب  ِنآ  زا  رتشیپ  هک  ار  ناناملـسم  زا  يرهـش  هاگره  روتارپما ، ياه  کمک 

.دنتفرگ رایتخا  رد  دوخ  ار  رهش  ود  نیا  رایتخا  دندادن و  سنازیب  هب  ار  هرعم  هیکاطنا و  شیوخ ، دهع  فالخرب 

، یبیلص ياه  گنج  خیرات  صص 37 و 38 ؛ هسورگ ، هنر  یبیلـص ، ياه  گنج  خیرات  114 ؛ صص 112 _  یبیلـص ، ياه  گنج  - 1
ص 67. يریرح ،) )

ج 10، 1966 م ، توریب ، رشنلا ، هعابطللرداص و  راد  ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 66 ؛ يریرح ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 2
ص 278.
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یهدنامرف هک  دوب  نابیجن  یحیـسم و  نایناحور  نایم  ینابت  کی  رما  نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هرهازلا  موجنلا  هدنـسیون  نساحملاوبا ،
(1) .دنتشاد رایتخا  رد  ار 

سدقملا تیب  فرط  هب  اه  یبیلص  يورشیپ 

سدقملا تیب  فرط  هب  اه  یبیلص  يورشیپ 

يورشیپ ریسم  رد  هک  یمالسا  ياهرهش  ناریما  زا  يرایسب  رگیدکی ، زا  ندرکن  ینابیتشپ  ناناملـسم و  یلخاد  ياه  فالتخا  هجیتن  رد 
کمک یبیلص  نایوج  گنج  هب  تسیاب  یم  نآ  ساسا  رب  هک  دندنبب  اه  یبیلص  اب  ییاهدادرارق  دندش  روبجم  دنتشاد ، رارق  اه  یبیلص 

.دندرک یم 

هک کچوک  ياهرهـش  رابت  برع  ناریما  نامز ، نیا  رد  .دندرک  تکرح  سدقملا  تیب  يوس  هب  هرعم  زا  هام  هدزناپ  زا  سپ  اه  یبیلص 
رد اه  نآ  .دنتـشادن  ار  اه  یبیلـص  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناوت  ییاهنت ، هب  دـندوب ، هنارتیدـم  لحاوس  رد  اه  یبیلـص  يورـشیپ  ریـسم  رد 

ریگرد اه  یبیلـص  اب  هک  دش  دـهعتم  رزیـش  مکاح  لاثم ، يارب  .دـندمآ  رانک  اه  یبیلـص  اب  رزیـش  سلبارط و  صمح ، دـننام  ییاهرهش 
(2) .دزاس هدروآرب  ار  ناشیاه  يدنمزاین  رگید  دنک و  مهارف  اه  یبیلص  يارب  امنهار  اذغ و  دوشن ،

یناوتان یلو  دوب ، یقوجلـس  ناکرت  اب  اه  نآ  نیرید  تباقر  اه ، یبیلـص  اـب  برع  ياـه  نادـناخ  يراـکمه  ياـه  تلع  زا  یکی  دـیاش 
یبرع یموب و  هاگتـساخ  هک  اـه  نادـناخ  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن  .تفرگ  هدـیدان  دـیابن  زین  ار  اـه  یبیلـص  لـباقم  رد  اـه  نآ  یماـظن 

دندرب یم  رس  هب  رگیدکی  اب  دیدش  تباقر  رد  دنتشاد ،

ص 148. ج 5 ، هرهازلا ، موجنلا  - 1
.221 صص 220 _  ج 1 ، هیبیلصلا ، هکرحلا  - 2
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هیحور گنج و  طیارـش  عاضوا و  زا  اه  نآ  یفاک  تخانـش  نتـشادن  رد  لاح ، ره  هب  .دوب  راـظتنا  زا  رود  اـه  نآ  یماـظن  يراـکمه  و 
دوس ظاـحل  زا  هک  نیا  ینیب  شیپ  دـندوب ، رادروـخرب  هنیمز  نیا  رد  یتخانـش  كدـنا  زا  هچ  ناـنچ  اریز  تسین ؛ يدـیدرت  اـه  یبـیلص 

هب مه  یکدنا  رگا  هک  نآ  لاح  .دوبن  یلکشم  راک  تفرگ ، دهاوخ  رارق  اه  یبیلص  دیدهت  دروم  دوز  ای  رید  اه  نآ  عفانم  زین  یـصخش 
هب ار  ناناملـسم  رگید  عفانم  دندمآ و  یمن  رانک  اه  یبیلـص  اب  زگره  دنتـشاد ، ار  نآ  هغدغد  دندیـشیدنا و  یم  مالـس  ناهج ا  هدـنیآ 

.دنتخادنا یمن  رطخ 

اب دـندوشگ و  روز  هب  ار  دارکا  ژد  لاس  نامه  و  .م )  1099 ق _  492 ه .   ) دنتسب دادرارق  فایصم  مکاح  اب  دوخ  ریـسم  رد  اه  یبیلص 
اه نآ  زا  يرادرب  نامرف  اه و  یبیلص  هب  لوپ  تخادرپ  طرش  هب  سلبارط  مکاح  اب  نینچ  مه  .دندرک  حلص  صمح  مکاح  ناگداتـسرف 

ردنب هاگ  نآ  .دندرک  اهر  ار  نآ  ریزگان  هجیتن ، یب  شالت  هام  راهچ  زا  سپ  یلو  دندرک ، فرـصت  ار  هقرع  رهـش  سپـس  .دندمآ  رانک 
نآ هب  ار  هیزج  بسا و  لوپ ، تخادرپ  دمآ و  رانک  اه  نآ  اب  هلبج  یـضاق  یلو  دندش ، رو  هلمح  هلبج  رهـش  هب  دـنتفرگ و  ار  سوطرط 

تیب راپسهر  هلمر  لاغـشا  زا  سپ  اه  یبیلـص  .دنتفرگ  ار  اکع  ادیـص و  روص و  توریب ، ياهرهـش  لاس ، نیمه  رد  اه  نآ  .تفریذپ  اه 
(1) .دندرک لابقتسا  نانآ  زا  یگنرف  ياه  یبیلص  ندید  اب  اج  نآ  نایحیسم  دنتفرگ و  ار  محللا  تیب  نانآ  زا  یهورگ  .دندش  سدقملا 

مومسم ای  رپ  ار  رهش  فارطا  بآ  ياه  هاچ  ناناملـسم  .دندرک  هرـصاحم  ار  سدقملا  تیب  .م )  1099  ) ق لاس 492 ه .  رد  اه  یبیلص 
، دندوب هتخاس  هک  یبوچ  دنلب  ياه  جرب  کمک  هب  اه  یبیلص  ماجنارس  یلو  دیـشک ، لوط  هام  کی  هب  کیدزن  هرـصاحم  .دندوب  هدرک 

هب راو  هناوید  رهش ، هب  دورو  اب  نانآ  .دندش  رهش  دراو 
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گرزب هسینک  هب  هک  ار  رهـش  ناـیدوهی  زا  يرایـسب  .دنتـشک  دـنتفای ، هک  ار  یکدوک  نز و  درم و  ره  .دـندز  تسد  یتیاـنج  هنوـگره 
زا ییاهر  يارب  هک  ار  ییاه  نآ  دنتخیر و  ورف  ناگدنهانپ  رـس  رب  هدز و  شتآ  ار  هسینک  نانآ  .دندرک  ماع  لتق  دندوب ، هدـش  هدـنهانپ 

هدـش هدـنهانپ  هرخـصلا  هبق  دجـسم  هب  هک  ار  یناناملـسم  نینچ  مه  نانآ  .دنتـشک  ریـشمش  اب  دـنتخیرگ ، یم  نوریب  شتآ ، ياه  هلعش 
نت رازه  هدزاود  ياهدسج  ماگنه  زور  داد و  يور  رهـش  حتف  بش  رد  اهنت  تیانج  ماع و  لتق  نیا  دنا  هتفگ  .دندرک  ماع  لتق  دـندوب ،

راتـشک نیا  رد  .دیـسر  نت  رازه  داتفه  هب  ناگتـشک  رامـش  دـعب ، ياهزور  رد  .دوب  هداـتفا  نیمز  رب  اـه  هاـگ  شتـسرپ  اـه و  هچوک  رد 
.دندش هتشک  يرایسب  نادهاز  نادباع و  ناملاع ، هنایشحو ،

بابک تشوگ  هدرک و  هلثم  ار  ناکدوک  .دندرک  دنتسناوت  هک  يراک  ره  دنتفرگ و  يریسا  هب  ار  ناناملسم  زا  يرایـسب  نانز  اه  یبیلص 
.دنبایب یتمیق  يزیچ  ناشمکش  رد  دیاش  هک  نآ  دیما  هب  دندرک  یم  هراپ  ار  اه  هدرم  مکـش  نانآ  دنا  هتـشون  .دندروخ  ار  اه  نآ  هدرک 

رازاب هب  شورف  يارب  هدرب  ناونع  هب  هدرک ، ریـسا  ار  ناناوج  ناکدوک و  نارتخد و  نانز و  دنتـشک و  یم  ار  ناناوتان  نارامیب و  ناریپ و 
زا رفن  رازه  هد  رمع ، دجـسم  رد  اهنت  دندنازوس و  شتآ  رد  هدنز  هدنز  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  نانآ  .دنداتـسرف  یم  رگید  ياهرهش 

(1) .دندرک ماع  لتق  ار  ناناملسم 

یتسـس توخر و  راتفرگ  يا  هزادنا  هب  ناناملـسم  دش  ببـس  يزیچ  هچ  هک  دیآ  یم  نهذ  هب  شـسرپ  نیا  تیانج ، همه  نیا  هعلاطم  اب 
نیا زین  داهج  دننام  مالـسا  سدقم  عرـش  نیناوق  نتفرگن  رظن  رد  اب  یتح  .دننک  عافد  دوخ  سومان  ناج و  لام و  زا  دـنناوتن  هک  دـنوش 

؛ تسین ینتفریذپ  لامها ، یتسس و  همه 

1958 م، توریب ، يربعلا ، نبا  لودلا ، رصتخم  خیرات  284 ؛ صص 283 _  ج 10 ، لماکلا ، 327 ؛ صص 324 _  برعلا ، هراضح  - 1
ص 197.
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، یبسن شمارآ  زا  يرادوخرب  ینالوط  هرود  نآ  رد  ناناملـسم  دـیاش  .تسین  قفاوم  يروما  نینچ  اب  یناسنا  تفارـش  یگدازآ و  نوچ 
يرگ یشحو  بوعرم  دنتـشادن و  یفاک  هزیگنا  عافد ، يارب  نانآ  دیاش  .دندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگنج  ياه  یگتـسیاش  یمامت 

هدوهیب عافد ، يارب  ار  دوخ  شالت  هدش و  ییارگریدقت  ییارگربج و  یخیرات  هشیدنا  راتفرگ  مه  دیاش  .دـندوب  هدـش  اه  یبیلـص  ياه 
.دریذپ تروص  يّدج  ياه  یسررب  هلأسم  نیا  هرابرد  دیاب  لیلد ، نیمه  هب  .دنتشادنپ  یم 

تفرسپ ای  تفرشیپ  رد  نایاورنامرف  مهس  هتشذگ  رد  اریز  دنرـصقم ؛ ناناملـسم  ییایند  نایاورنامرف  ینید و  ناربهر  اه ، گنج  نیا  رد 
يداژن و ياـه  تباـقر  رد  اـه  نآ  نوزفازور  يراـتفرگ  یماـظن و  یناوتاـن  اـه ، تیلوؤـسم  یــشومارف  .تـسا  هدوـب  رایــسب  اـهروشک 

تایلام نتفرگ  ندیـشک و  يراگیب  رد  مدرم  رب  هزادنا  یب  ياه  متـس  ینارذگ ، شوخ  یقالخا ، داسف  هب  دـیدش  یگدولآ  یگداوناخ ،
.تسا هدوب  نانآ  تردق  یشاپورف  لماوع  زا  نیگنس ، ياه 

ات رصم  نایمطاف  یشکرکشل  زا  سرت  هک  دنتـشاد  ار  نیطـسلف  ياه  شخب  رگید  فرـصت  دصق  سدقملا ، تیب  حتف  زا  سپ  اه  یبیلص 
تسکش ار  نایمطاف  دنتسناوت  اه  یبیلص  نالقسع ، دربن  رد  يدنچ ، زا  سپ  هک  نیا  ات  .درک  دودحم  ار  اه  نآ  یبلط  هعسوت  يا  هزادنا 

تیب فرصت  زا  سپ  هک  دوب  رارق  نیدب  تسکش  نیا  ناتـساد  .دننک  راومه  ار  دوخ  ییاشگروشک  هار  بیترت ، نیا  هب  دنهدب و  یتخس 
هاپس هک  دندرک  شاف  دندش و  ریـسا  اه  یبیلـص  تسد  هب  هلمر  افای و  هار  هنایم  رد  نایمطاف  زا  یهورگ  اه ، یبیلـص  تسد  هب  سدقملا 

کمک سدـقملا  تیب  رد  يرفدوـگ  زا  یبیلـص  ناـحتاف  زا  یکی  درکنت  .تـسا  نالقـسع  هار  رد  لـضفا  یهدـنامرف  هـب  رـصم  گرزب 
نایمطاف و نایم  هک  یگنج  رد  تساوخ و 
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یلاها زا  رفن  رازه  هد  لاح ، نیا  اب  .دش  اه  یبیلص  رادرب  نامرف  نالقسع  دروخ و  تسکش  لضفا  تفرگرد ، ق  رد 492 ه .  اه  یبیلص 
(1) .دندش ماع  لتق  نالقسع 

همطل هک  یمطاف  ریزو  اهنت  .داتفا  اه  یبیلـص  تسد  هب  دـش و  جراخ  ناش  تسد  زا  تاماش  رد  یمطاـف  قطاـنم  نیرخآ  بیترت ، نیا  هب 
رـصم هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  زین  وا  هک  دوب  کیزر  نب  عئالط  دروآ ، یم  دراو  اه  یبیلـص  رب  یپاـیپ  یلو  کـچوک ، ییاـه 

نیا یلو  تساوخ ، کمک  یگنز  نیدـلارون  زا  ور ، نیا  زا  .دـگنجب  اه  یبیلـص  اب  دـناوت  یمن  قطانم  رگید  ناناملـسم  کـمک  نودـب 
هک دش  نیا  هجیتن  .تسنادن  تحلصم  هب  ار  یمطاف )  ) یعیـش ياورنامرف  اب  داحتا  شا ، ینید  بصعت  تلع  هب  یکباتا  ینـس  ياورنامرف 

.دننک ظفح  ار  دوجوم  عضو  دندیشوک  دنداتفین و  رد  اه  یبیلص  اب  نایمطاف  رگید 

اه یبیلص  ربارب  رد  ناملسم  نامکاح  رگید  شنکاو 

اه یبیلص  ربارب  رد  ناملسم  نامکاح  رگید  شنکاو 

دش ببس  نیا  .دننک  نماان  ای  حتف  ار  ینونک  قارع  یتح  هیروس و  نیطـسلف ، هلأسم  ات  دندیـشوک  سدقملا  تیب  حتف  زا  سپ  اه  یبیلص 
مکاح یگنز _  نیدلادامع  .دننک  یگداتـسیا  دوب ، هدـنام  یقاب  اه  نآ  رد  تعاجـش  هیحور  یکدـنا  هک  ناملـسم  نامکاح  رگید  هک 

.دنک حتف  ار  براتا  هعلق  ق  لاس 524 ه .  رد  دزاس و  اهر  اه  یبیلص  هرصاحم  زا  ار  بلح  تسناوت  لصوم _ 

اج نآ  زا  اه  یبیلص  تشاد و  رارق  لصوم  بلح _  ریسم  رد  براتا  هعلق 

 _ 1378 هیمالسالا ، نوؤشلل  یلعالا  سلجملا  هرهاق  دمحا ، دمحم  یملح  دمحم  ءافلخلا ، نییمطافلا  همئالا  رابخاب  افنحلا  لماعتلا  - 1
ص 497. 1983م ، ناّسحراد ، قشمد ، راّکز ، لیهس  یسنالق ، نبا  قشمد ، خیرات  لیذ  ص 209 ؛ ج 3 ، ، 1393

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:48

اه یبیلص  یتقو  .درک  تکرح  هعلق  نآ  يوس  هب  شنایهاپس  اب  یگنز  نیدلادامع  .دندرک  یم  تراغ  ار  ناملسم  نارجات  ياه  ناوراک 
رامـش هب  زین  اه  یبیلـص  هاپـس  .دنتـساوخ  کمک  هفورا  مکاح  دننام  اهرهـش  رگید  ياه  یبیلـص  زا  دـندش ، ربخاب  یـشکرکشل  نیا  زا 

هعلق دهد و  تسکش  ار  اه  یبیلص  تسناوت  دیگنج و  تّدش  هب  نیدلادامع  لاح ، نیا  اب  .دیسر  هقطنم  هب  ناناملسم  هاپـس  ربارب  نیدنچ 
.دندرک حلص  هدمآ و  رانک  وا  اب  اه  یبیلص  یلو  تفر ، هیکاطنا _  یکیدزن  رد  مراح _  هعلق  دصق  هب  اج  نآ  زا  يو  .دریگب  سپزاب  ار 

رهـش هب  ار  يا  هدشن  ینیب  شیپ  نوخیبش  لماک ، راتتـسا  مامت و  یتراهم  اب  نیدـلادامع  کباتا  نارادرـس  زا  یکی  ق  لاس 530 ه .  رد 
ریسا رفن  رازه  تفه  نتفرگ  رایسب و  راتـشک  زا  سپ  درک و  یهد  نامزاس  دوب _  اه  یبیلـص  تسد  رد  هک  نانبل  ياهردنب  زا  هیقذال _ 

.تشگزاب بلح  هب  تمینغ ، يدایز  رامش  و 

، هعلق ییاـهر  يارب  یهاپـس  اـب  هینطنطـسق  روتارپـما  .دروآرد  دوـخ  فرـصت  هب  هلمح  نیدـنچ  زا  سپ  ار  نیزرعب  هعلق  کـباتا ، سپس 
ار هقرع  هعلق  کباتا  .تخاس  ینیشن  بقع  هب  راداو  هدنامرد و  ار  وا  کباتا  یلو  دروآرد ، هرصاحم  هب  ار   (1) رزیش درک و  یشکرکشل 

شخب ق ، لاس 540 ه .  رد  ور ، نیا  زا  .درک  يزاس  كاپ  ار  هفورا  سپس  و  اسُِدا )  ) اهرلا هعلق  اهدعب  جراخ و  اه  یبیلـص  گنچ  زا  زین 
نافلاخم تسد  هب  ماگنه  بش  کباتا  یتقو  .دنادرگزاب  ناناملـسم  ناماد  هب  ار  اه  یبیلـص  يوس  زا  یلاغـشا  نیمزرـس  زا  يا  هدرتسگ 

(2) .تفرگ یپ  ار  ردپ  ياه  تکرح  یگنز  نیدلارون  دیسر ، لتق  هب  یلخاد 

.Shizar - 1
1972؛ هینانبللا ، هعماجلا  ردبوبا ، دـمحا  رکاش  هیکنزلا ، هرـسالاو  هبیلـصلا  بورحلا  615 ؛ صص 565 _  ج 2 ، هیبیلـصلا ، هکرحلا  - 2

دمحم یبا  نیدـلا  باهـش  نیتلودـلا ، راـبخا  یف  نیتضورلا  و 110 ؛  62 صـص 5 _  ج 11 ، ، 675 صـص 647 _  ج 10 ، لـماکلا ،
نیدلا لامج  بویا ، ینب  رابخا  یف  بورکلا  جرفم  ج 1 ؛ رشن ، همجرت و  فیلأت و  هتیمک  هرهاق ، دمحا ، دمحم  یملح  دمحم  هماشوبا ،

.102 صص 36 _  ج 1 ، هرهاق 1957 م ، میدقلا ، ثارتلا  ءایحا  هرادا  تاعوبطم  لایشلا ، نیدلا  لامج  لصاو ،) نبا   ) دمحم
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شنکاو نیتسخن  .دنتفرگ  رارق  تمواقم  ههبج  شیپاشیپ  دنتـشاد ، رارق  اه  یبیلـص  موجه  فدـه  زاغآ ، نامه  زا  هک  یقوجلـس  ناکرت 
نیدـلا سمـش  ناـمقل و  نیدـلا  نیعم  گـنج ، نآ  رد  .دـمآرد  اـه  یبیلـص  هرـصاحم  هب  ناّرح  هک  دوـب  یماـگنه  نایقوجلـس  یمـسر 

هتـشک رازه  هدزاود  هب  کیدزن  اه  یبیلـص  زا  دنداد و  تسکـش  ار  اه  یبیلـص  دـندش و  دـحتم  دنتـشاد ، ینمـشد  مه  اب  هک  شمرگج 
(1) .دش

هب يدامتعا  یب  لیلد  هب  تسخن  یلو  دـندرک ، اه  تمواقم  اه  یبیلـص  ربارب  رد  زین  قشمد  مکاح  نیکتغط ، لـصوم و  کـباتا  دودوم ،
هب هیربط  هیحان  رد  ار  اه  یبیلـص  دنتـسناوت  دندش و  دحتم  مه  اب  راک ، همادا  رد  نانآ  هتبلا  .دنگنجب  اه  یبیلـص  اب  دنتـسناوتن  رگیدـکی 
راب هب  ناناملسم  يارب  یگرزب  ياه  يزوریپ  داحتا  نیا   (2) .دنریگب اه  نآ  زا  یناوارف  ياه  تمینغ  ناریسا و  دنهد و  تسکـش  یتخس 

(3) .دش هتشک  یلیعامسا  ناییادف  زا  یکی  تسد  هب  يزاغ  دودوم  دش و  رگراک  هئطوت  رگید  راب  یلو  دروآ ،

.دوبن ریگ  مشچ  نادنچ  یگنز  کباتا  نامز  ات  یقوجلس  نادناخ  رد  اه ، یبیلص  اب  هزرابم  دنور  هتبلا 

.375 صص 374 _  ج 10 ، لماکلا ، - 1
، هبیلصلا هکرحلا  547 ؛ صص 546 _  ق ،  . 1351 ه دنه ، چ  يدوجلا ، نب  طبس  نامزلا ، هآرم  ، 488 صص 487 _  ج 10 ، لماکلا ، - 2

.456 صص 465 _  چ 1 ،
ص 496. لماکلا ، - 3
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یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیمود  مود : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیمود  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

یبیلص مود  ياه  گنج  زاغآ  تلع 

یبیلص مود  ياه  گنج  زاغآ 

یبیلص ياه  گنج  مود  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص مود  ياه  گنج  زاغآ  تلع 

یبیلص مود  ياه  گنج  زاغآ  تلع 

دـنک و جراخ  اه  یبیلـص  تسد  زا  ار  ناناملـسم  ياه  هعلق  زا  يرایـسب  تسناوت  لصوم _  دـنمتردق  ریما  یگنز _  کباتا  هک  میتفگ 
دنزرف ود  ناـیم  شتموکح  ورملق  دـش ، هتـشک  یلخاد  نارگ  هئطوت  تسد  هب  يو  هک  نآ  زا  سپ  .دزاـس  دازآ  ار  اـسدا )  ) اـهرلا یتـح 

.دیدرگ نیدلارون  نآ  زا  بلح  دیسر و  يزاغلا  هب  لصوم  دش ؛ میسقت  شرسپ 

ياه ینوگرگد  نیا  زا  سپ  .دـمآرد  مود  نلـسوژ  هرـصاحم  هب  دوب ، هدـش  فرـصت  یگنز  کباتا  تسد  هب  هک  اـهرلا  ناـمز ، نیا  رد 
رد .دندوشگ  نلسوژ  نایهاپـس  يور  هب  ار  رهـش  ياه  هزاورد  دندرک و  هئطوت  اسدا )  ) اهّرلا رهـش  هنمارا  یگنز ، تموکح  رد  یـسایس 

یهاپس اب  نیدلارون  .دندرک  تمواقم  هدرب و  هانپ  رهش  ژد  هب  كرت  كدنا  نایهاپس  .دمآرد  یبیلص  نایهاپـس  فرـصت  هب  رهـش  هجیتن ،
رارق اهریت  فده  وس  ود  زا  یبیلـص  ناگدش  هرـصاحم  دـمآرد و  هرـصاحم  هب  رهـش  .درک  تکرح  اهرلا  يریگ  سپزاب  يارب  بلح  زا 

.دندوب هدرک  هرـصاحم  ار  اه  نآ  رهـش ، هعلق  نوریب  هک  نیدلارون  گرزب  هاپـس  رگید ، يوس  زا  نورد و  ناکرت  وس ، کی  زا  .دـنتفرگ 
راچد ینیگنس  ياه  تراسخ  هب  ناکرت  بیقعت  اب  یلو  دندرک ، رارف  دنتسکش و  ار  هرصاحم  شنایهاپس  نلسوژ و  ماجنارس 
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.دندش

.دـندش هتخورف  بلح  رازاـب  رد  هدرب  ناونع  هب  ناگدـنام  یقاـب  دـندش و  ماـع  لـتق  دنتـشاد ، تسد  هئطوت  نیا  رد  هک  ینمرا  ناـنکاس 
طوقس .تفرگ  سپزاب  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار  هدش  فرـصت  ياه  نیمزرـس  اه و  هعلق  درک و  يورـشیپ  هیکاطنا  يوس  هب  نیدلارون 

.دبای شرتسگ  گنج  هب  نایحیسم  نتخیگنارب  يارب  هباطخ  سلاجم  اپورا ، رد  هک  دش  ببس  اهّرلا 

تروشم هب  هراچ  هار  نتفای  يارب  هدمآ و  مهدرگ  سدقملا  تیب  رد  دندوب ، هدش  كانمیب  اه  يورـشیپ  نیا  زا  هک  یبیلـص  ناهدـنامرف 
روضح هب  ینمرا  تأیه  نیا  .دـنهاوخب  کمک  اپورا  نامکاح  پاپ و  زا  ات  دنداتـسرف  اپورا  هب  هدـیزگرب و  ار  یتأیه  اه  نآ  .دـنتخادرپ 

رگا هک  دـنتفگ  پاپ  هب  اه  نآ  .دندیـسر  دوب ، هتفرگ  ار  وبرتیورد  پاپ  ياج  یگزاـت  هب  هک  ق.ه )  540  _ 548  ) موس سوینروا  پاپ 
سییر درانرب _  نس  هب  يا  همان  پاپ  .داتفا  دهاوخ  ناناملسم  تسد  هب  زین  سدقملا  تیب  یتح  يدوز  هب  دسرن ، اپورا  زا  یفاک  کمک 

.دزیگنارب داهج  نیا  رد  تکرش  هب  ار  ییاپورا  ناهاشداپ  ات  تساوخ  وا  زا  تشون و  ورلک _  رید 

درانرب نس  .درک  قیوشت  داهج  هب  ار  وا  تفر و  هسنارف  هاشداپ  رادـید  هب  گنرد  یب  موس  ناژوا  پاپ  همان  تفایرد  زا  سپ  دراـنرب  نس 
هب یحیسم  مدرم  يارب  سدقم  مرتحم و  هتسجرب ، یتیـصخش  دوب ، زین  یـسرتسیس  نانابهر  هقرف  سییر  درب و  یم  رـس  هب  هسنارف  رد  هک 

.دراد یم  مدقم  شتواضق  رب  ار  دوخ  تاساسحا  تفگ  یم  اهراب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، بصعتم  روشرپ و  رایـسب  يو  .دـمآ  یم  رامش 
.داد یم  ماجنا  هار  نیا  رد  ار  ینکمم  راکره  دزادنا و  هار  هب  ار  مود  یبیلص  گنج  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  وا 

نآ رد  هک  داد  بیترت  يزکرم  هسنارف  رد  گرزب  یعامتجا  درانرب ،
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نآ رد  .دندوب  هدمآ  مهدرگ  هسنارف _  هاشداپ  متفه _  ییول  دوخ  یتح  هسنارف و  یـسایس  یماظن و  یبهذـم ، گرزب  ياه  تیـصخش 
.دننک لمع  پاپ  نامرف  هب  هک  دش  هتساوخ  اه  نآ  زا  هدناوخ و  پاپ  همان  نمجنا ،

هنوگره تخادرپ  زا  یبیلص  مود  ياه  گنج  رد  ناگدننک  تکرش  اه  نآ  ساسا  رب  هک  داتسرف  اپورا  طاقن  مامت  هب  ییاهروشنم  پاپ 
هک دوب  هداد  هدعو  مدرم  هب  پاپ  .تشگ  یم  رادروخرب  اسیلک  تیامح  زا  اه  نآ  ياه  ییاراد  هداوناخ و  دندش و  یم  فاعم  ضراوع 

.دش دهاوخ  هدوشخب  اه  نآ  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  ناهانگ  یمامت  دننک ، تکرش  داهج  زا  يا  هلحرم  رد  هچ  نانچ 

رت يدـج  دوخ  میمـصت  رد  پاپ  همان  اب  دـهد  ماجنا  میلـشروا  هب  یترایز  يرفـس  تشاد  دـصق  پاپ  نامرف  زا  شیپ  هک  هسنارف  هاشداپ 
یبیلـص گنج  مود  هلحرم  رد  تکرـش  يارب  ار  مدرم  همه  ات  تساوخ  اه  نآ  زا  داتـسرف و  فلتخم  قطانم  هب  یناگدنیامن  درانرب  .دش 
قیوشت گـنج  هب  ار  اـه  نآ  تشون و  سیلگنا  مدرم  هب  يا  هماـن  وا  .دـنناوخب  ناـنآ  يارب  ار  پاـپ  یگدوشخب  ناـمرف  دـننک و  قیوشت 

(1) .درک

: تشون همان  نیا  رد  درانرب 

ياهریـشمش .دنهد  ناشن  ار  دوخ  روضح  ات  دنا  هدـش  راک  هب  تسد  بیلـص ، هب  هدـننک  نیهوت  نانمـشد  نامناهانگ ، ببـس  هب  نونکا 
امش دینک ؟ یم  هچ  عاجش  دنمورین و  نادرم  امش  .دریگ  یم  دوعوم  نیمزرس  زا  يرگناریو  ماقتنا  نانآ 

نوؤشلاراد رـشن  هعابط و  ثلاثلا ، ءزجلا  هدیمحلا ، دمحم  ملاس  هیبیلـصلا ، بورحلا  623 ؛ صص 621 _  ج 2 ، هیبیلـصلا ، هکرحلا  - 1
، نیهاش سایلا  یبرع : هب  همجرت  فوروباز ، لیئاخیم  قرـشلا ، یف  نویبیلـصلا  22 ؛ صص 21 _  لوا 1993 _  هعبطلا  هماعلا ، هیفاـقثلا 

.759 صص 758 _  هیناثلا ، زجلا  رکفلاراد ، راّکز ، لیهس  هیبیلصلا ، بورحلا  خیرات  177 ؛ صص 170 _  ، 1986 وکسم ، مدقتلاراد ،
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؟ تخادنا دیهاوخ  ناگس  شیپ  تسا ، نیرت  سدقم  هک  ار  هچ  نآ  ایآ  دینک ؟ یم  هچ  بیلص  نارازگ  تمدخ 

رد هچ  نآ  زا  هناهاگآ  هک  دبای  یم  ار  یـسک  دنیبب  ات  درگن  یم  موق  نادنزرف  هب  نامـسآ  زا  وا  .دیامزآ  یم  ار  امـش  حیـسم  یـسیع  ... 
اب دهاوخ  یم  دنوادخ  ...دربب  الاب  ار  امـش  دهاوخ  یم  وا  دـشوک ؛ یمن  امـش  نایز  هب  وا  .دـشاب  هدـش  نیگمغ  تسا ، هداد  يور  نیمز 

(1) .دراد ینازرا  ینایاپ  یب  راختفا  اه  نآ  هب  هدرک و  یفالت  دنا ، هتفرگرب  حالس  وا  رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  لمع  ناهانگ ، ندوشخب 

هب ار  ناملآ _  روتارپما  نفاتشنهوه _  دارنک  تسناوت  وا  .تخیگنارب  گنج  هب  ار  یناملآ  ياه  نیـشن  كود  تفر و  ناملآ  هب  درانرب 
هب يا  همان  درانرب  نینچ  مه  .دـش  یبیلـص  ياه  گنج  راپـسهر  یهاپـس  شیپاشیپ  دوخ  يو  هک  يا  هنوگ  هب  دزیگنارب ، یبیلـص  گنج 

ایناپسا هاشداپ  تسناوت  درانرب  هداتسرف  .دناوخ  ارف  یبیلص  ياه  گنج  رد  تکرش  هب  ار  اج  نآ  ناگرزب  ناهاشداپ و  داتسرف و  ایناپـسا 
.دنک قیوشت  یبیلص  گنج  هب  زین  ار 

، هناهب نیا  اب  هک  دوب  نیا  تخیگنارب ، ناناملـسم  هیلع  یـشکرکشل  هب  ار  اپورا  ناهاشداپ  نایهاپـس  پاپ ، هک  ییاه  تلع  زا  یکی  دیاش 
تلع .تسیز  یم  وبرتیو  رد  نونکا  وا  دـندوب و  هدرک  نوریب  مر  زا  ار  وا  هک  دریگب  هرهب  شنافلاخم  یبوکرـس  يارب  اـه  نآ  يورین  زا 

زا رت  شیب  يدـنم  هرهب  رد  مادـکره  یتسد  شیپ  رگیدـکی و  اب  اپورا  ناهاشداپ  تباقر  یبیلـص ، ياه  گنج  مود  هلحرم  زاـغآ  رگید 
دنتشادن و روضح  ناکما  یبیلص  لوا  هلحرم  ياه  گنج  رد  هک  مه  ییاه  نآ  .دوب  قرش  یمالسا  ياه  نیمزرـس  ناوارف  ياه  هیامرس 

ترسح رد  نونکا 

.119 صص 117 _  ریام ، دراهربا  سناه  یبیلص ، ياه  گنج  - 1
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یمالسا ياه  نیمزرس  هب  گرزب  یـشکرکشل  کی  رد  تکرـش  يارب  دندوب ، هدنام  یعامتجا  ینید و  تاراختفا  يدام و  ياه  تمینغ 
رفاک ياهوالـسا  اب  هزرابم  دـنک ، مادـقا  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  هک  نآ  زا  شیب  ناملآ _  روتارپما  دارنک _  يارب.دنتـشاد  یگدامآ 

ناناملسم نیمزرس  زا  رت  مک  رایـسب  اهوالـسا  اب  ناملآ  هلـصاف  دنتـشاد و  رطخ  وا  يارب  ناناملـسم  زا  رت  شیب  اهوالـسا  اریز  دوب ؛ مهم 
جات تفایرد  هدـعو  لابق  رد  وا  نینچ  مه  .دـش  یم  طوبرم  ایلاتیا  هب  رت  شیب  هک  تشاد  یحلاـصم  هنارتیدـم  ياـه  هنارک  رد  يو  .دوب 
پاـپ زا  دـترم  ناـیمور  و  لیـسیس _  هاـش  مود _  رجار  ربارب  رد  دوـب  هداد  لوـق  دوـب ، شیوزرآ  ماـمت  هک  پاـپ  تسد  زا  يروتارپـما 

ناهاوخاوه ینمـشد  گروبزنیاو ، حتف  دوجو  اب  دوبن و  نمیا  دوخ  تخت  جات و  رب  ناملآ ، رد  زونه  يو  نیا ، رب  نوزفا  .دنک  ینابیتشپ 
رد شیاـه  هدـناوخ  رهاوخ  هدـناوخ و  ردارب  ياـه  يرگ  هسیـسد  رگید ، يوـس  زا  .تشاد  دوـخ  يور  شیپ  زوـنه  ار  فـلو  ناـمدود 

(1) .تخیگنا یمرب  هنتف  هراومه  شتموکح ، یقرش  ياه  نیمزرس 

ناملآ مدرم  نامیـسنار ، هتفگ  هب  رگید ، يوس  زا  .دـشاب  شدوس  هب  تسناوت  یم  یبیلـص  ياه  گنج  وا و  زا  پاپ  ینابیتشپ  نیارباـنب ،
ار میلشروا  ور ، نیا  زا  .دندوب  لوصحم  دوبمک  راچد  دوب ، یبیلص  ياه  گنج  يارب  مدرم  نتخیگنارب  لوغشم  درانرب  هک  لاس  نآ  رد 

گنج هب  ار  متفه  ییول  تفر و  هسنارف  هب  زین  پاپ  دوخ   (2) .دنک زاین  یب  ار  اه  نآ  همه  دناوت  یم  هک  دنتسناد  یم  يا  هدرتسگ  ناوخ 
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(1) .دناوخ ارف  یبیلص 

یبیلص مود  ياه  گنج  زاغآ 

یبیلص مود  ياه  گنج  زاغآ 

اه یناملآ  هدایپ  رکـشل  سنازیب ، ورملق  رد  .درک  تکرح  ناکلاب  ناتـسراجم و  يوس  هب  یبیلـص  ياه  گـنج  دـصق  هب  ناـملآ  شترا 
اب زاب ، هدبعـش  زا  ینابیتشپ  رد  رهـش  مدرم  .دـننازوسب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  دـنتفرگ و  يرگوداج  ماهتا  هب  ار  یناـنوی  زاـب  هدبعـش  کـی 

یلاها اب  هتسویپ  ریسم ، همادا  رد  اه  یناملآ  .تخوس  شتآ  رد  تفر و  جارات  هب  رهش  يریگرد ، نیا  یپ  رد  .دندیگنج  دارنک  نایهاپس 
.دندیسر لتق  هب  نآ  نابهار  دش و  هدنازوس  يا  هعموص  هینطنطسق ، یکیدزن  رد  یتح  .دنتشاد  ییاه  يریگرد  لحم 

رابریز ناملآ  روتارپما  .دـنرذگب  هینطنطـسق  زا  اه  نآ  دـهدن  هزاـجا  هک  تفرگ  میمـصت  سنازیب _  روتارپما  لـئونام _  لاـح ، نیا  رد 
دگنجب سنازیب  روتارپما  هیلع  تفرگ  میمـصت  تسخن  یماظن  يورین  رفن  رازه  داتفه  اـب  دارنک  .دـیناسر  هینطنطـسق  هب  ار  دوخ  تفرن و 

اه نآ  هب  دنهاوخب  اه  یبیلص  هچ  نآ  ره  هک  دش  رارق  دندمآ و  رانک  مه  اب  ماجنارس  یلو  دش ، یم  هینطنطسق  هب  اه  نآ  دورو  عنام  هک 
.دنوشن رهش  دراو  یلو  دنهدب ،

هاشداپ اب  سنازیب  روتارپما  .دیسر  هینطنطسق  هب  زین  هسنارف  هاشداپ  ماگنه ، نیا  رد  .دش  ریغـص  يایـسآ  دراو  تشذگ و  رفـُسب  زا  دارنک 
.دناوخارف رهش  لخاد  هب  ار  يو  درک و  یمرگ  لابقتسا  وا  زا  .تشاد  رگید  يراتفر  هسنارف 

دادرارق ریغص _  يایسآ  زا  یشخب  مکاح  یقوجلس _  نالسرا  چیلق  اب  لئونام 

ص 298. باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  فشاک ، رهچونم  نادرگرب : نامیسنار ، نویتسا  یبیلص ، ياه  گنج  - 1
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: اریز تشادن ؛ يا  هقالع  اه  ناملآ  هب  کمک  يارب  ور ، نیا  زا  .دوب  هدرک  اضما  هلاس  حلص 12 

سنازیب روتارپما  نآ  زا  رت  شیپ  هک  ار  ریغـص  يایـسآ  ياهرهـش  دوخ ، دّـهعت  فالخ  رب  لوا ، هلحرم  ياه  گنج  رد  اـه  یبیلـص   _ 1
.دادن سپ  زاب  سنازیب  هب  ناناملسم  زا  نتفرگ  سپزاب  زا  سپ  دوب ،

هیام مه  یقوجلس  نالسرا  چیلق  اب  داحتا  ور ، نیا  زا  .دنراد  ار  وا  یلیسیس  نمـشد  هب  کمک  دصق  اه  يوسنارف  هک  دش  یم  هتفگ   _ 2
یمن لئونام  نیارباـنب ، .دوب  ییاـپورا  نانمـشد  ربارب  رد  یبوخ  یمرگ  تشپ  مه  دوب و  ریغـص  يایـسآ  ناناملـسم  يوس  زا  وا  ناـنیمطا 

.دهدب تسد  زا  لیلد  یب  ار  دوخ  ناملسم  دحتم  هک  تساوخ 

هک دیدرگ  ببس  نیمه  داد و  یقوجلس  ناکرت  هب  يوسنارف  یناملآ و  ياه  یبیلص  هرابرد  ار  یتاعالطا  لئونام  یتسود ، نیا  ببـس  هب 
دش ببس  هسنارف  ناملآ و  ناهاشداپ  نایم  تباقر  دوجو  لاح ، ره  هب  .دوش  زوریپ  اه  يوسنارف  اه و  یناملآ  ربارب  رد  ناناملـسم  اهدعب 
رـس رب  اه  هاگ  نیمک  زا  دنتـشاد ، دوخ  ورملق  زا  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  زین  ناناملـسم  .دننکن  هلمح  ناناملـسم  هب  تسخن  اه  نآ  هک 

یقاب شیب  یکدـنا  يوسنارف  یناملآ و  گرزب  هاپـس  زا  بیترت ، نیدـب  .دـندرک  ماع  لتق  ار  نانآ  دـنتخیر و  اه  يوسنارف  اه و  یناملآ 
دندیناسر و سدقملا  تیب  هب  ار  دوخ  یتخـس  هب  هورگ  نیا  .دندوب  ناما  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـنتخیرگ  هک  اه  نآ  دـندنامن و 

.دندش هدامآ  قشمد  هب  هلمح  يارب 

ق،  . ه لاـس 543  رد  یبیلـص _  هاـشداپ  موـس _  نئدوـب  زین  و  هسنارف _  ناـملآ و  ناـهاشداپ  متفه _  ییوـل  موـس و  دارنک  ماـجنارس 
هرـصاحم هب  رهـش  .دوـب  نیکتغط _  ناـگداون  زا  یکی  مّیق  ریزو و  زـستا _  تسد  رد  ناـمز  نآ  رد  قـشمد  .دنتـشگ  قـشمد  راپـسهر 

 _ نیدلا فیس  زا  رهش  مکاح  .دمآ  رد  یبیلص  نایهاپس 
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دوخ رد  هک  اه  یبیلص  .دندش  قشمد  یهار  یهوبنا  نایهاپـس  اب  نانآ  .تساوخ  يرای  بلح _  مکاح  نیدلارون _  و  لصوم _  مکاح 
(1) .دنتشگزاب هدرک و  اهر  ار  هرصاحم  دندید ، یمن  یگداتسیا  ناوت 

یبیلص ياه  گنج  مود  هلحرم  ماجنارس 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  مود  هلحرم  ماجنارس 

ندرک ناریو  يارب  ار  مزال  ياه  هلیسو  رازبا و  نانآ  .دش  هتسکش  تعرس  هب  قشمد  هزور  راهچ  هرصاحم  اه ، یبیلـص  روصت  فالخرب 
، فرـصت زا  سپ  رهـش  هدـنیآ  مکاح  باختنا  رـس  رب  اه  یبیلـص  دوخ  ناـیم  رد  نیا ، رب  نوزفا  .دنتـشادن  رهـش  ياـهوراب  ژد و  هعلق و 

ناملآ روتارپما  دارنک _  .دنتفر  ییوس  هب  ناهاش  زا  مادکره  اه  یبیلص  ینیشن  بقع  گنج و  نایاپ  زا  سپ  لاح ، ره  هب  .دوب  فالتخا 
هب یتدـم  زا  سپ  دـنام و  هیکاطنا  میلـشروا و  فارطا  رد  یتدـم  زین  متفه  ییول  .تشگزاب  شروشک  هب  یلاخ  تسد  هدروخرـس و  _ 

.تشگزاب هسنارف 

، دوخ داحتا  اب  دنناوت  یم  هک  دـندیمهف  دـنتفرگ و  هیحور  ناناملـسم  .درک  اوسر  ناناملـسم  دزن  ار  اه  یبیلـص  نیگنـس ، تسکـش  نیا 
رگا دنراد و  یساسا  ياه  فالتخا  نورد ، رد  اه  یبیلـص  هک  دندش  هجوتم  نانآ  .دنهد  تسکـش  ار  اه  یبیلـص  یحیـسم و  ناهاشداپ 
ياه يزوریپ  هب  نانآ ، نایم  ياه  فالتخا  هب  ندیـشخب  تدش  اب  دنناوت  یم  دـنزادنا ، راک  هب  ار  دوخ  رکف  دنـشاب و  هچراپکی  دـنناوتب 

.دنسرب یگرزب 

دوخ تسکش  هیجوت  يارب  هدروخ  تسکش  ياه  یبیلـص  .درک  دیدشت  ار  اه  یبیلـص  یلخاد  ياه  فالتخا  ینمـشد و  تسکـش ، نیا 
هانگ دندیشوک 

خیرات ص 51 ؛ ق.ه ،  1409 یگوبدـم ، هبتکم  هرهاق ، یمالـسالا ، قرـشلا  هسدـقملا و  هینامرلا  روتارپمالا  نیب  هیـسایسلا  تاقالعلا  - 1
.299 صص 298 _  قشمد ، خیرات  لیذ  141 ؛ صص 130 _  ج 11 ، لماکلا ، 83 ؛ صص 82 _  يریرح ، یبیلص ، ياه  گنج 
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اه ناملآ  گنج ، نایاپ  رد  .دیماجنا  رگیدکی  اب  اه  نآ  ینمشد  شیازفا  هب  نیا  دنزادنیب و  دوخ  نیـشیپ  نادحتم  ندرگ  هب  ار  تسکش 
هک دـندش  رواب  نیا  رب  هناتخـسرس  اه  يوسنارف  دنتـشاد و  ترفن  اه  یـسنازیب  زا  رت  شیپ  هک  دـندش  رفنتم  اه  يوسنارف  زا  ردـق  ناـمه 

هینطنطسق دیاب  تسخن  يرگید ، یبیلص  گنج  زاغآ  زا  شیپ  تسا و  ناناملـسم  زا  رت  شیب  تیحیـسم ، ناهج  يارب  اه  یـسنازیب  رطخ 
.دنریگ تسد  هب  ار 

اه یبیلص  تسکش  زا  سپ  ناناملسم  ياه  يزوریپ 

اه یبیلص  تسکش  زا  سپ  ناناملسم  ياه  يزوریپ 

هب بلح  زا  ار  دوخ  ذوفن  تردـق و  هزوح  دیـشوک  وا  .تفای  يرت  شیب  تأرج  ورین و  یگنز  نیدـلارون  اه ، یبیلـص  تسکـش  زا  سپ 
وا زا  تفر و  نیدلارون  هاگرکشل  هب  تشاد ، رایتخا  رد  یتدم  ار  اسدا )  ) اهّرلا هک  یبیلـص  مکاح  رادرـس و  نیلـسوژ ، .دربب  ماش  نورد 

داد و تسکـش  سارغب  رد  ار  دنومیر  رکـشل  تشگ و  رو  هلمح  هیکاطنا  هب  یگنز  نیدلارون  .دش  نادـنز  راتفرگ  یلو  تساوخ ، ناما 
دوبان ًالماک  دنومیر  رکشل  داد ، يور  ژد  نوریب  1149 م )  ) ق لاس 544 ه .  رد  هک  يدربن  رد  .دروآرد  هرصاحم  هب  ار  بنا  ژد  سپس 

ریما دـندرک و  دودـنا  میـس  ار  هیکاـطنا  هدازهاـش  رـس  هساـک  .دـش  هتـشک  نیدـلارون  نارادرـس  زا  یکی  تسد  هب  زین  دـنومیر  دوخ  و 
.درک هیده  هفیلخ  هاگشیپ  هب  ار  نآ  نیدلارون 

فارطا يو  .تفرگ  سپ  زاب  زین  ار  حاـترا  مراـح و  ياـه  ناـگداپ  درک و  فرـصت  ار  ناهفـشک  لـت  ناـغزرا و  ياـه  هعلق  نیدـلارون 
نآ هرصاحم  دوب و  یگرزب  رهش  هیکاطنا  نوچ  درکن ؛ يروف  مادقا  هیکاطنا  فرصت  يارب  یلو  دروآرد ، فرـصت  هب  ًالماک  ار  هیکاطنا 

بیان يرمیآ _  قیرطب  اریز  دوب ؛ تابث  اب  زونه  یسایس  ظاحل  زا  رهـش  نآ  دنومیر  گرم  زا  سپ  رگید ، يوس  زا  .دوبن  يا  هداس  راک 
.دوش غلاب  دنومیر _  هلاس  جنپ  دنزرف  موس _  دنومهوب  ات  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  رهش  هنطلسلا _ 
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ياهورملق هب  دندش  دهعتم  اه  یبیلص  نآ  ساسا  رب  هک  تسب  هیکاطنا  ياه  یبیلص  اب  یحلص  دادرارق  تفرگ و  زین  ار  ایمافا  نیدلارون ،
نیدلارون .دمآرد  اه  یبیلـص  فرـصت  هب  دوب _  نایمطاف  تسد  رد  هک  يرهـش  نالقـسع _  رگید ، يوس  زا  .دننکن  زواجت  ناناملـسم 

(1) .دوب نیدلاریجم  تسد  رد  هک  تفرگ  ار  قشمد  ور ، نیا  زا  .دنکب  اج  نآ  يارب  يراک  تسناوتن  قشمد  ندوب  اب  مه 

فـالتخا زا  اـه  تدـم  وا  .تفرگ  ار  وا  ياـج  يرومآ  شرـسپ  تشذـگ ، رد  نئودوب  سدـقملا ، تیب  یبیلـص  هاـشداپ  هک  نآ  زا  سپ 
طابترا رصم ، لاغشا  عمط  یلو  تسج ، دوس  دوخ  تردق  ماکحتسا  يارب  یگنز  نیدلارون  رـصم و  نایمطاف  نایم  يداقتعا  یـسایس _ 

نیا زا  .دنک  هلمح  رصم  هب  تفرگ  میمـصت  سنازیب  روتارپما  اب  يداحتا  رد  وا  اریز  درک ؛ هریت  ناملـسم  تردق  ود  ره  اب  ار  وا  یـسایس 
(2) .درک هرصاحم  ار  طایمد  1169 م )  ) ق لاس 565 ه .  رد  ور ،

نیدلارون زا  درک و  رت  شیب  ار  طایمد  ناظفاحم  ژد و  نیدـلا  حالـص  .تشاد  رایتخا  رد  ار  رـصم  یبویا  نیدـلا  حالـص  نامز ، نیا  رد 
زین رهش  هعلق و  ماکحتسا  دوبن و  رگراک  سنازیب  ییایرد  ناگوان  .تساوخ  کمک  دوب ، وا  ریما  رازگراک و  نیدلا ، حالـص  هک  یگنز 

هلیـسو هب  ماش  يوس  زا  کمک  ندیـسر  اب  .تفاـی  هار  سنازیب  يودرا  رد  یطحق  هجیتن ، رد  .دـماجنا  لوط  هب  هرـصاحم  هک  دـش  ببس 
اه یبیلـص  دیـسر و  نایاپ  هب  هجیتن ، یب  شالت  زور  هاجنپ  زا  سپ  هرـصاحم  .دـنامن  يدـیما  اه  یبیلـص  يارب  رگید  یگنز ، نیدـلارون 

(3) .دنتشگرب هدروخ ، تسکش 

.228 198 و 227 _  162 و 197 _  150 و 154 _  صص 138 _  ج 11 ، لماکلا ، - 1
ص 346. ج 9 ، لماکلا ، - 2

.365 صص 351 _  ج 9 ، لماکلا ، - 3

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_59_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:60

ناناملسم ورملق  زا  اه  یبیلص  جارخا  یبویا و  نیدلا  حالص  روهظ 

ناناملسم ورملق  زا  اه  یبیلص  جارخا  یبویا و  نیدلا  حالص  روهظ 

، نیدـلا حالـص  يومع  .دوب  هدـمآرد  یگنز  نیدـلارون  تمدـخ  هب  شیومع ، ییاـمنهار  هب  دوب ، داژن  درک  هک  یبوـیا  نیدـلا  حـالص 
.دروآ تسد  هب  هوکریـش  کمک  هب  ار  هبحر  صمح و  قطانم  نیدـلارون ، .دوب  بلح  رد  نیدـلارون  نارادرـس  زا  هوکریـش  نیدـلادسا 

.درک یم  تموکح  قشمد  رد  نیدلارون  يوس  زا  هک  تشاد  نیدلا  مجن  مان  هب  يردارب  هوکریش 

 _ شا هدازردارب  اه  یشکرکشل  نیا  رد  دیشک و  رکشل  رصم  هب  راب  هس  يو  .دیدرگ  رصم  فرـصت  رومأم  نیدلارون  يوس  زا  هوکریش 
هب سدقملا ، تیب  ياه  یبیلص  اب  یکیدزن  ياج  هب  هک  دنتفریذپ  نایمطاف  ماجنارس  هک  نآ  زا  سپ  .درب  دوخ  اب  زین  ار  نیدلا _  حالص 

یمطاف تلود  ترازو  هب  ار  نیدـلا  حالـص  يو  .دـیآ  رامـش  هب  رترب  تردـق  رـصم  رد  تسناوت  هوکریـش  دـنوش ، کـیدزن  نیدـلارون 
(1) .دیناسر

شیومع ياج  هب  دـضاعلا _  یمطاف _  هفیلخ  تساوخ  هب  .م )  1169  ) ق  . رد 564 ه ماجنارـس  شیومع ، گرم  زا  سپ  نیدلا  حالص 
(2) .دربب نایم  زا  ار  شنانمشد  دراد و  راوتسا  هتسویپ  ار  شتموکح  ياه  هیاپ  دیشوک  نیدلا  حالص  .تسشن  ترازو  هب 

ار اه  یبیلص  نیدلا ، حالص  ییاناوت  یماظن و  ياه  ششوک  یلو  دندرک ، هرصاحم  ار  طایمد  اه  سنازیب  اه و  یبیلـص  ماگنه ، نیا  رد 
ینیشن بقع  هب  راداو 

ص 1971 م ، توریب ، دیدجلا ، باتکلاراد  نشـش ، ناضمر  رگـشهوژپ : يرادنبلا ، یلع  نب  حتفلا  نیدـلا  ماوق  یماشلا ، قربلاانـس  - 1
.80

1942 توریب ، یف  هیکریمالا  هعماجلا  قیرز ، نیطنطـسق  رگـشهوژپ : میحرلادبع ، نب  دمحم  نیدلارـصان  كولملا ، لودلا و  خیرات  - 2
.65 صص 57 _  ج 1 ، م ،
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.دوش روهشم  شیپ  زا  شیب  نیدلا  حالص  هک  دش  ببس  نیا  درک و 

هایـس مچرپ  دوخ  تخاـس و  راـنکرب  ار  وا  درک و  اـتدوک  یلیعامـسا  هیمطاـف _  هفیلخ  هیلع  1171 م )  ) ق ه .  رد 567  نیدـلا  حالص 
حالص ياهدرکلمع  هنوگ  نیا  .دوشن  هدناوخ  هبطخ  نایمطاف  مان  هب  رگید  داد  روتسد  نیدلا  حالص  .تشارفارب  رـصم  رد  ار  نایـسابع 

: هک دوب  ببس  نادب  نیدلا 

؛ دوب یبصعت  ینس  کی  دوخ  وا   _ 1

اب رترثؤم  رتهب و  دناوتب  مالـسا  ناهج  ات  دنک  يریگولج  اه  یگتـسد  دنچ  زا  یمالـسا  ورملق  ندرک  هچراپکی  اب  دیـشوک  یم  يو   _ 2
.تفرگ هدیدان  زین  ار  نیدلا  حالص  ییوج  هعسوت  یبلط و  تردق  سح  دیابن  هتبلا  .دگنجب  هیروس  ياه  یبیلص 

نیدلا حالص  هتبلا   (1) .دـندش راتفرگ  همه  زین  شناراداوه  درکن و  رمع  نادـنچ  يرانکرب  زا  سپ  یمطاف  هفیلخ  نیرخآ  لاح ، ره  هب 
دنک ّسح  ینید  تلاسر  اه  یبیلص  ربارب  رد  هک  نآ  زا  شیپ  اریز  درکن ؛ زاغآ  ار  اه  یبیلص  اب  هزرابم  گنرد  یب  یبای ، تردق  زا  سپ 

ار دوخ  رادـتقا  تسخن  دیـشوک  ور ، نیا  زا  .تشاد  میب  نیدـلارون  زا  رـصم ، رد  دوخ  تردـق  ظفح  يارب  دـشاب ، كانمیب  اه  نآ  زا  و 
يرادرب نامرف  زا  طایتحا ، اب  وا  .دزادرپب  اه  یبیلص  هب  هاگ  نآ  دهد و  شرتسگ  نیدلارون  ورملق  تمـس  هب  ار  نآ  سپـس  دنک و  ظفح 

هک تسناد  یم  تشاد و  ییانشآ  نیدلارون  تردق  هب  اریز  درک ؛ یم  يراددوخ  میقتـسم  ییورایور  زا  یلو  دز ، یم  زابرـس  نیدلارون 
يارب نیدلا  حالص  تشذگرد ، 1174 م )  ) ق رد 569 ه .  نیدلارون  یتقو  .دربب  نایم  زا  رصم  رد  ار  يو  تردق  دناوت  یم  نیدلارون 

نیدـلا لامج  رگـشهوژپ : داّدـش ، نب  نیدـلاءاهب  هیفـسویلا ، نساحملا  هیناطلـسلا و  رداونلا  365 ؛ صـص 364 _  ج 9 ، لـماکلا ، - 1
ص 86. ، 1994 هرهاقلا ، یجناخلا ، هبتکم  لایشلا ،
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(1) .دش هدامآ  وا  ورملق  حتف 

.دمآ یم  رامـش  هب  تراجت  يارب  يدیلک  يا  هقطنم  برعلا  هریزج  رد  نمی  اریز  دوبن ؛ يّدج  ییاشگروشک  رد  تسخن  نیدـلا  حالص 
ياهدـیدهت نارگن  دـید و  یم  رـصم  رد  ار  اـه  نآ  ناگدـنامزاب  زونه  دوب ، هتخادـنارب  رـصم  رد  ار  هیلیعامـسا  هک  وا  رگید ، يوـس  زا 

هاش ناروت  .داتسرف  نمی  هب  هکم  هار  زا  يرایـسب  هاپـس  اب  ار  هاش  ناروت  شردارب ، ور ، نیا  زا  .دوب  هدنیآ  رد  نمی  نایلیعامـسا  یلامتحا 
(2) .دنیچرب یلک  هب  ار  اه  شیارگ  رگید  هیلیعامسا و  دنک و  ریخست  ار  نمی  ياهرهش  همه  .م )  1174  ) ق رد 569 ه .  تسناوت 

، ور نیا  زا  .تشادـن  ار  ردـپ  هدرتسگ  ورملق  هرادا  ییاناوت  دوب و  هلاس  هدزاـی  لیعامـسا _  شرـسپ _  نیدـلارون ، تشذـگرد  زا  سپ 
ینابیتشپ هناهب  هب  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  نیدلا  حالـص  .دندش  ریگرد  رگیدکی  اب  وا  یکباتا  ماقم  بسک  يارب  نیدلارون  نارادرس 

نیدلا حالص  نیدلارون ، گرم  زا  سپ  هام  جنپ  .دیشک  رکشل  هیروس  هب  دوب ، شنامداخ  زا  يو  هک  نیدلارون _  دنزرف  لیعامسا _  زا 
ار بلح  صمح و  سپس  یلو  تفر ، اج  نآ  هب  .م )  1174  ) ق لاس 570 ه .  رد  قشمد  مدرم  توعد  هب  تسخن  وا  .درک  هلمح  ماش  هب 
1182  ) ق لاس 578 ه .  رد  ار  لصوم  یتح  (3) و  تفرگ زین  ار  کبلعب  هامح و  نینچ  مه  يو  .تفرگ  نیدلارون  نارادرـس  زا  روز  هب 

ار راجنس  نآ ، زا  سپ   (4) .درک هرصاحم  م )

159؛ صص 158 _  1963 م ، هرهاقلا ، تامیلط ، رداقلادبع  لصوملا ، یف  هیکباتالا  هلودلا  یف  رهابلا  خـیراتلا  ص 367 ؛ لماکلا ، - 1
ص 88. هیناطلسلا ، رداونلا 

.390 صص 388 _  ج 9 ، لماکلا ، - 2
.408 صص 404 _  ج 29 ، لماکلا ، - 3

ص 464. ج 29 ، لماکلا ، - 4
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(2) .دروآرد دوخ  فرصت  هب  زین  ار  نیقرافایم  طالخا و  اهدعب  دِمآ و  1183 م )  ) ق لاس 579 ه .  رد  (1) و  درک فرصت 

سدقملا تیب  حتف  اه و  یبیلص  اب  یبویا  نیدلا  حالص  ياه  گنج 

هراشا

سدقملا تیب  حتف  اه و  یبیلص  اب  یبویا  نیدلا  حالص  ياه  گنج 

ناـیم شا  ینیـشناج  رـس  رب  وا  گرم  زا  سپ  .تشذـگرد  1183 م )  ) ق ه .  لاس 579  رد  اـه _  یبیلـص  هاـشداپ  مراـهچ _  نئودوب 
ییاه يریگرد  دنار ، یم  مکح  سدـقملا  تیب  رب  هک  مراهچ _  نئودوب  هویب  دـیدج  رهوش  يوگ _  و  سلبارط _  مکاح  دـنومیر _ 

لابقتسا یکیدزن  نیا  زا  زین  نیدلا  حالص  .دهد  تسکش  ار  فیرح  نیدلا ، حالص  هب  ندش  کیدزن  اب  هک  دیشوک  دنومیر  .داد  يور 
فیعـض ناوتان و  ار  اه  یبیلـص  شیپ  زا  شیب  اه  يریگرد  نیا  .دـش  یم  دـیدشت  اه  یبیلـص  نایم  فالتخا  بیترت ، نیا  هب  اریز  درک ؛

(3) .درک

وا هب  شنایهاپس  رگید  اج  نآ  رد  ات  دش  راپسهر  کبوش  هب  سپس  كرک و  هب  يدایز  نایهاپـس  اب  ق ، لاس 583 ه .  رد  نیدلا  حالص 
.درک دراو  نانآ  هب  ینیگنس  ياه  تراسخ  دش و  ریگرد  اه  یبیلص  اب  هیربط  هیحان  رد  لضفالا ، کلملا  نیدلا ، حالص  رـسپ  .دندنویپب 

هب دنتساوخ  یمن  اه  یبیلص  .تفرگ  ار  نآ  درک و  هلمح  هیربط  رهش  هب  يو  .دیـسر  هیربط  هقطنم  هب  زین  نیدلا  حالـص  رگید ، يوس  زا 
رکـشل کی  لیکـشت  نانآ  زا  دناوخ و  ارف  سدقملا  تیب  هب  ار  یبیلـص  نارـس  يوگ ، نیاربانب ، .دنرذگب  تسکـش  نیا  رانک  زا  یتحار 

.درک تساوخرد  ار  نیدلا  حالص  هیلع  دحتم 

ص 464. ج 29 ، لماکلا ، - 1
.9 صص 7 _  ج 10 ، لماکلا ، - 2

.187 صص 185 _  ج 1 ، ، 1997 توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  اطع ، رداقلادبع  دمحم  كولملا ، لود  هفرعملا  كولسلا  - 3
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.دش راپسهر  هیربط  يوس  هب  دش ، یم  لیکشت  يوگ  دوخ  دنومیر و  هلمج  زا  قطانم  نآ  نامکاح  یخرب  نایهاپس  زا  هک  یبیلـص  هاپس 
نایم هک  يدربن  رد  ور ، نیا  زا  .تفرگ  رظن  رد  گنج  رد  ار  يا  هدیچیپ  یماظن  لوصا  دوب ، هتـشکراک  يا  هدـنامرف  هک  نیدـلا  حالص 
یبیلص یلو  درب ، هانپ  نیطح  هپت  هب  شهاپس  هارمه  هب  زین  يوگ  تخیرگ و  هزرابم  نادیم  زا  شهاپـس  اب  دنومیر  داد ، يور  رکـشل  ود 
هاشداپ يوگ _  .دندرب  بقع  هب  دوخ  اب  ار  ناریسا  ناناملـسم ، .دندش  میلـست  ریزگان  هب  ماجنارـس  دندمآرد و  هرـصاحم  هب  تسخن  اه 

رت شیپ  اریز  درک ؛ ادج  نت  زا  ار  دونار  رس  نیدلا  حالص  دوخ  .دندوب  ناریسا  نایم  رد  زین  كرک _  هعلق  مکاح  دونار _  و  یبیلص _ 
حالـص یلو  دوب ، ناریـسا  ناـیم  رد  زین  دـنومیر  نز  .تسا  هدرک  نیهوت  مالـسا  ربمغیپ  هب  يو  هک  دـندوب  هداد  ربخ  نیدـلا  حالـص  هب 

(1) .دندش ینادنز  سلبان  رد  زین  ناریسا  رگید  .داتسرف  شرهوش _  تموکح  زکرم  سلبارط _  هب  ناوارف  مارتحا  اب  ار  وا  نیدلا 

: دیوگ یم  تسا ، هدرک  تکرش  زین  گنج  نیا  رد  قافتا  يور  زا  هتفر و  اج  نآ  هب  سدقملا  تیب  ترایز  يارب  هک  یحیسم  ریاز  کی 
یم تکرح  رکشل  شیپاشیپ  دوخ ، ناراوس  اب  سلبارط  ریما  .درک  كرت  هیئوژ  موس  زور  حبص  رد  ار  هیروفص  هاگودرا  یبیلص  رکـشل 

یهورگ دندرک و  یم  تکرح  سدقم  نیمزرس  ناریما  اه و  نوراب  یهدنامرف  هب  هورگ  نیدنچ  رکشل  پچ  تسار و  تمـس  رد  .درک 
هب هتسباو  ینید  ناردارب  وج و  گنج  نابیجن  هک  میلشروا  هاشداپ  .دندرب  یم  رکشل  هنایم  رد  ار  نیتسار  بیلـص  هاپـس ، ناگدیزگرب  زا 

رب ار  رکشل  هبقع  یهدنامرف  دندوب ، شدرگادرگ  هب  ناراد  هناخ  هتسخ  ناراد و  هعموص  ياه  هقرف 

.109 صص 107 _  128 و  صص 126 _  هیفسویلا ، نساحملا  هیناطلسلا و  رداونلا  26 ؛ صص 23 _  ج 10 ، لماکلا ، - 1
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ار ناناملسم  اج  نآ  رد  .دندیـسر  رهـش  یلیام  هس  رد  يا  هدکهد  هب  دندوب ، تکرح  رد  هیربط  تمـس  هب  هک  نایحیـسم  .تشاد  هدهع 
، هلیلج هچایرد  رانک  هب  ندیـسر  يارب  نوچ  دـندوب ؛ یتخـس  رد  اوه  یمرگ  یگنـشت و  زا  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دـندید ، دربن  هداـمآ 

تشاد دصق  میلشروا _  هاشداپ  ناینیزولود _  یگ  .دنتشذگ  یم  هرخص  گنسرپ و  ياهاج  زا  کیراب و  گنت و  ياه  هندرگ  زا  دیاب 
هک دوب  دیدش  نانچ  هلمح  نیا  .دنتخیر  رکـشل  هبقع  رب   [ ناناملـسم  ] ناکرت هاگان  هب  هک  دـناسرب  هلیلج  هچایرد  ياه  هرانک  هب  ار  دوخ 
رد دننزب ؛ همیخ  اج  نامه  رد  ات  داد  نامرف  تشادن ، یناوت  رگید  هک  هاش  هاگ  نآ  .دندش  رامورات  ناراد  هناخ  هتـسخ  ناراد و  هعموص 

!« تفر دهاوخ  تسد  زا  نام  یهاشداپ  درم و  میهاوخ  ادرف  ام  دش ! مامت  زیچ  همه  هک  ادرد  اغیرد و  : » دز یم  دایرف  هک  یلاح 

هزین اهریت و  دود و  شتآ و  ياه  هلعـش  زا  بش  مامت  نایحیـسم  .دندز  شتآ  ار  تشد  ياهراز  غیت  دـندز و  هقلح  نانآ  رود  هب  ناکرت 
يدنلب زا  اه و  هندرگ  زا  ات  دندش  هدامآ  یبیلـص  نایهاپـس  حبـص ، ادرف  .دندرب  یم  جنر  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دندوبن و  ناما  رد  اه 

راک هب  ار  ناشیاهریشمش  دنریگب و  ورین  دنتسناوت  یم  اج  نآ  رد  نوچ  دنناسرب ؛ هلیلج  هچایرد  هب  ار  دوخ  هتشذگ و  خالگنـسرپ  ياه 
ندـش کیدزن  اب  .دـندوب  هدرک  لاغـشا  ار  اج  نآ  رت  شیپ  ناـکرت  هک  دـنتفر  شیپ  يا  هپت  تمـس  هب  سلبارط  ریما  نایهاپـس  .دـنزادنا 

، رکـشل نارـس  اه و  فقـسا  هاشداپ و  یتقو  .دنتـشاذگ  اـهنت  ار  ناراوس  دـندناسر و  هپت  هلق  هب  ار  دوخ  یحیـسم  ناـگدایپ  ناناملـسم ،
؛ دنتفریذپن ناگدایپ  یلو  دـننک ، عافد  نیتسار  بیلـص  زا  ات  دـنداد  تشگزاب  روتـسد  نانآ  هب  دـنوش ، یم  رود  هک  دـندید  ار  ناگدایپ 

.دوب هدنامن  نانآ  يارب  ندیگنج  يورین  یگنشت ، طرف  زا  نوچ 

هناریلد ناراد ، هناخ  هتسخ  ناراد و  هعموص  ياه  هورگ  هب  هتسباو  دارفا 
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رکـشل يداـیز  زا  یتقو  .دـش  یم  هدوزفا  ناگتـشک  رامـش  رب  هظحل  ره  .دـشاب  هتـشاد  يا  هجیتـن  ناـشدربن  هک  نآ  یب  دـندیگنج ، یم 
ربارب رد  دندرگرب و  دنهاوخ  یمن  شماظن  هدایپ  رکشل  هک  دید  هاشداپ  یتقو  .دنتساوخ  يرای  هب  ار  هاشداپ  دندمآ ، هوتس  هب  ناناملـسم 

رد ناناملـسم  ناما  یب  موجه  زا  هلیـسو  نادب  ات  دـنزارفارب  ار  اه  همیخ  هرابود  ات  داد  روتـسد  تسا ، هدـنام  عافد  یب  كرت  نازادـناریت 
رکـشل نایم  زا  دـید ، ار  دوخ  ییاهنت  زین  ربرب و  نایـشحو  ناما  یب  موجه  اـه و  یبیلـص  یگدـنکارپ  سلبارط  ریما  یتقو  .دـنامب  ناـما 

ار نایحیـسم  هدناسر و  ار  دوخ  ناناملـسم  وس ، ره  زا  .تخیرگ  هکلهم  نآ  زا  شرادولج  ناراوس  اب  دوشگ و  دوخ  يارب  یهار  ناکرت 
.دندرک یم  ماع  لتق 

یلو درپس ، ادیل  فقسا  تسد  هب  ار  سدقم  بیلص  تشادرب و  یکلهم  مخز  درک ، یم  لمح  ار  گرزب  یجنم  بیلص  هک  اکع  فقسا 
شعن يور  زا  دندوب ، هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  هک  ینانآ  سلبان و  شیشک  .دندرک  ریسا  ای  دنتشک  ار  همه  ناناملسم  هک  تشذگن  یتدم 

(1) .دنتفاتش میلشروا  هاشداپ  سدقم و  بیلص  تمس  هب  كرت  نایرکشل  سپس  .دنتخیرگ  دنتشذگ و  ناگتشک 

ناناملـسم اب  گنج  رد  اه  یبیلـص  هیحور  يایوگ  تسا ، هتخیمآرد  یحیـسم  هدننک  شرازگ  یبهذم  ياه  بّصعت  اب  هک  ناتـساد  نیا 
يارب هک  هنوگ  نامه  يزوریپ  نیا  .دنک  ناناملسم  بیـصن  ار  یگرزب  يزوریپ  تسناوت  نیدلا ، حالـص  هدش  باسح  یهدنامرف  .تسا 
نخس اه  گنج  نیا  رد  اه  یبیلص  ياه  تسکش  زا  هاگره  یحیسم  ناگدنسیون  .دوب  شخبدیون  ناناملـسم  يارب  دوب ، خلت  نایحیـسم 

، دننک یم  نایب  ناناملسم  هب  نیهوت  اب  ار  ناشنانخس  دنیوگ ، یم 

.259 صص 256 _  ، 1375 نیرز ، تاراشتنا  یضاق ، دمحم  نادرگرب : رودناش ، ربکا  یبویا ، نیدلا  حالص  - 1
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، گنج نیا  رد  هنومن ، يارب  .تسین  نایب  روصت و  لباق  یمالسا ، هدش  فرصت  ياهورملق  رد  اه  یبیلـص  ياه  تیانج  هک  نیا  زا  لفاغ 
يدمآراکان لاح  دنتفرگ ، یم  هرهب  شخبورین  یلماع  ناونع  هب  نآ  زا  هک  نایبیلص  .داتفا  ناناملسم  تسد  هب  نایحیسم  سدقم  بیلص 

زا ار  نانآ  دش و  نومنهر  تقیقح  هب  ار  یحیسم  نادنمشوه  نایحیسم ، تسکش  ناناملسم و  يزوریپ  نیا  .دندید  یم  مشچ  هب  ار  نآ 
.درک رادیب  تلفغ  باوخ 

نیدلا حالـص  میلـست  دندوب ، هداتفا  ساره  هب  ناناملـسم  تردق  زا  هک  اکع  نامدرم  .تفر  اکع  هب  يزوریپ  نیا  زا  سپ  نیدـلا  حالص 
هب دوخ  درپس و  لضفالا  شرسپ  هب  ار  رهـش  سپـس  .تشاذگ  دازآ  تینما ، لامک  رد  نتفر  ای  ندنام  رد  ار  نانآ  نیدلا  حالـص  .دندش 

، افای هلوف ، فیقش ، ایلعم ، هیروفص ، افیح ، هیراسیق ، ياهرهش  .دش  راپسهر  نیطـسلف  قطانم  رگید  حتف  يارب  شرگید  نارادرـس  هارمه 
رد زین  ار  توریب  رهش  نیدلا  حالص  .دندش  ناناملسم  میلست  حلص  ای  گنج  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  ادیـص  دنفرـص و  سلبان ، هیطبس ،
یم نآ  حـتف  دوب و  اه  یبیلـص  يراـجت  یماـظن و  هاـگیاپ  نیرت  مهم  سدـقملا  تیب  زا  سپ  رهـش  نیا  .درک  فرـصت  ق  لاس 584 ه . 

حالص .دندرک  فرصت  ار  نالقسع  مهم  رهش  نآ  زا  سپ  لیبج و  هعلق  ناناملسم  سپس  .دشاب  سدقملا  تیب  حتف  شخبدیون  تسناوت 
تیب محللا ، تیب  میهاربادهـشم ، هزغ ، موراد ، هلمر ، ياهرهـش  همادا ، رد  .تشاذـگ  دازآ  ندـنام  اـی  نـتفر  رد  ار  رهـش  یلاـها  نیدـلا 
یلمع زین  ناناملـسم  فده  نیرت  مهم  سدقملا ، تیب  حتف  اب  هک  تشذگن  يزیچ  .دمآرد  ناناملـسم  فرـصت  هب  زین  نورطن  لیئربج و 

ثول زا  سدقم  نیمزرس  نیا  دش و 
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(1) .دیدرگ كاپ  نایبیلص  دوجو 

دوب و هدش  ریسا  هدروخ و  تسکش  نیطح  دربن  رد  يو  نوچ  دوب ؛ ریسا  نیدلا  حالـص  تسد  رد  سدقملا  تیب  هاشداپ  نامز ، نیا  رد 
زا یپایپ  ياهربخ  اریز  دنتشادن ؛ گنج  یگداتسیا و  يارب  يا  هیحور  نادنچ  نایحیسم  .دنار  یم  مکح  رهش  رب  مود  نایلاب  وا  ياج  هب 

حتف ياهرهـش  زا  هک  ینارجاهم  رگید ، يوس  زا  .تشاد  یم  زاـب  یگنج  هنوگره  رد  تکرـش  زا  ار  اـه  نآ  ناناملـسم ، ياـه  يزوریپ 
يدنمزاین دوبمک  ببـس  هدرک و  فیعـضت  ار  سدقملا  تیب  نانکاس  هیحور  دندوب ، هدرک  چوک  اج  نآ  هب  ناناملـسم ، تسد  هب  هدـش 

اه قینجنم  درک و  حلسم  ار  رهـش  نانکاس  لاح  نیا  اب  .تشادن  يزوریپ  يارب  يدایز  دیما  نایلاب  .دندوب  هدش  اج  نآ  رد  یگدنز  ياه 
: هک داتسرف  ماغیپ  مود  نایلاب  هب  نیدلا  حالص  .تفرگ  راک  هب  ار 

امـش هک  تسا  رتهب  سپ  .مزاس  هدولآ  نوخ  اب  ار  نآ  كاپ  تحاس  منک و  يزیر  نوخ  سدـقم  ناـکم  نیا  میرح  رد  مهاوخ  یمن  نم 
هب ای  دیرادرب ، دوخ  يارب  دیناوت  یم  دیهاوخب ، هک  نیمز  يرادقم  ره  ای  لوپ  یغلبم  ره  ضوع  رد  دینک و  میلست  گنج  نودب  ار  دوخ 

.دیورب دیتساوخ  هک  اجره 

: داتسرف ماغیپ  نایلاب 

امـش هب  ار  نآ  میناوت  یمن  تسا و  هتفای  تاـفو  نآ  رد  حیـسم  یـسیع  نامیادـخ ، هک  مینک  میلـست  امـش  هب  ار  يرهـش  میناوت  یمن  اـم 
.میشورفب

: هک داد  ماغیپ  رهش  ياه  یبیلص  هب  نیدلا  حالص 

ماگنه نآ  رگید  یلو  دیهاوخب ، ارم  شیاشخب  محر و  سامتلا  اب  دـیتسرف و  تنعل  ناتیاه  يرـس  هریخ  نیا  هب  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور 
تسناوت مهاوخن  رگید  تقو  نآ  موش و  یم  میلشروا  دراو  رگید  زور  دنچ  ات  نم  .تسا  هدش  رید 

.33 صص 28 _  ج 10 ، لماکلا ، 133 ؛ صص 131 _  هیناطلسلا ، رداونلا  - 1
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لاس رد  نایحیسم  امش  هک  دنروایب  اه  نآ  رس  هب  ار  ییالب  نامه  دنتفیب و  نایحیسم  ناج  هب  مراذگن  مریگب و  ار  ناملـسم  ناحتاف  ولج 
دجـسم رد  ار  ناملـسم  رازه  داتفه  رـس  هک  دـیروایب  دای  هب  .دـیدروآ  ناناملـسم  رـس  رب  دـیدش ، سدـقملا  تیب  دراو  یتقو  ق   . 492 ه

(1) .دیدرک ادج  ندب  زا  یصقالا 

یب یلو  داد ، يور  دوواد  جرب  قـشمد و  هزاورد  هناـیم  یبرغ و  لامـش  تمــس  زا  ق   . بجر 583 ه رد 15  ناناملـسم  نیتسخن  هلمح 
.تشاد همادا  هتفه  کی  هب  کیدزن  گنج  .دنتـسشن  بقع  اه  یبیلـص  گنج ، نیا  رد  .دـش  زاغآ  نت  هب  نت  گنج  سپـس  .دوب  هجیتن 

: تفگ تفریذپن و  نیدلا  حالص  یلو  دندرک ، حلص  ياضاقت  نیدلا  حالص  زا  دندید ، ار  دوخ  یناوتان  هک  اه  یبیلص 

(2) .دیدرک نینچ  شیپ  لاس  هدزای  امش  هک  هنوگ  نامه  تفرگ ؛ مهاوخ  ریشمش  هب  ار  سدق  نم 

لاجر زا  یهورگ  هارمه  هب  نایلاب  دوخ  .دش  داجیا  رهش  نورد  هب  ياه  بقن  سپس  دندنک و  رهش  راوید  یپ  رد  ییاه  هرفح  ناناملسم 
جنپ يریذپن ، ار  حلـص  رگا  هک  تفگ  نایلاب  .دریذـپب  ار  حلـص  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  نیدـلا  حالـص  هاگودرا  هب  رهـش  ناگرزب  و 

یم ار  یحیسم  یمالسا و  سدقم  نکاما  دزاس و  یم  دوبان  ار  رهش  تشک و  دهاوخ  دنتسه ، رهش  لخاد  هک  ار  ناملـسم  ینادنز  رازه 
(3) .تفریذپ یطیارش  اب  ار  حلص  اهدیدهت ، نیا  ندینش  اب  نیدلا  حالص  .دنازوس 

نیدلا حالص  هاپس  میلست  ار  رهش  دیاب  ناگدش  هرصاحم  دادرارق ، ساسا  رب 

ص ق ،  . ه  1308 سلدـنالاراد ، سدـقملا ، تیب  فراعلا ، فراع  سدـقلا ، خـیرات  یف  لصفملا  ص 291 ؛ یبویا ، نیدـلا  حالـص  - 1
.172

ص 56. ج 2 ، ق ،  . 1403 ه يرونلا ، هبتکملا  یلع ، درک  دمحم  ماشلا ، ططخ  - 2
ص 297. یبویا ، نیدلا  حالص  - 3
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رانید ود  كدوک ، ره  رانید و  جنپ  نز ، ره  رانید ؛ هد  درم ؛ ره  يازا  هب  دیاب  دنبای ، ییاهر  يریـسا  زا  دنهاوخب  رگا  ضوع  رد  دـننک و 
لاغشا نرق  کی  زا  سپ  .م ) ربتکا 1187   2  ) ق بجر 583 ه .  هعمج 27  حبص  رد  سدقملا  تیب  رهـش  بیترت ، نیدب  .دنزادرپب  هیدف 

(1) .داتفا ناناملسم  تسد  هب  اه ، یبیلص  يوس  زا  رهش 

گنج ياه  تربع 

گنج ياه  تربع 

ياه گنج  هرابرد  هک  یبرغ  ناگدنـسیون  زا  نامیـسنار  نویتسا  .دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  يدنمـشزرا  ياه  سرد  سدـقملا  تیب  حـتف 
: دسیون یم  تسا ، هتخادرپ  شراگن  هب  هنافصنم  يدودح  ات  یبیلص 

زا اه  یگنرف  شیپ ، لاس  تشه  داتـشه و  هک  ییاج  نامه  رد  تسرد  .دـندوب  درم  ناوج  فیرـش و  يدارفا  ناناملـسم ]  ] زوریپ نادرم 
اه و نابایخ  نازابرـس ، نیدلا ، حالـص  ریما  .دیـسرن  بیـسآ  رادناج  کی  هب  تفرن و  امغی  هب  هناخ  کی  یتح  دنتـشذگ ، نوخ  يایرد 

نایحیسم هک  نآ  لاح   (2) .درک يریگولج  مدرم  لام  ناج و  هب  یلامتحا  يزادـنا  تسد  هنوگ  ره  زا  تفرگ و  رظن  ریز  ار  اـه  هزاورد 
ندیگنج و یگنوگچ  زا  نینچ  مه  .دنتخاس  يراج  يرایسب  ياه  نوخ  دنتشک و  ار  رهش  مدرم  زا  يرایسب  سدقملا ، تیب  حتف  ماگنه 
، دندرکن داجیا  حیسم  رطاخ  هب  ار  اه  گنج  نیا  ناش  ینید  ناگرزب  یتح  یبیلـص  ناگرزب  هک  میمهف  یم  نایحیـسم  راتـشک  تشک و 

.دندرک يزیرنوخ  همه  نآ  ناش  ییایند  ياه  هتساوخ  اه و  هسوسو  ببس  هب  هکلب 

زج شنارای  قیرطب و  یلو  دنتـشادن ،] ار  دوخ  هیدف  تخادرپ  ناوت  يرایـسب   ] دوب شیوخ  هیدـف  ندرک  مهارف  يارب  شالت  رد  سکره 
ار دوخ  هیدف  رانید  هد  اهنت  قیرطب  هک  دندید  ناناملسم  یتقو  .دندیشیدنا  یمن  دوخ  هب 

صص 237 و 255. ج 5 ، يریش ، یلع  رگشهوژپ : خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
ص 544. ج 2 ، نامیسنار ، نویتسا  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2
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درک و اهر  ار  رهـش  اهب ، نارگ  ياه  فرظ  شرف و  زا  رپ  ياه  يراگ  اه و  شکراب  شیپاشیپ  رز ، میـس و  زا  ینارگ  راب  اـب  تخادرپ و 
(1) .دندش یم  دازآ  نایحیسم  زا  رفن  نارازه  داد ، یم  جرخ  هب  تواخس  رت  شیب  یکدنا  اسیلک  رگا  .دندش  هدز  تفگش  تفر ،

دیشخب و ار  یبیلص  ناریـسا  زا  يرایـسب  يا  هناهب  ره  هب  لاح ، نیا  اب  درک ، یم  لمع  دادرارق  ساسا  رب  هک  نیا  دوجو  اب  نیدلا  حالص 
شـشخب هتفر و  يو  دزن  هب  دوب ، هدـش  تخادرپ  نانآ  هیدـف  هک  ینانز  هاـگ  .درک  اـهر  لداـعلا  شردارب ، تساوخرد  هب  ار  رفن  نارازه 

.دیشخب یم  ار  نانآ  زین  وا  دنتساوخ و  یم  وا  زا  ار  ناشناردارب  رهوش و 

(2) .دز رس  بیلص  ناحتاف  نیتسخن  زا  هک  دوب  ییاه  یمدرمان  لباقم  هطقن  تسرد  درم  نیا  يزوسلد  ینابرهم و 

تخس دروخرب  نانآ  اب  دیاب  دندوب و  رگزواجت  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دوب ؛ نایحیـسم  زا  رت  شیب  رایـسب  ناناملـسم  شـشخب  تشذگ و 
روتسد هن  دندنکفا و  شتآ  هب  ار  یسک  هن  ناناملـسم  یلو  دنتفرگ ، یم  ماقتنا  اه  یبیلـص  ياه  يزیر  نوخ  زا  دندرک و  یم  يا  هناریگ 

.دنداد ماع  لتق 

ص 545. ج 2 ، نامیسنار ، نویتسا  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
صص ج 10 ، لماکلا ، کن : سدقملا  تیب  حتف  یگنوگچ  هرابرد  ص 545 ؛. ج 2 ، نامیسنار ، نویتسا  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2

ص 134. هیناطلسلا ، رداونلا  36 ؛  _ 33
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یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  موس : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  موس : لصف 

، نیطسلف هب  اه  یبیلص  مجاهت  نیمود  تلع  .دوب  ینیب  شیپ  لباق  يرگید  یبیلص  گنج  يریگ  لکـش  داد ، يور  هیروس  رد  هچ  نآ  اب 
همه زا  رایـسب و  ياه  هعلق  اهرهـش و  هکلب  رهـش ، کی  هن  هک  نونکا  .دوب  اسدا )  ) اهّرلا يریگ  سپزاب  گنج و  رد  ناناملـسم  يزوریپ 

.دومن یم  يداع  ناییاپورا  هدرتسگ  مجاهت  نیموس  زاغآ  دوب ، هدش  هتفرگ  سپزاب  اه  یبیلص  زا  سدقملا  تیب  رت ، مهم 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

نایحیسم تسناوت  یم  ربخ  نیا  .دوب  راوگان  رایـسب  اه  یبرغ  رت  شیب  اسیلک و  يارب  ناناملـسم ، يوس  زا  سدقملا  تیب  يریگ  سپزاب 
، دسرب ییاپورا  ياه  ماقم  هب  یمسر  روط  هب  ربخ  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  .دنازیگنارب  ناناملسم  هیلع  ار  ییاپورا  نابلط  تصرف  بصعتم و 

.دوب هدیسر  برغ  هب  گنج ، زا  نایرارف  دننام  نوگانوگ  ياه  هار  زا 

میقم نایبیلص  نتفرگ  تأرج  هب  هیکاطنا ، دننام  نیشن  یبیلص  ياه  نیمزرس  زا  رگید  یخرب  روص و  فرصت  رد  نیدلا  حالـص  یماکان 
هک روص  یلاها  .دنزودب  عمط  مشچ  هتفر  تسد  زا  ياه  نیمزرـس  يریگ  سپزاب  هب  ات  دیماجنا  ییاپورا  نایحیـسم  يراودـیما  ایـسآ و 

راداو هرصاحم  كرت  هب  ار  نانآ  هدرک و  هتسخ  ار  ناملسم  ناگدننک  هرصاحم  يراشفاپ ، یگداتسیا و  اه  تدم  زا  سپ 
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ناگدنامزاب نآ ، اب  نامز  مه  .دنداتسرف  ییاپورا  ناهاشداپ  پاپ و  دزن  هب  نتساوخ ، يرای  يارب  ار  رهـش  مظعا  فقـسا  دندوب ، هتخاس 
.دندیناسر اپورا  رسارس  رد  دوخ  ناراطق  مه  هب  ار  ناشراگزور  راوگان  ياهربخ  ییاه ، همان  رد  زین  یماظن  ياه  هقرف 

زا یبیلـص  ياه  گـنج  مود  هلحرم  رد  ار  ناشنایرکـشل  یماـکان  دوخ  هک  اـپورا  ناـمدرم  ناـهاشداپ و  دـیدج  لـسن  رگید ، يوس  زا 
.دش دنهاوخ  دنمتورث  ایـسآ  یمامت  حتف  اب  تفرگ و  دنهاوخ  رگید  يا  هجیتن  راب  نیا  نانآ ، دندرک  یم  نامگ  دندوب ، هدـیدن  کیدزن 

فقـسا رـس  هب  پلآ ، لامـش  رد  یبیلـص  گنج  هظعوم  .دـننک  قیوشت  گـنج  هب  ار  اـپورا  رـسارس  مدرم  اـت  تشاد  او  ار  یخرب  پاـپ 
تراهم یـسایس  روما  رد  هک  دـش  راذـگاو  نیـسرتسیس  بهار  کی  پاپ و  هدـنیامن  ییونابلآ ، يرناه  لانیدراک  يروص و  سویـسوژ 

.تشاد يدایز 

متشه روگ  هرگ  پاپ  شنیشناج ، .تشذگرد  دنکب ، يراک  هک  نآ  زا  شیپ  يو  یلو  دیـسر ، موس  نابروا  پاپ  هب  تسخن  اهربخ  نیا 
داد روتسد  وا  .درک  یم  قیوشت  یبیلص  گنج  رد  تکرش  هب  ار  نایحیسم  يو  .دروآ  مهارف  ار  موس  یبیلص  گنج  ياه  هنیمز  هک  دوب 
يو دور ، راک  هب  ناناملـسم  اب  هزرابم  رد  یحیـسم ، ياهورین  ناوت  مامت  هک  نآ  يارب  .دـنناوخب  اعد  مه  اـب  همه  دـنریگب و  هزور  همه 

سدـقملا تیب  یتقو  ات  دـندرک  رذـن  مدرم  نتخیگنارب  يارب  اه  لانیدراک  .درک  مارح  رگیدـکی  اب  ار  یبرغ  نامکاح  ناهاش و  گـنج 
دنوشن راوس  بسا  رب  رگید  نامز ، نآ  ات  دنتفرگ  میمصت  نانآ  .دننک  یگدنز  نارذگ  هقدص  زا  اهنت  دتفیب ، نایحیسم  تسد  هب  هرابود 

.دنیامیپب ار  ییاپورا  ياهروشک  تسد ، رد  بیلص  هدایپ و  ياپ  اب  و 

تشذگ رد  يو  هک  دوب  هتشذگن  متشه  روگ  هرگ  یپاپ  هرود  زاغآ  زا  هام  ود 
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لاح و هتشذگ و  ناهانگ  یبیلـص ، مود  لوا و  ياه  گنج  نامز  رد  نیـشیپ ، ياه  پاپ  دننام  وا  .تسـشن  يو  ياج  هب  موس  ناملک  و 
ناناملسم هیلع  ار  مدرم  دنتشگ و  یم  اپورا  ياهرهـش  رد  وا  ناظعاو  دیـشخب و  ار  یبیلـص  گنج  رد  هدننک  تکرـش  نایحیـسم  هدنیآ 

یسیع ترضح  هاگمارآ  هب  ار  ناملـسم  نایهاپـس  تناها  یتمرح و  یب  اه  نآ  رد  دندیـشک و  یم  ییاه  یـشاقن  اه  نآ  .دندناروش  یم 
کتک لاح  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اه ، نآ  رد  هک  دنداد  یم  ناشن  مدرم  هب  ییاه  یـشاقن  ای  دنداد  یم  شیامن 

تاساسحا دندیشوک  یم  ایـسآ ، نایحیـسم  ياه  جنر  درد و  زا  ییاه  ناتـساد  نتفگ  اب  نانآ  .دوب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ندز 
(1) .دننازیگنارب ناناملسم  هیلع  ار  اپورا  نایحیسم 

.دسرب دوخ  ییایند  فده  هب  ات  دیـشوک  یم  اه ، ندز  تمهت  يزادرپ و  غورد  اب  اسیلک  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  اهراتفر  هنوگ  نیا 
نامدرم اسیلک ، نابابرا  .دندیشوک  یم  دوخ  يدام  ياه  هتساوخ  تهج  رد  ناناملسم ، مالسا و  زا  نیغورد  يا  هرهچ  شیامن  اب  اه  نآ 

هک ییاه  تایلام  دـنزادرپب ؛ نامکاح  اسیلک و  هب  يرت  شیب  تایلام  ناـنآ  هک  دـنتخیگنا  یمرب  يور  نآ  زا  رت  شیب  ار  رازاـب  هچوک و 
.دوب هدش  ربارب  نیدنچ  نوگانوگ و  حیسم ، نییآ  يارب  گنج  هناهب  هب  نونکا 

ار قرش  حتف  يوزرآ  دندوب ، هدرب  دای  زا  یبیلـص  مود  گنج  رد  ار  ناشناگتـشذگ  یماکان  تسکـش و  هک  هسنارف  ناملآ و  ناهاشداپ 
هک ناتسلگنا  هسنارف و  ناهاشداپ  نینچ  مه  .دنتسناد  یم  وزرآ  نیا  ندرک  یلمع  يارب  یتصرف  ار  پاپ  نامرف  دندنارورپ و  یم  رس  رد 

ندروآ تسد  هب  يارب  یتصرف  ار  یبیلص  ياه  گنج  رد  تکرش  دندوب ، ریگرد  یفالتخا ، ياه  نیمز  رس  رب  اه  تدم 

یبیلـص ياه  گنج  15 ؛ صص 7 _  ج 3 ، نامیـسنار ، یبیلـص  ياه  گنج  خـیرات  335 ؛ صـص 333 _  یبویا ، نیدلا  حالـص  - 1
.162 صص 159 _  ریام ،) دراهربا  سناه  )
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.دنتشادنپ یم  مدرم  اسیلک و  هاگتسد  دزن  رت  شیب  تیبوبحم 

ار ناملآ  ایلاتیا و  یـسایس  یماظن و  ینید ، ناگرزب  داد و  لیکـشت  یعمجم  سنایام  رهـش  رد  ناملآ ، روتارپما  سوراـبراب ، کـیردرف 
تکرـش زین  ناملآ  روتارپما  دوخ  دوب ، هدش  لیکـشت  روص  رهـش  گرزب  فقـسا  تساوخ  هب  هک  عمجم  نیا  رد  .دـناوخ  ارف  اج  نادـب 

رگید یبیلــص  گـنج  کـی  رد  تکرــش  يارب  ار  ناـنآ  درک و  داریا  نارــضاح  يارب  یناـجیهرپ  ینارنخــس  روـص  فقــسا  .تـشاد 
زا .دننک  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  هک  تساوخ  نارضاح  زا  تفرگ و  روص  فقـسا  تسد  زا  ار  بیلـص  روتارپما ، دوخ  .تخیگنارب 
مه درگ  يدـنامرون  رد  زین  ناتـسلگنا  هاشداپ  لدریـش ، دراـچیر  هب  فورعم  دراـچیر  هسنارف و  هاـشداپ  تسوگآ ، پیلیف  رگید ، يوس 
زا دننک و  يراکادف  سدقملا ، تیب  ییاهر  يارب  هک  دندروخ  دنگوس  دـندرک و  حلـص  رگیدـکی  اب  بیلـص  مچرپ  ریز  نانآ  .دـندمآ 

ندش هدامآ  روتـسد  حلـسم  ياهورین  نایماظن و  هب  دش و  صخـشم  تکرح  نامز  هسلج ، نامه  رد  .دـنزرون  غیرد  یـششوک  هنوگره 
(1) .دش غالبا 

یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  زاغآ 

یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  زاغآ 

زابرس رازه  دص  کی  اب  ناملآ  روتارپما  کیردرف ، .دندوب  ناناملسم  ورملق  هب  یبیلص  ياه  گنج  زا  هرود  نیا  هدننک  زاغآ  اه  ناملآ 
هب نوبسیتار  زا  ق ) لوالا 585 ه .  عیبر   23  ) .م لاس 1189  هم  هام  رد 11  يو  .دش  راپسهر  قرـش  يوس  هب  یماظن  بصنم  بحاص  و 

زا وا  .دندرک  یم  یهارمه  ار  شیوخ  هلاس  ردپ 65  ییایباوس ، کیردرف  نوچ  مه  روتارپما  نارسپ  یتح  .دمآ  رد  تکرح 

.341 صص 336 _  یبویا ، نیدلا  حالص  163 ؛ صص 162 _  ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
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اب دروخرب  رد  هینطنطـسق  تقو  روتارپما  سولجنآ ، كازیا  .دـش  دراو  سنازیب  ورملق  هب  تشذـگ و  راـغلب  والـسگوی و  ياـه  نیمزرس 
ماجنا نانآ  اب  اه ، یبیلـص  ياه  یـشکرکشل  مود  لوا و  ياه  هرود  رد  سنازیب  نیـشیپ  ناروتارپما  هک  درک  ار  يراک  نامه  اه  ناـملآ 

مه .دننک  يریگولج  یبیلص  ياهورین  روبع  زا  هک  داد  روتسد  دوخ  شترا  هب  درک و  فیقوت  ار  ناملآ  روتارپما  رکـشل  وا  .دندوب  هداد 
.تخاس هاگآ  ناملآ  هاپس  تیعضو  زا  ار  وا  داتسرف و  نیدلا  حالص  دزن  ار  یکیپ  يو  نینچ 

ار شنایهاپس  زاین  هار ، نی  زا ا  درک و  تراغ  ار  دوخ  ریسم  ياه  يدابآ  اهرهـش و  دش ، هاگآ  كازیا  درکلمع  زا  ناملآ  روتارپما  یتقو 
يو 150 .دنک  يراکمه  ناملآ  روتارپما  اب  دش  روبجم  تفای ، یهاگآ  ناملآ  نایهاپس  راتفر  زا  كازیا  هک  یماگنه  .تخاس  هدروآرب 

تمـس هب  ریغـص  يایـسآ  رد  دنتـشذگ و  لنادراد  زا  نانآ  .دننک  روبع  ایـسآ  تمـس  هب  ات  داد  رارق  اه  ناملآ  رایتخا  رد  قیاق  یتشک و 
.دـمآرد کیردرف  فرـصت  هب  هینوق  هجیتن ، رد  دـندروخ و  تسکـش  اه  ناملآ  اب  دربن  رد  یقوجلـس  نایهاپـس  .دـندرک  تکرح  هینوق 

لحاس رد  دـنداتفا و  هار  هب  هیکاطنا  يوس  هب  اج  نآ  زا  .دـندش  دراو  ناتـسنمرا  كاـخ  هب  سوروت ، ياـه  هوک  تمـس  زا  ناـنآ  سپس 
، وا گرم  اب  .دـش  قرغ  هناخدور  رد  یلو  دـش ، هناخدور  دراو  تفاظن  وش و  تسـش و  يارب  کیردرف  .دـندز  ودرا  وس  هرق  هناـخدور 

کمک هب  اهدـعب  هک  دـنتفر  هیکاطنا  هب  رگید  شخب  دنتـشگزاب و  ناملآ  هب  هاپـس  زا  یـشخب  .دـنام  هجیتن  یب  اـه  ناـملآ  یـشکرکشل 
.دندش هتشک  يرامیب  ای  ناناملسم  هلمح  هجیتن  رد  زین  يرایسب  ياه  ناملآ   (1) .دنتفاتش اکع  رهش  ناگدش  هرصاحم 

.22 صص 17 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  ص 70 ؛ ج 10 ، لماکلا ، - 1
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ياه گنج  مود  هلحرم  رد  دارنک  یشکرکشل  رد  کیردرف  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندوب و  هدید  شزومآ  مظنم و  رایسب  ناملآ  نایهاپس 
ماجرف نیا  اب  .دروآ  تسد  هب  یبوخ  هجیتن  دیـشوک  یم  دوب ، هتخومآ  رایـسب  ياه  هبرجت  اه ، گـنج  نآ  زا  تشاد و  تکرـش  یبیلص 

هب اه  ناملآ  زا  سپ  هک  دندش  راودیما  هسنارف  ناتسلگنا و  نایهاپس  هب  اهنت  هیروس  نایبیلـص  دش ، اه  ناملآ  ریگ  نابیرگ  هک  كرابمان 
.دندوب هدش  راپسهر  ایسآ 

رد یـسرام  داژن  زا  دوخ  هاپـس  اب  زین  ناتـسلگنا  هاشداپ  لدریـش ، دراچیر  نژ و  داژن  زا  شنایهاپـس  اب  هسنارف  هاـشداپ  تسوگآ ، پیلیف 
نآ زا  ییاه  نیمز  نتفرگ  تسد  هب  يارب  لیسیس  هاشداپ  ناتسلگنا و  هاشداپ  نایم  یلو  دنتسویپ ، مه  هب  لیسیس  هریزج  رد  انیسیم  ردنب 

تمـس هب  اه  یـسیلگنا  زا  رتدوز  شنایهاپـس  اب  دوبن ، ریثأت  یب  گنج  نیا  نتخیگنارب  رد  هک  هسنارف  هاشداپ  .تفرگ  رد  گنج  هقطنم ،
.دش راپسهر  ایسآ 

یسیلگنا هک  نآ  لاح  دنداتفا ، هار  هب  انیـسیم  زا  .م ) سرام 1191   30  ) ق لوالا 587 ه .  عیبر  مود  رد  شنایهاپـس  تسوگآ و  پیلیف 
اکع رهش  نامز ، نیا  رد  .دندرک  تکرح  یمالسا  ياهورملق  يوس  هب  انیسیم  زا  لیروآ ) مهد   ) لاس نامه  لوالا  عیبر  مهدزیس  رد  اه 

نیرخآ زا  هک  هرـصاحم  نیا  .تشاد  رارق  هرـصاحم  رد  دوب ، هدرک  دازآ  ار  وا  یگزات  هب  نیدـلا  حالـص  هک  ناینیزولود  یگ  يوس  زا 
هب قیاق  یتشک و  اب  مه  نیدلا  حالص  هتبلا  .دروآ  یم  دراو  رهش  ناناملسم  رب  یتخـس  راشف  دوب ، هدش  زاغآ  ق   . بجر 585 ه ياهزور 

ببس یگنج  هقطنم  ندوب  دودحم  .دوب  هداد  رارق  هرصاحم  رد  ار  ناگدننک  هرـصاحم  رگید ، يوس  زا  دناسر و  یم  کمک  ناناملـسم 
اهنت دوب ، يا  هریزج  دننام  هک  رهش  نیا  اریز  دننکشب ؛ ار  هرصاحم  دنناوتن  نیدلا  حالص  نایهاپس  هک  دوب  هدش 

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:78

یم رهـش  راوید  تشپ  اکع ، ناگداپ  ناعفادم  .دیـشک  لوط  هب  لاس  ود  رهـش  هرـصاحم  .تشاد  یکـشخ  يوس  هب  کیراب  هار  کی  زا 
.دندیگنج یم  نیدلا  حالص  هاپس  اب  ناشرس  تشپ  رد  مه  رهش و  مدرم  اب  مه  دوخ ، ياهرگنس  تشپ  اه  یبیلص  دندیگنج و 

لمحت لباق  اه  یسیلگنا  دورو  نامز  ات  یتخـس  نیا  یلو  درک ، رت  تخـس  ناناملـسم  رب  ار  راک  اکع ، دربن  نادیم  هب  اه  يوسنارف  دورو 
.تشاد دوجو  يریگرد  فرط  ود  نایم  ربارب  يا  هنزاوم  اریز  دوب ؛

قدـنخ دوجو  نینچ  مه  .دـنریگب  رـس  زا  ار  دوخ  رایع  مامت  گنج  ات  دـندوب  اه  یـسیلگنا  دورو  راظتنا  رد  اـه  يوسنارف  تسا  ینتفگ 
اه یـسیلگنا  سپـس  اـه و  يوسنارف  ندـمآ  اـب  .درک  یم  يریگولج  يوـسنارف  ياـه  بوـک  هعلق  روـبع  زا  رهـش ، درگادرگ  رب  یقیمع 

نیدلا حالص  .دندوب  نمـشد  شتآ  ریز  وس  ره  زا  ناگدش  هرـصاحم  ور ، نیا  زا  .دش  لیمکت  زین  ایرد  تمـس  زا  اکع  رهـش  هرـصاحم 
رد ار  نایبیلص  ياه  یتشک  تسناوت  یمن  يو  نینچ  مه  .دناسرب  هحلسا  هقوذآ و  ناگدش  هرـصاحم  هب  ایرد  تمـس  زا  تسناوتن  رگید 

.دهد رارق  راشف  ریز  اکع  لحاس 

حالـص تفرگ ، یم  تدـش  نانآ  هلمح  هک  رابره  یلو  دـنریگ ، تسد  هب  ار  رهـش  هبناج  همه  راشف  اب  اـت  دندیـشوک  اـهراب  اـه  یبیلص 
رهـش نانکاس  ناگداپ و  بیترت ، نیا  هب  .درک  یم  بلج  ناناملـسم  هاپـس  هب  ار  نانآ  هجوت  تخات و  یم  اه  نآ  هب  رـس  تشپ  زا  نیدـلا 

اریز درک ؛ ربارب  نیدنچ  ار  اه  یبیلص  ناوت  ناگدننک ، هرـصاحم  عمج  هب  اه  یـسیلگنا  دورو  .دنوش  هدوسآ  یتدم  يارب  دنتـسناوت  یم 
.دناسرب رهـش  راوید  یکیدزن  هب  هداد و  روبع  قدنخ  زا  ار  بوک  هعلق  ياه  هبارا  تسناوت  وا  .دوب  ریبدـت  اب  ریلد و  يرواگنج  دراچیر ،

.تفرگ شتآ  ریز  هب  ار  رهش  تدش  هب  ایرد  تمس  زا  دوخ  ياه  یتشک  اب  رگید ، يوس  زا 

.دننکب يراک  دنتسناوت  یمن  ناناملسم  یطیارش ، نینچ  رد  هک  تسا  نشور 
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ياهورین ای  درادرب  هرـصاحم  زا  تسد  هدـش و  هتـسخ  نمـشد  دـیاش  ات  دـننک  رت  ینالوط  ار  هرـصاحم  نامز  دنتـسناوت  یم  اهنت  اه  نآ 
ناگدـش هرـصاحم  نوزفازور ، یطحق  اه و  یبیلـص  راشف  رثا  رب  هکلب  دـشن ، نینچ  یلو  دـسرب ؛ یمالـسا  ياـهورملق  رگید  زا  یکمک 

.دنتفر اه  یبیلص  هاگودرا  هب  حلص  هرابرد  وگ  تفگ و  يارب  ور ، نیا  زا  .دنداد  تسد  زا  ار  تمواقم  ناوت  دندش و  هتسخ 

ماجنارـس .دوب  هجیتـن  یب  یلو  تفگ ، نخـس  تشاد ، هدـهع  رب  ار  اـهورین  لـک  یهدـنامرف  هک  تسوگآ  پیلیف  اـه ، یبیلـص  يوس  زا 
هدهاعم .دنک  وگ  تفگ و  رهش  نانکاس  اب  رهش ، ریخست  طیارش  هنیمز  رد  ات  دنداتـسرف  رهـش  هب  ار  دارنوک  مان  هب  یـصخش  اه ، یبیلص 

نیا ات  دندش  یم  ینادنز  رهش  رد  هام  ود  تدم  هب  اج  نآ  نانکاس  دش و  یم  اه  یبیلـص  میلـست  رهـش  نآ ، ساسا  رب  هک  دش  اضما  يا 
ق رخالا 587 ه .  يدامج  رد 17  بیترت ، نیدب  .دنک  تخادرپ  دوب ، هدش  نییعت  رانید  رازه  دص  هک  ار  نانآ  هیدف  نیدـلا  حالـص  هک 

.دنام هجیتن  یب  رهش ، يرادیاپ  يارب  شالت  لاس  ود  درک و  طوقس  رهش 

نآ زا  شیپ  دندرک و  ینادنز  ریگتسد و  ار  نادرم  رهش ، هب  دورو  اب  دندوب ، هتسب  رهش  نانکاس  اب  هک  يا  هدهاعم  فالخ  رب  اه  یبیلص 
نیا .دنتـشک  يراوگان  زرط  هب  ار  ناملـسم  ناریـسا  زا  نت  دصـشش  رازهود و  اه  یـسیلگنا  دراچیر و  دـیآ ، رـس  هب  ههامود  تلهم  هک 

(1) .دوب اه  یبیلص  يرگ  یشحو  ياهدومن  زا  رگید  یکی  ارجام 

یم يدنچ  ياه  لیلد  پیلیف  تشگزاب  .تشگزاب  هسنارف  هب  تسوگآ  پیلیف  اه ، یبیلـص  تسد  هب  اکع  رهـش  ریخـست  زا  سپ  یکدـنا 
: دشاب هتشاد  دناوت 

 _ صص 154 هیناطلسلا ، رداونلا  72 ؛ صص 71 _  ج 10 ، لماکلا ، 49 ؛ صص 47 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
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؛ داد یمن  یتیمها  نادنچ  پیلیف  روضح  هب  وا  اریز  دوب ؛ راوشد  پیلیف  يارب  یبیلص  هاپس  رد  لدریش  دراچیر  دوجو   _ 1

.دریگ تسد  رد  یناسآ  هب  ار  ییاپورا  ياهورملق  ات  دوب  یبوخ  تصرف  پیلیف  يارب  ایسآ  رد  دراچیر  روضح   _ 2

رازهدـص اب  دراچیر  یتدـم  زا  سپ  .تفر  هسنارف  هب  دوخ  تشاذـگ و  ایـسآ  رد  ار  يوسنارف  زابرـس  رفن  رازه  هد  اـهنت  يو  ور ، نیا  زا 
هب هاگ  نآ  افیح و  هب  دوخ ، تکرح  ریـسم  رد  وا  .دش  جراخ  اکع  زا  سدـقملا  تیب  ماجنارـس  هیروس و  قطانم  رگید  حـتف  يارب  ورین ،

هتسویپ دش و  یمن  میلست  مه  یناسآ  هب  لاح ، نیا  اب  .دید  یمن  دوخ  رد  ار  دراچیر  نداد  تسکش  ناوت  نیدلا  حالص  .دیسر  هیراسیق 
هب زین  ار  نالقسع  افای ، زا  سپ  دراچیر  .درک  یم  دراو  یبیلص  هاپس  رب  ییاه  هبرض  بسانم  ياه  تصرف  رد  دراچیر ، رکـشل  بیقعت  اب 

شیپ نیدلا  حالص  هکلب  دوبن ، اه  یبیلص  یماظن  يدنمورین  ببس  هب  اهنت  اهرهش ، نیا  ناسآ  فرـصت  هتبلا   (1) .دروآرد دوخ  فرصت 
یگداتسیا ناوت  دوخ  رد  هک  يو  .تشاد  یم  رب  ار  نآ  یتمیق  يایشا  درک و  یم  یلاخ  مدرم  زا  ار  اهرهش  نیا  اه ، یبیلـص  ندیـسر  زا 

.دریگ راک  هب  سدقملا  تیب  يرادهگن  يارب  ار  شیورین  یمامت  دیشوک  یم  راک  نیا  اب  دید ، یمن  ار  اهرهش  همه  رد 

یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  موس  هلحرم  ماجنارس 

ریخست زا  سپ  يو  .دشن  نینچ  یلو  دشوکب ، زین  سدقملا  تیب  ریخست  يارب  اه _  یبیلـص  هدنامرف  دراچیر _  هک  دش  یم  ینیب  شیپ 
هعلق هلمَر ، يوس  هب  دوب ، هدرک  ناریو  هنکس و  زا  یلاخ  ار  نآ  نیدلا  حالص  رت  شیپ  هک  نالقسع  ناسآ 

.336 275 و 323 _  صص 263 _  هیناطلسلا ، رداونلا  100 ؛ صص 98 _  ج 10 ، لماکلا ، - 1
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يورشیپ دعب  هب  اج  نآ  زا  دراچیر  .تشاد  رارق  سدقملا  تیب  یگنـسرف  ود  رد  رهـش  نیا  .تفر  هینولق  ماجنارـس  هبونلا و  تیب  موراد ،
تکرح هرهاق  يوس  هب  تسخن  اروش  يأر  ساـسا  رب  دـش و  لیکـشت  ییاروش  ور ، نیا  زا  .تسنادـن  زیاـج  ار  سدـقملا  تیب  يوس  هب 

هب هک  نیدلا  حالص  .دنک  فرـصت  ار  توریب  ات  تفرگ  میمـصت  دش و  فرـصنم  هرهاق  هب  نتفر  زا  دراچیر  هار ، نایم  رد  یلو  دندرک ،
دراچیر دش  ببس  نیدلا  حالـص  ریبدت  نیا  .تفرگ  ار  اج  نآ  دش و  رو  هلمح  افای  هب  وا ، نتـشادزاب  يارب  دوب ، هدرب  یپ  دراچیر  دصق 

اهنت يو  اریز  دش ؛ جراخ  اج  نآ  زا  درک و  ناریو  ار  رهش  نیدلا  حالص  افای ، هب  یبیلص  هاپس  ندیـسر  زا  شیپ  یلو  دنک ، هجوت  افای  هب 
(1) .دورب لیلحت  اه  یبیلص  يورین  درذگب و  نامز  تساوخ  یم 

سپزاب دصق  هب  اپورا ، زا  اه  یبیلص  تکرح  .تسا  سدقملا  تیب  ریخـست  هب  اه  یبیلـص  یهجوت  یب  دراد ، تیمها  اج  نیا  رد  هچ  نآ 
سدقملا تیب  هب  نایاپ  رد  دندیـشوک و  رت  تیمها  مک  ياهرهـش  هرـصاحم  رد  اه  تدم  نانآ  هک  نآ  لاح  دوب ، سدقملا  تیب  يریگ 

یبوخ هناهب  اهنت  هکلب  هدوبن ، اه  یبیلص  یلصا  هزیگنا  ایسآ  هب  یشکرکشل  رد  بهذم  لماع  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  .دندرک  هجوت 
.تسا هدوب  یمالسا  قرش  هب  یشکرکشل  هیجوت  يارب 

ندنام وا  درک و  نارگن  ار  دراچیر  ناتـسلگنا ، هاشداپ  ورملق  هب  يو  یـشکرکشل  زا  ییاهربخ  ندیـسر  اپورا و  هب  هسنارف  هاشداپ  نتفر 
یمن دوب ، ایـسآ  رد  تدم  ینالوط  يراگدنام  يانعم  هب  هک  سدقملا  تیب  هب  یـشکرکشل  رگید ، يوس  زا  .تسنادن  زیاج  ار  ایـسآ  رد 

نوچ دوش ؛ یلمع  یگداس  هب  تسناوت 

.100 صص 98 _  ج 10 ، لماکلا ، - 1
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یلمع تسناوت  یم  رایسب  ياه  هیامرس  اه و  ناج  ندرک  هنیزه  زا  سپ  اج  نآ  نتفرگ  دوب و  ناناملسم  رهش  نیرت  مهم  سدقملا ، تیب 
.دوش

دید یم  ییالاب  حطس  رد  ار  ناناملسم  یماظن  ناوت  وس ، کی  زا  .دوب  هدش  راچد  يّدج  یمگردرس  هب  ایـسآ  هب  دورو  زا  سپ  دراچیر 
يایؤر هک  دوب  هتفایرد  اکع ، رهـش  رد  ناناملـسم  یگداتـسیا  ندید  اب  رگید ، يوس  زا  .تشادن  يدـیما  ماگنهدوز  ياه  يزوریپ  هب  و 
نارگن اپورا  رد  شعفانم  ندید  بیسآ  هب  تبسن  نینچ  مه  يو  .تسا  لطاب  سدقملا  تیب  هژیو  هب  یمالسا ، ورملق  ماگنهدوز  ریخـست 
میمصت دوب ، هدرک  نوریب  رس  زا  ار  سدقملا  تیب  ریخـست  يایؤر  راچان  هب  هک  وا  .تسناد  یم  دوخ  نایز  هب  ار  ایـسآ  رد  ندنام  دوب و 

نیا زا  .دنرگنب  هدروخ  تسکش  کی  هن  حتاف و  کی  هدید  هب  ار  وا  ناییاپورا  ات  دنک  فرـصت  ار  ناناملـسم  مهم  رهـش  دنچ  ات  تفرگ 
دش و نامیشپ  زین  هار  هنایم  رد  .تشگرب  هرهاق  تمس  هب  یتدم  زا  سپ  دوب ، هدرک  تکرـش  سدقملا  تیب  دصق  هب  تسخن  هک  وا  ور ،
هک نیا  يارب  تسناد و  تقو  نارذگ  ار  ایسآ  رد  ندنام  ماجنارس  .تشگزاب  افای  هب  دش و  فرصنم  زاب  یلو  دیـشک ، رکـشل  توریب  هب 

.دنک اپ  تسد و  ییوربآ  دوخ  يارب  یحلص ، نامیپ  نتسب  اب  تفرگ  میمصت  ددرگن ، رب  یلاخ  تسد  مه  ًالماک 

هاپـس ود  ره  .تفریذپ  ار  نآ  دوب ، هدش  هتـسخ  دوجوم  عضو  همادا  زا  هک  زین  نیدـلا  حالـص  درک و  حرطم  ار  حلـص  داهنـشیپ  دراچیر 
حلص نامیپ  هرابرد  ات  درک  رومأم  ار  لداعلا  کلملا  شردارب ، نیدلا ، حالص  .دندوب  هدید  ینیگنس  ياه  تراسخ  یبیلص ، ناملـسم و 

نیدلا حالـص  یلو  دوش ، هتخانـش  یبیلـص  رهـش  کی  ناونع  هب  نیدلا  حالـص  يوس  زا  نالقـسع  تساوخ  یم  دراچیر  .دنک  هرکاذم 
هک دش  هدامآ  ق  نابعش 588 ه .  رد  همان  حلص  سیون  شیپ  ماجنارس  .تفریذپن 
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زج هب   ) نآ عباوت  اب  اکع  زین  اه و  نآ  عباوت  اب  افیح  نوسرا ، هیراسیق ، اباب ،) لدـجب  دـل ، هلمر ، زج  هب   ) نآ عباوت  اـفای و  نآ ، ساـسا  رب 
: دوب ریز  رارق  هب  دادرارق  نیا  زا  يرگید  داوم  .دندش  هتخانش  یبیلص  ورملق  وزج  هیروفص ) هرصان و 

یمالـسا و ورملق  هنایم  رد  هناریو ، تروص  هب  هدـش و  ناریو  یتسیاب  یم  دـندوب ، هتخاـس  نآ  رد  اـه  یبیلـص  هچ  نآ  نالقـسع و   _ 1
؛ دنامب یقاب  یبیلص 

؛ دوش هتخانش  ناناملسم  ورملق  زا  یشخب  دیاب  دوب ، یبیلص  ورملق  لخاد  رد  هک  هیلیعامسا  ياه  هعلق  اهرهش و   _ 2

؛ دنتشگ یمرب  دیاب  زین  ترایز  زا  سپ  دنیایب و  سدق  ترایز  هب  حالس  نودب  هک  دنتشاد  هزاجا  نایحیسم   _ 3

؛ دندرک یم  دای  دنگوس  دیاب  حلص ، دادرارق  يارجا  يارب  فرط  ود  نالوئسم  ق  نابعش 588 ه .  زور 21  رد   _ 4

.دش یم  عونمم  یگنج  هنوگره  تدم  نیا  رد  تشاد و  رابتعا  هام  تشه  لاس و  هس  ات  دادرارق  نیا   _ 5

، یناپماشود يرناه  نیدـلا و  حالـص  يوس  زا  یگدـنیامن  هب  برع  ناریما  زا  نت  دـنچ  لـضفالا و  لداـعلا و  کـلملا  نابعـش ، رد 21 
، بیترت نیدب  .دندمآ  مهدرگ  دنگوس  مسارم  يارب  اه  یبیلص  یگدنیامن  هب  یبهذم  ياه  هقرف  نارـس  زا  نت  دنچ  دراچیر و  نیـشناج 

.دش رارقرب  تدم  هاتوک  یحلص  یبیلص ، ياه  گنج  زا  هلاسدص  هرود  کی  زا  سپ 

هب دراچیر  دوخ  .دندش  راپسهر  برغ  يوس  هب  سپس  هتفر و  سدقملا  تیب  هب  ترایز  يارب  یبیلـص  نایهاپـس  حلـص ، دادرارق  زا  سپ 
هبنـشراهچ 29 زور  رد  شنایرکـشل  وا و  .تسناد  یم  ماکان  ار  دوخ  کنیا  دوب و  هدمآ  نآ  حتف  يارب  يو  اریز  تفرن ؛ سدـق  ترایز 

.دنتشگرب ناتسلگنا  هب  ایرد  هار  زا  اکع و  لحاس  زا  ق  نابعش 588 ه . 
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، هیکاطنا دننام  اهرهش  یضعب  رب  هطلس  زا  ار  نایحیسم  دنتسناوتن  ناناملسم  .دوبن  فرط  ود  زا  کی  چیه  دارم  قفو  رب  ًالماک  گنج  نیا 
زا یتح  دـنروآ و  تسد  هب  هتـشذگ  هب  تبـسن  يرت  شیب  ورملق  دنتـسناوتن  زین  اه  یبیلـص  .دـنراد  زاب  اـه  هعلق  یخرب  ...و  اـکع  روص ،

، دیآ دوجو  هب  شمارآ  زا  يا  هرود  حلـص ، دادرارق  نی  اب ا  هک  تفر  یم  راظتنا  .دندش  دیماان  زین  سدقملا  تیب  رب  هرابود  یبای  تسد 
.دوب ماود  مک  رایسب  هرود  نیا  یلو 

نیا زا  سپ  یبویا  نیدلا  حالص  .داد  يور  ایـسآ  اپورا و  رد  ییاه  ینوگرگد  شمارآ ، هرود  زاغآ  اه و  گنج  نیا  نایاپ  اب  نامز  مه 
.دش نادنز  راتفرگ  دوب ، یبیلص  ياه  گنج  موس  هلحرم  زاغآ  یساسا  یناب  هک  لدریش  دراچیر  تشذگرد و  اه  گنج 

رد زور ، دـنچ  زا  سپ  تفر و  جـح  هلفاق  زاوشیپ  هب  هتـشذگ ، ياه  لاس  نوچ  مه  ق   . رفص 589 ه هعمج 15  حبـص  رد  نیدلا  حالص 
.درب یم  هانپ  اعد  زامن و  هب  مهم  ياـه  میمـصت  نتفرگ  زا  شیپ  دوب و  دـهعتم  نمؤم و  یناـسنا  يو  .تفر  اـیند  زا  رفـص  مد 27  حبص 

زا سپ  هراومه  نیدلا  حالـص  .دینارذگ  یم  رکفت  هب  تدابع و  هب  یـصقالادجسم  رد  ار  بش  تدم  مامت  هک  دندوب  هدید  ار  وا  اهراب 
هنایفخم تفرگ و  یم  وضو  حبص ، زامن  يادا  زا  شیپ  يو  .داتسیا  یم  زاین  زار و  زامن و  هب  تفر و  یم  یـصقالادجسم  هب  حبـص  ناذا 

یم يراـی  ادـخ  زا  هراوـمه  يو  .درک  یم  هماـقا  حبـص  زاـمن  دـناوخ و  یم  ییاـهاعد  هدجـس ، لاـح  رد  نآ ، زا  سپ  .داد  یم  هقدـص 
(1) .درک یم  رارقا  هفیظو  ماجنا  رد  دوخ  یناوتان  هب  تساوخ و 

.دنا هتشون  يرایسب  ياه  هتکن  یخیرات  ياه  باتک  رد  ناملسم  ریما  نیا  یقالخا  يایاجس  هرابرد  تسا  ینتفگ 

.526 صص 525 _  یبویا ، نیدلا  حالص  - 1
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یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  مراهچ : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  مراهچ : لصف 

اب گنج  فده  اب  تسخن  زین  اه  گنج  زا  هلحرم  نیا  هتبلا  .داد  يور  نیشیپ  ياه  هرود  زا  توافتم  یبیلص  ياه  گنج  زا  هلحرم  نیا 
نیا ندناوخ  اب  .دیماجنا  نایحیسم  هیلع  نایحیسم  گنج  هب  یبیلص ، نارس  یلصا  هزیگنا  فالخ  رب  ماجنارس  یلو  دش ، زاغآ  ناناملسم 

.میبای یم  تسد  ریز  هتکن  دنچ  هب  لصف 

؛ ناناملسم اب  گنج  زا  نایحیسم  یقیقح  هزیگنا   _ 1

؛ نایحیسم يرکف  یقالخا و  تشز  ياه  هبنج   _ 2

؛ یحیسم تیناحور  پاپ و  هاگتسد  اب  اه  نآ  ینید  طابترا  نایبیلص و  ینید  يونعم و  ياه  یگتسب  لد  نازیم   _ 3

.یحیسم نایناحور  هنابیرف  ماوع  ياه  هزیگنا  اسیلک و  هنایارگ  سپاو  تسردان و  رکفت  زرط   _ 4

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  زاغآ  ياه  هنیمز 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  زاغآ  ياه  هنیمز 

عمط صرح و  هکلب  بهذم ، نید و  هن  ناناملسم ، ورملق  هب  نایبیلـص  ياه  یـشکرکشل  یلـصا  تلع  میا ، هتفگ  اهراب  هک  هنوگ  نامه 
یم نارگید  زا  شیب  ییایند  ياـه  هیامرـس  ندروآ  تسد  هب  رد  یحیـسم  ناـیناحور  پاـپ و  .دوب  اـه  نآ  نوزفازور  هتخیـسگراسفا و 

رد یبیلص  ياه  گنج  زا  سپ  هک  ییاه  ینوگرگد  .دنتفر  یم  رامـش  هب  تسد  یهت  ریقف و  نامدرم  يوگلا  هک  یلاح  رد  دندیـشوک ،
هیروس و
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زا سپ  .دـشاب  ناییاپورا  هناراـک  عمط  ياـه  هزیگنا  ندـش  هتخیگنارب  رد  يّدـج  كّرحم  تسناوت  یم  داد ، يور  یمالـسا  ياـهورملق 
هدش ببس  طیارش  نیا  روصت  .دندوب  لوغشم  رگیدکی  اب  يریگرد  هب  هدرک و  میـسقت  ار  وا  ورملق  شنانیـشناج ، یبویا ، نیدلا  حالص 
یم يور  اپورا  رد  نامز  مه  هک  ییاه  ینوگرگد  .دنتفایب  یمالسا  ياه  نیمزرس  رد  یبلط  هعسوت  رکف  هب  ناییاپورا  رگید  راب  هک  دوب 

.دروآ یم  مهارف  رگید  یبیلص  تکرح  کی  يارب  ار  یفاک  هزیگنا  زورب  هنیمز  داد ،

ياه تردـق  زا  یپاپ  ماقم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  يو  .دروآ  تسد  هب  ار  یپاپ  ماقم  ق )  . لاوش 594 ه  ) .م توا 1198  رد  موس  ناسونیا 
ياـه گـنج  رد  هک  تشاد  وزرآ  دوب ، بلط  هاـج  یـصخش  هک  يو  .دـشاب  یناـحور  هاـشداپ  یعون  پاـپ  دـیاب  تسا و  رترب  ییاـیند 
گنج رد  دوب  دقتعم  ور ، نیا  زا  .دنکن  هدنـسب  ندرک  قیوشت  یگدننک و  توعد  شقن  هب  اهنت  دـشاب و  هتـشاد  یـساسا  شقن  یبیلص ،

دنیوجب تکرـش  دیاب  اه  هیلاوش  اه و  لادوئف  هارمه  هب  مدرم  ياه  هدوت  اهنت  هکلب  دننک ، تکرـش  دیابن  ییاپورا  ناهاش  مراهچ  یبیلص 
(1) .دنوش هرادا  پاپ  رظن  ریز  لماک  روط  هب  و 

یمن بات  دوب ، هینطنطسق  نآ  زکرم  هک  قرش  رد  ار  یـسکودترا  ياسیلک  هاگتـسد  تشاد ، هک  يا  هنابلط  هاج  هیحور  اب  ناسونیا  پاپ 
تسناوت یمن  اراکشآ  یلو  تشادن ، ریشمش  روز  زج  یهار  سکودترا ، ياسیلک  ندیشک  غوی  ریز  هب  يارب  يو  ور ، نیا  زا   (2) .دروآ

درک یم  جیسب  ار  یهاپس  یبیلص ، ياه  گنج  هناهب  هب  دیاب  نیاربانب ، .دنک  رداص  داهج  روتسد  سکودترا  ياسیلک  هیلع 

ص 219. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1

ص 231. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 2
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گنج کی  ناهاوخ  ور  نآ  زا  پاپ  دایز ، لامتحا  هب  .دنک  هرسکی  مه  ار  سکودترا  ياسیلک  فیلکت  قرـش ، هب  تکرح  ریـسم  رد  ات 
(1) .دننک هضواعم  سدقملا  تیب  اب  ار  نآ  سپس  دننک و  لاغشا  ار  رصم  دنناوتب  اه  یبیلص  هک  دوب  رگید  یبیلص 

داتسرف و اپورا  ناگرزب  دزن  ییاه  همان  نایبیلص ، نیدلا و  حالص  حلص  زا  سپ  لاس  شـش  ینعی  ق ) 595 ه .   ) .م لاس 1198  رد  پاپ 
دزن یگنج  نینچ  ياه  هنیمز  تکرح ، نیا  زا  شیپ  تسا  ینتفگ  .دـناوخ  ارف  گرزب  یبیلـص  گنج  کی  رد  تکرـش  يارب  ار  اـه  نآ 

یحیسم لاجر  مدرم و  ات  دندوب  اپورا  رد  پاپ  ناگدنیامن  سورطپ  کلوف و  .دوب  هدش  مهارف  اپورا  ياه  لادوئف  اه و  تنک  زا  یضعب 
هچره يراذـگرثا  رب  هتـسارآ  ابیز و  يا  هرهچ  نتـشاد  دوب و  تسدربز  یبیطخ  کلوف  .دـننازیگنارب  یبیلـص  گنج  رد  تکرـش  هب  ار 

وا .دناشکب  یبیلص  گنج  هب  ار  یحیسم  ناریقف  دیشوک  یم  دنار ، یم  نخس  یقالخا  يانبم  رب  هک  يو  .دوب  هدوزفا  شنانخس  رت  شیب 
رب حیسم ، ياسیع  ياج  هب  دیزگرب و  يراتفر  يوگلا  ناونع  هب  ار  روجنر _  ریقف و  نتورف ، یحیسم  لوسر _  سلوپ  حیـسم ، رانک  رد 

(2)! درک دیکأت  عافد  یب  هنهرب و  بولصم ، ياسیع 

مان هب  يریپ  بهار  زین  ناـملآ  رد  .درک  یم  قیوشت  داـهج  هب  ار  اهاتـسور  مدرم  تشگ و  یم  هسنارف  رد  پاـپ ، تساوخرد  هب  کـلوف 
ات داد  اپورا  ریقف  نامدرم  هب  یتصرف  نایناحور  نیا  نانخس  .دناروش  یم  یبیلص  گنج  رد  تکرش  ناناملـسم و  هیلع  ار  مدرم  نیترام ،

: دیوگ یم  نامیسنار  .دنبای  ییاهر  دوخ  رقف  زا 

هب یبای  تسد  قوش  هکلب  یبهذم ، يافص  تریغ و  هن  نازابرس ، نیا  هزیگنا 

ص 294. هسورگ ، هنر  یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 1
ص 231. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 2
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(1) .دوب نوریب  تسوگآ  پیلیف  ناطلس  سرتسد  زا  هک  دوب  يدیدج  ياه  نیمزرس 

هدازرهاوخ يو  .تفرگ  هدـیدان  دـیابن  یبیلـص  ياه  گنج  زاغآ  يارب  ار  یناپماش  تنک  دـلابیت  یـصخش  هقالع  لماوع ، نیا  رانک  رد 
لیکـشت اب  ات  دیـشوک  یم  وا   (2) .دوب نیطـسلف  نیـشیپ  مکاـح  يرناـه ، تنک  ردارب  تسوگآ و  پیلیف  هدازردارب  لدریـش و  دراـچیر 

يارب یهاپـس  داجیا  هب  ار  نایناحور  یتح  فده ، نیا  يارب  وا  .دنک  زاغآ  ار  یبیلـص  ياه  گنج  زا  يدـیدج  هلحرم  گرزب ، یهاپس 
دوخ یهدـنامرف  هب  ار  دـلابیت  یبیلـص ، گنج  نیا  رد  ناگدـننک  تکرـش  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یم  قیوشت  یبیلـص  ياه  گنج  زاغآ 

.دندیزگرب

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  زاغآ  يارب  یبیلص  هاپس  تکرح 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  زاغآ  يارب  یبیلص  هاپس  تکرح 

یهدنامرف هب  ار  دلابیت  دنتسویپ ، یبیلص  ياه  گنج  ناراداوه  هگرج  هب  یحیسم  نابابرا  هسنارف و  فارـشا  زا  يرایـسب  هک  نآ  زا  سپ 
ساسا رب  .دنداتسرف  ایلاتیا  هب  یناگرزاب ، ردنب  کی  زا  هاپـس  روبع  يارب  يدادرارق  نتـسب  فده  اب  ار  یهورگ  اه  نآ  .دندیزگرب  دوخ 

، هداز بیجن  هلاس 4500  کی  هیذغت  ییاج و  هباج  زینو  هک  دش  رارق  دش ، هتـسب  زینو  روهمج  سیئر  ولودـنادوکیرن ، اب  هک  يدادرارق 
هتشاد یبیلص  گنج  رد  يا  هتسجرب  شقن  یگنج ، یتشک  ندرک 50  دراو  اب  دنیبب و  كرادت  ار  هدایپ  زابرس  هیلاوش و 20000   9000

.دش یم  تخادرپ  دیاب  طسق  راهچ  رد  هک  دش  نییعت  هرقن  كرام   85000 راک ، نیا  هنیزه  .دشاب 

، یبیلص نوشق  هدنامرف  دلابیت ، دنتشگزاب ، هسنارف  هب  ناگدنیامن  هک  یماگنه 

.135 صص 134 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
ص 131. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2
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نآ رد  هک  دش  لیکشت  نوسآوس  رد  نارـس  زا  یتسـشن  ق ) ناضمر 597 ه .   ) .م نئوژ 1201  خیرات  رد  ور ، نیا  زا  .دوب  هتـشذگ  رد 
کلوف تسد  زا  يرام  ياسیلک  رد  سافینوب  .دندیزگرب  دوخ  یهدنامرف  هب  ار  یتارفتنوم  سافینوب  یکرام  مان  هب  یـصخش  اه ، نوراب 
دادرارق هکس  مامت 85000  ولودناد ، .دش  زینو  دراو  پلآ  ياه  هوک  ریـسم  زا  شهاپـس  اب  يو  .تفرگ  بیلـص  پاپ ، هدنیامن  سدقم ،

یبیلـص هاپـس  هچ  نانچ  درک  داهنـشیپ  ولودناد  .دننک  تخادرپ  اج  کی  ار  نآ  همه  دنتـسناوتن  اه  نآ  یلو  تساوخ ، اج  کی  ار  هدش 
دهاوخ تصرف  اه  نآ  هب  مه  زینو  دننک ، يرای  دوب ، هدرک  فرـصت  ار  نآ  ناتـسراجم  هاشداپ  هک  اراز  ردـنب  يریگ  سپزاب  رد  ار  زینو 

.دنزادرپب ار  دوخ  نیِد  ناناملسم ، ورملق  هب  هلمح  زا  سپ  ات  داد 

ناناملـسم تسد  زا  نآ  ییاهر  سدقملا و  تیب  ریخـست  فده  اب  اه  نآ  اریز  دوب ؛ هدـشن  ینیب  شیپ  یبیلـص  هاپـس  يارب  داهنـشیپ  نیا 
یلو دوب ، تخـس  داهنـشیپ  نیا  شریذـپ  .دـنگنجب  دوخ  ناشیک  مه  اب  تسیاب  یم  اه  نآ  داهنـشیپ  نیا  اب  لاـح  .دـندوب  هدرک  تکرح 

یهاگآ اب  پاپ  .دنریذپب  ار  داهنـشیپ  نیا  ات  دش  ببـس  اه ، نآ  يراچان  زینو  هیامرـس  تورث و  ندروآ  تسد  هب  يارب  نایاپ  یب  صرح 
.تشادن یهجوت  پاپ  تفلاخم  هب  یسک  یلو  درک ، تفلاخم  نآ  اب  اه ، یبیلص  میمصت  نیا  زا 

نامدرم یگداتسیا  یتقو  رهـش ، هرـصاحم  هتفه  ود  زا  سپ  اه  نآ  .درک  تکرح  اراز  يوس  هب  زینو ، شترا  هارمه  هب  یبیلـص  ياهورین 
نامدرم ياه  ییاراد  اه  یبیلـص  .دنتفرگ  سپزاب  ق ) لوالا 599 ه .  عیبر   7  ) .م ربماون 1202  رد 24  ار  اج  نآ  تسکـش ، مهرد  رهش 

، درک ریفکت  ار  یبیلص  ناحتاف  موکحم و  ار  اه  یبیلص  راک  نیا  تسخن  پاپ  .دندرک  میسقت  اه  يزینو  اب  ار  نآ  تراغ و  ار  رهش 
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هک تساوخ  اه  نآ  زا  پاپ  .دندرک  یـضار  یبیلـص  نایهاپـس  شـشخب  هب  ار  وا  دنداتـسرف و  پاپ  دزن  هب  يا  هدـنیامن  اه  یبیلـص  یلو 
.درکن لمع  نادب  سک  چیه  یلو  دننادرگزاب ، ناش  یلصا  نابحاص  هب  ار  هدش  تراغ  ياه  ییاراد 

ناناملـسم اب  گنج  يوس  هب  راهب  لصف  رد  دـننامب و  اراز  رد  ار  ناتـسمز  هک  دـنتفرگ  میمـصت  اه  یبیلـص  ناتـسمز ، لصف  ندیـسر  اب 
هینطنطـسق رد  شردپ  هتفر  تسد  زا  تخت  جات و  یعدـم  هک  مراهچ  یـسکلآ  اراز ، رد  اه  یبیلـص  تماقا  ماگنه  رد  .دـنوش  راپـسهر 

هک داد  هدـعو  يو  لباقم ، رد  .دـننادرگ  زاـب  وا  هب  زین  ار  هینطنطـسق  تموکح  هک  تساوخ  اـه  نآ  زا  دـمآ و  یبیلـص  نارـس  دزن  دوب ،
مه .دزاس  راداو  نیتال  ياسیلک  زا  تعاـطا  هب  زین  ار  هینطنطـسق  سکودـترا  ياـسیلک  دزادرپب و  اـه  یبیلـص  هب  كراـم  رازه  تسیود 

.دندرک لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  اه  یبیلص  .دتسرفب  ناناملسم  گنج  هب  اه  یبیلص  هارمه  هب  ار  رفن  رازه  هد  هک  درک  دهعت  وا  نینچ 

تکرح هینطنطـسق  تمـس  هب  یـسکلآ  تساوخرد  هب  یبیلـص ، ناهدـنامرف  یخرب  پاپ و  ياه  تفلاخم  هب  هجوت  نودـب  یبیلـص  هاپس 
رب هک  موس  یسکلا  روتارپما  .دز  ودرا  هینطنطسق  یکیدزن  رد  ق ) لاوش 599 ه .   12  ) .م نئوژ 1203  رد 24  اه  یبیلص  ناگوان  .درک 

سپزاب يارب  ام  داد  خساپ  اه  یبیلـص  هدنامرف  سافینب ، .دش  ایوج  یـشکودرا  نیا  زا  ار  اه  نآ  فده  درک ، یم  ینارمکح  هینطنطـسق 
تفریذپن و موس  یسکلا  یلو  دراپسب ، یـسکلا  هب  ار  تموکح  هک  درک  داهنـشیپ  روتارپما  هب  وا  .میا  هدمآ  مراهچ  یـسکلا  قح  يریگ 

.دش عافد  هدامآ 

هدراو ياه  تراسخ  راب  ریز  زا  زونه  اج  نآ  شترا  .تشادن  یفاک  یگدامآ  یبیلـص  هاپـس  ربارب  رد  يدج  عافد  کی  يارب  هینطنطـسق 
نازابرس گنه  .دندوب  رودزم  نآ  نازابرس  همه  دوب و  هدرکن  تسار  رمک  لئونام  تموکح  رب 
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یفاک دزم  هک  دندوب  دامتعا  لباق  ینامز  ات  زین  اهوالـسا  دننام  نازابرـس ، زا  رگید  یخرب  .دوبن  دامتعا  لباق  یتّیعقوم  نینچ  رد  یگنرف 
.دنتشادن يا  هقالع  وا  ندنام  هب  دنتسناد ، یم  رگلاغشا  تقایل و  یب  ار  موس  یسکلا  نوچ  زین  هینطنطسق  مدرم  .دندرک  یم  تفایرد 

یگداتسیا یتخس  هب  گنج ، تسخن  ياهزور  رد  رهش  .دمآرد  اه  یبیلص  لماک  هرصاحم  هب  هینطنطسق  .داد  يور  گنج  لاح ، ره  هب 
نیـشیپ روتارپما  انیبان ، كازیا  رهـش ، مدرم  .تخیرگ  تسا ، هدـیاف  یب  يرادـیاپ  هک  درک  ساسحا  موس  یـسکلا  یتقو  یلو  درک ، یم 

ماـیپ اـه  یبیلـص  هب  سپـس  .دـندیزگرب  دوخ  يربهر  هب  هدـیناهر و  دـنب  زا  درب ، یم  رـس  هب  نادـنز  رد  هک  ار  مراـهچ ) یـسکلا  ردـپ  )
دندرکراداو ار  كازیا  اه  یبیلـص  .تسا  هدش  روتارپما  مراهچ  یـسکلا  ردـپ  نوچ  تسین ؛ يزاین  گنج  همادا  هب  رگید  هک  دنداتـسرف 

.دـندوشگ یبیلـص  نایهاپـس  يور  هب  ار  هینطنطـسق  ياـه  هزاورد  نآ ، زا  سپ  .دریذـپب  تموکح  رد  کیرـش  ناونع  هب  ار  شرـسپ  هک 
رهش یتموکح  هنازخ  رارف  ماگنه  موس  یسکلا  نوچ  یلو  دننک ، لمع  ناشیاه  هدع  هب و  هک  دنتساوخ  یـسکلا  كازیا و  زا  اه  یبیلص 

زا مدرم  یتیاضران  هب  رما  نیا  هک  تسب  رهـش  مدرم  رب  يدـیدج  ياه  تاـیلام  دـیدج  ناروتارپما  دوب ، هدرب  دوخ  اـب  هدرک و  یلاـخ  ار 
.دیماجنا هدناشن  تسد  ناروتارپما 

اهاتسور اهرهش و  دندوب و  یندمت  یب  یشحو و  ياه  ناسنا  هینطنطسق  مدرم  رظن  زا  هک  رهش  رد  یبیلص  نازابرس  هنادازآ  دمآ  تفر و 
هتفر نایمیلک  دبعم  هب  یبیلص  نازابرس  رهـش ، هب  دورو  زا  سپ  .دش  یم  مدرم  رت  شیب  هچره  یتیاضران  بجوم  دندرک ، یم  لواپچ  ار 

کیدزن هک  يا  هنوگ  هب  درک ، تیارس  مه  رهش  رگید  ياهاج  هب  شتآ  .دندیشک  شتآ  هب  تراغ ، زا  سپ  ار  نآ  و 
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مدرم هک  دش  ببـس  لماوع  نیا  .دوزفا  دـیدج  نامکاح  زا  مدرم  رت  شیب  یتیاضران  رب  زین  رما  نیا  .دزوسب  شتآ  رد  رهـش  یمامت  دوب 
، موس یسکلا  داماد  دندرک و  رانکرب  تنطلـس  زا  ار  یـسکلا  كازیا و  اه  نآ  .دننزب  یناگمه  شروش  هب  تسد  هینطنطـسق  نیگمـشخ 

.دننک تراغ  ًالماک  ار  رهش  هک  دنتفرگ  میمصت  اه  یبیلـص  ماگنه ، نیا  رد  .دندیزگرب  يروتارپما  هب  دوب ، یقیال  درف  هک  ار  الفزوروم 
تراـغ لـتق و  هب  رهـش  رد  هناـمحر  یب  زور  هس  تدـم  هب  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  رهـش  لرتـنک  .م  لیروآ 1204  رد 12  ور ، نــیا  زا 

.تفرگ رارق  یناریو  هناتسآ  رد  هینطنطسق  نوچ  یهوکش  اب  رهش  بیترت ، نیدب  .دنتخادرپ 

: دسیون یم  رهش  نیا  تمظع  هرابرد  نئودرالیو  زا  لقن  هب  تنارود  لیو 

، ناهج مامت  رد  هک  دندرک  یمن  رواب  اریز  دندش ؛ یم  هدز  تفگـش  رهـش  هب  دورو  اب  دندوب ، هدیدن  ار  هینطنطـسق  زگره  هک  ییاه  نآ 
هناهاش و ییاه  خاک  هک  دوب  راوتسا  ياه  جربو  دنلب  ياهراوید  اب  يرهش  اج  نآ  .دشاب  هینطنطـسق  يدنمتورث  یهوکـشاب و  هب  يرهش 

رواب تسناوت  یمن  دید ، یمن  مشچ  هب  ار  اه  نآ  یسک  رگا  هک  دوب  دایز  يردق  هب  اهانب  هنوگ  نیا  رامش  .تشاد  هوکـشرپ  ییاهاسیلک 
.دوب رت  شیب  ناهج  رگید  ياهرهش  همه  زا  رهش  نیا  ضرع  لوط و  .دنک 

: دسیون یم  یحیسم  نایناحور  یتح  اه و  یبیلص  هلیسو  هب  رهش  نیا  تراغ  یگنوگچ  هرابرد  شباتک  رد  ریام 

نابهار یتح  رهش ، لواپچ  رد  .دندش  دوبان  یبیلص  یشحو  نازابرس  شروی  اب  هک  تشاد  دوجو  رهش  رد  يدرف  هب  رصحنم  يرنه  راثآ 
، نانوی ياه  هنیجنگ  مامت  زا  شیب  هک  ار  يراثآ  هنیجنگ  هچ  نانچ  درک  دـیدهت  بهار  نیترام  .دنتـشاد  تکرـش  هنـالاعف  زین  یحیـسم 
یگدز و باتـش  اب  بهار  نبا  .تشک  دـهاوخ  ار  روتارکوتناپ  ياسیلک  زا  یـشیشک  دـنهدن ، وا  هب  تسا ، هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  يو 

.داتسرف اپورا  هب  یتشک  هلیسو  هب  ار  يرایسب  ياه  تمینغ  اه و  هنیجنگ  هنادنمزآ 
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یم لمع  رت  هنایـشحو  رهـش  یناریو  تراغ و  رد  دنتـشاد ، يرت  نییاـپ  ندـمت  اـه ، يزینو  هب  تبـسن  هک  اـه  يردـنالف  اـه و  يوسنارف 
یم دوبان  دـنربب ، دنتـسناوت  یمن  هک  ار  هچ  نآ  دـندرب و  یم  دوخ  اب  ار  یـشزرا  اب  زیچ  ره  دـنتخیر و  یم  اه  هناخ  هب  اـه  نآ  .دـندرک 

: دیوگ یم  نامیسنار  .دندرک 

مامت اه  یبیلـص  .دنتخادرپ  یم  فنع  هب  زواجت  بارـش و  ندیـشون  هب  هک  دندیـشک  یم  تسد  لواپچ  يرگناریو و  زا  یتقو  اهنت  نانآ 
.دندرک ناریو  ار  اهاسیلک  اهرید و  اه ، هناخ  باتک 

نییاپ هب  ار  اسیلک  یمشیربا  ياه  هدرپ  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  ناسدق  ياهرکیپ  سدقم و  ياه  باتک  ایفوص ، نس  ياسیلک  رد  نازابرس 
هبهار زا  یبیلص  نازابرـس  .دندرب  دوخ  اب  هدرک ، هعطق  هعطق  دوب ، روصم  ناسیدق  لیامـش  هب  هک  ار  بارحم  ياهزیوآ  نانآ  .دندیـشک 

.دنتـشک یم  دندید ، یم  ار  هکره  رهـش ، ياه  هاگرذگ  اه و  هچوک  رد  .دندیرد  تفع  هدرپ  اه ، هعموص  جـنک  رد  نیـشن  هشوگ  ياه 
تنـس ياسیلک  هب  دـندرک ، رطخ  ساسحا  هینطنطـسق  فارـشا  نانز  یتقو  .دـندوبر  یم  ار  مدرم  ياه  ییاراد  هدز و  شتآ  ار  اه  هناـخ 
فـص اسیلک  نامتخاس  ولج  رد  دـندوب ، هتفرگ  تسد  يور  رب  ار  اه  لیجنا  هک  یلاح  رد  اسیلک  ياه  فقـسا  .دـندش  هدـنهانپ  یفوص 

یمامت نانآ  .دـندش  اسیلک  دراو  روز  هب  هدز و  سپاو  ار  اه  لیجنا  اه  یبیلـص  یلو  دنتـساوخ ، یم  ناما  يراز  شنرک و  اـب  هدیـشک و 
ناروتارپما و ياهربق  یتح  اه  یبیلـص  .دندیـشک  شتآ  هب  ار  اسیلک  دندوبر و  ار  یتمیق  يایـشا  دـندیرب ، رـس  ار  اسیلک  هب  ناگدـنهانپ 

یتمیق يایشا  ات  دندوب  اه  یبیلص  هجنکش  راتفرگ  هتسویپ  نادنورهش  .دندیدزد  ار  اه  نآ  یتمیق  يایشا  دنتفاکش و  ار  هینطنطسق  لاجر 
.دنهدب اه  نآ  هب  ار  ناش 

تنطلس زا  ار  ردنالف  تنک  نئدوب  تراغ ، لتق و  نیا  زا  سپ  اه  یبیلص 
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، دندنار مکح  هقطنم  نیا  رب  نرق  مین  هب  کیدزن  نانآ  .دندرک  تمسق  دوخ  نایم  ار  رهـش  فارطا  ياه  نیمزرـس  رانک و  رب  هینطنطـسق 
فـالخرب یتـح  .دـندش  نیتـال  ياـسیلک  وریپ  اـج  نآ  ياـهاسیلک  هن  دـنام و  یقاـب  یبیلـص  یگنرف و  هشیمه  يارب  هقطنم  نآ  هن  یلو 

ورملق رد  پاپ  نایحیـسم  هنایـشحو  ياهدرکلمع  اب  دوب ، هدـنام  یقرـش  ياسیلک  دزن  نیتال  ياسیلک  هب  يداـمتعا  كدـنا  هک  هتـشذگ 
(1) .دنامن یقاب  قرش  نایحیسم  دزن  نیتال  نایحیسم  يارب  يرابتعا  دامتعا و  رگید  سکودترا ، نایحیسم 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  ماجنارس 

زا .دنتشادن  ییوزرآ  رگید  هینطنطسق ، اراز و  ياهرهش  نایحیسم  تراغ  اب  دندوب ، هدمآ  ناناملسم  اب  گنج  يارب  هک  یبیلص  نازابرس 
.دندش میقم  هدرک و  فرصت  هناخ  نیمز و  دوخ  يارب  هینطنطسق  رد  اه  نآ  زا  يرایسب  ور ، نیا 

هب یبیلص  نایوج  گنج  یماکان  هک  درک  تیوقت  ار  روصت  نیا  یبیلص  ياه  گنج  رد  اه  یبیلص  نیـشیپ  ياه  یماکان  دادیور و  نیا 
هک دننک  دازآ  ار  سدقملا  تیب  دـنناوت  یم  یناسک  اهنت  هک  دـندش  دـقتعم  یخرب  ور ، نیا  زا  .تسا  هدوب  اه  نآ  ندوب  راک  هانگ  لیلد 

ناکدوک جیـسب  هک  دندش  ادیپ  ینایعدـم  اپورا ، رد  روصت  نیا  نتفای  شرتسگ  اب  .دنتـسین  ناکدوک  زج  اه  نآ  دنـشاب و  كاپ  هانگ  زا 
.دندش راتساوخ  سدقملا  تیب  يزاسدازآ  يارب  ار  ییاپورا 

هار هب  ایلاتیا  تمس  هب  الوکین  مان  هب  یکدوک  يربهر  هب  اپورا  ناکدوک 

229؛ صص 219 _  ریام ، دراهربا  سناه  یبیلـص  ياه  گنج  158 ؛ صص 132 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلـص  ياه  گنج  خیرات  - 1
، یمالسا بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  يرهاط ، مساقلاوبا  نادرگرب : تنارود ، لیو  مود ،) شخب   ) نامیا رصع  ندمت ، خیرات 

.809 صص 808 _ 
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ات دنک  جیسب  ار  ناکدوک  ات  هداد  روتسد  وا  هب  هک  تسا  هدید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  دوب  هدش  یعدم  يو  .دنداتفا 
هوک زا  هک  دندوب  هسنارف  زا  اه  نآ  رت  شیب  .دنتـسویپ  اه  نآ  هب  هتخیرگ و  اه  هناخ  زا  كدوک  نارازه  .دنزاس  دازآ  ار  سدـقملا  تیب 

ناشیاه هناخ  هب  ات  درک  قیوشت  ار  نانآ  زین  پاپ  .دندرک  یم  هرخسم  ار  نانآ  همه ، اج  نآ  رد  .دندیـسر  اونژ  هب  هتـشذگ و  پلآ  ياه 
نطو هب  یخرب  .دنتفر  نایم  زا  هدنرد  ناروناج  هلمح  يرامیب و  یگنسرگ و  رثا  رد  تکرح  ریسم  رد  ناکدوک  زا  يرایـسب  .دندرگزاب 
تفه راوس  ناکدوک  یبیلـص ، ياه  گنج  زا  رگید  يا  هلحرم  رد  .دـندنام  یقاب  ایلاتیا  ياهرهـش  رد  رگید ، یخرب  دنتـشگزاب و  دوخ 

جنپ .دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  اه  نآ  نانیـشنرس  یمامت  دـش و  قرغ  یتشک  ود  اه  نآ  نایم  زا  .دـنورب  ایـسآ  هب  ات  دـندش  یتشک 
(1) .دنتخورف هدرب  نارجات  هب  ار  هراچیب  ناکدوک  اه ، یتشک  نابحاص  اج  نآ  رد  .دنتفر  اقیرفآ  لامش  رصم و  هب  رگید  یتشک 

بیلـص اب  بیلـص  گنج  هب  لاله ، هیلع  بیلـص  گـنج  دـش و  هتـسب  زین  یبیلـص  گـنج  زا  هلحرم  نیمراـهچ  هدـنورپ  بیترت ، نیدـب 
يارب يا  هناهب  زج  ...و ، سدـقملا  تیب  نید و  حیـسم ، بیلـص ، نوچ  یـسدقم  میهافم  دـش  هتفگ  اهراب  هچ  نانچ  عقاو ، رد  .دـیماجنا 
تسد دوب ، قرش  رد  هک  یتورث  هافر و  هب  دنتـساوخ  یم  هناهب  نیا  هب  نانآ  .تسا  هدوبن  اه  یبیلـص  ییایند  يدام و  ياهزاین  ندروآرب 

ناـیناحور ناـهاشداپ و  اـه ، لادوئف  یبلط  تصرف  زج  يزیچ  یبیلـص  ياـه  گـنج  .دـننک  ناربج  ار  دوخ  یتـسد  یهت  رقف و  دـنبای و 
هلحرم نیدنچ  رد  ار  اه  یبیلص  درکلمع  یتقو  .دوبن  یمالسا  قرش  تورث  عبانم  رب  هرطیس  يارب  یحیسم 

.812 صص 811 _  ج 4 ، ندمت ، خیرات  243 ؛ صص 242 _  ریام ، یبیلص  ياه  گنج  - 1
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هنایشحو ياه  تیانج  اریز  دوش ؛ یم  هدوزفا  ناسنا  یتفگـش  رب  مینک ، یم  یـسررب  نایحیـسم  هیلع  هاگ  یتح  ناناملـسم و  هیلع  گنج 
.تشادن یناسنا  ینالقع و  هیجوت  چیه  دوخ ، ناشیک  مه  اهداژن و  مه  هیلع  اه  نآ 

سح هب  ییوگ  خساپ  نارگید و  ياه  تورث  لواپچ  اهنت  یبیلص ، ياه  گنج  رد  ناگدننک  تکرش  فده  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب 
یـشکرکشل رگید  دـش ، هدروآرب  هینطنطـسق  رد  اهزاین  نیا  یتقو  اریز  تسا ؛ هدوب  یناسفن  یناوهـش و  ياه  شهاوخ  یبلط و  هعـسوت 

دوجو ییایـسآ  ياهرهـش  رد  دـندروآ ، تسد  هب  هینطنطـسق  رد  اـه  نآ  هک  یتورث  .تفرگن  تروـص  قرـش  هب  تدـمزارد  ینـالوط و 
نیا زا  .دش  یمن  تفای  ناناملـسم  ورملق  رد  دندروآ ، تسد  هب  ناکلاب  رد  هک  ار  يدابآ  زبسرـس و  ياه  نیمزرـس  نینچ  مه  .تشادـن 

.دندرکن ساسحا  يزاین  ناناملسم  ورملق  هب  یشکرکشل  يارب  رگید  ور ،
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یبیلص ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  مجنپ : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

زاغآ ياه  هنیمز 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیمجنپ  زاغآ  یگنوگچ 

یبیلص ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  ماجنارس 

زاغآ ياه  هنیمز 

زاغآ ياه  هنیمز 

اپورا نایحیسم  پاپ و  يوس  زا  يرگید  گنج  هنوگره  شیادیپ  زا  یبیلـص ، ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  هجیتن  هک  دش  یم  ینیب  شیپ 
گنج رد  هدـننک  تکرـش  ياـه  یبیلـص  يارب  مه  پاـپ و  يارب  مه  مراـهچ ، گـنج  هجیتن  نوچ  دـشن ؛ نینچ  یلو  دـنک ، يریگولج 

دوب هتـسناوت  زین  پاپ  دـندوب و  هدیـسر  نارگید  ياه  تورث  لواپچ  تراغ و  ینعی  دوخ ؛ یلـصا  فدـه  هب  اـه  یبیلـص  .دوب  دـنمدوس 
.دوب هدمآ  شیپ  قرش ، رد  یمالسا  ورملق  هب  زواجت  يارب  یبسانم  تصرف  نیاربانب ، .دربب  نایم  زا  ار  سکودترا  ياسیلک  لالقتسا 

قرـش فرـصت  يارب  ار  دوخ  نامرف  ریز  یحیـسم  هچراـپکی  ياـیند  اـت  دیـشوک  یم  دوب ، هاوخ  تردـق  يدرف  هک  موس  ناـسونیا  پاـپ 
هب ناوارف  ياه  تمینغ  گنج ، مراهچ  هلحرم  رد  هک  ییاـه  یبیلـص  عمط  رگید ، يوس  زا  .دـنک  راپـسهر  رـصم  هیروس و  هب  یمالـسا 
هب مراهچ  هلحرم  رد  هک  زین  ییاه  نآ  .دوب  هدـش  رت  شیب  لواپچ  تراغ و  هب  نانآ  قوش  هکلب  هدرکن ، شکورف  دـندوب ، هدروآ  تسد 

.دننزب مه  هب  يا  هیامرس  ات  دندوب  يرگید  گنج  راظتنا  رد  دنتشادن ، تکرش  یتلع  ره 

یمالسا ياهورملق  هب  اه  لوغم  هلمح  اب  یبیلص  ياه  گنج  مجنپ  هلحرم 
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لوغم هدرتسگ  شروی  نیا  هچرگا  .درک  یشکرکشل  ناریا  یقرش  ياهزرم  هب  ق ، لاس 616 ه .  رد  لوغم  ناخزیگنچ  .تسا  نامز  مه 
ندیسر اب  تدمزارد  رد  دنک و  رطخ  نآ  هجوتم  ار  ناناملسم  تسناوت  یم  یلو  دشاب ، اه  یبیلـص  دوس  هب  تسناوت  یمن  يدوز  هب  اه ،

هب تبـسن  ناناخلیا ، اه و  ناخ  هژیو  هب  اه و  لوغم  .دوش  مامت  اه  یبیلـص  عفن  هب  یمالـسا ، ياه  نیمزرـس  یبرغ  ياهزرم  هب  اـه  لوغم 
یمالـسا ياهورملق  هب  هلمح  يارب  اه  لوغم  نتخیگنارب  رد  اه  یبیلـص  ایآ  هک  نیا  .دـندوب  نارگید  زا  رت  نیب  شوخ  رایـسب  نایحیـسم 

، دمآ دوجو  هب  اه  لوغم  اب  یحیسم  ياه  تلم  اهروشک و  نایم  اهدعب  هک  یتبثم  طباور  زا  یلو  تسین ، نشور  هن ، ای  دنا  هتـشاد  تسد 
(1) .دش رت  يوق  لامتحا  نیا 

شورملق دوب  هتسناوت  نیدلا ، حالص  ردارب  لداعلا ، .دش  میسقت  شردارب  نارسپ و  نایم  يو  ورملق  یبویا ، نیدلا  حالص  گرم  زا  سپ 
ق ات 615 ه .  لاس 596  زا  وا  .دربب  ثرا  هب  ار  نیدـلا  حالـص  ورملق  زا  يروانهپ  ياـه  شخب  دـهد و  شرتسگ  رـصم  هب  هیروس  زا  ار 
، يو گرم  زا  سپ  یلو  دـنک ، رارقرب  اـه  یبیلـص  هقجالـس و  اـب  يا  هدـش  باـسح  طـباور  تسناوت  تدـم  نیا  رد  درک و  تموـکح 

نیمزرس رگید  سدقملا و  تیب  فرصت  يارب  اپورا  ایسآ و  ياه  یبیلص  عمط  نآ ، یپ  رد  .دش  میسقت  شنارسپ  نایم  یبویا  يروتارپما 
، تصرف زا  هدافتسا  اب  یقوجلس  نیدلازع  سوواکیک  ، رگید يوس  زا  .درک  نایغط  یمالسا  ياه 

زین دـندوب و  زیگنچ  نیـشناج  كویگ ، يو  رـضحم  رد  شیـشک  نت  راهچ  هتـسویپ  : » دـسیون یم  شباـتک  رد  ( Spuler  ) رلوپـشا - 1
نآاق يودرا  هب  هتسد  هتسد  هیـسور  یتح  یمالـسا و  ياهروشک  زا  نایحیـسم  ...دنـشوکب .  ناشیـشک  تیبرت  رد  هک  دوب  هداد  روتـسد 
خیرات «. ) دش رواخ  هجوتم  ون  زا  زین  نیمز  برغم  دیناود و  هشیر  دیما  نید ، نیا  هدید  متس  ناوریپ  نایم  نیمز  قرشم  رد  .دندش  هناور 

ص 205. ، 1365 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  باتفآریم ، دومحم  نادرگرب : رلوپشا ، دلوترب  ناریا ، رد  لوغم 
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هقالع اه  یبیلـص  اب  داحتا  يارب  ور ، نیا  زا  .دـهد  شرتسگ  نیرهنلا  نیب  بلح و  تمـس  هب  یلوطاـنآ  رد  ار  شورملق  تفرگ  میمـصت 
(1) .دنک هلمح  نایبویا  هب  وس  ود  زا  ات  داد  ناشن 

ياه تایلام  ندوزفا  رد  یحیـسم  ناهاش  پاپ و  عمط  هتـشذگ ، دننام  یبیلـص ، ياه  گنج  زا  هلحرم  نیا  زاغآ  لماوع  زا  رگید  یکی 
ياه تایلام  يروآدرگ  رد  هک  نیا  يارب  زین  ناهاش  اتسار ، نیا  رد  .دوب  یبیلـص  ياه  گنج  نتخادنا  هار  هب  هناهب  هب  مدرم  رب  نیگنس 
کی تساوخ  یم  پاـپ  هچ  ناـنچ  .دـنداد  يراـکمه  لوق  یبیلـص  ياـه  گـنج  زا  هلحرم  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشاد  يا  هناـهب  رت ، شیب 

ات داد  یم  رس  ار  یبیلص  ياه  گنج  راعش  ریزگان  یماظن ، یلام و  تالکشم  ببس  هب  دنک ، بوکرس  ار  یغای  هاشداپ  کی  ای  شروش 
شیپ هک  هنوگ  نامه   (2) .دروآ مهارف  ار  دوخ  یـصخش  یـشکرکشل  هنیزه  دنک و  تفایرد  رگید  ياه  تایلام  مدرم  زا  نآ ، هناهب  هب 

دوخ فده  هب  داد و  یبیلـص  ياه  گنج  راعـش  دنک ، تابثا  سکودترا  ياسیلک  رب  ار  دوخ  رادـتقا  هک  نیا  يارب  پاپ  میتفگ ، زین  رت 
.دیسر

 _ ایرام هکلم  يرـسمه  هب  هک  ینیرب  ناژ  میلـشروا ، رد  .داد  خر  ایـسآ  نیـشن  یبیلـص  ياهرهـش  رد  ییاه  ینوگرگد  تدـم ، نیا  رد 
رتخد هکلم ، گرم  زا  سپ  يو  .دید  یم  لاوز  هب  ور  ار  شا  یهاشداپ  شرسمه ، گرم  اب  دوب ، هدمآرد  میلـشروا _  یهاشداپ  ثراو 

.دیزگرب يرسمه  هب  ار  ناتسنمرا _  هاشداپ  مود _  يوئل 

رابخا کن : وا  تابسانم  اه و  گنج  یقوجلس و  سواکیک  نیدلازع  هرابرد  نینچ  مه  ص 251 ؛ ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
ص 95. روکشم ، داوجدمحم  مامتها : هب  یب ، یب  نبا  هب  روهشم  دمحم  نب  نیسح  نیدلارصان  ریما  مور ، هقجالس 

ص 248. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 2
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، دنتشاد دوخ  هدنیآ  يارب  ییاهوزرآ  هک  داماد  ردپ و  نیا  بیترت ، نیدب  .دوزفا  دوخ  ورملق  رب  زین  ار  هیکاطنا  وئل ، هک  تشذگن  يزیچ 
(1) .دننک قیوشت  ناناملسم  هیلع  یشکرکشل  هب  ار  اپورا  نایگنرف  دندیشوک  یم  دندوبن و  دونشخ  هیروس  رد  حلص  تیعضو  هب 

يارب مدرم  ندناروش  رد  دوب ، هدمآ  شیپ  یبیلص  ياه  گنج  زا  يا  هلحرم  رد  یحیـسم  ناکدوک  رـس  رب  هک  يراب  تبیـصم  ماجنارس 
رد يدج  روط  هب  زونه  وا  هک  تخاس  نئمطم  ار  پاپ  یحیـسم ، ناکدوک  يرفن  نارازه  تکرح  .دوب  رثؤم  رگید  یبیلـص  گنج  کی 

.دریگ هرهب  رگید  یگنج  ییاپرب  يارب  هریخذ  نیا  زا  دناوت  یم  زونه  تسا و  بوبحم  مدرم  نایم 

هسنارف و ناهاش  دننام  اپورا ، گرزب  ناهاشداپ  دناوتب  هک  دوب  هدرک  داجیا  پاپ  رد  ار  يراودیما  نیا  اپورا  رد  هدمآ  دوجو  هب  طیارش 
رد ناتـسلگنا  هسنارف و  تدم  ینالوط  گنج  .دـننک  يوریپ  يو  زا  مه  اه  نآ  دزیگنارب و  یبیلـص  گنج  رد  تکرـش  هب  ار  ناتـسلگنا 

نایاپ زین  مراهچ  وتا  فلو  مود و  کیردرف  نیب  ینعی  ناـملآرد ؛ یهاـشداپ  نایعدـم  گـنج  دوب و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  ق ،  . لاس 611 ه
(2) .دوب هتفای 

هیاپدـنلب ناـیناحور  همه  عمجم ، نیا  رد  .درک  اـپرب  مر  رهـش  نارتـالود  ناژ  رـصق  رد  یعمجم  پاـپ  ق ) 612 ه .   ) .م لاس 1215  رد 
هاشداپ تسوگآ  پیلیف  ناملآ ؛ روتارپما  مود  کیردرف  نایم ، نیا  رد  .دنتـشاد  تکرـش  پاپ  زا  تعاـطا  هب  سکودـترا  کـیلوتاک و 
زا دننازیگنارب ، دنت و  ینانخس  رد  پاپ  .دنتشاد  روضح  ناتسراجم  هاشداپ  مود ، هردنآ  زین  ناتسلگنا و  هاشداپ  رتاس ، ناژ  هسنارف ؛

.168 صص 162 _  نامیسنار ، نویتسا  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
.246 صص 245 _  ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 2
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ایازم و اروش  .دنهد  بیترت  ار  يرگید  یبیلـص  گنج  سدقملا ، تیب  يزاسدازآ  یبیلـص و  تلود  ییاهر  يارب  ات  تساوخ  نارـضاح 
(1) .درک بیوصت  یگدز  باتش  اب  ار  هاپس  هنیزه  ندروآ  مهارف  یگنوگچ  زین  یبیلص و  ياهورین  لمع  يدازآ 

دیدج یبیلص  گنج  رد  تکرش  هب  ار  یحیـسم  ياه  هدوت  ات  داتـسرف  ایـسآ  یبیلـص  ياهرهـش  هب  ار  یناسک  عمجم ، نیا  زا  شیپ  پاپ 
ياهرهـش نانکاس  هک  دوب  نیا  پاپ  یـسایس  راتفر  نیا  تلع  دیاش  .دنک  مهارف  اه  یبیلـص  یـشکرکشل  يارب  ار  هنیمز  دـنک و  قیوشت 

ار نانآ  دـیاب  ور ، نیا  زا  .دـندوب  حلـص  تینما و  راتـساوخ  رت  شیب  ناوارف ، يدام  ياـه  تمعن  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  ایـسآ  یبیلص 
(2) .دناروش یم  گنج  يارب 

نآ هک  دوب  نشور  ور ، نیا  زا  .دنتشادن  يا  هقالع  یبیلص  ياه  گنج  هرابود  زاغآ  هب  دندرب و  یم  رس  هب  حلص  رد  ایـسآ  ياه  یبیلص 
.تفرگ یم  تروص  نارضاح  فطاوع  نتخیگنارب  يارب  دوب و  لیلدوانبم  یب  دوب ، هتفگ  عمجم  رد  پاپ  هچ 

نیدب .دنوش  فاعم  شیوخ  ياهدهعت  یخرب  زا  یبیلص  گنج  رد  هدننک  تکرـش  ناشیـشک  هک  دش  رارق  نارتال  عمجم  رد  نینچ  مه 
يارجا رب  دیاب  اه  فقـسا  همه  .دنراد  تفایرد  ار  دوخ  ياهدمآرد  دنتـسناوت  یم  دـندش ، راپـسهر  یبیلـص  گنج  هب  یتقو  هک  ینعم 

یتح ای  ریفکت  ار  نارگید  دنتسناوت  یم  موزل  تروص  رد  اه  نآ  .دندرک  یم  تراظن  یبیلص  گنج  هب  طوبرم  ياهدهعت  قیقد 

1994 قارع ، رشن ، هعابط و  ج 4 ، هدیمحلادمحم ، ملاس  هیبیلصلا ، بورحلا  ص 175 ؛ ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
ص 202. م ،

ص 202. هیبیلصلا ، بورحلا  ص 299 ؛ هسورگ ، هنر  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2
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.درک یم  زیهجت  ار  نارگید  لاس  هس  تدم  هب  مک  تسد  دیاب  تفر ، یمن  گنج  هب  هک  يدرم  ره  .دننک  تشادزاب 

ياهزایتما یتشک ، ناگدنزاس  هب  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  قرـش  هب  گرزب  یـشکرکشل  کی  يارب  نکمم  هار  اهنت  ییایرد  هار  نوچ 
هـس یتایلام  غلبم ، نیا  تخادرپزاب  يارب  .تفریذپ  یبیلـص  گنج  يارب  ار  هرقن  دنوپ  تخادرپ 30000  پاپ  دوخ  .دـش  هداد  يا  هژیو 

برع هب  مهم  يالاک  هک  ینانآ  .دوب  اه  لاـنیدراک  دـمآرد  زا  زین  نآ  نایناحور و 101  دـمآرد  زا  نآ  هک 201  دـنتفرگ  رظن  رد  هلاس 
یگدرب هب  دننکب ، کمک  ناناملـسم  هب  هک  یناسک  دش  رارق  دندش و  دیدهت  لاوما  هرداصم  ریفکت و  هب  دـنتخورف ، یم  ناملـسم  ياه 

مامت .دش  عونمم  لاس ، تدم 4  هب  کیدزن ، قرـش  هب  یناگرزاب  زاین ، دروم  ياه  یتشک  نتـشاد  رایتخا  رد  زا  نانیمطا  يارب  .دـنیآرد 
(1) .دنتفرگ رارق  یپاپ  تیانع  وترپ  رد  تشگزاب  نامز  ات  دندش و  فاعم  تایلام  زا  اه  یبیلص 

.دـندناوخ ارف  گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  مدرم  دـنداتفا و  هار  هب  اپورا  رـسارس  رد  اسیلک  ناـغلبم  ناـیوگ و  نخـس  اروش ، نیا  زا  سپ 
اب .تسا  هدش  بکترم  هریبک  هانگ  دنک ، ینکـش  نامیپ  هاگ  نآ  دریگب و  بیلـص  سکره  هک  دـنداد  اوتف  سیراپ  هاگـشناد  نادـهتجم 

(2) .دندش هدامآ  رگید  یگنج  رد  تکرش  يارب  نایاونیب  ریقف و  نامدرم  ییاپورا و  ناهاش  اهراتفر ، نیا 

همانرب هقالع  روش و  اب  دیدج  پاپ  .تسشن  وا  ياج  هب  سویرونا  پاپ  تشذگرد و  رد 1216 م  ناسونیا  پاپ  گنج ، عورش  زا  شیپ 
ناهاشداپ هب  سویرونا  .دیـسر  دـنهاوخ  يدوز  هب  نادـهاجم  هک  داد  ربخ  اکع ، هاشداپ  ناژ ، هب  يو  .تفرگ  یپ  ار  نیـشیپ  پاپ  ياـه 

نانآ زا  يرامش  یلو  تشون ، همان  اپورا 

.248 صص 247 _  ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
.179 صص 178 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 2
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: دسیون یم  ناتسراجم  هاشداپ  هرابرد  نامیسنار  .دنداد  تبثم  خساپ 

دوب هینطنطـسق  نیتال  روتارپما  يرناه ، هدازرهاوخ  ردام ، فرط  زا  وا  هکلم  .دوبن  داهج  هرـسکی  شا  هزیگنا  یلو  داد ، ناشن  روش  زین  وا 
(1) .دوب هتسب  لد  يو  ثاریم  هب  هردنآ  تشادن و  يدنزرف  هک 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیمجنپ  زاغآ  یگنوگچ 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیمجنپ  زاغآ  یگنوگچ 

اب ناتـسراجم ، هاـشداپ  هردـنآ ، .دـش  قرـش  هـب  تـکرح  هداـمآ  نارگید  زا  رتدوز  ناتـسراجم  هاـشداپ  ییاـپورا ، ناـهاشداپ  ناـیم  رد 
وا هب  شنایهاپـس  اب  شیرتا ، كود  دـلپوئل ، اج ، نآ  رد  .دیـسر  یثاـملاد  رد  وتالاپـسا  رهـش  هب  ق ) 614 ه .   ) .م رد 1217  شنایهاپس 

یلو دوب ، ترفاـسم  لاـح  رد  اـیرد  رد  زور  هدزناـش  وا  .درک  تکرح  اـکع  يوس  هب  هردـنآ  زا  رتدوز  هتفهود  دـلپوئل  كود  .تسویپ 
سربق هاشداپ  شیرتا و  كود  هردـنآ و   (2) .درب دوخ  اب  ار  شنایهاپـس  زا  یـشخب  اهنت  تشادن ، رایتخا  رد  یفاک  یتشک  هردنآ  نوچ 

.دندمآ مهدرگ  دوب ، نآ  هاشداپ  ینیرب  تنک  انحوی  هک  اکع  رد  دندوب ، هتسویپ  اه  نآ  هب  هار  رد  هک 

هچره هک  درک  قیوشت  زین  ار  نارگید  اکع  مکاح  ور ، نیا  زا  .درک  یطحق  راتفرگ  رت  شیب  ار  اـج  نآ  اـکع ، هب  رکـشل  همه  نیا  دورو 
هاشداپ .دننیزگرب  دحاو  یهدنامرف  رت ، شیب  تیقفوم  يارب  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  .دننک  تکرح  ناناملـسم  هیلع  گنج  يارب  رتدوز 

ار وا  یهدـنامرف  دـلپوئل  هردـنآ و  یلو  دوب ، انـشآ  هقطنم  اب  رت  شیب  نوچ  دریگ ؛ تسد  هب  ار  لک  یهدـنامرف  دوخ  تساوخ  یم  اکع 
نایهاپـس .دـننک  تراغ  ار  ناناملـسم  ياه  يداـبآ  شنایهاپـس  داد  روتـسد  دـهاکب ، یطحق  راـشف  زا  هک  نیا  يارب  هردـنآ  .دـنتفریذپن 

تفگش گنج ، عورش  رد  نایحیسم  هلجع  زا  هک  لداعلا  کلم  ناطلس  .دندرک  تکرح  ناسیب  تمس  هب  یحیسم 

.177 صص 176 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 1
ص 178. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 2
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يارب درک و  یم  ینیشن  بقع  یپایپ  نایبیلص  هیحور  فیعـضت  يارب  يو  .تخادرپ  ییورایور  هب  لماک  روط  هب  تسخن  دوب ، هدش  هدز 
رد شنایهاپـس  اب  ات  داد  نامرف  قشمد  مکاح  مظعملا ، کلملا  شرـسپ ، هب  يو  .داد  یم  بیترت  هدـننک  هتـسخ  ياـه  هرـصاحم  اـه  نآ 

.دنک يرادساپ  اه  یبیلص  یلامتحا  مجاهت  ربارب  رد  سدقملا  تیب  زا  دنزب و  ودرا  سلبان 

.دـش یم  هدافتـسا  ناـگداپ  ناونع  هب  نآ  زا  دوب و  هدـش  اـنب  دـنلب  يا  هپت  يـالاب  رب  هک  دوب  ناناملـسم  مهم  تاماکحتـسا  زا  روط  هعلق 
دننام یماظن  تازیهجت  یمامت  يریگراک  هب  دوجو  اب  یلو  دنریگب ، ار  نآ  دندیـشوک  اهراب  دندرک و  هرـصاحم  ار  هعلق  نیا  اه  یبیلص 

زین هاپـس و  یهدـنامرف  دروم  رد  هژیو  هب  یلخاد  ياـه  فـالتخا  لـیلد  هب  یبیلـص  هاپـس  .دـننک  ریخـست  ار  هعلق  دنتـسناوتن  ...و  قینجنم 
هب هدرک و  كرت  ار  هرـصاحم  ریزگان ، هب  ناناملـسم ، تمواقم  هرـصاحم و  نتفای  همادا  زا  نازابرـس  یماظن و  ناهدنامرف  یگدروخرس 

(1) .تشگزاب اکع 

هدرک و افو  شدـنگوس  هب  تفگ  يو  .تشگ  دـهاوخ  زاب  شروشک  هب  يدوز  هب  هک  تشاد  مـالعا  اـکع  هب  تشگزاـب  زا  سپ  هردـنآ 
ورملق زا  رذـگ  اب  اج  نآ  زا  تفر و  ناتـسنمرا  هب  هیکاطنا  سلبارط و  هار  زا  ور ، نیا  زا  .دـناد  یمن  زیاـج  ار  ایـسآ  رد  رت  شیب  ندـنام 

.دیسر هینطنطسق  هب  یقوجلس  ناطلس 

بجر  ) .م ربماتپس 1218  زا  سپ  .دوب  هدامآ  بیلـص  هار  رد  گنج  يارب  نانچ  مه  دنام و  نیطـسلف  رد  یتدم  شیرتا ، كود  دلپوئل ،
یم راظتنا  .دیـسر  اکع  هب  نایدـنله  ناگوان  لاس  نامه  رد  .دیـسر  یم  نایبیلـص  يارب  اپورا  زا  یکمک  ياـهورین  هتـسویپ  ق ) 615 ه . 

زا زین  هسنارف  ياه  یبیلص  يدوز  هب  هک  تفر 
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ياروش .دنک  هلمح  رصم  هب  اهورین  نیا  کمک  هب  تفرگ  میمصت  رهـش  نیا  هاشداپ  اکع ، رد  اه  یبیلـص  ندمآ  مهدرگ  اب  .دنـسرب  هار 
ات دننک  راداو  ار  یبویا  مکاح  هک  دوب  نیا  رصم ، هب  هلمح  زا  اه  یبیلص  فده  .دوب  هداد  ییاهداهنشیپ  رـصم  هب  هلمح  يارب  زین  نارتال 
یم رهـش  نیا  فرـصت  اب  اریز  دـش ؛ یم  زاغآ  طایمد  رهـش  فرـصت  اب  دـیاب  رـصم  هب  هلمح  .دراپـسب  اـه  یبیلـص  هب  ار  سدـقملا  تیب 

زا هتشگزاب  ییایلاتیا  يوسنارف و  ياه  یبیلص  دورو  اب  یبیلص  نوشق  رامـش  .دننک  لاغـشا  ار  نآ  هتفر و  هرهاق  هب  لین  هار  زا  دنتـسناوت 
لاس لوالا  عیبر  مراهچ  هبنش ، هس  زور  رد  اهورین  نیا  .دیسر  هدایپ  رازه  دصراهچ  راوس و  رازه  داتفه  هب  ایناپـسا ، ناناملـسم  اب  گنج 

.دندرک هرصاحم  ار  رهش  نآ  هدش و  هدایپ  طایمد  رهش  لحاس  رد  ق ، 615 ه . 

ربارب رد  ار  هرصاحم  رازبا  قینجنم و  اه  نآ  .دنتشاد  هدهع  رب  ار  هاپس  یهدنامرف  شیرتا ، كود  دلپوئل ، اکع و  هاشداپ  گنج ، نیا  رد 
هلمح راظتنا  رد  رت  شیب  هک  ناناملسم  .دننک  هرصاحم  یکشخ  ایرد و  تمس  زا  ار  رهش  دندیشوک  دندرک و  رقتـسم  طایمد  رهـش  هعلق 

دوب و ماش  رد  لداعلا  نامز ، نیا  رد  .دندش  هدز  تفگـش  طایمد  هب  اه  یبیلـص  دورو  ربخ  ندینـش  زا  دـندوب ، ماش  سدـقملا و  تیب  هب 
درک و تکرح  رهش  نآ  يوس  هب  لماکلا  طایمد ، هرصاحم  ربخ  ندینش  اب  .دوب  هداد  رارق  رـصم  رد  دوخ  نیـشناج  ار  لماکلا  شرـسپ ،

دوب نآ  نارگن  لداعلا  رگید ، يوس  زا  .تشادن  اه  یبیلص  هب  هلمح  يارب  یفاک  یتشک  زابرـس و  وا  یلو  دز ، ودرا  اج  نآ  یکیدزن  رد 
.دننک لاغشا  ار  نآ  هدرب و  شروی  سدقملا  تیب  هب  رگید  يوس  زا  اه  یبیلص  دوش ، لوغشم  طایمد  زا  عافد  هب  رگا  هک 

يرادساپ اه  یبیلص  هلمح  زا  ار  سدقملا  تیب  اج  نآ  زا  ات  دوب  هداتسرف  سلبان  هب  یگرزب  هاپس  اب  ار  مظعملا  کلملا  رت  شیپ  لداعلا ،
هرصاحم ماگنه  رد  .دنک 
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متفه  ) .دیـسر دوب ، لوغـشم  رهـش  زا  عافد  هب  هک  لماکلا  شرـسپ  هب  ماـش ، رد  لداـعلا  تشذـگرد  ربخ  اـه ، یبیلـص  يوس  زا  طاـیمد 
.داد همادا  اه  یبیلص  ربارب  رد  تمواقم  هب  دوب ، هدش  ردپ  نیشناج  هک  لماکلا  ماش ) نیقلاع  رد  ق ، رخالا 615 ه .  يدامج 

نیا یلو  دـنرادرب ، نایم  زا  ار  لین  هب  اه  یتشک  دورو  عناوم  دندیـشوک  دـندوب ، هتفرگ  هیحور  لداعلا  گرم  ندینـش  اب  هک  اـه  یبیلص 
یگنج ياه  یتشک  رگا  هک  دوب  نشور  .تشاد  رارق  نایرـصم  زا  دـنمورین  یناگداپ  لحاس ، يوس  ود  ره  رد  اریز  دوبن ؛ يا  هداس  راک 
عناوم نیا  تسناوت  ناوارف  شالت  راکتشپ و  اب  اه  یبیلـص  هدنامرف  .دش  یم  رت  ناسآ  هرهاق  حتف  دنوش ، لین  دراو  دنتـسناوت  یم  یبیلص 

(1) .دنک فرطرب  هلمح  گنج و  هام  هس  زا  سپ  ار 

نیا اب  .دش  عنام  اه  یبیلص  يرایـشوه  یـشوک و  تخـس  یلو  دنکـشب ، ار  طایمد  هرـصاحم  هناریگ  لفاغ  يا  هلمح  اب  دیـشوک  لماکلا 
فص لین  رد  داد  روتسد  دوخ  ناگوان  هب  دنک ، يریگولج  هرهاق  يوس  هب  یبیلص  ياه  یتشک  يورشیپ  زا  هک  نآ  يارب  لماکلا  لاح ،

راوتسا یلپ  يرصم ، ياه  یتشک  ییارآ  فص  هانپ  رد  ات  داد  روتـسد  نینچ  مه  .دننک  تمواقم  یبیلـص  ياه  یتشک  ربارب  رد  ییارآ و 
ار عنام  نیا  دنتسناوت  يدیدش  هلمح  اب  اه  یبیلـص  یلو  تسب ، اه  یبیلـص  يورـشیپ  رب  ار  هار  هرابود  ریبدت  نیا  .دنـشکب  لین  ضرع  رب 

.دننک راومه  هرهاق  حتف  يارب  ار  هار  دنرادرب و  زین 

هدنیامن سویگالپ ، لاس ، نیمه  رد  .دنداد  ماجنا  اه  يرـصم  هاگیاپ  هب  هلمح  نیدـنچ  اه  یبیلـص  ق ) 615 ه .   ) .م ناتسمز 1218  رد 
هاپس رد  پاپ 
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وا .دوب  هیحور  اب  يژرنارپ و  رایـسب  یلو  نیب ، هتوک  دبتـسم و  يدرم  يو  .تفرگ  لیوحت  ینیرب  تنک  زا  روز  هب  ار  یهدنامرف  یبیلص ،
هدنیامن زا  تعاطا  هب  راچان  زین  ینیرب  تنک  .تفرگ  ینیرب  تنک  زا  ار  اهورین  یهدنامرف  يوسنارف ، ییایلاتیا و  ياه  یبیلص  کمک  هب 

.داهن ندرگ  پاپ 

یبیلص تیوقت  ناناملسم و  رت  شیب  هچره  فیعضت  هب  شروش  نیا  ماجنارس  .داد  يور  اه  يرـصم  هاپـس  رد  یـشروش  ماگنه ، نیا  رد 
نآ هدرب و  شروی  .م ) هیروف 1219   5  ) ق هدعقلا 615 ه .  يذ  رد 16  وا  يودرا  هب  اه  یبیلص  .درک  ینیـشن  بقع  لماکلا  .دیماجنا  اه 
رد هقوذآ  دوبمک  یطحق و  شیادیپ  .دـیدرگ  ناگدـش  هرـصاحم  شیپ  زا  شیب  يراتفرگ  ببـس  ینیـشن  بقع  نیا  .دـندرک  تراغ  ار 

، شردارب هب  کمک  يارب  مظعملا  دورو  .دوب  هدوزفا  مدرم  تالکشم  رب  رهش ، یلاها  هب  هقوذآ  کمک و  نداتـسرف  ناکما  دوبن  رهش و 
.دندش تازاجم  ریگتسد و  شروش ، نارس  یخرب  داد و  يرارف  ار  نایشروش  لماکلا ،

اه یبیلص  هک  یتروص  رد  داهنشیپ ، نیا  ساسا  رب  .داد  حلص  داهنشیپ  اه  یبیلص  هدنامرف  هب  دید ، یم  كانرطخ  ار  عاضوا  هک  لماکلا 
يارب تفریذپن و  ار  داهنشیپ  نیا  پاپ  هدنیامن  .داد  یم  اه  یبیلص  لیوحت  ار  سدقملا  تیب  وا  دنتشگ ، یمرب  هدرک و  اهر  ار  هرـصاحم 

.درک یثنخ  هرصاحم  نتسکش  يارب  ار  لماکلا  ياه  شالت  اهراب  درک و  يراشفاپ  رهش  فرصت 

لماکلا .تشگزاب  دوخ  نطو  هب  درک و  اهر  ار  دربن  سویگالپ ، تساوخ  فالخرب  شیرتا ، كود  دلپوئل ، ق ، لوالا 616 ه .  عیبر  رد 
ناناملسم تسد  رد  هک  ار  نیتسار  بیلص  یتح  سدقملا ، تیب  رب  نوزفا  دش  رضاح  راب  نیا  درک و  رارکت  ار  حلص  داهنـشیپ  رگید  راب 

الاب رایسب  اه  تمیق  .دوب  رهش  یلاها  دب  رایسب  عاضوا  حلص ، داهنشیپ  نیا  یلصا  تلع  .دنادرگزاب  اه  یبیلص  هب  دوب ،
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تلع  (1) .تفریذـپن ار  حلـص  نیا  ناهدـنامرف ، رگید  لیم  فالخ  رب  پاپ  هدـنیامن  زین  راب  نیا  .دـندوب  راتفرگ  تدـش  هب  مدرم  هتفر و 
ییاه ییوگ  شیپ  نامز ، نیا  رد  .دوب  اه  یبیلص  هدنیآ  ياه  تفرشیپ  يارب  وا  دیما  حلـص ، شریذپ  زا  پاپ  هدنیامن  يراددوخ  یلـصا 

یمامت سپس  .درک  دنهاوخ  فرصت  هبون  رد  ناوسآ  ات  ار  رصم  مامت  هدنیآ  رد  یبیلص  نایهاپـس  هک  تشاد  جاور  اه  یبیلـص  نایم  رد 
رب .تخاس  دنهاوخ  نک  هشیر  ار  مالـسا  ًالماک  هنوگ  نیدب  درک و  دـنهاوخ  ناریو  ار  هکم  برعلا ، هریزج  فرـصت  اب  هتفرگ و  ار  ماش 
یم نایاپ  يدام  ناهج  دیـسر و  یم  ارف  حیـسم  روهظ  تفای و  یم  نایاپ  داـهج  اـه ، يزوریپ  نیا  زا  سپ  اـه ، ییوگ  شیپ  نیا  ساـسا 

ورملق هب  ناخ  زیگنچ  شروی  ربخ  ندیسر  .درک  یم  تیوقت  ار  نآ  تشاد و  رواب  اه  ییوگ  شیپ  نیا  هب  سویگالپ  صخـش  .تفریذپ 
تفالخ زکرم  دزاتب و  ناناملسم  رب  قرش  زا  هاشدوواد  دیاب  اه  ییوگ  شیپ  نیا  رد  اریز  درک ؛ تیوقت  ار  اه  ییوگ  شیپ  نیا  یمالـسا 

(2) .دندید یم  لوغم  ناخزیگنچ  هرهچ  رد  ار  هاش  دوواد  اه  نآ  .دناسرب  گنرف  نایحیسم  هب  ار  دوخ  هدرک و  یشالتم  ار  یمالسا 

.دوب هدـنام  عفادـم  نودـب  رهـش  راوید  زا  ییاـه  شخب  دـندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  يراـمیب ، یطحق و  رثا  رب  رهـش  ناعفادـم 
یتمواـقم یلو  درک ، هلمح  رهـش  هب  وس  ود  زا  ق ) نابعش 616 ه .   24  ) .م ربماون 1219  مجنپ  رد  تیعقوم ، نیا  ندینـش  اب  سویگـالپ 

زا سپ  اه  یبیلص  .دنتـشادن  ار  اه  هتـشک  نفد  ناوت  ناکما و  یتح  رهـش  یلاها  .درک  یم  دادیب  رهـش  مامت  رد  یطحق  يرامیب و  .دیدن 
زا نت  دصیس  رخآ  تسد  دندز و  تسد  ماع  لتق  هب  زور  هنابش  کی  رهش ، لاغشا 

ص 545. ج 7 ، لماکلا ، 218 ؛ صص 215 _  ج 4 ، هیبیلصلا ، بورحلا  - 1
.257 صص 256 _  ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 2
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یحیـسم نایناحور  تیبرت  هب  هداد و  دـیمعت  لسغ  ار  لاسدرخ  ناکدوک  نانآ  .دـندرک  ریـسا  ناـگورگ  ناونع  هب  ار  رهـش  ناسانـشرس 
یبیلص نازابرـس  دنتخورف و  هدرب  ناونع  هب  هدرک و  ریـسا  ار  نامدرم  رگید  نینچ  مه  .دنوش  هدامآ  اسیلک  رد  تمدخ  يارب  ات  دندرپس 

(1) .دندرب تراغ  هب  ار  رهش  ياه  ییاراد  لاوما و  یمامت 

ياهردـنب اب  ار  طایمد  رد  رقتـسم  ياـه  یبیلـص  یطاـبترا  هار  تسناوت  درک و  تیوقت  ار  شیاـهورین  تصرف ، زا  هدافتـسا  اـب  لـماکلا 
هاپـس هک  نآ  زا  شیپ  .دنک  یـشکرکشل  هرهاق  هب  تفرگ  میمـصت  اه  ییوگ  شیپ  ندرک  یلمع  يارب  پاپ  هدنیامن  .دـنک  عطق  یگنرف 
.دوب هدش  میسقت  پاپ  هدنیامن  ناراداوه  میلشروا و  هاشداپ  ینیرب ، تنک  نارادفرط  یلک  هتـسد  ود  هب  دنک ، تکرح  هرهاق  هب  یبیلص ،

راتساوخ فرط  ود  زا  مادکره  رهش ، لاغشا  زا  سپ  .دوب  هتفرگ  ینیرب  تنک  زا  ار  اهورین  لک  یهدنامرف  پاپ ، هدنیامن  شیپ  یتدم  زا 
یم اسیلک  نآ  زا  ار  رهش  زین  پاپ  هدنیامن  میلشروا و  یهاشداپ  ینعی  دوخ ، ورملق  زا  یشخب  ار  رهش  ینیرب  تنک  .دندوب  رهش  تیکلام 

هلأسم ره  رد  ود  نیا  یلو  داد ، ینیرب  تنک  هب  ار  رهـش  تیمکاح  هدمآ و  هاتوک  پاپ ، هدنیامن  سویگالپ ، ماجنارـس  دـنچره  .تسناد 
: دیوگ یم  نامیسنار  .دنتشاد  رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  يا 

مه زا  ار  یبیلـص  رکـشل  دوپ  رات و  مک  مک  اـه ، يراـگزاسان  ناتـسمز ، ندیـسر  ارف  اـب  هک  دیـسر  اـج  نادـب  اـت  اـهرظن  فـالتخا  نیا 
(2) .تخیسگ

، دوب هداد  طایمد  رد  رقتـسم  نایبیلـص  هب  ناملآ ، روتارپما  کیردرف ، یکمک  ياهورین  ندـمآ  دروم  رد  پاپ  هک  ییاه  هدـعو  لیلد  هب 
راظتنا هب  ار  یتدم  اه  نآ 

ص 550. ج 7 ، لماکلا ، ص 195 ؛ ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
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ایـسآ هب  کیردرف  نتفر  هب  مه  زاب  سویرونا  پاپ  .دـشن  يربخ  کیردرف  ياـه  کـمک  زا  پاـپ ، لوق  فـالخرب  یلو  دـندرب ، رـس  هب 
يرادـنید بصعت  دوب ، یبـلط  هاـج  سح  هک  ردـق  نآ  وا  هزیگنا  نامیـسنار ، هتفگ  هب  نوـچ  دوـب ؛ هدوـهیب  راـظتنا  یلو  دوـب ، راودـیما 

(1) .دوبن

زا يریگولج  يارب  ور ، نیا  زا  .درک  دنهاوخ  تکرح  هرهاق  تمـس  هب  طایمد  حـتف  زا  سپ  اه  یبیلـص  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  لماکلا 
هب ار  طایمد  ياه  یبیلـص  هجوت  اکع ، هب  هلمح  اب  ات  داتـسرف  ماـش  هب  ار  مظعملا  شردارب ، يو  .دیـشیدنا  يریبدـت  اـه  یبیلـص  تکرح 

کی يارب  قطانم ، رگید  زا  یماظن  ياه  کمک  تفایرد  اب  درک و  تیوقت  ار  دوخ  ییایرد  يورین  زین  وا  دوخ  .دـنک  بلج  دوخ  يوس 
.دش هدامآ  اه  یبیلص  اب  گرزب  ییورایور 

هاپس نیا  .دندش  راپسهر  هرهاق  تمس  هب  لین  هناخدور  هار  زا  ق )  . یلوالا 618 ه يدامج   25  ) .م نئوژ 1221  رد 17  یبیلص  نایهاپس 
رد لین و  دور  يرواـخ  هخاـش  نآ ، برغ  رد  هلزنم و  هچاـیرد  هریزج ، نیا  لامـش  رد  .دیـسر  هریزج  کـی  هب  دوخ  تکرح  ریـسم  رد 

.دوب عقاو  هروصنم  رهش  ریغصلارحب ، لین و  باعشنا  لحم  رد  .دش  یم  هدیمان  ریغصلارحب  هک  تشاد  رارق  لین  لاناک  نآ  بونج 

هدش و تسد  کی  دوب ، هدش  تیوقت  هک  زین  رصم  یگنج  ناگوان  .دنتفاتش  ردارب  يرای  هب  فلتخم  قطانم  زا  لماکلا  ناردارب  نایهاپس 
هقوذآ گنج ، همادا  يارب  دندوب ، هدمآ  ینآ  يزوریپ  دیما  هب  هک  اه  یبیلـص  .دـنداد  رارق  هرـصاحم  رد  لماک  روط  هب  ار  یبیلـص  هاپس 

يوس هب  لین  بآ  لماکلا ، روتسد  هب  .دننک  یگداتسیا  مه  هام  کی  دنتسناوت  یمن  یتح  اه  نآ  ور ، نیا  زا  .دندوب  هدرواین  یفاک 

ص 197. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
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هار بآ ، ندمآالاب  اب  یلو  دندرک ، ینیـشن  بقع  یقالتاب  ياه  نیمز  رد  ار  يزور  دنچ  اه  یبیلـص  .دـش  هدـنادرگرب  یبیلـص  نایهاپس 
.دندش یم  میلست  دیاب  راچان  هب  اه  نآ  دش و  هتسب  لماک  روط  هب  تشگزاب 

رـصم زا  اه  یبیلـص  هک  نآ  طرـش  هب  لماکلا  .درک  حلـص  ياضاقت  لماکلا  زا  دید ، كانرطخ  ار  عاضوا  هک  پاپ  هدنیامن  سویگالپ ،
نیا هب  هجوت  اب  .دوش  هدرمش  مرتحم  لاس  تشه  تدم  هب  حلـص  دش  رارق  تفریذپ و  ار  حلـص  دندرگزاب ، دوخ  نطو  هب  هدش و  جراخ 

هتشاد یتافلت  دوخ  هک  نآ  نودب  دنک ، دوبان  ار  یبیلص  نایهاپس  تسناوت  یم  لماکلا  نوچ  دنتـشادن ؛ يزیرگ  هار  اه  یبیلـص  طیارش ،
یم اپورا  نایحیـسم  رگید  کیردرف و  هنایوج  ماقتنا  یـشکرکشل  زا  وا  میب  ار  لماکلا  میمـصت  نیا  تلع  ناگدنـسیون ، زا  یکی  .دشاب 

دروم اهراب  اهراب و  هک  نایبویا  يارب  اه  یبیلص  یـشکرکشل  ینیب  شیپ  اریز  دشاب ؛ يا  هدننک  عناق  لیلد  دناوت  یمن  نیا  یلو   (1)، دناد
هنایوج تملاسم  هیحور  دش ، لماکلا  میمـصت  نیا  بجوم  هچ  نآ  .دوب  یهیدب  دـندوب ، هتفرگ  رارق  ایـسآ  اپورا و  ياه  یبیلـص  موجه 

هدید یبویا  نیدلا  حالص  درکلمع  رد  رت  شیپ  لداعلا و  راتفر  رد  ار  هیحور  نیا  اهراب  هک  هنوگ  نامه  .دوب  لماکلا  یقرش  یمالسا و 
.میدوب

یبیلص ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  دنچ  یتقو  .تفریذپ  نایاپ  اه  یبیلص  تسکش  ناناملـسم و  يزوریپ  اب  یبیلـص  ياه  گنج  هلحرم  نیمجنپ 
دوش یم  حرطم  شـسرپ  نیا  .تفای  همادا  داتفا و  هار  ناییاپورا  يوس  زا  اه  گنج  نیا  .میـسر  یم  یبوخ  جـیاتن  هب  دوش ، یم  یـسررب 

نید ای  نایحیسم  قح  رد  یملظ  هچ  ناناملسم  هک 

.553 صص 550 _  ج 7 ، لماکلا ، ص 307 ؛ هسورگ ، هنر  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
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نیا زا  مادک  چیه  رد  .دندرب  شروی  ناناملسم  ورملق  هب  اهراب  هنوگ  نیا  اه  نآ  هک  دندوب  هدرک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  حیـسم و 
ورملق هب  هتـسویپ  سدقم  ضرا  هناهب  هب  هک  دندوب  ییاپورا  ياه  یبیلـص  هکلب  دـندوبن ، گنج  رگزاغآ  ناناملـسم  اه ، گنج  هلـسلس 

.دراد هشیر  اـه  یبرغ  یهاوـخ  هداـیز  ییاـشگروشک و  هیحور  رد  اـهنت  ناـییاپورا  ياـه  گـنج  هلـسلس  نـیا  .دـنتخات  یم  ناناملـسم 
زا شیب  زین  سدقملا  تیب  .دندوب  هدرک  نیمأت  ار  نانآ  يدازآ  تینما و  دـندرازگ و  یم  مارتحا  یـسیع  ترـضح  ناوریپ  هب  ناناملـسم 
هب اهرهـش  نیا  یتقو  سدـقملا ، تیب  هلمج  زا  هیروس  ياهرهـش  هب  اه  یبیلـص  ياه  شروی  رد  .دوب  مرتحم  ناناملـسم  يارب  نایحیـسم 

، ینید ظاحل  زا  هک  نآ  لاح  .دوب  ناناملـسم  اب  راتفر  زا  رت  یناسنا  رایـسب  اه  يدوهی  اب  ناـنآ  راـتفر  دـمآ ، یم  رد  اـه  یبیلـص  لاغـشا 
نتخیگنارب بجوم  هچ  نآ  هک  دیمهف  ناوت  یم  یتحار  هب  نیاربانب ، .تسا  هتشاد  نهک  يا  هنیشیپ  نایدوهی  نایحیـسم و  نایم  ینمـشد 

اه یبرغ  یلخاد  لیاسم  اهراشف و  هتخیسگ و  راسفا  زآ  صرح و  هکلب  حیسم ، هب  هقالع  ینید و  قرِع  هن  دش ، ناناملسم  هیلع  نایحیسم 
.دوب

زا ناییاپورا  رت  شیب  هک  ددرگ  یم  راکشآ  دوش ، یم  هسیاقم  یمالسا  ورملق  رد  نایحیسم  اب  اپورا  رد  نایحیسم  هنازور  یگدنز  یتقو 
، يداصتقا يدازآ  یمالـسا ، ورملق  رد  نایحیـسم  هک  یلاح  رد  دندوب ، مورحم  زین  ینوناق  تیکلام  شمارآ و  يدازآ ، هافر ، نیرت  مک 

یلو دیسر ، نایاپ  هب  ناناملسم  يزوریپ  اب  زین  یبیلـص  ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  لاح ، ره  هب  .دنتـشاد  یلوبق  لباق  یعامتجا  یتدیقع و 
.دش دهاوخ  اپرب  ناییاپورا  يوس  زا  يرگید  یبیلص  گنج  دوز ، ای  رید  هک  دش  یم  ینیب  شیپ 

، دننک وج  تسج و  رـصم  رد  ار  سدقملا  تیب  دیلک  اه  یبیلـص  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  نارتال  ياروش  رد  هچرگا  هدـنراگن ، رواب  هب 
تیمها تقیقح ، رد  یلو 
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رد پاپ  هدـنیامن  یتقو  میدـید  هک  نانچ  .دوب  رت  شیب  زین  سدـقملا  تیب  زا  یتح  یبیلـص  نادرم  تلود  نارتال و  ياروش  يارب  رـصم 
ار سدقملا  تیب  رصم ، رگید  ياهرهش  طایمد و  فرصت  زا  اه  یبیلص  یشوپ  مشچ  ضوع  رد  تسا  رـضاح  لماکلا  هک  دینـش  طایمد 

قطانم رگید  هدنیآ ، رد  هک  تشاد  دیما  تسا و  رـصم  مامت  فرـصت  وا  هفیظو  تفگ  هکلب  دشن ، لاح  شوخ  دنک ، راذـگاو  اه  نآ  هب 
.دریگ تسد  هب  زین  ار  مالسا  ناهج  ساسح 

تدم هب  ار  گنج  دننک و  میلـست  ار  طایمد  رهـش  دـندش  رـضاح  هداتفا ، لین  ماد  هب  ياه  یبیلـص  حلـص ، دادرارق  ساسا  رب  هک  میتفگ 
هب ار  حیـسم  بیلـص  زین  ناناملـسم  دننک و  هلدابم  ار  رگیدـکی  ناریـسا  فرط ، ود  هک  دـش  رارق  نینچ  مه  .دـنراذگ  رانک  لاس  تشه 

.دننادرگزاب اه  یبیلص 

مان هب  اه  یبیلـص  زا  یکی  .تسا  هتخیگنارب  ار  یبرغ  ناسیون  خـیرات  بجعت  اه ، گـنج  نیا  رد  یحیـسم  ناریـسا  اـب  ناناملـسم  راـتفر 
: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  تفای ، ییاهر  گرم  زا  لماکلا  تشذگ  تفأر و  اب  هک   (1) یلکود هیویلوا 

، میدوب هدنار  ناشنیمزرس  زا  ناشاه ، ییاراد  تراغ  زا  سپ  ار  نانآ  هتشک و  ار  اه  نآ  ناشیوخ  هتشذگ  رد  ام  هک  ییاه  يرصم  نامه 
(2) .دنداد تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  ام  دنداد و  اذغ  ام  هب  دوب ، اه  نآ  تسد  رد  ام  یگدنز  میدوب و  ریسا  اه  نآ  تسد  رد  هک  لاح 

: دسیون یم  لماکلا  هرابرد  نامیسنار 

یلو ریگ ، تخـس  لـماکلا  .تسوا  تساوـخ  ورگ  رد  یبیلـص  نایرکـشل  زا  يداـیز  شخب  یگدـنز  گرم و  هک  تسناد  یم  لـماکلا 
(3) .دوب درم  ناوج 

.Olivier de Cologne - 1
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رایتخا رد  لباقم  فرط  زا  ربتعم  ییاـه  ناـگورگ  هک  دـنتفریذپ  فرط  ود  نآ ، تسرد  يارجا  نیمـضت  يارب  حلـص ، يرارقرب  زا  سپ 
ناگورگ هب  اه  فقسا  اه و  تنک  زا  نت  هدجه  یماظن و  ياه  هقرف  نایاوشیپ  ایراواب و  كود  ینیرب و  تنک  ور ، نیا  زا  .دنشاب  هتـشاد 

هاپس ناگورگ  هب  لماکلا  هاپس  ناریما  زا  دنچ  ینت  زین  يو و  ناردارب  زا  یکی  لماکلا ، نارـسپ  زا  یکی  لباقم ، رد  دندمآ و  ناناملـسم 
رد ار  یبیلـص  ياه  ناگورگ  ناریـسا و  زین  ناناملـسم  دـش و  هیلخت  اه  یبیلـص  زا  طایمد  رهـش  هک  نآ  زا  سپ  اـه  نیا  .دـنتفر  یبیلص 

.دندش دازآ  هلدابم و  دندرک ، دازآ  لماک  تمالس 

هب هدـش ، لاحـشوخ  هجیتن  نیا  ندینـش  اب  مدرم  مالـسا  ناهج  رد  .دوب  هنوگود  یحیـسم  يایند  مالـسا و  يایند  رد  هجیتن  نیا  باتزاب 
یم ریام  سناه  .دـندناوخ  یم  اه  نشج  رد  هک  دـندوب  هدورـس  يزوریپ  نیا  ببـس  هب  يدایز  راعـشا  نانآ  .دـنتخادرپ  يداش  نشج و 

: دسیون

یسوم یلو  دمآ ، رصم  نیمزرـس  ندناشک  داسف  هب  يارب  يدرم  ناوجان  اب  اکع  نوعرف  دندناوخ : یم  دوخ  ياه  نشج  رد  اه  يرـصم 
(1) .درک قرغ  ایرد  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  نآ  هدمآ و  ام  کمک  هب  شتسد  ياصع  اب 

ندرگ هب  ار  تسکـش  نیا  هاـنگ  پاـپ ، اـسیلک و  .دـندوب  تحاراـن  تدـش  هب  هجیتـن  نیا  زا  نادـنم  تردـق  اـپورا  رد  رگید ، يوـس  زا 
ياه یبیلـص  کمک  هب  شهاپـس  اب  درک و  یمن  يزوس  تصرف  کیردرف  رگا  نانآ ، رواب  هب  .دنتخادنا  یم  ناملآ  روتارپما  کیردرف ،
تلع هک  دـندوب  هدـیقع  نـیا  رب  رگید  يرایـسب   (2) .دروـخ یم  مقر  رگید  يا  هنوـگ  هب  گـنج  هجیتـن  تفاتـش ، یم  رـصم  رد  ریگرد 

تسکش

ص 259. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
ص 812. مود ، شخب  ج 4  ندمت ، خیرات  - 2
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یبیلص تسکـش  تلع  هرابرد  نامز  نآ  یحیـسم  نارعاش  زا  یکی  .تسا  هدوب  گنج  یهدنامرف  رد  پاپ  هدنیامن  تلاخد  اه ، یبیلص 
: دورس هنوگ  نیا  اه 

تسد هب  ار  نایحیسم  يربهر  هک  پاپ  هدنیامن  روضح  لیلد  هب  ینعی ] میداد ؛[  تسد  زا  دوخ  هانگ  ینادان و  ببـس  هب  ار  رهـش  نیا  ام 
دوخ و لیجنا  ندـناوخ  هب  دـیاب  یناحور  درم  .تسا  اسیلک  نوناق  فالخ  نیقی  هب  ناـیناحور  يوس  زا  اـه  هیلاوش  يربهر  اریز  تشاد ؛

(1) .دراذگاو اه  هیلاوش  هب  ار  گنج  نادیم  دزادرپب و  یبهذم  ياهدورس 

هب دندوب و  نامیشپ  رایسب  دنریذپن ، ار  لماکلا  حلص  داهنشیپ  یبیلص  ناهدنامرف  هک  دوب  هدش  ببـس  پاپ  هدنیامن  هک  نیا  زا  ناییاپورا 
هک نیا  زا  ناناملسم  لباقم ، رد   (2) .تسناد یمن  ریصقت  یب  تسکش  نیا  رد  ار  شا  هدنیامن  مه  پاپ  دوخ  یتح  .دنتفگ  یم  ازسان  وا 
زا رگید  داد ، حلص  داهنشیپ  اه  یبیلص  هب  لماکلا  یتقو  .دندوب  نامداش  رایسب  دندوب ، هتفریذپن  ار  لماکلا  يداهنـشیپ  حلـص  اه  یبیلص 

نیطسلف ياهرهـش  مامت  رـصم ، تفایرد  لابق  رد  تسا  روبجم  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  یتح  وا  .دوب  هدش  دیماان  طایمد  رـصم و  تاجن 
دفـص و نینبت ، هلیلج ، سدـقملا ، تیب  ياهرهـش  هک  دوب  هداد  روتـسد  نیطـسلف  رد  شنایهاپـس  هب  ور ، نیا  زا.دـهدب  اه  یبیلـص  هب  ار 

(3) .دننک ناریو  ار  سایناب 

ص 259. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
ص 308. هسورگ ، هنر  یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2

ص 190. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 3
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یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  مشش : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  مشش : لصف 

اه لصف  ریز 

ریگرد ياه  فرط  تیعضو  یسررب 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

یبیلص ياه  گنج  مشش : هلحرم  زاغآ 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  ماجنارس 

ریگرد ياه  فرط  تیعضو  یسررب 

ریگرد ياه  فرط  تیعضو  یسررب 

ییانشآ هب  نایحیسم  ناناملسم و  نایم  ینالوط  گنج  .تسا  توافتم  رایسب  نیـشیپ  ياه  گنج  زا  یبیلـص  ياه  گنج  مشـش  هلحرم 
هب تبـسن  اه  نآ  لادـتعا  فاـطعنا و  ببـس  رت  شیب  تخانـش  نیا  .دـیماجنا  ناناملـسم  مالـسا و  تقیقح  زا  نایحیـسم  رت  شیب  هچره 

لامجا هب  یلو  درک ، میهاوخ  ثحب  هناگادج  یـشخب  رد  ناناملـسم ، زا  یحیـسم  ناییاپورا  ياه  هتخومآ  هرابرد  هتبلا  .دش  ناناملـسم 
نآ نیتسخن  روصت  يدودح  ات  هک  دش  ببس  مالسا  نید  ناناملسم و  زا  یپایپ  ياه  گنج  نیا  رد  نایحیـسم  تخانـش  هک  تفگ  دیاب 

.دنک رییغت  ناناملسم  مالسا و  هرابرد  اه 

هب نارفاک  هژاو  یتقو  ور ، نیا  زا  .دندیشیدنا  یم  تسردان  مالـسا  هرابرد  دنتـسناد و  یم  یـشحو  ربرب و  ار  ناناملـسم  رت  شیپ  اه  نآ 
ناناملسم اب  ینیشن  مه  یگیاسمه و  يریگرد و  نرق  دنچ  یلو  دش ، یم  یعادت  اه  نآ  نهذ  رد  ناناملسم  تسخن  دش ، یم  هدرب  راک 

رنه شناد و  حطس  نانآ  تدم ، نیا  رد  .دنبایب  دوخ  زا  رت  گنهرف  اب  رت و  ندمتم  ار  ناناملسم  دراوم ، یخرب  رد  اه  نآ  هک  دش  ببس 
يداصتقا و یعامتجا ، طلغ  راتخاس  تلع  هب  اپورا  نایحیسم  اه و  یبیلص  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  .دنتفایرد  ار  ناناملسم  گنهرف  و 
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گنج رد  راکشآ  يزوریپ  زا  سپ  ناناملسم  هک  دندید  اه  نآ  .دندوب  تسردان  ياه  هراگنا  تافارخ و  راتفرگ  دوخ ، هعماج  یگنهرف 
حالص یگنز و  نیدلارون  هژیو  هب  ناناملسم  هاپس  ناهدنامرف  يدرم  ناوج  نانآ  .دنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  میالم  یناسنا و  يراتفر  اه ،

يریگراـک هب  رد  تسناوـت  یم  ناناملـسم  مالـسا و  ناـهج  زا  تخانـش  همه  نیا  هک  تسا  نشور  .دـندید  مشچ  هـب  ار  یبوـیا  نیدـلا 
لوغم نارفاک  اب  اـه  نآ  هک  دـش  یم  رت  سوملم  یتقو  نایحیـسم  شنم  شنیب و  رییغت  نیا  .دـشاب  رثؤم  ناناملـسم  اـب  بساـنم  يراـتفر 

نآ ياهزرم  هب  رت  شیب  زور  هب  زور  هک  اه  لوغم  دننام  یب  يرگ  یشحو  یمحر و  یب  ییوخ ، هدنرد  .دندرک  یم  ادیپ  یمک  ییانشآ 
.تخاس رتربتعم  رت و  مرتحم  نآ  رظن  رد  ار  ناناملسم  دندش ، یم  رت  کیدزن  اه 

گرزب رطخ  هک  دنتفایرد  دـندش و  ینارگن  میب و  راچد  مک  مک  اه ، لوغم  زا  دوخ  نیـشیپ  نامگ  فالخرب  ناییاپورا  یتقو  نینچ  مه 
شیپ رد  ناناملـسم  هب  تبـسن  يرت  لدـتعم  درکیور  دـنازوسب ، ار  سک  همه  زیچ و  همه  دـناوت  یم  شتآ  ياه  هلعـش  دـننام  اه  لوغم 

، اه لوغم  ریذپانراهم  ناشورخ و  لیس  ربارب  رد  دنناوت  یم  ریغـص  يایـسآ  هنارتیدم و  لحاوس  ناناملـسم  هک  دنتفایرد  اه  نآ  .دنتفرگ 
هک دش  رت  شیب  یتقو  رطخ  ساسحا  نیا  .دیآ  لمع  هب  يریگولج  نایحیـسم  ورملق  هب  اه  نآ  دورو  زا  ات  دـننک  افیا  يا  هدـنزاس  شقن 

اپورا زکرم  هب  ار  نانآ  هدرتسگ  شروی  هک  دوب  لوغم  گرزب  ناخ  گرم  اهنت  درک و  فرصت  ار  یقرش  ياپورا  هیـسور و  لوغم ، هاپس 
شرتسگ زا  اپورا  ياسیلک  ینارگن  یـسابع ، هفیلخ  نیرخآ  گرم  لوغم و  ناخوکاله  تسد  هب  دادـغب  یـشاپورف  زا  سپ  .درک  راـهم 

فعـض مالـسا ، ناهج  یـسایس  يونعم _  تیروحم  نتفر  نایم  زا  اب  اه  نآ  ناـمگ  هب  .تفاـی  شهاـک  اـپورا  رد  مالـسا  نید  رت  شیب 
ار مالسا  ناهج  نابیرگ 
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.دش یم  رتریذپ  بیسآ  رایسب  تفرگ و  یم 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

کی يارب  نانآ  هک  دوش  ببس  اه ، نآ  اب  ناناملسم  هنادرم  ناوج  راتفر  رصم و  رد  اه  یبیلص  نیگنـس  تسکـش  هک  دیـسر  یم  رظن  هب 
يا هجیتن  داد ، يور  اپورا  رد  هک  ییاه  ینوگرگد  هب  هجوت  اب  یلو  دننک ، يراددوخ  یبیلـص  ياه  گنج  يریگ  یپ  زا  ینالوط  هرود 

روما رد  پاپ  هدـنیامن  میقتـسم  تلاخد  رـصم ، رد  ار  دوخ  تسکـش  یلـصا  تلع  ناییاپورا  هک  دـش  هتفگ  .دـمآ  شیپ  راظتنا  فالخ 
.دمآ یم  دراو  اسیلک  رب  يدایزراشف  ییاپورا  لاجر  يوسزا  نیاربانب ، .دنتسناد  یم  یماظن 

زا .تسناد  یم  سویگالپ  شا ، هدـنیامن  ياج  هبان  ياه  میمـصت  ار  تسکـش  نیا  یلـصا  لماع  لد ، رد  زین  پاپ  دوخ  رگید ، يوس  زا 
.دوب نآ  ناربج  رکف  رد  تسناد و  یم  تسکش  نیا  لوئسم  تقیقح  رد  ار  اسیلک  دوخ و  ور ، نیا 

رد تفالخ  يزکرم  هاگتـسد  يدج  دـیدهت  هب  هجوت  اب  هک  دنتـسناد  یم  دـندوب و  ربخاب  اه  نآ  يورـشیپ  لوغم و  شروی  زا  ناییاپورا 
نایم هک  يداحتا  زا  سپ  رگید ، يوس  زا  .دنکب  یکمک  هنوگ  چیه  اه  یبویا  هب  دناوت  یمن  تفالخ  هاگتسد  اه ، لوغم  يوس  زا  دادغب 

ار اه  یبیلص  مجنپ ، هلحرم  رد  رگیدکی  کمک  هب  دنتـسناوت  اه  نآ  دمآ و  دوجو  هب  مظعملا  لماکلا و  فرـشا ، ینعی  یبویا ؛ ناردارب 
هب ماش  مکاح  مظعملا ، رصم و  مکاح  لماکلا ، نایم  ینمشد  هنومن ، يارب  .دندرک  ادیپ  فالتخا  رگیدکی  اب  هتفر  هتفر  دنهد ، تسکش 

نیا  (1) .دهدب اه  نآ  هب  ار  سدقملا  تیب  ضوع  رد  دوش و  دحتم  اه  یبیلـص  اب  شردارب  هیلع  دـش  رـضاح  لماکلا  هک  دیـسر  اج  نآ 
ایسآ یتح  اپورا و  ياه  یبیلص  اسیلک و  يارب  تافالتخا 

، روشاـع حاتفلادـبع  دیعـس  کـلامملا ، نیبویـالا و  رـصع  یف  ماـشلا  رـصم و  کـن : یبویا  هداوناـخ  ناردارب و  فـالتخا  هنیمز  رد  - 1
، يدـیبعلا رداقلادـبع  نب  یلع  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا  كوـلملا ، لود  هفرعمل  كولـسلا  ص 92 ؛ ، 1972 توریب ، هیبرعلا ، هـضهنلاراد 

صص 322 و 333 و 345. ج 1 ، 1997 م ، توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  اطع ، رداقلادبع  دمحم  رگشهوژپ :
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یم نیا  تشاد و  همادا  شکمـشک  گـنج و  هتـسویپ  لـصوم ، ناـیبویا  بلح و  نایقوجلـس  ناـیم  رگید ، يوس  زا  .دوب  زیگنا  هسوـسو 
.دنک رت  شیب  رگید  یبیلص  گنج  کی  نتخاس  مهارف  رد  ار  اه  یبیلص  هزیگنا  تسناوت 

رد دوخ  هدـعو  هب  کیردرف  ییافو  یب  مجنپ ، گنج  رد  ار  اه  یبیلـص  تسکـش  یلـصا  لماع  پاپ ، هژیو  هب  اـه و  یبیلـص  هک  میتفگ 
کیرحت مشـش  یبیلـص  گنج  ییاپرب  يارب  ناملآ ، روتارپما  کیردرف ، هک  دـش  ببـس  ماهتا  نیا  .دنتـسناد  یم  اه  یبیلـص  هب  کمک 

پاپ و هنایم  هک  دمآ  شیپ  ییاهدادـیور  پاپ  کیردرف و  نایم  یبیلـص  ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  نایاپ  زا  سپ  رگید ، يوس  زا  .دوش 
.درک رداص  ار  کیردرف  ریفکت  ياوتف  پاپ  هک  دیسر  اج  نآ  هب  یگریت  نیا  .درک  هریت  ار  کیردرف 

، نیطـسلف هب  هلمح  كرادـت  يارب  هک  دوـب  هتفریذـپ  .م  هیئوژ 1225  رد  وناـمرژ  نس  ناـمیپ  رد  کـیردرف ، ناـملآ ، روتارپـما  رت  شیپ 
رد هک  دوب  هتفریذپ  نینچ  مه  وا  .دنک  هرادا  ار  رگید  هیلاوش  رازه  ود  لقن  لمح و  دزادرپب و  لاس  ود  تدـم  هب  ار  هیلاوش  رازه  قوقح 

گنج رد  تکرش  تهج  کیردرف  هزیگنا  تیوقت  يارب  پاپ  .دوش  راپسهر  یبیلـص  گنج  يارب  توا 1227 م )  ) ق ناضمر 624 ه . 
سویرونوا پاپ  .دش  یلمع  داهنشیپ  نیا  هک  دنک  جاودزا  میلشروا ، یبیلص  تموکح  ثراو  البازیا ، اب  يو  هک  درک  داهنـشیپ  یبیلص ،

، دوـب لـمحت  مک  يدرف  هک  يو  .دـش  وا  نیـشناج  مهن  يروـگیرگ  تشذـگرد و  ق )  . یناـثلا 624 ه عیبر   ) سراـم 1227 م رد  موس 
پاپ یلو  تساوخ ، شزوپ  پاپ  زا  کیردرف  .درک  رداص  ار  وا  ریفکت  نامرف  تفاتنرب و  ار  کیردرف  يزوس  تصرف 
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(1) .تساخرب پاپ  اب  هزرابم  هب  میقتسمریغ  روط  هب  زین  کیردرف  ور ، نیا  زا  .تفریذپن 

يزوریپ تروص  رد  اریز  دوش ؛ راپسهر  ایسآ  هب  میلشروا  فرـصت  يارب  امتح  ات  تشاد  میمـصت  راب  نیا  هتـشذگ  فالخ  رب  کیردرف 
وا نتشاگنا  چیه  هب  پاپ و  اب  هزرابم  يا  هنوگ  یشکرکشل  نیا  رگید ، يوس  زا  .دروآ  تسد  هب  یتیبوبحم  مدرم  نایم  رد  تسناوت  یم 
مه .دوب  هدرک  راد  هشدـخ  میلـشروا  يزاسدازآ  تهج  مادـقا  هنوگره  يارب  ار  يو  یگتـسیاش  کیردرف ، ریفکت  اـب  پاـپ  نوچ  دوب ؛

اسیلک هاگیاج  نتـشاگنا  هدیدان  ناییاپورا و  یهدنامرف  زا  پاپ  اسیلک و  نتـشاذگرانک  يانعم  هب  شوجدوخ  تکرح  هنوگ  نیا  نینچ 
.دوب گنج  يارب  توعد  رد 

زا اریز  داد ؛ یمن  ناشن  رما  نیا  هب  يا  هقالع  پاپ  تشاد ، خـسار  میمـصت  قرـش  هب  یـشکرکشل  رد  کیردرف  هک  یلاح  رد  نیارباـنب ،
ینتفریذپ یبیلص  ياه  گنج  رد  تکرـش  ینعی  وا  لمع  دش ، یمن  هدیـشخب  اسیلک  يوس  زا  ات  دوب و  هدش  ریفکت  يدرف  وا  اسیلک  رظن 

(2) .درکن وفع  ار  وا  زین  پاپ  دراذگاو ، پاپ  هب  ار  لیسیس  تموکح  دهد و  نت  اسیلک  هتساوخ  هب  هک  تساوخن  کیردرف  نوچ  .دوبن 

یبیلص ياه  گنج  مشش : هلحرم  زاغآ 

یبیلص ياه  گنج  مشش : هلحرم  زاغآ 

طلـست یبرع  ینانوی و  نیتال ، ییایلاتیا ، یناملآ ، هسنارف ، ناـبز  شـش  هب  يو  .دوب  هتخومآ  شناد  يدرف  ناـملآ ، روتارپما  کـیردرف ،
یکشزپ و هفسلف و  رد  .تشاد 

.270 صص 266 _  ریام ، سناه  یبیلص ، ياه  گنج  - 1
ص 647. ج 7 ، لماکلا ، ص 268 ؛ ریام ، سناه  یبیلص ، ياه  گنج  - 2
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اب يدودـح  ات  دوب ، هتفای  تیبرت  لیـسیس  هریزج  رد  يو  نوچ  .دوب  هاگآ  ناهج  عاضوا  زا  تشاد و  رّحبت  رگید  ياـه  شناد  خـیرات و 
هب هجوت  اب  وا  دـندوب ، ینانوی  یمین  برع و  یمین  هریزج  نیا  نانکاس  هک  ییاج  نآ  زا  تشاد ؛ ییانـشآ  زین  بارعا  گـنهرف  مالـسا و 

مالسا نوچ  مه  رگید  نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  ور ، نیا  زا  .دریذپب  هتسب  مشچ  ار  یفقسا  ره  نانخس  دوبن  رضاح  شا ، یهاگآ  شناد و 
(1) .تفریذپ یمن  ار  پاپ  زا  هناروکروک  تعاطا  تشاد و  يدایز  ردص  هعس 

هجرد رد  يو  .دـش  اـکع  دراو  ق ) لاوش 625 ه .   5  ) ربماتپـس 1228 م متفه  رد  یکدنا  هاپـس  اب  پاپ ، هاگدـید  فالخ  رب  کیردرف 
.دریگب نیطسلف  رصم و  مکاح  لماکلا ، زا  ار  سدقملا  تیب  زیمآ  حلص  هناتـسود و  ات  دوب  هدمآ  هکلب  دوب ، هدماین  گنج  يارب  تسخن 

مه وا و  بناج  زا  ندش  رطاخ  هدوسآ  يارب  دید ، دوخ  ربارب  رد  يدج  ینمـشد  ناونع  هب  ار  مظعملا  شردارب ، هک  نآ  زا  سپ  لماکلا 
رد لماکلا  هب  وا  رگا  هک  درک  قفاوت  کیردرف  اب  1227 م )  ) ق لاس 624 ه .  رد  شردارب ،)  ) بیقر هیلع  یبیلص  هاپس  زا  هدافتسا  نینچ 

، دسرب ایـسآ  هب  کیردرف  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  درک  دـهاوخ  راذـگاو  کیردرف  هب  ار  سدـقملا  تیب  يو  دـنک ، کمک  مظعملا  ربارب 
لماکلا يارب  يرطخ  زگره  هک  دش  وا  نیشناج  شناوجون  رسپ  تشذگرد و  ربماون 1227 م )  ) ق  . هدعقلا 624 ه يذ  همین  رد  مظعملا 

یلو دنک ، راذـگاو  کیردرف  هب  ار  سدـقملا  تیب  دـیابن  لیلد  نودـب  رگید  هک  تفایرد  لماکلا  بیترت ، نیدـب   (2) .دش یمن  هدرمش 
یم میمـصت  گنج  يارب  هچ  نانچ  .درک  یم  لمع  دوخ  هدـعو  هب  ای  دـیگنج  یم  وا  اب  دـیاب  ای  لماکلا  دوب و  هدرک  تکرح  کیردرف 

ار قشمد  وا  ماگنه  نیا  رد  اریز  دش ؛ یم  رت  تخس  شراک  تفرگ ،

ص 211. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 1
ص 345. ج 1 ، كولسلا ، ص 425 ؛ ج 10 ، لماکلا ، ص 270 ؛ ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 2
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نآ رد  .ددرگ  دـحتم  کـیردرف  اـب  يو  تشاد  ناـکما  .دوـب  اـج  نآ  مکاـح  دوواد  رـصانلا  شا ، هدازردارب  هـک  دوـب  هدرک  هرـصاحم 
ناناملـسم داقتنا  زا  داد ، یم  وا  هب  ار  نیطـسلف  مامت  کیردرف  تساوخ  هب  انب  هچ  نانچ  دش و  یم  يدـج  لماکلا  يارب  رطخ  تروص ،

هدنیامن يو  .دنک  حرطم  حلص  يارب  ار  یطیارـش  دتـسرفب و  کیردرف  دزن  يا  هدنیامن  تفرگ  میمـصت  ور ، نیا  زا  .دنام  یمن  ناما  رد 
.م هیروف 1229  رد 18  بیترت ، نیدب  داتـسرف و  کیردرف  دزن  دوب ، هتفر  اپورا  هب  لماکلا  يوس  زا  زین  رت  شیپ  هک  ار  نیدـلارخف  شا ،

میلـشروا محللا و  تیب  رهـش  ود  دادرارق ، نیا  بجوم  هب  .دیـسر  اضما  هب  فرط  ود  ناـیم  حلـص  دادرارق  ق ) لوالا 626 ه .  عیبر   21)
فارطا رد  ناناملسم  هدنامزاب  ياه  نیمز  نینچ  مه  نینبت ، نیرق و  ياه  هعلق  لماش  یبرغ  هلیلج  هرصان و  ياهرهش  و  سدقملا ) تیب  )

و رمع ) دجـسم   ) هرخـصلا هـبق  سدـقم  ناـکم  ود  سدـقملا ، تـیب  رهـش  لـخاد  رد  تسوـیپ و  یم  نایبیلـص  تـلود  ورملق  هـب  ادـیص 
هد یتشآ  نامیپ  هک  دش  رارق  نینچ  مه  .دندش  یم  دازآ  زین  فرط  ود  ناریسا  مامت  .دنام  یم  یقاب  ناناملسم  تسد  رد  یصقالادجسم 

(1) .دوش هتسناد  مرتحم  لاس 

، ور نیا  زا  .تفر  داب  رب  هبـش  کی  مالـسا ، ناـیک  زا  يرادـساپ  رد  نیدـلا  حالـص  تمه  شـالت و  همه  نآ  لـماکلا ، میمـصت  نیا  اـب 
.درک شزرا  یب  نانمشد  ناتسود و  دزن  ار  دوخ  همان ، نامیپ  نیا  اب  لماکلا  .دنتشادن  همان  نامیپ  نیا  زا  يدونشخ  نیرت  مک  ناناملـسم 

یم یفرعم  ناناملـسم  سومان  وربآ و  نتـشاذگ  اـپریز  ار  یبویا  مکاـح  لـمع  نیا  ینید  ماـقم  یلاـع  ناـیناحور  ناـبیطخ و  ناـظعاو ،
رت نمشد  ار  وا  دندوب ، دنسرخان  يو  زا  هک  زین  وا  نابیقر  نانمشد و  .دندرک 

 _ صص 665 ج 7 ، لماکلا ، ص 271 ؛ ریام ،) سناه   ) یبیلص ياه  گنج  ص 224 ؛ ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1
.354 صص 353 _  ج 1 ، كولسلا ، 668 ؛
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اب زین  نابیقر  رگید  .درک  مالعا  یمومع  يازع  قشمد  رهش  رد  زور  هس  مظعملا ، دنزرف  دوواد ، رصانلا  وا ، تخـسرس  بیقر  .دنتـشاگنا 
یتح ای  دروخ  یم  تسکـش  نیگنـس ، تمواقم  يرادیاپ و  زا  سپ  لماکلا  رگا  .دـندناروش  لماکلا  هیلع  ار  مدرم  تصرف ، زا  هدافتـسا 

یم مارتحا  لباق  يا  هدنامرف  ناییاپورا  دزن  يو  تروص  نآ  رد  داتفا ، یم  اه  یبیلص  تسد  هب  سدقملا  تیب  ماجنارس  دش و  یم  هتشک 
نامکاح نایم  رد  هک  دروآ  دـیدپ  نایحیـسم  دزن  ار  هنامگ  نیا  نینچ  مه  .درک  رادـقم  یب  راوخ و  ار  دوخ  مادـقا  نیا  اـب  وا  یلو  دوب ،

هیاپ ظفح  ياهب  هب  دنرضاح  دنتسین و  لیاق  یمالـسا  ياه  شزرا  يارب  يرابتعا  شزرا و  نیرت  کچوک  هک  یناسک  دنتـسه  ناملـسم 
.دننک نمشد  میلست  ار  ناناملسم  ییایند  ینید و  ياه  شزرا  یمامت  ناشتردق ، ياه 

رد يرایـسب  رواـب  هب  دوب و  هدـش  ریفکت  پاـپ  يوس  زا  هک  وا  .دربب  یفاـک  هرهب  هجیتـن  نیا  زا  تسناوتن  مه  کـیردرف  هک  نیا  بلاـج 
یم نامگ  يو  .دهد  رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  نایرج  دادرارق ، نیا  اب  هک  تشاد  راظتنا  دوب ، رـصقم  مجنپ  گنج  رد  اه  یبیلـص  تسکش 
نینچ یلو  درک ، دـهاوخ  وغل  ار  وا  ریفکت  مکح  پاپ  دـش و  دـنهاوخ  دونـشخ  وا  زا  اپورا  نایحیـسم  پاپ و  دادرارق ، نیا  اـب  هک  درک 

.دندرک یم  ناهنپ  يو  دید  زا  ار  دوخ  دندید ، یم  ار  وا  هک  اج  ره  نافقسا  ناشیشک و  یتح  دشن و  نامداش  يو  لمع  زا  اسیلک  .دشن 
: تسا ریز  رارق  هب  کیردرف  زا  اسیلک  اه و  یبیلص  يدونشخان  ياه  لیلد 

يذوفن تلاـخد و  چـیه  هلحرم ، نیا  رد  هک  نآ  لاـح  تشاد ، ار  یلـصا  شقن  هتـسویپ  یبیلـص  ياـه  گـنج  رد  اـسیلک  رت  شیپ   _ 1
؛ تشادن

تیب ور ، نـیا  زا  .دـشاب  نآ  ناـکلاس  ربـهار  پاـپ  درذـگب و  اـسیلک  زا  نآ  ریـسم  هـک  تساوـخ  یم  ار  یـسدقملا  تـیب  اـسیلک ،  _ 2
.تشادن یشزرا  اسیلک  رظن  زا  دش ، یم  ریخست  پاپ  يوس  زا  دورطم  یحیسم  کی  تسد  هب  هک  یسدقملا 
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تـسد زا  ار  دوخ  هنیرید  هاگیاج  اسیلک  پاپ و  دوش و  اپورا  نایاورنامرف  رگید  يوگلا  کیردرف ، لـمع  نیا  هک  دوب  كاـنمیب  اـسیلک 
؛ دنهدب

، کیردرف هک  یلاـح  رد   (1)، دنریگب ناناملسم  زا  یماظن  روز  هب  ار  نیطـسلف  قطانم  همه  دنتـشاد  تسود  نایبیلـص  نایحیـسم و   _ 3
تیب سدقم  ياه  ناکم  رگید ، يوس  زا  .دوب  هدروآ  تسد  هب  گنج  نودـب  حلـص  کی  اب  ار  نیطـسلف  قطانم  رگید  سدـقملا و  تیب 

سدقم رهـش  نیا  ینعی  دنوش ؛ دراو  اه  نآ  هب  دنتـسناوت  یم  ناناملـسم  هزاجا  اب  اهنت  اه  یبیلـص  دوب و  ناناملـسم  تسد  رد  سدـقملا 
.دوبن نایحیسم  رایتخا  رد  ًالماک 

نوچ اه  نآ  رظن  زا  .دوب  هدـشن  ینیب  شیپ  دادرارق  رد  نایحیـسم ، تیمکاح  موادـت  يارب  یفاک  ياه  نیمـضت  نایحیـسم ، رظن  زا   _ 4
ناناملسم تسد  رد  زین  رهش  نوماریپ  کیژتارتسا  قطانم  دنتـشادن و  ار  رهـش  درگ  رب  راوید  نتخاس  هزاجا  سدقملا  تیب  ياه  یبیلص 

، دادرارق نیا  نتـسب  زا  کیردرف  فدـه  هک  دـندوب  هدـیمهف  اپورا  مدرم  ینعی  تشادـن ؛ یفاـک  تینما  نآ  نایحیـسم  رهـش و  نیا  دوب ،
.تسا هدوب  پاپ  ریفکت  زا  یکاپ  ای  ترهش  ندروآ  تسد  هب  هکلب  تسا ، هدوبن  نایحیسم  لاح  هب  يزوسلد  ای  داهج 

، نیقی هب  .تشادزاب  دوصقم  هب  ندیسر  زا  ار  وا  تشاد ، دوجو  کیردرف  هب  تبسن  شیپ  زا  هک  ییاه  يدنـسرخان  رانک  رد  لماوع  نیا 
هب تبـسن  هنیرید  هنیک  لـیلد  هـب  کـیردرف  .دوـب  رثؤـم  يو  يراـبتعا  یب  يداـمتعا و  یب  رد  کـیردرف ، زا  اـه  يوـسنارف  يدنـسرخان 
ورف مه  زا  نانآ  تموکح  دیشوک  یم  ور ، نیا  زا  .تشادن  يا  هقالع  ینیطسلف  ياهرهـش  رب  اه  يوسنارف  هطلـس  ياقب  هب  اه ، يوسنارف 

دشاپب و

.185 صص 184 _  1994 م ، توریب ، هیبرعلا ، هضهنلاراد  ورابش ، دمحم  ماصع  یبرعلا ، قرشملا  یف  نیطالسلا  - 1
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تخاس و مورحم  میلـشروا  تموکح  زا  ار  ینیرب  تنک  وا  .دـناشنب  اه  نآ  ياج  هب  ار  شیوخ  داـمتعا  دروم  يوسنارفریغ و  يرـصانع 
.دروآ رد  دوخ  هطلس  ریز  هب  ار  سربق  مکاح 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  مشش  هلحرم  ماجنارس 

ریـشمش درک ، رادـم  تسایـس  کیردرف  هک  يراک  دـیدرت  یب  .تشادـن  یتهابـش  گنج  هب  نادـنچ  یبیلـص  ياه  گنج  زا  هرود  نیا 
.دش موکحم  مظعا  فقـسا  پاپ و  يوس  زا  هدـش  دای  دادرارق  لاح ، نیا  اب  .دـهد  ماجنا  دوب  هتـسناوتن  ههد  نیدـنچ  تدـم  رد  یبیلص 

مـسارم دش و  سدقملا  تیب  دراو  پاپ  مکح  هب  انتعا  یب  کیردرف  یلو  درک ، عونمم  ار  سدـقملا  تیب  هب  کیردرف  دورو  یتح  پاپ 
، درک رـشتنم  يراذگ  جات  زور  رد  هک  يا  هینایب  رد  يو  .درک  يراذگ  جات  دروآ و  ياج  هب  سدقم  رازم  ياسیلک  رد  ار  ینابر  ياشع 
، ییاطـسو نورق  هشیدـنا  رد  .داد  ياج  دوواد  تنطلـس  تیاور  نتم  رد  ار  دوخ  داد و  اقترا  ینیمز  ماـقم  زا  رتـالاو  یماـقم  هب  ار  دوخ 

: دوب هتشون  نینچ  زین  روتارپما  .تسا  ربمایپ  مه  هاش و  مه  دوواد 

تیانع دروم  هشیمه  يارب  هک  یـسک  هک  دنناسرب  ناگمه  هب  دننادب و  دیاب  دـنرادروخرب ، نیتسار  نامیا  تداعـس  زا  هک  یناسک  مامت 
هب دوواد ، دوخ ، هدـنب  هناخ  رد  ار  يراگتـسر  ماج  هدروآ و  ناغمرا  هب  ییاهر  شیوخ  مدرم  يارب  هدرک و  تاـقالم  ار  اـم  هدـش ، عقاو 

(1) .تسا هدرب  الاب  ام  راختفا 

هب هینایب  نیا  اب  دوب ، پاپ  هدـش  ریفکت  هک  ناملآ  روتارپما  .تسا  هدوب  پاپ  اب  گنج  نالعا  يانعم  هب  هیناـیب ، نیا  هک  دـیمهف  ناوت  یم 
هب .دوب  هتسناد  پاپ  زا  رترثؤم  رتدیفم و  ار  دوخ  هدراذگ و  پاپ  ياج  رد  ار  دوخ  ینمض  روط 

.273 صص 272 _  ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
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رد .تسا  فورعم  سناسنر  هب  برغ  گنهرف  خـیرات و  رد  هک  دـش  ینایرج  زاغآ  کـیردرف  تکرح  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج 
.دنهاکب مدرم  نایم  رد  يو  ذوفن  پاپ و  هب  دوخ  یگتـسباو  زا  پاپ ، ندرک  رابتعا  یب  اب  دندیـشوک  ییاپورا  ناهاش  نایرج ، نیا  همادا 

اپ یمالسا  ياهروشک  ایسآ و  رد  اپورا  یـساملپید  هطلـس  زا  يا  هدیچیپ  نایرج  هرود ، نیا  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
نیا رد  هک  دـبای  یم  دومن  اه  گنج  اـهدربن و  رد  رت  شیب  ناملـسم ، لـلم  اـب  ییاـپورا  ياـه  تلم  ییوراـیور  ناـمز ، نیا  اـت  .تفرگ 
شیپ رد  یمالسا  ياهروشک  رد  ناییاپورا  يوس  زا  يا  هدش  باسح  یساملپید  سپ ، نآ  زا  .دندوب  زوریپ  ناناملسم  زین  اه  ییورایور 

يا هدـیچیپ  هدرپ و  تشپ  ياه  تسایـس  اب  نانآ  .تشاد  یپ  رد  ناییاپورا  يارب  ار  هنیزه  نیرت  مک  هجیتن و  نیرت  شیب  هک  دـش  هتفرگ 
.دندیشخب تیعورشم  ناناملسم  تشونرس  رب  ار  دوخ  یگشیمه  هطلس  دنتفرگ ، راک  هب  هک 

مه هب  ایلاتیا  بونج  عاضوا  نوچ  تشگزاب ؛ اپورا  هب  گنرد  یب  سدـقملا ، تیب  رد  يراذـگ  جات  دادرارق و  نتـسب  زا  سپ  کیردرف 
لیـسیس هب  پاپ  هاپـس  سأر  رد  ات  دوب  هدامآ  دوب ، هدـش  رانکرب  میلـشروا  تنطلـس  زا  کـیردرف  يوس  زا  هک  ینیرب  تنک  .دوب  هتخیر 

یتقو کیردرف  .تساوخ  یم  دوخ  يارب  ار  اج  نآ  تموکح  دوبن و  دونشخ  لیسیس  رب  کیردرف  طلست  زا  پاپ  نوچ  دوش ؛ رو  هلمح 
درک و یتشآ  يو  اب  ونامرژ  ناس  هدهاعم  رد  کیردرف  .دمآ  رانک  پاپ  اب  ماجنارس  داد و  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  دیسر ، ایلاتیا  هب 

(1) .دش لیدبت  یلم  نامرهق  کی  هب  کیردرف  بیترت ، نیدب  .تشادرب  وا  زا  ار  ریفکت  مکح  زین  پاپ 

ص 234. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  ص 273 ؛ ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
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یبیلص ياه  گنج  متفه  هلحرم  متفه : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  متفه  هلحرم  متفه : لصف 

اه لصف  ریز 

یبیلص ياه  گنج  متفه  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

یبیلص گنج  متفه  هلحرم  زاغآ  یگنوگچ 

یبیلص گنج  متفه  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  متفه  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

یبیلص ياه  گنج  متفه  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

دوخ يورـشیپ  هب  اه  لوغم  .داد  يور  ایـسآ  رد  يرایـسب  ياه  ینوگرگد  لماکلا ، کیردرف و  نایم  حلـص  هماندـهع  ياـضما  زا  سپ 
رگیدکی ناج  هب  اه  نآ  ناگداون  نارـسپ و  سپـس  یبویا و  ناردارب  .دندناسر  ریغـص  يایـسآ  ماش و  ياهزرم  هب  ار  دوخ  هداد و  همادا 

ورملق زا  ییاه  شخب  دوب  هتـسناوت  دوب ، هتخیرگ  هدروخ و  تسکـش  اـه  لوغم  زا  هک  هاـشمزراوخ  نیدـلا  لـالج  ناطلـس   (1) .دنداتفا
برغ و يوس  ود  رد  دندیشوک  زین  ریغص  يایـسآ  نایقوجلـس  نایبویا ، یناوتان  اب  رگید ، يوس  زا  .دنک  فرـصت  ار  یقوجلـس  یبویا و 
اه و ینماان  نیا  هب  ریغـص ، يایـسآ  ماش و  رد  هدنکارپ  هتخیـسگ و  راسفا  نایمزراوخ  ياهدرکلمع  .دـننک  يورـشیپ  ناشیاهزرم  قرش 
، لیلد نیمه  هب  .دریگب  ار  اه  یبیلـص  رطخ  يولج  هک  دوب  هدنامن  يدنم  تردـق  تلود  مالـسا ، ملاع  رد  .دوب  هدز  نماد  اه  یگتفـشآ 

اه یگتفشآ  نیا  هک  نیا  هژیو  هب  .دوب  زیگنا  هسوسو  یبیلص  نابلط  تصرف  يارب  عاضوا  نیا 

میلـس نب  دـمحم  هللادـبعوبا  نیدـلا  لاـمج  بویا ، ینب  راـبخا  یف  بورکلا  جرفم  کـن : یبویا  هداوناـخ  ياـه  فـالتخا  هنیمز  رد  - 1
،213  _ 211 ، 204  _ 201 ، 193  _ 192 ، 178 صص 174 _  ج 5 ، هرهاقلا ، لایشلا ، نیدلا  لامج  رگـشهوژپ : لصاو ، نبا  یعفاشلا 

 . صص 384 و 406 و 607 كولسلا ج 1 ، 185 و 190 ؛  _ 184 ، 179  _ 178
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.دوب هدش  نامز  مه  کیردرف  لماکلا و  حلص  دادرارق  رابتعا  نایاپ  اب 

ود رد  کچوک ، يزوریپ  دنچ  زج  هب  اه  یبیلص  .دوب  هدش  زاغآ  نیطسلف  ياهرهش  رد  نایحیسم  ناناملسم و  يریگرد  هک  دوب  يدنچ 
زا نترازه  زا  شیب  داد ، يور  هزغ  یکیدزن  رد  هک  يدربن  رد  .دـندوب  هدـید  ینیگنـس  ياه  تراـسخ  هدروخ و  تسکـش  یلـصا  دربن 

تیب هب  هوبنا ، یهاپس  اب  رصم  مکاح  يزوریپ ، نیا  یپ  رد  .دندمآ  رد  تراسا  هب  زین  نت  دصشش  دندش و  هتـشک  یحیـسم  ياه  یبیلص 
اه یبیلـص  رگید  سپ ، نیا  زا  .درک  حـتف  یتحار  هب  هیئوژ 1244 م )  11  ) ق رفص 642 ه .  رد 3  ار  اج  نآ  دش و  رو  هلمح  سدـقملا 

ندیسر  (1) .دمآرد ناناملسم  فرصت  هب  هلیلج  هیربط و  ياه  هعلق  .دننک  جراخ  ناناملسم  تسد  زا  ار  سدقملا  تیب  دنتسناوتن  زگره 
.دنازیگنارب رگید  یبیلص  گنج  کی  زاغآ  يارب  ار  وا  تسناوت  یم  پاپ ، هب  اهربخ  نیا 

اب  (3) ناژ رتسرپ  هناسفا  اریز  ؛(2)  تسا هدوب  رثؤم  یبیلـص  ياه  گنج  متفه  هلحرم  زورب  رد  اه  لوغم  شیادـیپ  نامیـسنار ، داقتعا  هب 
تیـصخش ناـمه  دـناوت  یم  وا  نایحیـسم ، هب  تبـسن  يو  شیارگ  هب  هجوـت  اـب  هک  تفر  یم  ناـمگ  دوـب و  هدـش  هداد  قیبـطت  زیگنچ 

: نامیسنار لوق  هب  .دشاب  نایحیسم  يا  هروطسا 

(4) .دنزادنارد داهج  يالص  اه ] یبیلص   ] ات دوب  هتخاس  بسانم  ار  تیعقوم  رواخ ، قفا  رد  يدنمورین  یلامتحا  تسود  نینچ  ندوب 

زا هلحرم  نیا  يربهر  هک   ) هسنارف هاشداپ  مهن ، ییول  هک  دوش  یم  هتفگ 

، بورکلا جرفم  ص 297 ؛ ریام ،) سناه   ) یبیلـص ياه  گنج  273 ؛ صص 272 _  ج 3 ، نامیسنار ، یبیلـص  ياه  گنج  خیرات  - 1
.337 302 و 336 _   _ 301 ، 247 صص 246 _ 

ص 304. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2
.Prestr John - 3

ص 304. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 4
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يداهج يدوبهب ، تروص  رد  هک  دوب  هدرک  رذن  تخـس  يرامیب  کی  زا  تاجن  يارب  رت  شیپ  دوب ) راد  هدهع  ار  یبیلـص  ياه  گنج 
(1) .دروآ ياج  هب  ار  دوخ  رذن  دیشوک  يو  يرامیب ، زا  يدوبهب  زا  سپ  .دهد  بیترت  ناناملسم  هیلع  ار 

رهش زا  میلشروا  قیرطب  يوس  زا  یگدنیامن  هب  توریب  فقسا  دندش ، هتـشک  اه  یبیلـص  زا  يدایز  رامـش  نآ  رد  هک  هزغ  دربن  زا  سپ 
زین پاپ  .تفر  پاپ  دزن  تسخن  يو  .دـنازیگنارب  سدـقملا  تیب  تاـجن  يارب  ار  اـج  نآ  ناراد  ماـمز  اـت  تشگ  اـپورا  راپـسهر  اـکع 

ناناملـسم هیلع  داهج  هب  ار  مدرم  هسنارف ، رد  روضح  اب  مه  دـناوخ و  ارف  داـهج  هب  ار  وا  مه  اـت  داتـسرف  هسنارف  هاـشداپ  دزن  ار  یفقـسا 
(2) .دناروشب

شیوخ هدـنیآ  نارگن  تدـش  هب  هدـش و  هدـنار  ایلاتیا  زا  دوب ، ریگرد  کیردرف  اب  گنج  رد  هک  مراهچ  ناسونیا  پاـپ  ناـمز ، نیا  رد 
 _ دوخ تخسرس  نمشد  کیردرف _  نآ ، وترپ  رد  ای  رگید  یبیلص  گنج  کی  هناهب  هب  هک  دیـشوک  یم  پاپ  دیاش  ور ، نیا  زا  .دوب 

.درادرب نایم  زا  یبیلص  نایهاپس  کمک  هب  ار 

.تفای نایاپ  ناناملسم  دوس  هب  هرابود  هک  یگنج  دندز ؛ مقر  ار  متفه  یبیلص  گنج  رگیدکی ، رانک  رد  لماوع  نیا  لاح ، ره  هب 

یبیلص گنج  متفه  هلحرم  زاغآ  یگنوگچ 

یبیلص گنج  متفه  هلحرم  زاغآ  یگنوگچ 

یتح يا  هداعلا  قوف  ياه  تایلام  گنج ، نیا  هنیزه  ندروآ  مهارف  يارب  .دوب  یبیلـص  گنج  كرادـت  یپ  رد  لاس  هس  هسنارف  هاشداپ 
يوس هب  توم  گا  زا  ق ) لوالا 646 ه .  يدامج   ) .م توا 1248  رد  ییول  .دش  هتفرگ  نایناحور  زا 

ص 305. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 1

ص 307. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص  ياه  گنج  خیرات  - 2
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رـصم يوس  هب  هدنیآ ، راهب  رد  دننامب و  اج  نآ  رد  ار  ناتـسمز  هک  دنتفرگ  میمـصت  ندیـسر ، زا  سپ  اه  یبیلـص  .دش  راپـسهر  سربق 
کیدزن .دندرک  تکرح  رصم  يوس  هب  اه  نآ  دیسر و  ارف  راهب  .دوب  سدقملا  تیب  دیلک  رصم  اه  نآ  رظن  زا  نوچ  دننک ؛ یشکرکشل 

.دیـسر طایمد  هب  ق )  . رفص 647 ه  21  ) .م نئوژ 1249  رد  ییول  .دـنداد  یم  لاقتنا  ار  اـه  نآ  دـیاب  گرزب  یتشک  تسیب  دـص و  هب 
.دوب نت  رازه  هاجنپ  ماگنه  نیا  رد  یبیلص  نایهاپس  رامش 

يریگ سپ  زاب  صمح و  رهش  هرصاحم  راتفرگ  طایمد ، هب  اه  یبیلص  ندیسر  زا  شیپ  یمک  رـصم ، ياورنامرف  بویا ، حلاصلا  ناطلس 
تمـس هب  تعرـس  هب  تخاس و  اهر  ار  هرـصاحم  دینـش ، ار  یبیلـص  نایهاپـس  تکرح  یتقو  .دوب  یبویا  هداوناخ  زا  رگید  يدرف  زا  نآ 

.درک تکرح  رصم 

طایمد رهش  دنتسناوت  ماجنارس  یلو  دندش ، ور  هبور  ناناملسم  هناتخـسرس  تمواقم  اب  ناشیاه  یتشک  زا  ندش  هدایپ  ماگنه  اه  یبیلص 
، دنتـشاد مجنپ ) هلحرم  رد   ) یبیلـص نیـشیپ  گنج  زا  هک  يا  هرطاخ  هب  هجوت  اب  رهـش  نامدرم  هرـصاحم ، زا  شیپ  .دـننک  هرـصاحم  ار 
هدرب و نایم  زا  ار  مهم  دنمشزرا و  ياه  ناکم  دنتسنادن ، دیفم  نادنچ  ار  عافد  نوچ  زین  ناظفاحم  .دندرک  كرت  ار  رهش  هدز  تشحو 

(1) .داتفا اه  یبیلص  تسد  هب  يرادیاپ  نیرت  مک  نودب  یتحار و  هب  طایمد  رهش  هجیتن ، رد  .دندرک  كرت  ار  رهش 

دیـشوک درک و  مادـعا  تنایخ  نیا  لیلد  هب  دـندوب ، رهـش  زا  ینابهاگن  لوئـسم  هک  ار  هناـنک  ینب  هلیبق  ناریما  بویا ، حـلاصلا  ناـطلس 
طایمد اب  ار  سدقملا  تیب  زاب  دوب ، رامیب  تدش  هب  هک  یلاح  رد  بویا  .دنک  ناربج  ار  نانآ  تنایخ 

صص ج 2 ، رصتخملا ، ص 284 ؛ ج 2 ، 1997 م ، توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  ءادفلاوبا ، نیدلادامع  رـشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  - 1
ص 439. كولسلا ، 285 ؛  _ 284
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، دـنک هضواعم  سدـقملا  تیب  اب  ار  نآ  یتحار  هب  دـناوت  یم  رهـش  نیا  فرـصت  اب  درک  یم  نامگ  هک  ییول  ور ، نیا  زا  .درکن  ضوع 
هدش و لین  هناخدور  ناتسبات  لصف  قالتاب  راتفرگ  اه  یبیلـص  نآ  رد  هک  یبیلـص  مجنپ  گنج  هرطاخ  يروآدای  اب  .دش  دیماان  تخس 
رد هک  يرهـش   ) هروصنم يوس  هب  رـصم  نایهاپـس  .دـنامب  طاـیمد  رد  ار  ناتـسبات  هک  تفرگ  میمـصت  ییول  دـندوب ، هدروـخ  تسکش 

دنتفرگ و رظن  ریز  ار  طایمد  اه  نآ  .دنتفر  دوب ) هدش  هتخاس  اه  یبیلص  رب  لماکلا  يزوریپ  تبـسانم  هب  تشاد و  رارق  طایمد  یکیدزن 
(1) .دنتخادنا رطخ  هب  ار  رهش  ناظفاحم  تینما  رهش ، نوماریپ  رد  زات  تخات و  اب 

.درک تکرح  بونج  تمـس  هب  هرهاق  فرـصت  يارب  ق ) نابعش 647 ه .   12  ) .م ربماون 1249  رد 30  ییول  لین ، بآ  نتـسشنورف  اب 
، تفرگ دنهاوخ  يرت  شیب  رتهب و  ياه  هجیتن  دننک ، هلمح  هیردنکـسا  هب  رگا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  ییول  هارمه  ناگرزب  زا  یخرب  هتبلا 
هب ربخ  نیا  ندیـسر  .تشذگرد  بویا  حلاصلا  هک  دوب  هرهاق  تمـس  هب  تکرح  لاح  رد  ییول  هاپـس  .تفریذپن  ار  رظن  نیا  ییول  یلو 
مان هب  بویا  حـلاصلا  هویب  نوچ  دـشن ؛ هنوگ  نیا  یلو  دـشخب ، تعرـس  ار  هرهاق  فرـصت  دـشاب و  شخبدـیما  تسناوت  یم  اه  یبیلص 

زا ار  رهوش  گرم  نیدـلارخف ، ياه  کـمک  نسحم و  نیدـلا  لاـمج  هجاوخ  هارمه  هب  دوب ، شیدـنارود  رایـسب  ینز  هک  رّدـلا  هرجش 
.دندیـشخب ناماس  ار  عاضوا  هدرک و  هرادا  ار  رکـشل  روشک و  هاـتوک ، یتدـم  ناطلـس  مسا  هب  اـه  نآ  .تشاد  هاـگن  هدیـشوپ  نارگید 

یهدنامرف هب  نیدلارخف  دناسر و  رـصم  هب  ار  دوخ  ردپ ، تردـق  يریگ  تسد  هب  يارب  دوب ، هریزج  رد  هک  ناطلـس  دـنزرف  هاش ، ناروت 
اه یبیلص  موجه  ربارب  رد  شترا 

ص 439. ج 1 ، كولسلا ، - 1
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هاپـس ود  .دوب  هتفرگ  ارف  بآ  ار  اه  نآ  رود  ات  رود  نوچ  دـندز ؛ ودرا  ریغـصلارحب  هیحاـن  رد  راـچان  هب  اـه  یبیلـص   (1) .دش هدیزگرب 
، نیدلارخف دندز ، اه  يرـصم  رکـشل  هب  اه  یبیلـص  هک  ینوخیبش  رد  .دنداتـسیا  رگیدـکی  يورایور  گنج  نودـب  هتفه  شـش  تدـم 

.دش هتشک  رصم  هاپس  هدنامرف 

هتـسیاش و رایـسب  يدرف  وا  .دش  راذـگاو  سربیب  نیدـلا  نکر  مان  هب  ناکولمم  زا  یکی  هب  رـصم  هاپـس  یهدـنامرف  نیدـلارخف ، زا  سپ 
رد هتفه  تشه  تدم  هب  دـناسر و  هروصنم  رهـش  هب  ار  دوخ  اه  یبیلـص  .دـهد  تاجن  طوقـس  زا  ار  رـصم  تسناوت  یم  دوب و  نادراک 

ناروت .درک  تیوقت  ار  يرـصم  ياهورین  دـیناسر و  هاگودرا  هب  هریزج  هقطنم  لـصوم و  زا  ار  دوخ  هاـش  ناروت  .دـندز  ودرا  نآ  ربارب 
اب یبیلص  هاپس  یطابترا  یبآ  طخ  اه ، قیاق  نیا  کمک  هب  يو  .دنربب  لین  هقطنم  هب  رتش  هلیسو  هب  ار  يدایز  ياه  قیاق  داد  روتـسد  هاش 

.دنریگب تمینغ  هب  ار  نایبیلص  یتشک  اه  هد  دنتسناوت  اه  يرصم  درک و  عطق  ار  طایمد  رهش  ینعی  رکشل ؛ هبقع 

نایم رد  ریگاو  ياه  يرامیب  عاونا  دیدش و  یطحق  یتدم  زا  سپ  دنتفرگ و  رارق  یتخس  هرـصاحم  رد  یبیلـص  نایهاپـس  بیترت ، نیدب 
ینیشن بقع  زاغآ  اب  .دنک  ینیشن  بقع  طایمد  تمـس  هب  تفرگ  میمـصت  سرام  هام  نایاپ  رد  ییول  .تفای  شرتسگ  یبیلـص  نایهاپس 

یگنسرگ ناناملسم ، زا  هدیسر  ياه  تراسخ  .دنتخاس  دراو  نانآ  هب  يدایز  ياهراشف  دندرک و  بیقعت  ار  نانآ  اه  يرـصم  نایبیلص ،
دش و رامیب  تدش  هب  ماگنه  نیا  رد  ییول  .دروآرد  ياپ  زا  ار  یبیلص  نایهاپس  يدیماان ، هدنشک و  ياه  يرامیب  دیدش ، یگتسخ  و 

صص 441 و 405. ج 1 ، كولسلا ، - 1
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(1) .داتفا يرامیب  رتسب  رد 

ناملسم نایهاپس  هب  ار  دوخ  هدش و  حالس  علخ  ور ، نیا  زا  .دننک  میلست  طرش  دیق و  نودب  ار  رهش  دنتفرگ  میمصت  یبیلص  ناهدنامرف 
هب زین  ییول  نس  هاش  یتح  .دننک  لرتنک  ار  نانآ  دنتـسناوت  یمن  اه  يرـصم  هک  دوب  يردق  هب  ناریـسا  رامـش  .دـندرک  میلـست  يرـصم 
اه يرصم  اب  يا  همان  حلص  تفرگ  میمصت  تراسا  رد  دوب ، هدش  رامیب  ریسا و  هک  هسنارف  هاشداپ   (2) .دوب هدمآ  رد  اه  يرصم  تراسا 
هب کیدزن  ینعی  ؛(3)  اونروت ریل  رازه  دصناپ  شنازابرـس ، يدازآ  طایمد و  رهـش  دوخ و  يدازآ  يازا  رد  هک  تفریذپ  وا  .دـنک  اضما 

(4) .دش هتسب  ق  رفص 648 ه .  مود  رد  حلص  دادرارق  نیا  .دزادرپب  هیدف  تنازب  رازه  دصتشه 

هزیگنا هرابرد  .تفرگ  تروص  هاش  ناروت  هیلع  كولمم  ناهدنامرف  يوس  زا  ییاتدوک  هک  دوب  هتـشذگن  هدـش  دای  دادرارق  زا  يدـنچ 
نیا .تشامگ  يدـیلک  ياه  تسپ  هب  دوب ، هدروآ  رـصم  هب  دوخ  اب  هریزج  زا  هک  ار  ینادـمتعم  هاـش  ناروت  هک  دـنا ، هتفگ  اـتدوک  نیا 

اب هاش  ناروت  فالتخا  .دوش  راذگاو  اه  نآ  هب  مهم  ياه  تسپ  دنتشاد  راظتنا  اه  نآ  نوچ  درک ؛ تحاران  ار  دنمتردق  ناکولمم  راک ،
هب ار  رمـسال  کـبیآ  ناـکولمم  ماجنارـس  .درک  رت  شیب  ار  ناـکولمم  شروش  هناـهب  بویا ، حـلاصلا  هویب  ناـمه  ینعی  شا ؛ يرداـمان 

(5) .دندیناسر لتق  هب  ق ،  . رفص 648 ه رد  ار  هاش  ناروت  هدیزگرب و  یهدنامرف 

ص 448. ج 1 ، كولسلا ، - 1
توریب 1405 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  یبهذلا ، هللادبع  یبا  نیدلا  سمش  ظفاحلا  مالسالا ، لود  ص 445 ؛ ج 1 ، كولسلا ، - 2

ص 355. ق ،  . ه
.Tournois - 3

ص 206. ، 1961 هرهاقلا ، رشنلا ، همجرتلا و  فیلأتلا و  هنجل  هدایز ، یفطصم  دمحم  هیبویالا ، هلودلا  - 4
ص 357. مالسالا ، لود  50 ؛ صص 48 _  ، 1961 ضایرلا ، رهاظلادبع ، نبا  نیدلا  یحم  رهاظلا ، کلملا  هریس  یف  رهازلا  ضورلا  - 5
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تقوم روط  هب  درک و  جاودزا  رّدلا  هرجش  ینعی  حلاصلا  هویب  نامه  اب  درک و  یفرعم  هنطلسلا  بیان  ار  دوخ  کبیآ  هاش ، ناروت  زا  سپ 
تخادرپ يروآ و  عمج  هدـش  دای  هیدـف  نیتسخن  دـش و  راذـگاو  اه  يرـصم  هب  طایمد  .دـیزگرب  یهاش  هب  ار  هاـش  ناروت  يومعرـسپ 

اپورا هب  لاـس  راـهچ  اـت  یلو  دـش ، دازآ  ییول  .دوش  تخادرپ  اـکع  هب  ییوـل  هاـش  ندیـسر  ماـگنه  رگید  مین  هک  دـش  رارق  دـیدرگ و 
تلع دـیاش  یلو  دـنیبب ، ناکولمم  تسد  زا  ار  شنازابرـس  ماـمت  يدازآ  تساوخ  یم  هک  تفرن  اـپورا  هب  لـیلد  نیا  هب  وا  .تشگنزاـب 

یم ناـمز  تشذـگ  .دوب  راسمرـش  اـپورا  هسنارف و  ناـمدرم  زا  يو  هک  دـشاب  نآ  هسنارف  هب  يروف  تشگزاـب  زا  وا  يراددوخ  یقیقح 
.دنک ریذپ  لمحت  اپورا  هسنارف و  مدرم  يارب  ار  يو  روضح  دهاکب و  اپورا  مدرم  وا و  یگدرسفا  زا  تسناوت 

يریگرد دندوب ، هدرک  تیدوجوم  مالعا  رصانلا  یهدنامرف  هب  هک  قشمد  رد  ماش  نایبویا  رـصم و  ناکولمم  نایم  هک  تشذگن  يدنچ 
هارمه يرگید  هیلع  دوخ  اب  ار  ییول  یهدنامرف  هب  نیطـسلف  نایگنرف  دنـشوکب  فرط  ود  دـش  ببـس  اه  يریگرد  نیا  .داد  يور  ییاه 

اه نآ  هب  ار  سدقملا  تیب  وا  دـنهد ، يرای  ناکولمم  هیلع  ار  يو  اه  يوسنارف  هچ  نانچ  هک  درک  هدـعو  ییول  هب  رـصانلا  یتح  .دـننک 
.دنتشک یم  رصم  رد  ار  یبیلص  ناریسا  هدنام  یقاب  اه  يرصم  تروص  نیا  رد  نوچ  دنک ؛ نینچ  تسناوت  یمن  ییول  یلو  داد ، دهاوخ 

هیدـف تفایرد  نودـب  ار  یبیلـص  ناریـسا  هک  تساوخ  اه  نآ  زا  درک و  دـیدهت  نایبویا  اب  داحتا  يارب  ار  اه  يرـصم  ییول ، ور ، نیا  زا 
(1) .دنتفریذپ زین  ناکولمم  .دننک  دازآ 

هماعلا هیرـصملا  هئیهلا  ج 1 ، نیما ، دـمحم  دـمحم  رگـشهوژپ : ینیعلا ، دومحم  نیدـلاردب  نامزلا ، لها  خـیرات  یف  ناـمجلا  دـقع  - 1
44 و 80. ، 40 صص 33 ، ج 1 ، ، 1985 هرهاقلا ، باتکلل ،
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یبیلص گنج  متفه  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص گنج  متفه  هلحرم  ماجنارس 

نایحیـسم ناناملـسم و  نایم  هک  یحلـص  دادرارق  .تفای  نایاپ  اـه  یبیلـص  ناـیز  هب  ناناملـسم و  دوس  هب  زین  اـه  گـنج  زا  هلحرم  نیا 
یـسایس ياه  ینوگرگد  هنافـسأتم  .تشاذگ  شیامن  هب  ار  اه  یبیلـص  نوزفازور  یناوتان  ناناملـسم و  تردق  جوا  دـش  هتـسب  یبیلص 
یناربهر نایبویا ، اب  هسیاقم  رد  داژن  كرت  ناـکولمم  اریز  تساـک ؛ ناناملـسم  قاذـم  رد  يزوریپ  نیا  ینیریـش  زا  يدودـح  اـت  رـصم 
حلاصلا نامز  رد  هک  مالـسا  ناهج  برغ  هک  دـش  ببـس  ناکولمم  روهظ  رگید ، يوس  زا  .دـندوبن  رـصم  مدرم  يارب  ینتـشاد  تسود 

یبویا ناملسم  تلود  ود  هک  دش  ببـس  اه  فالتخا  نیا  نینچ  مه  .دوش  یلخاد  ياه  يریگرد  راتفرگ  دوب ، هچراپکی  يدح  ات  بویا 
مه تیثیح و  هب  مه  رما  نیا  هک  دنزاس  هارمه  دوخ  اب  بیقر  هیلع  ار  اه  نآ  اه ، یبیلـص  هب  ییاهزایتما  نداد  اب  ات  دنـشوکب  یکولمم  و 

.دناسر نایز  مالسا  ناهج  یتسه  هیامرس و 

یمامت هتفرگن و  ییول  زا  ار  دوخ  تابلاطم  زا  یمین  نایبویا ، هیلع  اه  یبیلـص  زا  داحتا  هدـعو  نتفرگ  اب  ناکولمم  دـش  هتفگ  هک  نانچ 
رب نایبویا  مه  ناکولمم و  مه  هک  دش  ببس  یلخاد  یپایپ  ياه  يریگرد  اه و  گنج  نیا  رگید ، يوس  زا  .دنتخاس  دازآ  ار  اه  یبیلص 

.دنیازفیب دوخ  هطلسریز  ياهاتسور  اهرهش و  نامدرم  زا  اه  تایلام  دادعت  نازیم و 

افای و هیراصیق و  اکع و  ياه  هعلق  درک و  رتراوتـسا  ار  یبیلـص  ياهرهـش  یعافد  تیعـضو  نیطـسلف ، رد  دوخ  تماقا  تدـم  رد  ییول 
سیئر اب  درک و  فرطرب  ار  سلبارط  هیکاطنا و  نیشن  هدازهاش  رد  یگداوناخ  تافالتخا  .تخاس  مکحتـسم  شیپ  زا  شیب  ار  نودیص 

.ددنبب يراکمه  نامیپ  ناناملسم  هیلع  اه  لوغم  اب  دیشوک  یتح  وا  .تسب  یتسود  دادرارق  ماش  هیلیعامسا 
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تـسکش دـناوتب  اـت  دوب  یبیلـص  سفن  هزاـت  نایهاپـس  يریگراـک  هب  شزوـمآ و  نیطـسلف ، رد  تماـقا  زا  ییوـل  ياـه  فدـه  زا  یکی 
زا نینچ  مه  .دنتـسرفب  وا  کـمک  هب  یهاپـس  هک  تساوخ  هسنارف  رد  شناردارب  زا  روظنم ، نیا  يارب  .دـنک  ناربج  ار  شا  هناحـضتفم 

يارب وا  شالت  یتح  .دـناوخ  ارف  ییول  هب  کمک  يارب  ار  اه  نآ  تشون و  همان  ییاپورا  ناهاشداپ  هب  زین  پاپ  .تساوخ  کـمک  پاـپ 
هن اپورا و  ناهاش  هن  رگید  .دوب  هدیاف  یب  اه  شالت  نیا  همه  هک  نآ  زا  لفاغ  .دجنگ  یم  اتـسار  نیمه  رد  اه  لوغم  اب  طباور  يرارقرب 

ياه گنج  ندید  هجیتن  یب  اسیلک و  پاپ و  زا  اه  نآ  يدنسرخان  .دنتـشادن  یبیلـص  ياه  گنج  رارکت  هب  يا  هقالع  چیه  اپورا  مدرم 
نیشیپ ياه  تسکش  يارب  رگا  اسیلک  پاپ و  اه و  یبیلص   (1) .دناکشخ یم  ار  داهج  يارب  يا  هزات  هزیگنا  هنوگره  هتشذگ  رد  یپایپ 

: دسیون یم  نامیسنار  .دنتشادن  یلیلد  چیه  تسکش  نیا  يارب  دنتشاد ، یهیجوت 

یهیجوت چیه  ریخا  تسکش  يارب  یلو  درک ، دادملق  ناشیا  ياه  تیانج  يراکدب و  هجیتن  ار  نادهاجم  تسکش  دش  یم  نیا  زا  شیپ 
(2) .دوب هتفرگ  مشخ  هرسکی  اه ) یبیلص  نایرج   ) شبنج نیا  رب  دنوادخ  هک  دوبن  نیا  تقیقح  ایآ  سپ  .دنتشادن 

نایحیسم دوس  هب  هجو  چیه  هب  یشکرکشل  نیا  .تشادن  یپ  رد  ناوارف  تراغ  لتق و  زج  يزیچ  ناناملسم  ورملق  هب  ییول  یـشکرکشل 
هرادا يارب  ناشیاه  هتخودنا  اه و  هیامرس  دندش و  هتـشک  گنج  نیا  رد  نیطـسلف  نایحیـسم  زا  يدایز  رامـش  اریز  دوبن ؛ ناناملـسم  و 

، نیطسلف رد  ییول  ياهراک  .دش  هنیزه  گنج 

.339 صص 289 _  ، 1981 توریب ، هیبرعلا ، هضهنلاراد  ج 3 ، فسوی ، میسن  فزوج  هیبیلصلا ، بورحلا  هبتکم  - 1
ص 336. ج 3 ، نامیسنار ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  کن : وا  ياهدرکلمع  نیطسلف و  هیروس و  رد  ییول  تماقا  هرابرد  - 2
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.تشاد یپ  رد  ار  ایسآ  ياه  یبیلص  نایم  هدنیآ  ياه  يریگرد  تافالتخا و  زا  يرایسب 

، نیطسلف ناناملسم  ناوت  .دندش  هتـشک  اه  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  زا  يرایـسب  .دندید  ناوارف  نایز  اه ، گنج  نیا  زا  زین  ناناملـسم 
هب ناناملسم  مالسا و  تایح  دوب  نکمم  هک  دوب  هتفر  لیلحت  ردق  نآ  دندوب ، ناشورملق  هب  لوغم  شروی  هناتسآ  رد  هک  رصم  هیروس و 

شیب هک  هفیلخ  .دنراذگب  رانک  ار  تافالتخا  هدش و  دحتم  مه  اب  دندیشوک  دندوب ، هدش  لوغم  هلمح  هجوتم  هک  ناناملسم  .دتفا  رطخ 
دوجو اب  هچرگا  .تشادرب  نایبویا  ناکولمم و  نایم  داحتا  يرارقرب  يارب  يرثؤم  ياه  ماگ  دید ، یم  دوخ  تخت  هجوتم  ار  رطخ  نیرت 

، كولمم ناطلس  کبیآ ، نوچ  دننک ؛ فرصت  ار  رصم  دنتسناوتن  یلو  دنریگب ، ار  هیروس  نیرهنلا و  نیب  دنتسناوت  اه  لوغم  داحتا ، نیا 
يریذپان تسکش  هراگنا  بیترت ، نیدب   (1) .دهدب یتخس  تسکش  تولاج  نیع  رد  ار  اه  نآ  تسناوت  سربیب  شرالاسهپس ، يریلد  اب 

.دندش راودیما  ناناملسم  تسب و  رب  تخر  نایم  زا  اه  لوغم 

، ماشلا دالب  رصم و  یف  کیلامملا  خیرات  ص 193 ؛ ، 1365 ریبکریما ، لابقا ، سابع  لوغم  خیرات  کن : تولاج  نیع  دربن  هنیمز  رد  - 1
.82 صص 73 _  توریب 1997 م ، سئافنلاراد ، شوّقط ، لیهس  دمحم 
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یبیلص ياه  گنج  زا  متشه  هلحرم  متشه : لصف 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  زا  متشه  هلحرم  متشه : لصف 

هکلم کیرحت  هب  رصم  رد  .داد  خر  اپورا  نیطسلف و  رصم و  رد  ییاهدادیور  هلسلس  یبیلص ، ياه  گنج  متـشه  هلحرم  زاغآ  زا  شیپ 
لتق هب  کبیآ  ناهاوخاوه  تسد  هب  زین  هکلم  نآ  یپ  رد  دش و  هتـشک  مامح  رد  شا  هجاوخ  تسد  هب  کبیآ  بویا _  حلاصلا  هویب  _ 

.دیسر رصم  ییاورنامرف  هب  سربیب  دش و  هتشاذگ  رانک  وا  یلو  دناوخ ، کبیآ  نیشناج  ار  دوخ  زودق )  ) زطق نیدلا  فیس  .دیسر 

زطق هاپس  ناریما  زا  یکی  سربیب  نامز ، نیا  رد  .داد  يور  اه  يرصم  نالوغم و  نایم  يدج  دروخرب  نیتسخن  زطق  ییاورنامرف  نامز  رد 
دراو اغوب  وتیک  یهدنامرف  هب  لوغم  هاپـس  رب  ینیگنـس  تسکـش  دنتـسناوت  اه  يرـصم  دوب ، نآ  هدـنامرف  زطق  دوخ  هک  يدربن  رد  .دوب 

وا یتقو  ور ، نیا  زا  .دوب  هدش  نامگدـب  دوخ  رادرـس  سربیب ، هب  رـصم  ناطلـس  .دـش  مادـعا  زطق  نامرف  هب  ریـسا و  اغوب  وتیک  .دـنروآ 
دش و هتشک  سربیب  تسد  هب  راکش  ماگنه  ناطلـس  ربتکا 1260 م  رد 23  .دش  در  شیاضاقت  تساوخ ، ناطلـس  زا  ار  بلح  تموکح 

.دش هدیزگرب  رصم  یهاشداپ  هب  سربیب 

یبیلص ياه  گنج  متشه  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

یبیلص ياه  گنج  متشه  هلحرم  زاغآ  ياه  تلع 

رد یپ  ياه  يزوریپ  .دنسرب  تردق  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  يدنمتردق  ناکولمم  رصم  رد  هک  دش  ببـس  رـصم  هب  اه  یبیلـص  هلمح 
مسلط اه ، لوغم  رب  نانآ  یپ 
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ياهرهش یضعب  ماش ، هب  نالوغم  نتخات  ماگنه  .دیـشخب  ناوارف  رادتقا  رابتعا و  ناکولمم  هب  تسکـش و  ار  نالوغم  يریذپان  تسکش 
ناکولمم يزوریپ  زا  سپ  ور ، نیا  زا  .دندوب  هدرک  کمک  اه  لوغم  هب  ناناملسم  ياهرهش  ریخست  رد  اج  نآ  نیشن  یبیلص  یحیسم و 

یبیلص قطانم  یمامت  يریگ  سپزاب  هب  ماقتنا ، يارب  شالت  نیا  .داتفا  اه  یبیلـص  زا  ماقتنا  رکف  هب  رـصم ، ناطلـس  سربیب ، اه ، لوغم  رب 
ياهورملق هب  ناییاپورا  دیدج  مجاهت  ییاپرب  رد  نایحیسم ، نیگنس  ياه  تسکش  ناناملسم و  ياه  يزوریپ  .دیماجنا  نیطـسلف  نیـشن 

.دوب رثؤم  یمالسا  قرش 

ریخست ار  نآ  هدرب و  شروی  افیح  هب  دعب  زور  دنچ  سربیب  ياهورین  .درک  فرصت  1271 م )  ) ق  . رد 669 ه ار  هیرصیق  تسخن  سربیب 
لاس زا 170  سپ  هک  هیکاطنا  حـتف  .داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  هیکاطنا  افای و  هلیلج ، ماـمت  دفـص ، اـکع ،  (1)، فوسرآ سپس  .دندرک 

دوجو زا  ایـسآ  نیـشن  یبیلـص  قطاـنم  ماـمت  اـبیرقت  نآ ، یپ  رد  .درک  ناـمداش  ار  ناناملـسم  تفرگ ، یم  تروص  اـه  یبیلـص  لاغـشا 
اپورا ناهاشداپ  هب  ییاه  همان  مراهچ  ناملک  پاپ  اپورا ، هب  هیکاـطنا  طوقـس  ربخ  ندیـسر  اـب   (2) .دش يزاس  كاپ  یگنرف  نایحیـسم 

تـساوخرد هب  یتبثم  باوج  ییول  نس  زج  هب  اپورا  ناهاشداپ  یلو  دـناوخ ، ارف  دـیدج  یبیلـص  گنج  کی  يارب  ار  اه  نآ  داتـسرف و 
گنج زاغآ  يارب  يو  هارمه  هب  هک  تساوخ  اه  نآ  زا  درک و  عمج  سیراپ  رد  ار  هسنارف  لاـجر  زا  یهورگ  ییول  نس  .دـندادن  پاـپ 

یساسحارپ ینارنخس  عمج  نیا  رد  زین  پاپ  هدنیامن  .دنوش  راپسهر  يرگید  یبیلص 

.Arsof - 1
.129 صص 121 _  کیلامملا ، خیرات  کن : اه  یبیلص  هیلع  سربیب  ياه  يزوریپ  هنیمز  رد  - 2
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.دنتفرگ بیلص  دندرک و  دیلقت  وا  زا  زین  نارضاح  تفرگ و  بیلص  پاپ  هدنیامن  تسد  زا  ییول  سپس  .درک 

.دزادنا هار  هب  يرگید  یبیلـص  گنج  تساوخ  یم  دوب ، هدـش  لیـسیس  راد  لویت  پاپ  يوس  زا  هک  زین  ییوزنآ  لراش  لیـسیس ، مکاح 
(1) .دوب دوخ  یصخش  ياه  هتساوخ  نتخاس  مهارف  یپ  رد  يو  هتبلا 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیرخآ  زاغآ  یگنوگچ 

یبیلص ياه  گنج  هلحرم  نیرخآ  زاغآ  یگنوگچ 

نیا هب  شنارای  اب  هرواشم  رد  وا  .دوش  ایسآ  راپسهر  هتفرگ و  بیلص  نیطسلف ، نایحیسم  تاجن  يارب  تفرگ  میمـصت  ییول  هک  میتفگ 
يراجت ياه  یتشک  يارب  یـسنوت  ياه  یتشک  ياه  تمحازم  مه  ات  دنک  هلمح  سنوت  هب  تسخن  راب  نیا  تسا  رتهب  هک  دیـسر  هجیتن 

اج نآ  هـب  رـصم  برغ  تمــس  زا  اـج ، نآ  مدرم  هاـشداپ و  ندرک  یحیــسم  سنوـت و  لاغــشا  زا  سپ  مـه  دـنک و  مـک  ار  يوـسنارف 
.دنک یشکرکشل 

نیا رد  .دش  رقتسم  هیجاطرق  رهش  رانک  رد  ق ) هجحلا 668 ه .  يذ   ) رد 1269 م دیسر و  سنوت  هب  ایرد  زا  رذگ  زا  سپ  هسنارف  هاپس 
ار رهـش  اه  یبیلـص  .داد  يور  تدـش  هب  فرط  ود  نایم  گنج  .دوب  رـصنتسملا  هب  بقلم  ایرکز  یبا  نب  دـمحم  سنوت  هاشداپ  ناـمز ،

تسد زا  ار  دوخ  هقوذآ  هتخودنا و  یبیلص  هاپس  هجیتن ، رد  دیـشک و  لوط  اه  هام  گنج  .دندوب  نآ  ریخـست  یپ  رد  هدرک و  هرـصاحم 
.دندرم يرایسب  تفای و  شرتسگ  یبیلص  نایهاپس  نایم  رد  زین  رادریگاو  ياه  يرامیب  .داد 

شمارآ و اه ، یبیلص  هب  ییاقیرفآ  نایهاپس  هنابش  یپایپ و  ياه  شروی 

ص 322. ریام ، سناه  یبیلص  ياه  گنج  - 1
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يدنچ زا  سپ  .تشذـگرد  زین  ییول  رـسپ  یتح  يرامیب  رثا  رد  .دوب  هدرک  دـیماان  ار  اه  نآ  شیپ  زا  شیب  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  باوخ 
.تشذگرد ق ) 669 ه .   ) رد 1270 م دش و  يرامیب  راتفرگ  زین  ییول  نس  دوخ 

رد ار  ردپ  مامت  همین  راک  دیـشوک  تفرگ و  تسد  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  روسج ، هب  بقلم  موس  بیلیف  شرـسپ ، ییول ، گرم  زا  سپ 
هک تشاد  ار  هسنارف  هب  تشگزاب  دصق  اسب  هچ  دوب و  هدش  دیماان  يزوریپ  زا  یبیلـص  هاپـس  .دناسر  ماجنا  هب  هیجاطرق  رهـش  هرـصاحم 

هاشداپ .تفرگ  رارق  طوقس  هناتسآ  رد  رهش  یبیلـص ، ياهورین  تیوقت  اب   (1) .دیسر اه  یبیلص  کمک  هب  یهوبنا  هاپـس  اب  ییول  ردارب 
هاشداپ سربیب ، يوس  زا  یکمک  يورین  ندیسرن  زا  سپ  .درک  حلص  ياضاقت  تشادن ، یگداتسیا  يارای  نیا  زا  شیب  رگید  هک  سنوت 

ناـیز هب  هک  یطیارـش  اـب  درب و  هرهب  تـصرف  زا  زین  پـیلیف  حلـص ، داهنـشیپ  زا  سپ   (2) .دش دـیماان  يزوریپ  زا  سنوت  هاشداپ  رـصم ،
ار هـسنارف  تیعباـت  سنوـت  دادرارق ، نـیا  ساـسا  رب  .درک  اـضما  ق  لوـالا 661 ه .  عیبر  رد  ار  حلـص  دادرارق  دوب ، سنوـت  ناناملـسم 

اپورا هب  تشگزاب  هار  رد  اه  یبیلص  .دزادرپب  اه  یبیلص  هب  یگنج  تمارغ  تباب  الط  هکـس  رازه  غلبم 220  هک  دش  دهعتم  تفریذپ و 
.دندش قرغ  ایرد  رد  دنتشگ و  نافوت  راچد 

نیطـسلف هب  یتقو  وا  .تخادنا  هار  هب  نیطـسلف  رد  ار  يرگید  یبیلـص  گنج  ناتـسلگنا ، دـهع  یلو  دراودا ، هدازهاش  نامز ، نیمه  رد 
راپسهر یسیلگنا  هدازهاش  اب  هلباقم  يارب  داد و  نایاپ  هرصاحم  هب  هلجع  اب  سربیب  .دوب  سربیب  نایهاپس  هرصاحم  رد  هیکاطنا  هک  دیسر 

دیدهت تسناوت  یمن  سیلگنا  دهع  یلو  .دش 

.1246 صص 1237 _  هیبیلصلا ، هکرحلا  - 1
ص 110. کیلامملا ، خیرات  کن : سنوت  هب  سربیب  کمک  ندش  نکممان  هنیمز  رد  - 2
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کمک يارب  ار  اه  لوغم  یمازعا  هاپس  سربیب  .دندوب  اه  لوغم  وا  دیما  اهنت  تشادن و  یفاک  هاپس  يو  نوچ  دشاب ؛ سربیب  يارب  يّدج 
اب يا  هدهاعم  نتسب  اب  ق ) لاوش 670 ه .   ) .م رد 1272  ماجنارـس  هدوهیب ، زات  تخات و  یتدم  زا  سپ  دراودا  .دنار  بقع  هب  دراودا  هب 

هدیزگرب یپاپ  هب  درب ، یم  رس  هب  نیطسلف  رد  دراودا  هارمه  هب  هک  ریل  مظعا  فقـسا  نامز ، نیا  رد   (1) .تشگزاب شروشک  هب  سربیب 
هتفگ هب  نوچ  دادـن ؛ ناشن  يا  هقـالع  شنانخـس  ندینـش  هب  یـسک  یلو  دـناروشب ، داـهج  هب  ار  ناـییاپورا  اـت  دیـشوک  رایـسب  وا  .دـش 

هنارظن گنت  هناراکزواجت و  ياه  فدـه  دربشیپ  يارب  يا  هلیـسو  اـهنت  دوب و  هدـییارگ  طاـطحنا  هب  بیلـص  هار  رد  داـهج  نامیـسنار ،
(2) .دوب هدش  پاپ  هاگتسد 

اه لوغم  ياهدـیدهت  زا  طایتحا  تیاعر  اهنت  هک  يروط  هب  دـننک ، مهارف  سربیب  يارب  يدـج  رطخ  دنتـسناوتن  اه  یبیلـص  لاح ، ره  هب 
، هیراصیق نتفرگ  زا  سپ  سربیب  ماجنارـس  .دـنکن  هرـسکی  نیطـسلف  هیروس و  رد  ار  اه  یبیلـص  راک  سربیب  اـت  دـش  یم  ببـس  هک  دوب 
رد 27 بلح  هبقرم و  انیفاص ، اکع ، نصح  نیرف ، دارکالا ، نصح  رصیق ، صارقب ، فیقش ، ياه  هلعق  هیکاطنا و  افای ، دفص ، فوسرآ ،

.تشذگرد .م  هییوژ 1277  لوا   ) ق مرحم 676 ه . 

کلملا هب  بقلم  سربیب و  ریزو  نووالق ، ماجنارس  دمآ ، شیپ  رصم  تیمکاح  رد  يو  زا  سپ  هک  يا  یسایس  ياه  ینوگرگد  زا  سپ 
هب سپس  داد و  تسکش  یتخـس  هب  صمح  هیحان  رد  ار  لوغم  هاپـس  ق ، لاس 680 ه .  رد  يو  .تفرگ  تسد  هب  ار  تنطلـس  روصنملا ،

لاس 684 ه رد  نووالق  .دندوب  هداد  يرای  اج  نآ  تراغ  لتق و  بلح و  ریخست  رد  ار  اه  لوغم  اه  یبیلص  اریز  تفر ؛ اه  یبیلص  غارس 
، دندوب هدیناسر  کمک  نالوغم  هب  اهراب  نآ  یلاها  هک  ار  بقرم  هعلق  .ق ،

ص 1237. هیبیلصلا ، هکرحلا  - 1
ص 405. ج 3 ، یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  - 2
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.درک ریخست 

کی زا  سپ  ار  نآ  دیـشک و  رکـشل  دوب ، اه  یگنرف  اـه و  یبیلـص  راـیتخا  رد  هک  سلبارط  هب  1289 م )  ) ق  . لاس 688 ه رد  نووـالق 
تیوقت ناناملسم  هیحور  اریز  ؛(1)  دش اکع  طوقس  زاس  هنیمز  سلبارط  طوقس  ربخ  .دروآرد  فرصت  هب  نیگنس  تخـس و  هرـصاحم 

هب ییاه  همان  مراهچ  يالکین  پاپ  .دش  ور  هبور  شنکاو  اب  اپورا  رد  سلبارط  ریخـست  .دندش  دیماان  يرادیاپ  زا  زین  اکع  یلاها  دش و 
ياه همان  هب  نانآ  زا  مادک  چـیه  یلو  دـننک ، تکرح  قرـش  هب  ناشنایهاپـس  اب  ات  تساوخ  اه  نآ  زا  داتـسرف و  اپورا  ياهروشک  نارس 
داهج ار  نانآ  داهج  ناوت  یمن  نامیـسنار  هتفگ  هب  هک  داتفا  هار  هب  داهج  يارب  یمدرم  یـشبنج  ایلاتیا ، رد  هتبلا  .دـندرکن  ییانتعا  پاپ 

: دسیون یم  يو  .دوب  قرش  هب  تکرح  يارب  هزیگنا  نیرت  مهم  نانآ  نایم  رد  يدام  ياه  هزیگنا  هکلب  تسناد ، یعقاو 

هدوت نایم  زا  هکلب  ناگداز ، گرزب  نایم  زا  هن  خساپ  نیا  .تخیگنارب  یخساپ  پاپ  یهاوخددم  يالـص  هک  دوب  ایلاتیا  لامـش  رد  اهنت 
، قرـش تراغ  جارات و  دـیما  هب  دـندوب و  مان  ياـیوج  هک  تساـخرب  یناکـسوت  يدراـبمل و  نادرگ  لو  ناییاتـسور و  زا  یگنهاـمهان 

(2) .دندوب هداد  خساپ  ار  پاپ  يالص 

رکف هب  نووالق  هک  دش  ببس  اه  تیانج  نیا  .دنتخادرپ  ناملسم  نارجات  نادنورهش و  راتشک  هب  اج  نآ  رد  دنتفر و  اکع  هب  هورگ  نیا 
(3) .تشذگرد دش و  رامیب  تخس  نووالق  دش ، راپسهر  اکع  يوس  هب  هرهاق  زا  وا  هوبنا  هاپس  هک  نیمه  یلو  دتفیب ، اکع  ریخست 

اب دربن  رد  ار  وا  هار  هک  داد  لوق  ردپ  هب  لیلخ  فرشالا  يو ، نیشناج  رسپ و 
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هب ار  اکع  يوس  هب  یماظن  تکرح  نارگ ، هئطوت  یبوکرـس  دوخ و  تردـق  ياه  هیاـپ  میکحت  يارب  فرـشالا  .دـهد  همادا  اـه  یبیلص 
.درک لوکوم  هدنیآ  لاس 

نیرت مهم  زا  تشاد و  تـیعمج  زا 30000  شیب  اکع  .دندش  اکع  راپـسهر  سراـم 1291 م )  ) ق لاس 690 ه .  رد  فرشالا  نایهاپس 
سربق و  ) وس ره  زا  زین  یبیلص  ناعفادم  دوب و  یمکحتسم  ياه  هعلق  ياراد  رهش  .دمآ  یم  رامـش  هب  اه  یبیلـص  ياه  هاگیاپ  اهرهش و 
رد رهش  ماجنارس  تخـس ، یگنج  زا  سپ  .دمآرد  ناناملـسم  هرـصاحم  هب  رهـش  .دندمآرد  تکرح  هب  اکع  زا  عافد  يارب  اپورا ) یتح 

ورملق هب  اه  یبیلـص  هلمح  كون  رهـش  نیا  رت  شیپ  .دمآ  رد  ناناملـسم  فرـصت  هب  هم 1290 م )  28  ) ق  . یلوالا 690 ه يدامج   27
يارب نآ  زا  عافد  يرادـساپ و  هرابود ، لاغـشا  تروص  رد  ات  دـش  ناریو  یلک  هب  نآ  ياـه  جرب  راـصح و  ور ، نیا  زا  .دوب  ناناملـسم 

ياه هعلق  نآ ، زا  سپ  درک و  فرـصت  ار  اـفیح  توریب و  ادیـص ، روص ، ياهرهـش  اـکع ، زا  سپ  فرـشالا  .دـشابن  نکمم  اـه  یبیلص 
(1) .تفرگ سپزاب  اه  یبیلص  زا  زین  ار  سوطرط  ثیلثع و 

یبیلص ياه  گنج  متشه  هلحرم  ماجنارس 

یبیلص ياه  گنج  متشه  هلحرم  ماجنارس 

.دهد نایاپ  ایسآ  رد  اه  یبیلص  یماظن  یسایس _  تایح  هب  تسناوت  فرشالا  سربیب و  هلمج  زا  رـصم ، رد  ناکولمم  روهظ  هک  میتفگ 
طیارـش دنچره  .دوب  راب  هودنا  كانتـشحو و  یبویا ، نیدلا  حالـص  نامز  رد  سدقملا  تیب  طوقـس  ربخ  هزادـنا  هب  اکع ، طوقـس  ربخ 

پاپ هب  تبـسن  ار  دوخ  دامتعا  ًالماک  رهاظ  هب  زونه  اپورا  مدرم  سدقملا ، تیب  طوقـس  نامز  رد  .دوب  توافتم  دادـیور  ود  نیا  ینامز 
هدوت مه  ناهاش و  مه  اکع ، طوقس  نامز  رد  یلو  دندوب ، هدادن  تسد  زا 
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پاپ ياضاقت  هتساوخ و  هب  یسک  راب  نیا  هتشذگ ، فالخ  رب  ور ، نیا  زا  .دنتشادن  پاپ  هب  يا  هقالع  دامتعا و  چیه  رگید  اپورا ، مدرم 
: دسیون یم  نامیسنار  .دادن  یتیمها  یبیلص  ياه  گنج  رد  تکرش  يارب 

يوس هب  رت  شیپ  ار  گرزب  ناـهاش  ناراد و  ماـمز  هک  يروش  تریغ و  همه  نآ  زا  .دوب  دوـخ  یلخاد  لـیاسم  ریـسا  يرتخاـب  ياـپورا 
هب رتخاب  نامدرم  .دوبن  ناـسآ  هتـشذگ  دـننام  زین  ماوع  زا  يرکـشل  نتخادـنا  هار  هب  یتح  .دـش  یمن  هدـید  يرثا  دـیناشک ، یم  رواـخ 

دننام رگید  راب  ات  دندرک  یمن  یهجوت  گنج  يارب  یغیلبت  نانخـس  هب  رگید  دـندوب و  هدیـسر  دـیدج  ياه  شیاسآ  تمعن و  یناوارف 
باسح یب  ياه  شاداپ  هدعو  .دنهد  خساپ  تین  صولخ  اب  دهاز  رطپ  نوچ  يدرم  هنایوگ  بیغ  يالص  هب  شیوخ ، حول  هداس  ناردپ 

(1) .دوب هدرک  زاب  ار  مدرم  ناگدید  یصخش ، یسایس و  ياه  تحلصم  يارب  سدقم  داهج  زا  هدافتسا  .داتفا  یمن  رگراک  زین 

، لوغم ناخلیا  ناخ ، نازاـغ  ندـش  ناملـسم  .دوب  هجیتن  یب  اـپورا  ناـهاشداپ  مدرم و  نتخیگنارب  يارب  مراـهچ  يـالکین  پاـپ  شـالت 
، الکین پاپ  گرم  زا  سپ  .درک  دیماان  نیطسلف  ندروآ  تسد  هب  اه و  يرصم  هب  ندز  هبرـض  يارب  اه  لوغم  اب  داحتا  رد  ار  نایحیـسم 

يارب هتـشذگ  نوچ  زین  اسیلک  ناغلبم  رگید  .دـنربب  شیپ  زا  یمهم  راک  دنتـسناوتن  کی  چـیه  یلو  دـندمآ ، راک  رـس  رب  پاپ  نیدـنچ 
ناگدنـسیون راب  نیا  یلو  تفرگ ، یم  تروص  ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  غیلبت  هتبلا  .دـندرک  یمن  غیلبت  یبیلـص  گنج  داهج و  ییاپرب 

(2) .دنتشاد هدهع  رب  ار  هفیظو  نیا  هک  دندوب 

زا ناتساد  يروآدای  اب  نینچ  مه  نانیا  .دنداد  یم  هیارا  ییاه  حرط  نیطسلف  حتف  يارب  ناشیاه  هلاسر  اه و  باتک  رد  ناگدنسیون  نیا 
ياهرهش نتفر  تسد 
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يارب ار  اـپورا  ناـهاش  مدرم و  یلکـش ، ره  هب  دندیـشوک  یم  بیجع  ياـه  غورد  نتـشون  ناناملـسم و  ندرک  مهتم  هژیو  هب  یبیلص و 
.دننک قیوشت  قرش  هب  یشکرکشل 

رتسکاخ ریز  هلعـش  نیرخآ  اکع ، یـشاپورف  زا  سپ  لاـس  هک 75  نیا  ات  تشاد  همادا  یبیلـص  ياه  گـنج  ندرک  هدـنز  يارب  شـالت 
هاشداپ يوس  زا  هکلب  پاپ ، يوس  زا  هن  یماگ  شیپ  راب  نیا  .دز  مقر  ار  يرگید  یبیلـص  گنج  دـش و  رو  هلعـش  یبیلـص  ياه  گنج 

.دناروشب يرگید  گنج  زاغآ  يارب  ار  ییاپورا  ناهاش  دیشوک  یم  تشگ و  یم  اپورا  ياهروشک  رد  يو  .دوب  رطپ  مان  هب  سربق 

ارف يرگید  یبیلـص  گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  ییاپورا  ناهاش  مامت  دیزگرب و  شیوخ  یگدـنیامن  هب  ار   (1) ناریلات لانیدراک  پاپ ،
نابعش مان  هب  هلاس  هدزای  یکدوک  رصم  تقو  ناطلس  .دنک  راپسهر  هیردنکسا  يوس  هب  ار  هوبنا  یهاپس  تسناوت  وا  لاح  ره  هب  .دناوخ 

زا .دندوب  هدرک  شومارف  ار  نیشیپ  ياهدربن  هنیک  نانآ  دوب و  هدش  زیمآ  تملاسم  ناناملسم  نایحیسم و  طباور  هک  دوب  اه  تدم  .دوب 
یتحار هب  رهش  .دندوب  هدرک  اهر  عفادم  نودب  ار  رهش  دننک ، هلمح  هیردنکسا  هب  ناییاپورا  دندرک  یمن  نامگ  هک  اه  يرصم  ور ، نیا 

نامز نیا  رد  دوب ، رصم  يراجت  رهش  نیرت  مهم  هک  هیردنکسا  رهـش  .دمآرد  ناییاپورا  ریخـست  هب  یهاتوک  تدم  رد  دش و  هرـصاحم 
ریسا نارازه  .دنتخادنا  هار  هب  رهش  رد  يا  هنایـشحو  ماع  لتق  نانآ  تفر و  اه  یبیلـص  تراغ  هب  ًالماک  رهـش  .تشاد  ینارک  یب  تورث 

هحلاصم رد  ات  دبای  همادا  هزرابم  دیاب  دوب  دقتعم  هک  رطپ  رارصا  هب  دندوب ، هدمآ  تراغ  يارب  هک  اه  یبیلص  .دندش  هتخورف  یگدرب  هب 
وا اب  ینمشد  هب  یتح  دندرکن و  یهجوت  دنک ، هضواعم  هیردنکسا  اب  ار  میلشروا  رصم ، هاش  اب 

.Talleyrand - 1
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رـضاح نانآ  .دنربب  اپورا  هب  دوخ  اب  ار  اه  نآ  رتدوز  هچره  دنتـساوخ  یم  دندوب و  هتفای  تسد  يدایز  تورث  هب  نانآ  اریز  دـنتخادرپ ؛
(1) .ددرگ زاب  سربق  هب  اه  نآ  اب  دش  روبجم  مه  رطپ  لیلد  نیمه  هب  .دنزادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  ییاراد  هک  دندوبن 
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یبیلص ياه  گنج  ياهدمآ  یپ  موس  شخب 

هراشا

یبیلص ياه  گنج  ياهدمآ  یپ  موس  شخب 

اه لصف  ریز 

اپورا رد  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ 

مالسا ناهج  يارب  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ 
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اپورا رد  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ 

هراشا

اپورا رد  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ 

اه لصف  ریز 

پاپ مارتحا  رادتقا و  رابتعا ، شهاک  . 1

اپورا رد  شناد  نوگانوگ  ياه  هتشر  شرتسگ  . 2

اپورا رد  تراجت  شرتسگ  . 3

اپورا رد  يزرواشک  عیانص و  شرتسگ  . 4

اه یبیلص  رب  ناناملسم  یناسنا  یمالسا و  راتفر  ریثأت  . 5

پاپ مارتحا  رادتقا و  رابتعا ، شهاک  . 1

پاپ مارتحا  رادتقا و  رابتعا ، شهاک  . 1

رد .دوب  اپورا  نامدرم  هدوت  ناگرزب و  ناهاش ، دزن  اسیلک  پاپ و  مارتحا  رادـتقا و  رابتعا ، شهاک  یبیلـص ، ياه  گنج  راـثآ  زا  یکی 
.درک رترابتعا  یب  ار  اسیلک  پاپ و  یبیلـص ، ياه  گنج  نامز  رد  اسیلک  ياهراک  هک  میتفگ  .دـش  هتفگ  ینانخـس  رت  شیپ  هنیمز ، نیا 

هک میدـید  رت  شیپ  .تشاد  یپ  رد  اه  یبیلـص  يارب  یفنم  ياهدـمآ  یپ  گنج ، روما  رد  پاپ  هدـنیامن  ياـج  یب  میقتـسم و  تلاـخد 
تیب هضواعم  يارب  ار  رـصم  هاشداپ  داهنـشیپ  هک  دش  ببـس  طایمد  لاغـشا  رـصم و  هب  اه  یبیلـص  لوا  هلمح  رد  پاپ  هدنیامن  تلاخد 
ياـه گـنج  مراـهچ  هلحرم  رد  نینچ  مه  .تفر  نایحیـسم  تسد  زا  یگرزب  تـصرف  بـیترت ، نیدـب  دـنریذپن و  طاـیمد  سدـقملا و 

ماع لتق  ماجنارس  تخادنا و  هار  هب  نایحیسم  هیلع  ار  یبیلص  گنج  اپورا ، رد  دوخ  یسایس  دصاقم  هب  یبای  تسد  يارب  پاپ  یبیلص ،
.درک دییأت  هینطنطسق  رد  ار  اه  نآ  یگدنز  تراغ  نایحیسم و 

.دروآ دیدپ  اسیلک  پاپ و  زا  ار  مدرم  يدنسرخان  یبرغ ، هعماج  یتاقبط  راتخاس  تیوقت  اطـسو و  نورق  لوط  رد  مدرم  رب  اسیلک  متس 
یتاقبط هلصاف  دوبن  ناناملسم و  گنهرف  اب  کیدزن  زا  یبیلص  ياه  گنج  رد  نانآ  هک  دش  رت  شیب  یتقو  اه  يدنـسرخان  نیا  هژیو  هب 

مالسا تسه ، یتاقبط  هلصاف  يدراوم  رد  مالسا  ناهج  رد  مه  رگا  هک  دنتفایرد  نانآ  .دندش  انشآ  یمالسا  هعماج  رد 
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طیارـش اسیلک ، پاپ و  اپورا  رد  یلو  تسا ، یعامتجا  تلادع  ندرک  یلمع  یپ  رد  مالـسا  نیناوق  .تسا  هدرکن  دییأت  ار  نآ  هاگ  چیه 
.دندرک یم  دییأت  ار  اج  نآ  هناملاظ  هنالداعان و  یعامتجا  يداصتقا _ 

ناهاشداپ هک  دـندید  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  اه  نآ  .دـندوب  یـضاران  اسیلک  پاپ و  درکلمع  زا  زین  ییاـپورا  ناـمکاح  ناـهاش و 
زا شیب  هک  ییاپورا  لاجر  ناهاش و  .دنتسین  هتسباو  دوخ  ینید  ناملاع  نایناحور و  هب  یبیلـص  ناهاشداپ  دننام  هجو  چیه  هب  ناملـسم 

نامرف ور ، نیا  زا  .دـندش  یم  داقتعا  یب  اه  نآ  هب  تبـسن  نارگید  زا  رتدوز  دـندید ، یم  ار  اسیلک  پاپ و  ياه  یبلط  تصرف  نارگید 
رارف يارب  ناشمادکره  تسخن  تشادن و  اونـش  شوگ  یبیلـص  گنج  يزادنا  هار  هب  اپورا  ناهاش  بیغرت  يارب  پاپ  ياهاضاقت  اه و 
يارب یتح  یحیـسم  ناروتارپما  یبیلـص ، ياه  گنج  ینایاپ  لحارم  رد  .دـندرک  یم  اپ  تسد و  دوخ  يارب  يا  هناـهب  پاـپ ، ریفکت  زا 
پاپ يرهاظ  ریفکت  زا  یتح  دـندرک و  یم  نایب  یبیلـص  ياه  گنج  هب  ار  دوخ  يداقتعا  یب  هناهب ، نودـب  گنج ، رد  ندرکن  تکرش 

.دوب تیمها  یب  نادب  تبسن  هتسویپ  يو  یلو  درک ، ریفکت  ار  مود  کیردرف  اهراب  پاپ  هنومن ، يارب  .دندیساره  یمن  مه 

اپورا رد  شناد  نوگانوگ  ياه  هتشر  شرتسگ  . 2

اپورا رد  شناد  نوگانوگ  ياه  هتشر  شرتسگ  . 2

.تساه هبنج  نیا  زا  یکی  يزاسوراد  یکـشزپ و  شناد  .دوش  یم  هدید  زین  تبثم  ياه  هبنج  يرگناریو ، هبنج  رب  نوزفا  اه  گنج  رد 
ياه تحارج  نینچ  مه  دروآ و  یم  موجه  نایهاپس  ياهودرا  هب  هک  كانرطخ  رادریگاو و  ياه  يرامیب  زین  یبیلـص  ياه  گنج  رد 

.دش یملع  هخاش  نیا  تفرشیپ  شرتسگ و  ببس  اه ، گنج  رد  یمسج 

لاغشا هب  شتیعمج  مامت  اب  رهش  کی  هک  دمآ  یم  شیپ  هاگ  نیا ، زا  هتشذگ 
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نامجاهم رایتخا  رد  ار  دوخ  تراهم  شناد و  هک  دندوب  روبجم  ای  دنتسناوت  یم  اه  هفرح  نابحاص  نیاربانب ، .دمآ  یمرد  یبیلـص  هاپس 
اه و شناد  زا  يرایـسب  مجاهم  ياه  یبیلـص  دـندوب ، هدرک  يدایز  تفرـشیپ  رـصع  نیا  رد  ناناملـسم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  .دـنراذگب 

: دسیون یم  هعبیصا  یبا  نبا  .دنتخومآ  ناناملسم  زا  ار  اه  تراهم 

لاـح زا  وا  هارمه  درب و  یم  ناتـسرامیب  رد  شدرگ  هب  دوخ  اـب  ار  یگنز  دومحم  نیدـلارون  ناطلـس  مکحلاوـبا ، نب  دـجملاوبا  میکح 
وراد ره  هک  دندوب  ینانکراک  ناراتسرپ و  ناملسم ، کشزپ  نیا  تمدخ  رد  .درک  یم  یگدیسر  ناشیاهراک  هب  دیسرپ و  یم  نارامیب 

زا ینارامیب  لاح  هب  دـش و  یم  هعلق  هب  يو  سپـس  .دـش  یم  یلمع  گنرد  نودـب  درک ، یم  نارامیب  هراـبرد  یـشرافس  اـی  ناـمرد  اـی 
.درک یم  رـضاح  یـسرد  ياه  باتک  اج  نآ  رد  دـمآ و  یم  ناتـسرامیب  گرزب  ناویا  هب  سپـس  .درک  یم  یگدیـسر  تلود  ناگرزب 

یم ناهوژپ  شناد  ناکـشزپ و  زا  یهورگ  .دوب  هدرک  فقو  ناتـسرامیب  نیا  يارب  يرایـسب  یکـشزپ  ياـه  باـتک  نیدـلارون  ناـطلس 
(1) .دنتخومآ یم  یکشزپ  شناد  دجملاوبا  میکح  تمدخ  رد  دندمآ و 

: دسیون یم  اه  یگنرف  یکشزپ  تیعضو  هرابرد  تنارود  لیو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

اه و عمـشم  یبط ، ناهایگ  رد  هربخ  نانزریپ  یگناـخ ؛ نوگاـنوگ  هیودا  اـب  ینارداـم  دوب : تسد  نیا  زا  اطـسو  نورق  یکـشزپ  اـساسا 
دلوت هب  کمک  يارب  ییاهامام  اسآ ؛ هزجعم  رثالا و  یمتح  ییاـهوراد  شخبافـش و  ناـهایگ  شورف  لاـح  رد  ییاـهراطع  اـه ؛ مسلط 

ونرلاس هاگشناد  رد  یتح  نیگنس  هنیزه  ربارب  رد  نارامیب  لتق  ای  نامرد  يارب  يداّیش  ناکشزپ  زیمآ ؛ هرخسم  یتلاح  رد  دازون 

.ءابطالا تاقبط  زا : هتفرگرب  ، 271 صص 270 _  ، 1371 ریبکریما ، یناقرف ، رهاب  نادرگرب : دوگلا ، لیریس  ناریا ، یکشزپ  خیرات  - 1
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(1) .دوب یکشزپ  زکرم  هک 

هب .دندرب  اپورا  هب  هتخومآ و  نانآ  زا  ار  رصع  نآ  هتفرشیپ  یکشزپ  شناد  ناناملسم ، اب  ییورایور  هجیتن  رد  ناییاپورا  طیارـش ، نیا  اب 
(2) .تفر یم  راک  هب  اپورا  رد  بط  يامنهار  ناونع  هب  انیس  نبا  ياه  باتک  مهدفه  ات  مهدزاود  نرق  زا  لساردنا ، رترب  هتفگ 

، ینانوی بط  بیکرت  اب  دندوب  هتسناوت  ناناملـسم  یلو  دوب ، هتـشاذگریثأت  مالـسا  ناهج  بط  رب  سونیلاج  طارقب و  نهک  ّبط  دنچره 
.دوب یبیلـص  ياه  گنج  نارود  رد  اپورا  بط  زا  رت  یملع  رت و  هتفرـشیپ  رایـسب  هک  دنزاسب  دمآراک  یبط  یناریا ، يدـنه و  ینایرس ،

(3) .دندوب ناییاپورا  ملعم  مهدفه  نرق  ات  هک  دندوب  هتفرشیپ  ردق  نآ  نارود  نیا  رد  ناناملسم 

ناوت یم  .دندش  انشآ  ناناملسم  شناد  اب  یبیلص ، ياه  گنج  رثا  رد  نینچ  مه  ایناپسا و  ناناملـسم  اب  ینیـشن  مه  هلیـسو  هب  ناییاپورا 
هتخومآ اپورا ، رد  نیون  یـسایس  یتح  يداصتقا و  یعامتجا و  یملع ، ياه  ینوگرگد  نآ  یپ  رد  سناسنر و  لـماوع  زا  یکی  تفگ 

.دوب یبیلص  ياه  گنج  لوط  رد  ناناملسم  گنهرف  شناد و  زا  ناییاپورا  ياه 

ياه گنج  زاغآ  زا  شیپ  اه  لاس  ناناملـسم  .تفای  هار  اـپورا  هب  مالـسا  ناـهج  زا  زین  يرگید  ياـه  شناد  یبیلـص  ياـه  گـنج  رد 
تسد هب  یمهم  ياه  تفرشیپ  هریغ ، یسانش و  تسیز  یمیش ، تایضایر ، تأیه ، موجن ، ياه  شناد  رد  یبیلص 

ص 1343. شخب 2 ، ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 1
.رییغت یکدنا  شنیزگ و  اب  ص 213  ، 1351 يردنبایرد ، فجن  نادرگرب : لساردنا ، رترب  برغ ، هفسلف  خیرات  - 2

ص 356. ، 1355 نامز ، تاراشتنا  یتیآ ، دیمحلادبع  نادرگرب : رحبلا ، لیلخ  يروخافلا و  انح  یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  - 3
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رد نانآ  .دندرب  یم  رس  هب  یکانفسا  تیعضو  رد  شناد ، زا  يرود  یتسد و  یهت  رقف و  ببس  هب  ناییاپورا  هک  نآ  لاح  دندوب ، هدروآ 
.دندیشخب دوبهب  ار  دوخ  عضو  دنتخومآ و  ناناملسم  زا  يرایسب  ياه  شناد  اه و  تراهم  یبیلص  ياه  گنج 

، هجیتن رد  .دـنتفرگ  ارف  ار  یبرع  نابز  یبوخ  هب  قطانم ، نآ  یموب  نایحیـسم  اـب  طاـبترا  هلیـسو  هب  هیروس ، رـصم و  یبیلـص  ناـییاپورا 
ناسیون خـیرات  راثآ  ببـس ، نیمه  هب  .دـنتخومآ  ار  اج  نآ  نامدرم  ياه  تراهم  اه و  شناد  یگدـنز ، ياـه  هویـش  یطیحم ، طـیارش 

 . 685 ه  _ 623  ) يربعلا نبا  جرفلاوبا  و  ق ) 672 ه .   _ 602  ) نیکملا دننام  يرجه ) متفه   ) يدالیم مهدزیس  نرق  رد  یحیسم  برع 
هلیسو هب  مهدزیس  نرق  رد  ناملـسم _  فوسلیف  دشر _  نبا  راثآ   (1) .دش هتخانش  اپورا  رد  ناملـسم  ناسیون  خیرات  راثآ  زا  شیپ  ق )

اه نآ  .دندروآ  يور  یبرع  ياه  باتک  همجرت  هب  دعب ، هب  مهدزای  هدس  زا  ناییاپورا   (3) .دیدرگ همجرت  نیتال  هب   (2) تاکسا لکیام 
هفسلف ملع و  يایوج  هک  یناسک  .دننادرگرب  ییاپورا  نابز  هب  ار  مالـسا  ناهج  یملع  ياه  باتک  یبرع ، نابز  نتخومآ  اب  دندیـشوک 

انیـس یلعوبا  یباراف و  لیاسر  یـسلدنا و  دشر  نبا  تایلک  .دنبای  تسد  تفرعم  همـشچرس  هب  ات  دنتفرگ  یم  ارف  ار  یبرع  نابز  دندوب ،
(4) .دنتفر پاچ  ریز  هب  اهدعب  دندش و  همجرت  اپورا  رد  ...و  یلازغ  هفسالفلا  دصاقم  هفسلف و  رد 

هک دوب  ناناملسم  شناد  ياه  هتشر  رگید  زا  موجن  هسدنه و  تایضایر ،

ص 33. ش ،  . 1337 ه زیربت ، انیس ، نبا  رشن  تناید ، ربکا  یلع  نادرگرب : دلوت ، راب  .و.و  ناناملسم ، ندمت  گنهرف و  - 1
.Micheal Scott - 2

ص 214. برغ ، هفسلف  خیرات  - 3
.104 صص 100 _  ج 1 ، نارهت ، راوزو ، یبیبح  تاراشتنا  یغورف ، یلعدمحم  اپورارد ، تمکح  ریس  - 4
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نانوی و هیروس ، رصم ، هب  يرفس  هرابرد  ییایلاتیا ، رجات  یچتانوبیف ، ودرانوئل  .دندش  انشآ  اه  نآ  اب  یبیلـص  ياه  گنج  رد  ناییاپورا 
هدروآ ار  راشعا  هلسلس  يدنه و  ماقرا  رفص و  مقر  نآ  رد  هک  تشون  تایـضایر  رد  یباتک  تخومآ و  تایـضایر  باسح و  لیـسیس ،

لح يارب  ربج  زا  ناناملـسم ، زا  دـیلقت  هب  تشاـگن و  ار  ناناملـسم  یـضایر  ياـه  لومرف  ناـگژاو و  یبرع و  ربج  نینچ  مه  يو  .دوب 
باسح شناد  دـش ؛ همجرت  نیتال  هب  یمزراوخ   (3) متیروگلا ناونع  (2) و  ربجلا هژاو  نینچ  مه   (1) .تفرگ هرهب  یسدنه  ياه  هیضق 

(4) .دوب فورعم  مان  نیدب  اپورا  رد  نرق  دنچ  ات 

دنومیر (5) و  ییاوونالیو دلانرآ  نوچ  یناکشزپ  .دش  لقتنم  برغ  هب  تشاد ، تفرشیپ  شرتسگ و  ناناملسم  نایم  هک  یمیـش  شناد 
اه نرق  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا   (7)، دندرک بیکرت  یکـشزپ  اب  ار  یمیـش  مهدزیـس _  نرق  رد  اپورا  فورعم  ناکـشزپ  زا   _ (6) ییول

ینمیرها نف  ناونع  هب  ار  يرگایمیک  اـسیلک  لاس 1307 م  رد  .دوب  هدرک  ار  راک  نیا  مالـسا  ناهج  رد  ایرکز  نب  دـمحم  نآ ، زا  شیپ 
تعنص یمیش و  شناد  یندعم ، ياهرهوج  تخانش  اب  مهدزیس  نرق  رد  اه  یبرغ  .دندوب  هدنام  دوخ  رواب  هب  مدرم  یلو  درمش ، دودرم 

(8) .دنداد شرتسگ  ار  دوخ 

اپورا رد  تراجت  شرتسگ  . 3

اپورا رد  تراجت  شرتسگ  . 3

ص 1333. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 1
.Algebre - 2

.Algoritmi - 3
ص 533. مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  - 4

.Arnaldus Villanovanus - 5
.Raymond Luuy - 6

، نارهت ناهیک ، تاراشتنا  گـنرذآ ، نیـسحلادبع  نادرگرب : ساـکول ، يرنه  اـم ، هدـس  اـت  راـگزور  نیرت  نهک  زا  ندـمت  خـیرات  - 7
ص 537. ج 1 ، ، 1366

ص 1342. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 8
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هعـسوت ار  دوخ  يدرونایرد  تعنـص  نآ  کمک  هب  هتفرگ و  ارف  ناناملـسم  زا  ار  امن  بطق  ناـییاپورا  یبیلـص ، ياـه  گـنج  هجیتن  رد 
قطانم نآ  یموب  نامدرم  فشک و  ار  هتخانشان  ياه  نیمزرس  هدرک و  رفس  ایند  قطانم  نیرترود  هب  هلیسو  نیا  اب  ناییاپورا  .دندیـشخب 

هک دندوب  ایلاتیا  بونج  رد  یفلامآ  نادرونایرد  دندرب ، راک  هب  ار  امن  بطق  هک  ییاپورا  نادرونایرد  نیتسخن  .دندرک  یم  رامثتـسا  ار 
(1) .دنتشاد یناگرزاب  تابسانم  هیروس  رصم و  اب 

يراجت بیقر  سنازیب ، هک  يا  هزادـنا  هب  تفای ، شرتسگ  قرـش  اب  هسنارف  ایلاتیا و  یناگرزاب  طباور  یبیلـص ، ياه  گـنج  ماـگنه  رد 
نیا رد   (2) .دـندز تسد  یبوخ  تراـجت  هب  هایـس  ياـیرد  هنارتیدـم و  رد  ازیپ  زینو و  اونژ ، دروخ و  یتخـس  هبرـض  اـیلاتیا ، ياـهرهش 
یم برغ  هب  ار  اپورا  رد  بایمک  ياهالاک  الط و  دندروآ و  یم  حالـس  یمالـسا  ياهروشک  هب  لومعم  روط  هب  اه  یبرغ  اه ، تراجت 
نوچ داد ؛ یمن  تیمها  پاپ  میرحت  هب  یـسک  یلو  دوب ، هدرک  میرحت  ار  یمالـسا  ياهروشک  اب  تراجت  اـهراب  پاـپ  دـنچره  .دـندرب 
هتبلا  (3) .دـیبرچ یم  اپورا  مدرم  نامیا  رب  دـش ، یم  اه  یبرغ  بیـصن  یمالـسا ، ياهروشک  اـب  تراـجت  هجیتن  رد  هک  يراشرـس  دوس 

رایـسب تراجت ، نیا  هجیتن  رد  دوخ  اریز  درک ؛ یم  عنم  یمالـسا  قرـش  اب  يراجت  روما  ماجنا  زا  ار  نارجات  يرهاظ  روط  هب  اهنت  اسیلک 
ربارب رد  اسیلک  .دـش  یم  هدرمـش  یبرغ  نارجات  يارب  یگنیدـقن  هدـننک  نیمأت  ياهداهن  زا  یکی  اسیلک  هک  يا  هنوگ  هب  درب ، یم  دوس 

ابر و هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دروآ  یم  تسد  هب  ینالک  ياه  ( ابر  ) دوس داد ، یم  نارجات  هب  هک  ییاه  ماو 

ص 591. ج 1 ، ساکول ، ندمت ، خیرات  - 1
ص 40. ، 1353 نارهت ، هشیدنا ، رشن  ینمؤم ، يراصنا و  نادرگرب : یکسنیمساک ، اطسو ، نورق  خیرات  - 2

ص 826. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 3
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(1) .دوب هدش  هدرمش  تشز  يرما  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  يوس  زا  هرهب 

تاـجوسنم زا  اـپورا  رازاـب  .دـندرب  یم  برغ  هـب  قرــش  زا  زین  ار  ریرح  ياـه  هچراـپ  رت  شیب  ـالط ، رب  نوزفا  ییاـپورا ، نارجاـت  نـیا 
رداص ییاپورا  ياهروشک  رگید  ایلاتیا و  هب  رصم  زا  يریگ  مشچ  هنوگ  هب  زین  هبنپ  مشپ و  نینچ  مه  .دوب  هدش  رپ  یمالـسا  ياهروشک 
گنج رد  تدـمدنلب  ياه  لماعت  هجیتن  رد  ناناملـسم ، زا  یبرغ  نایحیـسم  ياه  سابتقا  نیرت  گرزب  زا  یجاسن  تعنـص   (2) .دش یم 

.دوب یبیلص  ياه 

اپورا رد  يزرواشک  عیانص و  شرتسگ  . 4

اپورا رد  يزرواشک  عیانص و  شرتسگ  . 4

هب اکع  روص و  زا  يزاس  هشیش  تعنص  هنومن  يارب  .تفای  لاقتنا  برغ  هب  قرش  زا  زین  اهالاک  تخاس  تعنـص  الاک ، تراجت  رانک  رد 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  هلامربلآ   (3) .دش لقتنم  اپورا 

تـشاد نآ  رب  ار  یبرغ  نارو  هشیپ  دیماجنا و  تعنـص  جاور  هب  لمحت ، شرتسگ  اهرهـش و  يدازآ  يزاین و  یب  تراجت ، رازاب  یمرگ 
مه .دنتخادرپ  ناناملـسم  اب  تباقر  هب  دندش و  داتـسا  اهراک  رد  نانآ  هک  تشذگن  يزیچ  .دـنزومایب  قرـش  زا  دـنناد  یمن  هچ  نآ  هک 

لیکـشت .دـندمآ  نوریب  ناکلام  گرزب  يالیتسا  ریز  زا  دـنداد و  لیکـشت  یفنـص  ياه  تیعمج  هدـمآدرگ ، مه  رانک  رد  نانآ  نینچ 
دوجو سیراپ  رد  فنص  مک 150  تسد  لبول  پیلیف  راگزور  رد  هک  نانچ  .تفای  تیمها  جاور و  مهدزیس  هدس  رد  هژیو  هب  فانصا 

(4) .تشاد

زا يداب  بایسآ  تعنص  لاس 1105 م ، رد  اپورا  رد  راب  نیتسخن  يارب 

ص 846. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 1
 _ صـص 173 ق ،  . 1400 ه قشمد ، راد  قشمد ، لداع ، نوتیز  یطـسولا ، روصعلا  یف  برغلا  قرـشلا و  نیب  هیداصتقالا  تاـقالعلا  - 2

.177
ص 174. ق ،  . 1400 ه قشمد ، راد  قشمد ، لداع ، نوتیز  یطسولا ، روصعلا  یف  برغلا  قرشلا و  نیب  هیداصتقالا  تاقالعلا  - 3

.360 صص 356 _  ، 1345 ریژه ، نیسحلادبع  نادرگرب : هلام ، ربلآ  اطسو ، نورق  خیرات  - 4
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(2) .تشاد دوجو  يداب  بایسآ  هاگتسد  اهنت 120   (1) رپیا رهش  رد  مهدزیس  نرق  رد  .دش  لقتنم  برغ  هب  ناناملسم 

(3) .دندرب اپورا  هب  دوب  یمالسا  ياهروشک  ایسآ و  هژیو  هک  ار  ناویح  هایگ و  هنوگ  نیدنچ  یبیلـص ، ياه  گنج  هرود  رد  اه  یبیلص 
(4) .دنتخومآ ار  رکش  هیفصت  یگنوگچ  ناناملسم  زا  دندش و  انشآ  رکشین  اب  اه  نآ 

اه یبیلص  رب  ناناملسم  یناسنا  یمالسا و  راتفر  ریثأت  . 5

اه یبیلص  رب  ناناملسم  یناسنا  یمالسا و  راتفر  ریثأت  . 5

هتشک و ار  ناریسا  دندرک ، یم  تراغ  ماع و  لتق  لکش ، نیرت  تشز  هب  ار  اه  نآ  نانکاس  ناناملسم ، ياهرهـش  حتف  ماگنه  اه  یبیلص 
ياه یگژیو  زا  لادتعا  ارادم و  تشذگ و  .دنتـشادن  نانآ  اب  يراتفر  نینچ  ناناملـسم  هک  نآ  لاح  دـنتخاس ، یم  ناریو  ار  اه  يدابآ 
.دوش یم  هدـید  رت  شیب  یبیلـص  ياه  گنج  ياـه  هرود  نیتسخن  رد  هژیو  هب  لادـتعا  تشذـگ و  نیا  .دوب  اـه  گـنج  رد  ناناملـسم 

اه یبیلـص  هک  یماگنه  .تسا  سدـقملا  تیب  حـتف  يارجام  رد  اه ، گنج  نیا  رد  ریگرد  فرط  ود  راتفر  هسیاقم  يارب  هنومن  نیرتهب 
دنا هتـشون  یتح  .دـندز  تسد  اج  نآ  ناملـسم  نانکاس  هب  تبـسن  یتشز  عیاجف  هچ  هب  هک  میدـید  دـندرک ، لاغـشا  ار  سدـقملا  تیب 

حالـص نامز  رد  ار  رهـش  نیمه  ناناملـسم  یتقو  یلو  دـندروخ ، هدرک و  بابک  ار  ناملـسم  ناریـسا  ناگتـشک و  تشوگ  اـه  یبیلص 
یناسنا و راتفر  نیا  .دندادن  ناشن  دوخ  زا  يرگ  یـشحو  یمحر و  یب  زا  يا  هناشن  چیه  دـنتفرگ ، سپزاب  اه  یبیلـص  زا  یبویا  نیدـلا 

.تشاد اه  یبیلص  رب  یتبثم  ياهریثأت  تدمزارد  رد  ناناملسم ، یقالخا 

.Ypres - 1
صص 832. ج 4 ، تنارود ، لیو  ندمت  خیرات  - 2

ص 481. یناهج ، خیرات  - 3
صص 791 و 820. ج 4 ، تنارود ، لیو  ندمت  خیرات  - 4

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_158_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_158_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_158_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13345/AKS BARNAMEH/#content_note_158_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:159

ناهدنامرف یـشنم  گرزب  اه  نآ  .دنتفرگ  ارف  ناناملـسم  زا  ار  یقطنمریغ  ياه  بصعت  نتـشادن  یبهذم و  يارادـم  یبیلـص  ناییاپورا 
هب ار  دوخ  هژیو  کشزپ  تسا ، يرامیب  رتسب  رد  لدریـش  دراـچیر  هک  دینـش  یتقو  یبویا  نیدـلا  حالـص  .دـندید  مشچ  هب  ار  ناملـسم 

هنوـگ نـیا  رثا  رد  ناناملــسم  اـب  مود  پـیلیف  هناـیوخ  مرن  راـتفر  دـیاش   (1) .داتـسرف نمــشد  دزن  دراـچیر  ياوادـم  يارب  وراد  هارمه 
.تسا هدوب  ناناملسم  زا  يریذپریثأت 

مالسا ناهج  يارب  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ 

هراشا

مالسا ناهج  يارب  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ 

رایسب اپورا ، رب  یبیلـص  ياه  گنج  تبثم  ياهدمآ  یپ  هچرگا  .تشاذگ  ياج  رب  ییاهریثأت  زین  مالـسا  ناهج  رب  یبیلـص  ياه  گنج 
يرایـسب تیمها  گنج  رد  ریگرد  ناملـسم  ياه  تلم  يارب  اهدـمآ  یپ  نیا  اب  ییانـشآ  یلو  دوب ، مالـسا  ناهج  يارب  نآ  زا  رت  شیب 

.دراد

یناج یلام و  ياه  تراسخ  لمحت  . 1

یناج یلام و  ياه  تراسخ  لمحت  . 1

یلام و نیگنس  ياه  تراسخ  لمحت  ناناملسم و  زا  يدایز  رامش  ندش  هتشک  ناناملسم ، يارب  یبیلـص  ياه  گنج  دمآ  یپ  نیتسخن 
، دندوب رادروخرب  هغدغد  یب  مارآ و  یگدنز  کی  زا  ناملسم  ياه  تلود  رد  تدمدنلب  تینما  وترپ  رد  هک  ناناملـسم  .تسا  یتیثیح 

یب یگدـنرد و  دندیـسر ، هک  نیـشن  ناملـسم  يدابآ  رهـش و  ره  هب  نانآ  .دـنتفرگ  رارق  هلمح  دروم  یبیلـص  نایهاپـس  يوس  زا  هاگان 
ياهورملق هار  ناناگرزاب ، ناگتخیهرف و  زا  يرایـسب  تسب و  رب  تخر  ماش  هقطنم  زا  تینما  یتدم ، يارب  .دندناسر  جوا  هب  ار  یمحر 

یمالسا رت  یقرش 

ص 158. هیناطلسلا ، رداونلا  - 1
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یمالسا و ورملق  یقرش  ياهزرم  هب  اه  لوغم  شروی  نامز  مه  رـصم و  هب  اه  یبیلـص  يدعب  ياه  شروی  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  رـصم  ای 
.تفرگ ناناملسم  زا  ار  تینما  شمارآ و  دادغب ، ات  نآ  فرصت 

اـسب هچ  .دبای  تسد  يدام  يونعم و  تفرـشیپ  هب  دـناوت  یمن  هاگ  چـیه  ینماان ، یتابث و  یب  تلاح  رد  يرـشب  هعماج  هک  تسا  نشور 
.دشاب اه  گنج  نیا  هجیتن  تفرشیپ  همادا  زا  ناناملسم  نداتفا  بقع 

نانآ اریز  دنتشادن ؛ یطیارش  نینچ  ناییاپورا  .دنهد  یم  نت  ارقهق  تیعـضو  هب  اه  تلم  يونعم ، يدام و  ياه  شزرا  نداد  تسد  زا  اب 
تفرـشیپ همادا  زا  هدرب و  رـس  هب  ینارگن  ینمااـن و  رد  اـه  لاـس  ناناملـسم  ور ، نیا  زا  .دـندیگنج  یم  اـه  نآ  اـب  ناناملـسم  هناـخ  رد 

.دندنامزاب

نایحیسم زا  ترفن  هنیک و  داجیا  . 2

نایحیسم زا  ترفن  هنیک و  داجیا  . 2

ياه گنج  میناوت  یم  .تسا  یبیلص  ياه  گنج  ياهدمآ  یپ  رگید  زا  نایحیسم ، ناناملسم و  نایم  ترفن  هنیک و  تیوقت  ای  شیادیپ 
ناینانوی و نایـشنماخه و  نایم  اه  نرق  هک  ییاه  گنج  .مینادـب  برغ  قرـش و  ندـمت  نایم  یتنـس  ياه  گنج  نامه  همادا  ار  یبیلص 

برغ قرش و  هرابود  يریگرد  ییاپرب  يارب  بهذم  بیلص و  هاگدید ، نیا  اب  .تشاد  جاور  اه  یمور  اب  نایناساس  نایناکـشا و  سپس 
تیحیسم مالـسا و  بهذم  ود  ناوریپ  ینمـشد  هنیک و  رب  یبیلـص ، تدمدنلب  ياه  گنج  تروص ، ره  رد  .تسا  هدوبن  شیب  يا  هناهب 

یلو دنتـشاد ، نایحیـسم  اب  يزیمآ  تملاسم  راتفر  یمالـسا ، ياهورملق  یمامت  رد  ناناملـسم  یبیلـص ، ياه  گنج  زا  شیپ  اـت  .دوزفا 
.درک داجیا  یهلا  نید  ود  ناوریپ  نایم  ار  ینمشد  هنیک و  اه  یبیلص  هنامحر  یب  درکلمع 

یماظن یگدامآ  شیازفا  . 3

یماظن یگدامآ  شیازفا  . 3

نیا ياهدمآ  یپ  رگید  زا  رصم  ماش و  ناناملسم  یماظن  یگدامآ  نتفرالاب 
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يورشیپ تسکش ، نودب  هتسویپ و  دوب ، هدیسرن  ماش  هب  اه  لوغم  هدش  فرصت  ياهورملق  هک  ینامز  ات  میتفگ  رت  شیپ  .دوب  اه  گنج 
ياهورملق رد  ار  دوخ  گرزب  تسکـش  نیتسخن  تولاج  نیع  هقطنم  رد  دندیـسر ، نیطـسلف )  ) ماش هب  هک  یماـگنه  یلو  دـندرک ، یم 

نیدنچ رد  اه  لوغم  سپ ، نیا  زا  .دیدرگ  اه  لوغم  يریذپان  تسکـش  مسلط  ندش  هتـسکش  بجوم  نیمه  دـندرک و  هبرجت  یمالـسا 
.دش هتسب  رصم  هنارتیدم و  هب  اه  نآ  يورشیپ  هار  دندروخ و  ینیگنس  ياه  تسکش  ریغص  يایسآ  ماش و  رد  رگید  دربن 

مالسا ناهج  برغ  یگچراپکی  . 4

مالسا ناهج  برغ  یگچراپکی  . 4

هناهب هب  اه  یبیلـص  هک  نآ  زا  سپ  .تسا  دننام  یب  اه  یبیلـص  یپایپ  ياه  شروی  هجیتن  رد  یبرغ ، ياهورملق  رد  مالـسا  ناهج  داحتا 
ار دوخ  یگچراپکی  دیشوک  دوب ، ناماسبان  هدنکارپ و  نامز  نیا  رد  هک  مالسا  ناهج  برغ  دندش ، ماش  راپسهر  سدقملا  تیب  تاجن 

ياـه تلود  یخرب  ییوس ، زا  .تفرگ  تروص  فـلتخم  ياـه  هنوـگ  هب  داـحتا  نیا  يارب  شـالت  .دروآ  تسد  هب  ناناملـسم  رگید  اـب 
ياهروشک یـضعب  رد  گرزب  نانارمکح  رگید ، يوس  زا  .دننک  داجیا  ار  یگرزب  تردق  هدش و  دحتم  دندیـشوک  ناملـسم  کچوک 

دنناوتب ات  دننک  داجیا  ار  یفاک  یگچراپکی  تردق و  رت ، کچوک  یمالسا  ياه  تلود  ندرک  عیطم  اب  دندیشوک  ایسآ  برغ  یمالسا 
هراب نیا  رد  اه  هنومن  نیرت  هتـسجرب  زا  یبویا  نیدـلا  حالـص  یگنز و  نیدـلارون  .دـننک  یگداتـسیا  اه  یبیلـص  موجه  لیـس  ربارب  رد 

زین ار  یمالسا  ورملق  یقرش  يزکرم و  ياه  نیمزرس  يونعم  يدام و  ياه  تردق  ات  تفرگ  تروص  يدایز  ياه  شالت  یتح  .دنتسه 
.دندوبن بایماک  نادنچ  هک  دنناوخ  ارف  داحتا  نیا  هب 

، دندوب ییاپورا  فلتخم  ياهروشک  زا  هک  اه  یبیلص  هچراپکی  بیکرت 
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يریگرد فرط ، ود  نایم  حلـص  ینالوط  نامز  تدم  زا  سپ  هک  دش  هدید  اهراب  لاح ، ره  هب  .دوب  هدروآ  مهارف  ار  داحتا  نیا  يوگلا 
.دنتفرگ یم  هرهب  دوخ  دوس  هب  فالتخا  نیا  زا  اه  یبیلص  درک و  یم  زورب  یلخاد  ياه 

اه یبیلص  راتفر  زا  ناناملسم  يریذپریثأت  . 5

اه یبیلص  راتفر  زا  ناناملسم  يریذپریثأت  . 5

یمالسا یناسنا و  راتفر  هک  هنوگ  نامه  .دوش  یم  هدید  یبیلص  ینایاپ  ياه  گنج  رد  اه ، یبیلص  ياهراتفر  زا  ناناملسم  يریذپریثأت 
زین اه  یبیلص  هنایشحو  هنایوج و  هنیک  راتفر  دوب ، هدنزومآ  اه  یبیلص  يارب  ناریسا  اب  راتفر  رد  اه  نآ  ناهدنامرف  ناملـسم و  نایهاپس 
حتف اه و  یبیلـص  رب  يزوریپ  ماگنه  هب  ناکولمم  یبرغ ، ناسیون  خیرات  ياه  هتـشون  ساسا  رب  ور ، نیا  زا  .دراذـگ  ریثأت  ناناملـسم  رب 

درکلمع هجیتـن  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  هتفگ  نیا  رگا  .دنتـشک  ار  اـه  یبیلـص  نایحیـسم و  زا  يرایـسب  ناـنآ ، ییایـسآ  ياـهرهش 
اه و یگنز  نامز  رد  ناناملـسم  راتفر  نایگنرف ، نیمه  زا  يرایـسب  فارتعا  هب  هک  نآ  لاح  .تسناد  ناناملـسم  اب  اه  یبیلـص  رتدـیدش 

.تسا هدوب  روآ  تفگش  اه  نآ  يارب  هک  دوب  یقالخا  یناسنا و  يا  هزادنا  هب  ریسا  ياه  یبیلص  اب  اه  یبویا 

.تفرگ تروص  اه  یبیلص  زا  يریذپریثأت  اب  ناناملـسم  نایم  رد  یفنم  يراتفر  یقالخا و  ياه  تلـصخ  یخرب  یبسن  جاور  نینچ  مه 
نیا رد  .تفای  جاور  زین  ناناملسم  دزن  اه  یبیلص  اه و  یبرغ  نایم  رد  جیار  ياه  يراب  دنب و  یب  یخرب  یبیلـص ، ياه  گنج  لوط  رد 

.دش هدوزفا  ناگدنناوخ  نابرطم و  هزره و  نانز  رامش  رب  اه  گنج 

رقف شرتسگ  یتاقبط و  هلصاف  داجیا  . 6

رقف شرتسگ  یتاقبط و  هلصاف  داجیا  . 6

نایم رد  ناریما  نایماظن و  .تسا  یبیلـص  ياـه  گـنج  رگید  ياهدـمآ  یپ  زا  هعماـج  یتاـقبط  بیکرت  رد  ینوگرگد  هلـصاف و  زورب 
زا رت  شیب  ناناملسم 
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اه نآ  شورف  مدرم و  يرورـض  ياهالاک  راکتحا  رثا  رب  وجدوس  دارفا  زا  يرایـسب  .دنتفرگ  رارق  يزودـنا  تورث  تیعقوم  رد  نارگید 
رد دـندوب ، نادرم  تلود  ناذوفن و  اب  بضغ  دروم  هک  ینانآ  نینچ  مه  .دـندروآ  تسد  هب  يا  هدروآداب  ياه  تورث  نارگ ، ياهب  هب 

.دنتفرگ رارق  انگنت  رد  ینماان ، گنج و  ياضف 

مک ییاذـغ  داوم  یپایپ ، ياه  گنج  هجیتن  رد  .دوب  اه  گنج  نیا  رگید  ياهدـمآ  یپ  زا  ناناملـسم  ناـیم  رد  یناـگمه  رقف  شرتسگ 
رب ناملسم  نامکاح  يوس  زا  یبیلص  ياه  گنج  تلع  هب  هک  ییاه  تایلام  عاونا  .دندوزفا  یطحق  تدش  رب  زین  نارگراکتحا  دندش و 

.داد رارق  انگنت  رد  ار  مدرم  درب و  الاب  ار  هعماج  رقف  حطس  دش ، یم  لیمحت  مدرم 

ناییاپورا گنهرف  اب  ییانشآ  . 7

ناییاپورا گنهرف  اب  ییانشآ  . 7

ياه گنج  ياهدمآ  یپ  رگید  زا  اج  نآ  نامدرم  گنهرف  موسر و  بادآ و  زین  ییاپورا و  ياهروشک  اهرهش و  اب  ناناملسم  ییانشآ 
گنج یلو  دنتـشاد ، برغ  زا  یمک  یهاگآ  نارجات  ناملاع و  یخرب  اهنت  تشادن و  دوجو  تخانـش  نیا  گنج  زا  شیپ  .دوب  یبیلص 
یبیلص فرصت  هب  نیشن  ناملسم  ياهرهش  زا  يرایسب  نینچ  مه  .تخیگنارب  اپورا  هب  ار  مدرم  يواکجنک  لوا  هجرد  رد  یبیلـص  ياه 

، نید یسایس ، ياه  ماظن  هب  تبسن  مدرم  یهاگآ  بیترت ، نیدب  .دندش  ریـسا  ناناملـسم  دزن  زین  يرایـسب  ياه  یبیلـص  دندمآرد و  اه 
یبدا و ياه  يریذـپریثأت  یخرب  هب  اه  ییانـشآ  نیا  .تفای  شیازفا  اـپورا  ناـمدرم  گـنهرف  قیـالع و  رکف ، زرط  اـه ، تلم  اـه و  موق 

.دیماجنا زین  یگنهرف 
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برغ قرش و  ییورایور  ای  رصاعم  یبیلص  ياه  گنج  مراهچ  شخب 

هراشا

برغ قرش و  ییورایور  ای  رصاعم  یبیلص  ياه  گنج  مراهچ  شخب 

اه لصف  ریز 

برغ قرش و  ییورایور  هنیشیپ 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن  اکیرمآ و  تموکح 

ماتخ نسح 
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برغ قرش و  ییورایور  هنیشیپ 

برغ قرش و  ییورایور  هنیشیپ 

رد گنج  ناینانوی  نایناریا و  نایم  هتسویپ  ناتساب  رصع  رد  .ددرگ  یم  زاب  رود  رایسب  ياه  نارود  هب  برغ ، قرش و  ییورایور  هنیشیپ 
رکـشل ناـنوی  هب  دـننک ، یم  بوـشآ  ناریا ) ورملق  زا  یـشخب   ) ریغـص يایـسآ  رد  ناـینانوی  هک  هناـهب  نیا  هب  نایـشنماخه  .تفرگ  یم 

رو هلمح  قرش  هب  تسا ، هدرک  فرـصت  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  یـشکرکشل و  نانوی  هب  ناریا  هک  هناهب  نیا  هب  زین  ناینانوی  دندیـشک و 
رد یـشنماخه  هاشرایاشخ  شویراد و  .تشادن  یپ  رد  فرط  ود  يارب  يدوس  چـیه  راب ، تراسخ  ياه  یـشکرکشل  نیا  هتبلا  .دـندش 

برغ قرش و  داحتا  هیعاد  ردنکسا  .دنارتسگب  قرش  رد  ار  دوخ  رادیاپ  هطلس  تسناوتن  زین  ردنکسا  دندنام و  ماکان  دوخ  یـشکرکشل 
هب ار  یقرـش  رتـخد  نارازه  روظنم ، نیا  يارب  يو  .دوـش  یکی  یناـنوی  یناریا و  نوـخ  دـیاب  تفگ  یم  وا  .تشاد  ار  دوـخ  هطلـس  ریز 
زا دیـشوک  یم  يو  هکلب  دوبن ، برغ  قرـش و  فـالتخا  هب  نداد  ناـیاپ  درکلمع ، نیا  زا  وا  فدـه  .دروآرد  ییاـپورا  نادرم  جاودزا 

ندرک یلمع  رد  هاگ  چیه  وا  .دنادرگ  یضار  دوخ  تموکح  هب  ار  نانآ  دنک و  يریگولج  شا  هطلس  تردق و  هیلع  اه  یقرش  شروش 
ماقم رد  ار  دوخ  دندیشوک  یم  اه  یبرغ  .دندوب  هدروخ  تسکش  اه  ییایـسآ  زوریپ و  ناییاپورا ، هراومه  نوچ  تفاین ؛ قیفوت  شفده 
قداص شیاعّدا  رد  ردنکسا  هک  دنتسناد  یم  اه  یقرـش  رگید ، يوس  زا  .دننک  حلـص  هب  راداو  ار  نانآ  دنهد و  رارق  اه  یقرـش  زا  رترب 

هک دندید  یم  اریز  تسین ؛
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برغ قرش و  داحتا  هب  اهنت  هن  ردنکسا  ياه  گنج  نیاربانب ، .دنرب  یم  تراغ  هب  ار  قرش  دنمـشزرا  ریاخذ  تورث و  هنوگچ  اه  یبرغ 
دیناشن و نایقرـش  لد  رد  ار  اه  یبرغ  هنیک  دیماجنا و  قرـش  هژیو  هب  فرط  ود  ره  يارب  نیگنـس  ياه  تراسخ  هب  هکلب  درکن ، کمک 

.درک راومه  هدنیآ  ياه  ییورایور  يارب  ار  هنیمز 

مور روتارپما  ییورایور ، نیا  رد  برغ  هدنیامن  .تفای  همادا  نانچ  مه  برغ  قرش و  يریگرد  نایناساس  سپـس  نایناکـشا و  نامز  رد 
زا يراک  دنتـسناوتن  یلو  دنتفر ، شیپ  زور  نآ  ناریا  يزکرم  قطانم  ات  یتح  دـندروآ و  شروی  قرـش  هب  اه  یمور  اهراب  اهراب و  .دوب 

مامتان اه  نآ  ياه  یـشکرکشل  دندمآرد و  نایناریا  تراسا  هب  مور  ناروتارپما  راب  نیدنچ  اه ، یـشکرکشل  نیا  رد  اریز  دـنربب ؛ شیپ 
اه یمور  .دنوش  طلسم  اج  نآ  رب  دنتـسناوتن  یلو  دیـشک ، رکـشل  مور ) ورملق   ) برغ هب  اهراب  زین  نایناساس  هژیو  هب  نایناکـشا و  .دنام 

.دنیآ شیپ  نیرهنلا  نیب  ات  هداد  شرتسگ  هیروس  یتح  ریغص و  يایسآ  هب  ار  دوخ  هطلس  دنتسناوت 

، سپ نیا  زا  .دروآ  تسد  هب  قرـش  هب  زواجت  يارب  يا  هزات  هناهب  برغ  ناهج  تفریذـپ ، ار  حیـسم  بهذـم  نیتناتـسنک  هک  یناـمز  زا 
یم هک  دوب  نیا  یناساس  ناریا  ورملق  قرـش و  هب  هلمح  رد  اه  یمور  هناهب  .تفای  یتدـیقع  ياـنبم  رهاـظ  هب  برغ  قرـش و  ییوراـیور 

شیاسآ و یناساس  ورملق  رد  نکاس  نایحیـسم  هک  نآ  لاح  دـنزاس ، اهر  اـه  یتشترز  متـس  غوی  ریز  زا  ار  قرـش  نایحیـسم  دـنهاوخ 
ای نمشد  ناونع  هب  زین  قرش  نایحیسم  دیشک ، رکشل  ناریا  هب  نایحیسم  نتخاس  دازآ  هناهب  هب  مور  هک  ینامز  زا  .دنتـشاد  یفاک  تینما 

.دندرک ادیپ  یمیخو  عضو  دندمآ و  رامش  هب  نمشد  يذوفن 

ناناملسم ورملق  هب  اه  یبیلص  ياه  یشکرکشل  هب  نوگانوگ ، ياه  هبنج  زا  یناساس ، یهاشداپ  هیلع  مور  يروتارپما  ياه  یشکرکشل 
يرایسب یناسمه 
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ره رد  نینچ  مه  .تسا  نانآ  هلمح  هناهب  رافک ، هطلـس  زا  نایحیـسم  يزاسدازآ  دنتـسه و  رگزواجت  ناییاپورا  دروم ، ود  ره  رد  .دراد 
رایسب نایحیـسم  عضو  سکع  رب  هکلب  دبای ، طلـست  اه  یقرـش  نایناریا و  رب  هشیمه  يارب  تسناوتن  هاگ  چیه  مور  يروتارپما  دروم ، ود 

ناناملـسم ياهورملق  رب  هشیمه  يارب  دنتـسناوتن  زین  اه  یبیلـص  .دروخ  مه  هب  اه  نآ  شیاسآ  تینما و  دـش و  هتـشذگ  زا  رت  بسانمان 
نایحیسم هک  دش  ببس  اه  یبیلص  درکلمع  سکع  رب  هکلب  دنزاس ، یلمع  ار  قرش  نایحیسم  يدازآ  ینعی  دوخ ، هناهب  دنوش و  مکاح 

تـسد زا  هدوهیب  ار  یناوارف  ياه  لام  اه و  ناج  ناییاپورا  اه ، گنج  نیا  رد  .دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  نیـشیپ  شیاسآ  تینما و  قرش 
دنتخومآ اه  یقرش  زا  ار  دنمشزرا  ياهزیچ  يرایسب  ناییاپورا  دوب و  اه  یقرش  نآ  زا  رت  شیب  ياه  تراسخ  دروم ، ود  ره  رد  .دنداد 

.دنداد رارق  دوخ  هدنیآ  ياه  تفرشیپ  يارب  يا  همدقم  ار  اه  هزومآ  نآ  و 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالـسا ، یمارگ  لوسر  یناگدنز  نارود  رد  .تشاد  دوجو  یهباشم  ياه  گنج  زین  مالـسا  ردص  رد 
مالـسا ورملق  هب  زواجت  يارب  مور  میمـصت  دروم ، ود  ره  رد  .تسا  اه  ییورایور  نیا  روآداـی  كوبت  هوزغ  هتوم و  هیرـس  ملـسو ، هلآ 

رد .تفای  يرت  شیب  هرتسگ  اهدربن  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  یلو  دـش ، اـه  گـنج  نیا  ببس 
زا تشاد ، رارق  اه  یمور  هطلـس  ریز  دوب و  هدـش  ادـج  ایـسآ  زا  ردنکـسا  نامز  زا  هک  ار  ماـش  دنتـسناوت  ناناملـسم  لوا ، هفیلخ  ناـمز 
هار زا  دنتـسناوت  ناناملـسم  .دـندوب  زیتس  رد  ریغـص  يایـسآ  رد  اه  یمور  اب  هتـسویپ  ناناملـسم  هیما ، ینب  نامز  رد  .دـنریگب  ناییاپورا 

رایتخا رد  ینالوط  یتدـم  يارب  ار  يزورما  يایناپـسا  تسناوت  ناملـسم  نایهاپـس  هدـنامرف  قراط ، .دـننک  ذوفن  اپورا  هب  اقیرفآ  لاـمش 
نامز رد  .دهد  رارق  ناناملسم 

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:168

رب ناناملـسم  یعطق  يزوریپ  روآدای  درگزالم  دربن  .دننک  نوریب  ایـسآ  زا  لماک  روط  هب  ار  اه  یمور  دنتـسناوت  ناناملـسم  نایقوجلس ،
.تسا ناییاپورا 

ینامثع ناروتارپما  نامز  رد  اه  يریگرد  نیا  .دوب  ناناملسم  ورملق  قرـش و  هیلع  نایبرغ  دیدج  ياهزواجت  زاغآ  یبیلـص  ياه  گنج 
، تشاد تردق  ینامثع  يروتارپما  هک  ینامز  ات  .دندراذگ  ياپ  اپورا  كاخ  هب  هک  دندوب  ناناملـسم  راب  نیا  .تفای  يرت  شیب  تدـش 
یملع و یـسایس ، یگنهرف ، ياه  ینوگرگد  اپورا  اه ، ینامثع  ندـش  ناوتان  اب  نامز  مه  .دـننک  زواجت  قرـش  هب  دنتـسناوتن  ناییاپورا 

يرگزواجت راب  نیا  .دـنهد  همادا  قرـش  رد  ار  دوخ  يرگزواـجت  تسایـس  دنتـسناوت  ناـنآ  هجیتن ، رد  .دـید  دوخ  هب  يرایـسب  یتعنص 
ناناملسم و رب  ناییاپورا  کیژولونکت  یتعنص و  یملع ، يرترب  ببس  هب  هلحرم ، نیا  رد  .تفرگ  دوخ  هب  يرامعتسا  تیهام  ناییاپورا 

قرش یمالسا  ياهروشک  رگید  ناتسودنه و  .دننک  مکاح  قرش  رب  ینالوط  ياه  تدم  يارب  ار  دوخ  هطلس  دنتسناوت  نانآ  اه ، یقرش 
لامش ریغص و  يایسآ  نیطسلف ، هیروس ، نیرهنلا ، نیب  ناریا ، هک  تشذگن  يدنچ  .تفرگ  رارق  ییاپورا  نارگرامعتسا  غوی  ریز  ایسآ ،

.دنتفریذپ ار  ناییاپورا  رامعتسا  راچان  هب  زین  اقیرفآ 

ناـحتاف .دوـب  رت  هنافـصنمریغ  رت و  هناـمحر  یب  رایـسب  تفرگ ، تروـص  هناراـکایر  يرهاـظ  اـب  هک  دـیدج  هرود  رد  ناـییاپورا  هطلس 
نآ نوچ  دندیـشوک ؛ یم  اج  نآ  تینما  ینادابآ و  رد  دـنتفرگ ، یم  تسد  هب  ار  قرـش  ورلمق  زا  یـشخب  هاگره  هتـشذگ  رد  ییاـپورا 

هدرک رامثتسا  ار  ناهج  رگید  قطانم  دنناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دندیشوک  دیدج  رصع  رد  ناییاپورا  .دنتسناد  یم  دوخ  نآ  زا  ار  قطانم 
هتـسباو اه  یبرغ  هب  تدش  هب  اه  یقرـش  ناناملـسم و  رامعتـسا ، تیمکاح  هرود  رد  .دـنربب  اپورا  هب  ار  اه  نیمزرـس  نآ  ياه  تورث  و 

نیا زا  ییاهر  هک  دندش 
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رامثتسا هطلس و  یقرش ، نانکاس  یگنهرف  تخاس  رد  نداد  رییغت  اب  دندیشوک  ناییاپورا  راب  نیا  .دوبن  يا  هداس  راک  یگتسباو ، هخرچ 
نرق رد  .دنتخاس  دوبان  اه  نآ  رد  ار  راکتبا  هیحور  دنتفرگ و  ار  هرمعتـسم  ياه  تلم  تفرـشیپ  ولج  اه  نآ  .دنزاس  یگـشیمه  ار  دوخ 

یناهج گنج  زا  سپ  .دنداد  شرتسگ  نیتال  ياکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ ، رد  ار  دوخ  رامعتـسا  هطلـس و  ناییاپورا  هدزون ، هدجه و  ياه 
رد یلو  دنداد ، لیکشت  یلقتـسم  ياه  تموکح  دندروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  يدازآ  رهاظ  هب  هطلـس ، ریز  ياهروشک  اه و  تلم  مود ،

یملع و يداصتقا ، یماظن ، یسایس ، میقتسم  ریغ  ياه  یگتسباو  راب  نیا  .دوب  هدش  نوگرگد  یگتـسباو  لکـش  اریز  دوبن ؛ نینچ  عقاو 
.دوب هدش  قرش  هب  ناییاپورا  زواجت  هطلس و  موادت  ببس  یگنهرف ، یتح 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن 

بطق ود  هب  یعامتجا  يداصتقا و  یـشنیب ، هاگرظن  زا  ناهج  رهاـظ  هب  دـش ، مکاـح  هیـسور  رب  یتسینومک  ماـظن  هک  .م  لاس 1917  زا 
نایاپ يانعم  هب  نیا  یلو  دراذگ ، ریثأت  اپورا  ایسآ و  ییورایور  رب  يا  هزادنا  ات  برغ ، قرش و  بطق  ود  هب  ناهج  میـسقت  .دش  میـسقت 

ياهروشک اب  یمالسا  ياهروشک  ای  اپورا  ایسآ و  ییورایور  هب  برغ  قرـش و  كولب  ییورایور  .تسین  اپورا  ایـسآ و  يریگرد  نتفای 
رامثتسا یپ  رد  هک  دندوب  یبرغ  ياهروشک  نامه  دننام  تسیلایـسوس  ییاپورا  ياهروشک  رگید  يوروش و  .دوش  یمن  طوبرم  یبرغ 

دش ببس  قرش  كولب  ياهروشک  رد  مسینومک  یـشاپورف  .دنتـشاد  یم  رب  ماگ  نیتال  ياکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  فیعـض  ياه  تلم 
دهاوخ تکرح  تدحو  تهج  رد  زور  هب  زور  ناهج  داد و  دهاوخن  يور  ناهج  رد  یگنج  رگید  هک  دننک  نامگ  یخرب 
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ینعی قرش ؛ لماک  تسکـش  برغ و  يزوریپ  يانعم  هب  عقاو ، رد  .ددرگ  یهتنم  یبرغ  يوب  گنر و  هب  یتسیاب  یم  هک  یگناگی  درک ؛
.دوب نآ  ندش  یبرغ  قرش و  هلاحتسا 

هدیکچ  (1) .درک هیارا  ار  ناـسنا  نیـسپاو  خـیرات و  ناـیاپ  هیرظن  هک  تسا  اـمایوکوف  سیـسنارف  هنیمز  نیا  رد  زادرپ  هیرظن  نیرت  مهم 
هک تسا  ینامز  خیرات  نایاپ  دیوگ  یم  وا  .تسا  يرشب  عماوج  رد  تموکح  ییاهن  لکش  یسارکومد ، لاربیل  هک  تسا  نیا  وا  هیرظن 

لاربیل يزوریپ  اب  نامز و  تشذـگ  اـب  اـمایوکوف ، رظن  هب  .دـنک  هدروآرب  ار  دوخ  ياـهزاین  نیرت  یـساسا  نیرت و  قیمع  نآ  رد  ناـسنا 
ناهج رسارس  رد  ناهج ، رد  مسینومک  همه  زا  رتدیدج  مسیشاف و  یثوروم ، تنطلس  نوچ  مه  شکیژولوئدیا  نابیقر  رب  یـسارکومد 

نکمم ور ، نیا  زا  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  یمهم  رظن  قافتا  قفوم ، یتموکح  ماظن  اهنت  ناونع  هب  یسارکومد  لاربیل  تیعورـشم  هرابرد 
نایاپ ، » ماقم نیا  رد  دشاب و  يرشب » تموکح  لکش  نیرخآ   » و تیرـشب » کیژولوئدیا  لماکت  نایاپ  هطقن   » یـسارکومد لاربیل  تسا 

.تسا یکیژولوئدیا  ياه  يریگرد  نایاپ  یبرغ و  لاربیل  ياه  شزرا  يزوریپ  لیلد  مسینومک ، تسکش  .دهد  لیکشت  ار  خیرات »

تیوه ندمت و  رد  نارحب  شیادیپ  يا ، هقطنم  دیدش  ياه  يریگرد  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  شناراداوه  زا  يرایسب  نونکا  هیرظن  نیا 
دمآراکان ار  هیرظن  نیا  یلحم ، يا و  هقطنم  ياه  هیداحتا  شیادیپ  نینچ  مه  یبرغ و 

 _ یـسایس تاـعالطا  تقادـص ، زیورپ  نادرگرب : خـیرات ،» ناـیاپ  لاربـیل ، یـسارکومد  اـمایوکوف و  هلاـقم  : » کـن هـنیمز  نـیا  رد  - 1
نیرخآ خیرات و  ماجرف  « ؛ 64 ش 63 _  يداصتقا ، یـسایس _  تاعالطا  ناسنا ،» نیرخآ  خیرات و  نایاپ   » و 80 ؛ ش 79 _  يداصتقا ،

تاعالطا داژن ، ینغ  یـسوم  خیرات ،» تشگزاب  « ؛ ش 2 و 3 یجراخ ، تسایـس  هلجم  بیط ، اضر  یلع  نادرگرب : امایوکوف ، ناـسنا ،»
.50 ش 49 _  يداصتقا ، یسایس _ 
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برغ یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، ماظن  ربارب  رد  دنهاوخ  یمن  یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، ياه  تردـق  زا  مادـک  چـیه  .تسا  هتخاس 
گنج هیرظن  هجیتن ، رد  تفرگ و  نایاپ  نارگید  هب  دوخ  ماظن  نداد  ناـشن  رترب  رد  برغ  ياـه  ینیب  شوخ  ور ، نیا  زا  .دـنوش  میلـست 

.تفرگ توق  اه  ندمت 

هیامرس بطق  مسینومک و  بطق  نایم  درس  گنج  رـصع  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ییاکیرما  دنمـشناد  نوتگنیتناه ، لئوماس 
: دنک یم  میـسقت  گرزب  ندـمت  تشه  ای  تفه  هب  ار  ناهج  هدـنز  ياه  ندـمت  يو  .دوش  یم  زاغآ  اه  ندـمت  دروخرب  نارود  يراد ،
وا .ییاقیرفآ  يا  هیـشاح  ندـمت  نیتال و  ياکیرما  یـسکودترا ، والـسا ، ودـنه ، یمالـسا ، ینپاژ ، یـسویسوفنک ، یبرغ ، ياه  ندـمت 

، يو داقتعا  هب  .دـناد  یم  تلم  تلود _  یمیدـق  دـحاو  نیزگ  ياج  هدـنیآ و  ياه  يریگرد  أشنم  ار  اه  ندـمت  ناـیم  لـسگ  طوطخ 
(1) .دهد یم  لکش  ار  ون  رصع  ياه  يریگرد  لماکت  هلحرم  نیرخآ  یناهج و  بلاغ  تسایس  اه ، ندمت  ییورایور 

تشاد دنهاوخ  یگنهرف  یتیهام  اهدروخرب  هکلب  تسین ، داصتقا  ای  يژولوئدیا  ون ، ناهج  نیا  رد  دروخرب  یلـصا  هطقن  يو ، داقتعا  هب 
نایم یناهج ، تسایـس  هنحـص  رد  یلـصا  ياه  يریگرد  دوب و  دـنهاوخ  ناهج  هصرع  رد  یلـصا  نارگیزاب  اه  تلم  تلود _  .سب  و 

(2) .داد دهاوخ  يور  نوگانوگ  ياه  ندمت  ياه  هورگ  اه و  تلم 

اب .تسین  تنوشخ  نامه  اترورـض  زین  يریگرد  تسین و  يریگرد  ینعم  هب  اموزل  فـالتخا  دوجو  هک  تسا  رواـب  نآ  رب  نوتگنیتناـه 
لوط رد  نیا ، دوجو 

ترازو تاراـشتنا  پاـچ و  هسـسؤم  يریما ، یبـتجم  هتـساریو : نادرگرب و  شنادـقتنم ، نوتگنیتناـه و  اـه ، ندـمت  دروخرب  هیرظن  - 1
ص 49. ، 1375 نارهت ، هجراخ ،

ترازو تاراـشتنا  پاـچ و  هسـسؤم  يریما ، یبـتجم  هتـساریو : نادرگرب و  شنادـقتنم ، نوتگنیتناـه و  اـه ، ندـمت  دروخرب  هیرظن  - 2
.46 صص 45 _  ، 1375 نارهت ، هجراخ ،
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: تسا دقتعم  يو  .تسا  هدیماجنا  اه  يریگرد  نیرت  نشخ  نیرت و  ینالوط  داجیا  هب  اه  ندمت  نایم  دوجوم  ياه  فالتخا  اه  نرق 

ردام و ردپ و  تلود ، دنورهش و  هورگ ، درف و  ناسنا ، ادخ و  نایم  طباور  هب  تبـسن  فلتخم  ياه  ندمت  رد  اه  هاگدید  فالتخا   _ 1
.تفر دهاوخن  نایم  زا  یناسآ  هب  ...و  رهوش  نز و  نادنزرف و 

شیازفا لاح  رد  فلتخم  ياه  ندـمت  هب  هتـسباو  ياه  تلم  ناـیم  شنکاو  شنک و  تسا و  ندـش  رت  کـچوک  لاـح  رد  ناـهج   _ 2
يارب .دـهد  یم  شیازفا  اه  ندـمت  نایم  فالتخا  هوجو  هب  تبـسن  ار  اه  ندـمت  یهاگآ  يرایـشوه و  اه ، شنکاو  شنک و  نیا  .تسا 

یم اه  ینپاژ  يراذـگ  هیامرـس  زا  رت  تحار  ناشروشک  رد  ار  ناییاپورا  اه و  ییاداناک  يراذـگ  هیامرـس  اه ، ییاـکیرما  یتقو  هنومن ،
.دماجنا یم  اه  ینپاژ  اه و  ییاکیرما  نایم  رت  شیب  فالتخا  هب  نیا  دنریذپ ،

یم ادـج  ناش  یموب  هنیرید و  تیوه  زا  ار  اه  ناسنا  یعامتجا ، ینوگرگد  يداصتقا و  يزاسون  لیلد  هب  رت  فیعـض  ياـهروشک   _ 3
ببـس تیوه ، أشنم  رد  ییاج  هباج  نیا  .دریگ  یم  ار  نآ  ياج  بهذم  تیوه ، أشنم  ناونع  هب  تلم ، تلود _  ندـش  تسـس  اب  .دزاس 

.دندنویپب مه  هب  ناسمه  ياه  ندمت  هدش و  هتسکش  مهرد  یلم  ياهزرم  هک  دوش  یم 

دوش یم  ببـس  تردـق  جوا  رد  برغ  نتفرگ  رارق  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  اه  یبرغ  ریغ  یندـمت  یهاـگآدوخ  بجوم  برغ  دوخ   _ 4
ییایـسآ تهج  رد  شیپ  زا  شیب  نپاژ  لاثم ، يارب  .دنک  زورب  رگید  ياه  ندـمت  دارفا  نایم  رد  شیوخ  لصا  هب  تشگزاب  هدـیدپ  هک 

عماوج رد  ناـگبخن  هتـشذگ ، فـالخرب  یتلاـح  نینچ  رد  .یـسور  اـت  دنـشاب  یبرغ  دنـشوک  یم  اـه  سور  دیـشوک و  دـهاوخ  ندـش 
رت کیدزن  نانآ  یتنس  یموب و  گنهرف  مدرم و  هماع  هب  هکلب  دنشوک ، یمن  یبرغ  ياه  شزرا  اهراتفر و  بذج  يارب  رگید  یبرغریغ 

.دنوش یم 
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عضوم و یتقو  .دنوش  یم  رت  هدامآ  هدنیآ  ياه  يریگرد  يارب  اه  نآ  اه ، ندمت  نایم  رد  یبهذـم  ياه  فالتخا  ندـش  حرطم  اب   _ 5
.دنک هحلاصم  یسایس  يداصتقا و  لیاسم  رس  رب  فالتخا  دننامه  دناوت  یمن  وا  دشاب ، صخشم  درف  ره  هاگتساخ 

یم زورب  دـنراد ، ناسمه  گنهرف  هک  ییاـهروشک  ناـیم  رد  ًـالومعم  ییارگ  هقطنم  نیا  .تسا  شرتسگ  لاـح  رد  ییارگ  هقطنم   _ 6
هب دنناوت  یمن  هاگ  چـیه  هک  دـننیب  یم  اه  نآ  اریز  دـیآ ؛ یم  دوجو  هب  برعریغ  ناملـسم  ياهروشک  نایم  رد  وکا  لاثم ، يارب  .دـنک 

(1) .دنبای هار  اپورا  هعماج 

زا رت  خـلت  رایـسب  دـناوت  یم  لباقت  نیا  تسا و  نتفرگورین  لاح  رد  یمالـسا  ياـهروشک  برغ و  یماـظن  لـباقت  نوتگنیتناـه ، رظن  هب 
نارگن رهاظ  هب  دـماجنیب ، ناهج  رد  يزادـنارب  نامناخ  گنج  هب  یندـمت  ياه  فالتخا  نیا  هک  نیا  زا  نوتگنیتناه   (2) .دشاب هتشذگ 

نانچ زورب  زا  ییاه  تسایـس  يریگراک  هب  اب  ات  دهد  یم  ییاهرادشه  اه  ییاکیرما  هژیو  هب  یبرغ ، نادرم  تلود  هب  ور ، نیا  زا  .تسا 
یـسایس ياـه  تیلاـعف  زا  هـک  دـنک  یم  داهنــشیپ  ییاـپورا  ياـهروشک  اـکیرمآ و  هـب  وا  هنوـمن ، يارب  .دـننک  يریگوـلج  يدادـیور 

ریسم زا  نایارگداینب  رگا  هک  تسا  نآ  رب  يو  .دننکن  یمادقا  اه  نآ  یبوکرـس  يارب  دنـسارهن و  یمالـسا  ياهروشک  رد  نایارگداینب 
(3) .دنشاب كانرطخ  برغ  يارب  نادنچ  دنناوت  یمن  دنسرب ، تردق  هب  تاباختنا 

: دیوگ یم  یناریا  گرزب  رکفتم  فوسلیف و  رصن ، نیسحدیس  رتکد 

.54 صص 49 _  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1
ص 58. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2

.117 صص 114 _  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 3
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بانتجا ندمت  ود  نیا  دروخرب  تسا و  برغ  ندـمت  يارچ  نوچ و  یب  نمـشد  یمالـسا  ندـمت  هک  تسا  هتـشاگنا  نینچ  نوتگنیتناه 
نتخاس یعدم  هک  رکف  زرط  ود  نوتگنیتناه ، رظن  زا  .تسا  هتسناد  برغ  نمشد  ار  یمالسا  ندمت  یحیولت ، روط  هب  يو  .تسا  ریذپان 

: تسا هدش  در  لماک  روط  هب  تسا ، رشب  هدنیآ 

؛ درک دهاوخ  ادج  مه  زا  ار  اه  تلم  اهروشک و  یلم ، ياهزرم  دنام و  یم  یقاب  هتشذگ  نوچ  مه  ناهج  هک  رکف  نیا   _ 1

(1) .تشاد دهاوخ  ندمت  کی  هدنیآ  رد  ناهج  هک  رکف  نیا   _ 2

: دراد لکشم  اه  هبنج  یخرب  زا  نوتگنیتناه  ياهاعدا  رصن  رتکد ، رظن  هب 

یلامش ياکیرما  هک  نآ  لاح  دنک ، یم  یفرعم  اپورا  ندمت  هب  کیدزن  یلو  لقتسم ، ندمت  کی  ار  یلامش  ياکیرما  ندمت  يو   _ 1
هزرابم هب  رگیدکی  هیلع  اه  ندمت  هک  دشاب  رارق  رگا  سپ  .دهد  یم  لیکشت  ناهج  قطانم  مامت  زا  ییاه  تیعمج  اه و  هورگ  دارفا ، ار 

(2) .دمآ دهاوخ  دوجو  هب  اکیرمآ  لخاد  رد  هزرابم  نیا  تسخن  دنزیخرب ،

كرتشم يازجا  دنشاب ؟ مه  اب  ینمشد  لاح  رد  هشیمه  دوجوم  ياه  ندمت  هک  دراد  یترورض  هچ  نوتگنیتناه ، ياعدا  فالخرب   _ 2
زا رت  شیب  رایسب  نایدا  كرتشم  يازجا  .دننک  یم  يریگولج  اه  ندمت  دروخرب  زا  كرتشم  يازجا  نیا  دنتـسین و  مک  اه  ندمت  نایم 

(3) .تسین یمتح  رگیدکی  اب  اه  ندمت  دروخرب  موزل  نیاربانب ، .تسا  فالتخا  دروم  ياه  شخب 

نید ادـخ و  هب  هک  یناـسک  ناـیم  هلـصاف  فـالتخا و  دـنور  اـکیرما ، ییاـپورا و  عماوج  یماـمت  رد  نونکا  رـصن ، رتکد  رواـب  هب   _ 3
رکنم هک  یناسک  دندقتعم و 

.131 اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1
ص 131. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2

.140 صص 137 _  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 3
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رد یسایس ، لیاسم  ناسانشراک  یخرب  داقتعا  هب  .تسا  نارحب  کی  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  نیا  تسا و  شیازفا  هبور  دنتسه ، اه  نآ 
هک دریگ  یم  رارق  ییاه  هورگ  اهداهن و  تسد  رد  هدـش و  جراخ  اه  تلود  رایتخا  زا  یناـهج  ياـه  تسایـس  رد  رثؤم  لـماوع  هدـنیآ 

ناونع هب  تلم  تلود _  دحاو  ياج  هب  مک  مک  يداصتقا  ياهداهن  ینعی  دوش ؛ یمن  یشان  ییارگ  یلم  زا  اموزل  اه  نآ  كرتشم  عفانم 
(1) .دوش یم  نیزگ  ياج  یناهج  تسایس  هنحص  رد  لماع  نیرتدنمورین 

مه تلم  تلود _  دوش و  یمن  تلم  تلود _  دـحاو  نیزگ  ياج  ندـمت ، هک  تسا  یعطق  نیا  نوتگنیتناه ، نادـقتنم  رت  شیب  رواب  هب 
(2) .ندمت هن  دبای ، یم  تیمها  هک  تسا  داصتقا  نیا  دنام و  دهاوخ  یقاب  یناهج  تسایس  رد  راذگریثأت  لماع  نیرت  مهم  نانچ 

یم روصت  مهرد  هتـسویپ و  مه  هب  موهفم  ود  ار  اه  نآ  دهد و  یمن  هیارا  گنهرف  ندمت و  زا  یـصخشم  یملع و  فیرعت  نوتگنیتناه 
يارب  (3) .تسا هدرکن  یهجوت  اه  نآ  هب  نوتگنیتناه  هک  دوش  یم  تفای  اه  نآ  رد  يزیگنارب  لمأت  ياـه  تواـفت  هک  نآ  لاـح  دـنک ،

.دناد یم  اکیرمآ  یناهج  تردق  هدننکدیدهت  لماع  ار  برغ  ماظن  ینورد  داسف  یکسنیژرب ، لاثم ،

تسایس ات  دشوک  یم  هدرک و  ضرف  برغ  مالسا و  طباور  رد  مّلسم  لصا  کی  ار  برغ  مالـسا و  ناهج  يریذپان  یتشآ  نوتگنیتناه 
دادملق یمالسا  ندمت  نیع  ار  یمالـسا  ياهروشک  راتفر  یلو  دزاس ، ادج  یبرغ  گنهرف  زا  ار  یبرغ  ياه  تلود  هنابلط  هعـسوت  ياه 

ار برغ  یگدامآ  ترورض  يو  .دنک 

ص 35. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1

ص 35. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2
.38 صص 37 _  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 3
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وا .دنک  یم  شرافـس  دنراد ، یمرب  ماگ  یمالـسا  ندمت  يایحا  تهج  رد  هک  ییاه  هورگ  اهروشک و  زا  هتـسد  نآ  اب  ییورایور  يارب 
«. حیسم نییآ  زا  هن  دوش ، یم  یشان  اه  تلود  ياه  تسایس  زا  یبرغ ] ياهروشک  [ي  اه فالتخا  نیا  : » دیوگ یم 

: دسیون یم  مود  لپ  ناژ  پاپ  باتک  زا  لقن  هب  يو 

اه نآ  .دراذگ  یم  مارتحا  دنتسرپ ، یم  ار  نیمز  نامسآ و  قلاخ  ءاشیام و  لاعف  نامحر ، مّویق ، یح ، يادخ  هک  ناناملسم  يارب  اسیلک 
(1) .دنرت کیدزن  ام  هب  دنوادخ  یگناگی  هب  داقتعا  لیلد  هب 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن  اکیرمآ و  تموکح 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن  اکیرمآ و  تموکح 

نخـس يدـیدج  یبیلـص  گنج  زاغآ  زا  ینانخـس  رد  ربماتپس 2001 م  هثداـح 11  زا  سپاـکیرما  روهمج  سیئر  شوـب ، وـیلبد  جرج 
تـسخن ینکـسولرب ، يوس  زا  نخـس  نیا  اریز  تسا ؛ اپورا  یتح  اکیرمآ و  ناراذـگ  تسایـس  هتفهن  نطاب  يایوگ  نخـس  نیا  .تفگ 

.دش دییأت  ایلاتیا  ریزو 

روهظ .تسین  یفداصت  دـننک ، یم  یفرعم  اه  یبیلـص  هار  ناگدـنهد  همادا  ار  دوخ  ناـییاپورا  رگید  اـکیرمآ و  روهمج  سیئر  هک  نیا 
نوتگنیتناه و ایآ  هک  نیا  .تسا  اپورا  اکیرمآ و  نارادمدرـس  قیقد  ياه  يزیر  همانرب  يایوگ  نوتگنیتناـه ، نوچ  مه  ینازادرپ  هیرظن 

اپورا دیفس و  خاک  ناگدننادرگ  هک  نیا  ای  دنا  هدرک  حرط  ار  ییاه  هیرظن  نینچ  دیفس  خاک  نارادمدرـس  تساوخ  هب  وا  دننام  يدارفا 
یخرب .تسا  رگیدکی  اب  ود  نیا  طابترا  تسناد  دـیاب  هک  يزیچ  .تسین  ام  ثحب  دروم  دـنا ، هتفریذـپ  ریثأت  نوتگنیتناه  ياه  هیرظن  زا 

نوتگنیتناه هیرظن  رد  اه  هاگدید 

صص 39 و 40. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1
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.تسا دراو  نآ  رب  یناوارف  ياه  لاکشا  هک  تشگ  نشور  دش و  یسررب 

خیرات .تسا  هتشادن  یگنهرف  یندمت و  يانبم  خیرات  لوط  رد  هاگ  چیه  رگیدکی  اب  اهروشک  اه و  موق  اه و  تلم  دروخرب  دیدرت ، یب 
هکلب درادـن ، تلاخد  اه  گنج  شیادـیپ  رد  یندـمت  ای  یگنهرف  لماع  هک  دـهد  یم  ناشن  یناهج  گرزب  ياه  گنج  اـه و  مجاـهت 
تراغ ماع و  لتق  زواجت و  هب  تسد  دوخ  هنابلط  هعـسوت  ياه  فدـه  يارب  هک  دـنا  هدوب  ناهاوخ  هدایز  نایاشگ و  ناهج  نیا  هشیمه 
یبیلص ياه  گنج  رد  لاثم ، يارب  .دنتفای  یم  دوخ  لمع  هیجوت  يارب  دنـسپ  ماوع  يا  هناهب  يا ، هرود  ره  رد  نانآ  دنچره  .دندز  یم 

اه گنج  لماع  يرگید  لماوع  هکلب  تخادـنا ، هار  هب  ار  زوس  نامناخ  هلاـس و  دـص  دـنچ  ياـه  گـنج  هک  دوبن  بهذـم  لـماع  نیا 
یبرغ و ياهروشک  نایم  يرگید  گنج  مه  رگا  نیاربانب ، .دوب  هدـش  اه  یبیلـص  لـمع  هیجوت  يارب  يا  هناـهب  اـهنت  بهذـم  دـندوب و 
یبلط و هعسوت  هیحور  نامه  یلصا  تلع  هکلب  تسین ، ینید  ياه  هقلع  ای  نوتگنیتناه  هیرظن  گنج ، یلصا  تلع  دریگب ، رد  یمالـسا 

.تسا ناراوخ  ناهج  یهاوخ  هدایز 

ربارب رد  اه  نآ  ات  دـنریگ  یم  هرهب  دوخ  ياه  تلم  نتـشاد  هگن  شوماخ  يارب  اهنت  نوتگنیتناه  هیرظن  نوچ  مه  ییاـه  هیرظن  زا  ناـنآ 
ياهروشک ایسآ و  هب  ییاپورا  ياهروشک  اکیرمآ و  یشکرکشل  ببس  هچ  نآ  .دننکن  یگداتـسیا  دوخ  نارادم  تسایـس  يزات  كرت 

، نآ فشک  نامز  زا  هک  يزیچ  تسا ؛ تفن  عوضوم  رد  ناـنآ  یهاوخ  هداـیز  یبلط و  هطلـس  تسخن  هجرد  رد  تسا ، هدـش  یمالـسا 
ياه تیاـنج  دادرم و  ياتدوک 28  وا ، هنادبتـسم  یهاشداپ  سپـس  ناخاضر و  ياتدوک  .تسا  هتـشاد  یپ  رد  ار  يرامـش  یب  ثداوح 

کمک کیرحت و  هب  همه  ناریا  رد  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  سپس  هاش و  اضردمحم 
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جیلخ هب  اکیرمآ  یـشکرکشل  .تسا  هتفرگ  تروص  ناریا  یتفن  ریاخذ  تراغ  روظنم  هب  اکیرمآ  سیلگنا و  هژیو  هب  یبرغ  ياـهروشک 
ياه تسینویهص  مولظم و  ناینیطسلف  نایم  هلاس  نیدنچ  نینوخ  گنج  .تسا  هدوب  اتسار  نیمه  رد  زین  قارع  هب  هلمح  سپس  سراف و 

.دـنادب يا  هقطنم  گنج  يریگرد و  کی  اـهنت  ار  ییوراـیور  يریگرد و  نیا  هک  تسا  یـسک  رت  مک  .دراد  همادا  ناـنچ  مه  زواـجتم 
، لییارسا هب  یسایس  یماظن و  یلام و  کمک  هنوگ  همه  نداد  لییارـسا و  زا  ییاپورا  ياهروشک  رگید  اکیرمآ و  هبناج  همه  ینابیتشپ 

.تسا یمالسا  تما  هیلع  برغ  زواجت  مجاهت و  تسایس  نامه  موادت  يایوگ  اراکشآ 

نچچ و ناتسناغفا ، نادوس ، ینسوب ، .دوش  یم  هدید  مه  ناهج  رگید  قطانم  رد  هاگ  هب  هاگ  نیطسلف  زج  هب  هناراکزواجت  تسایس  نیا 
یبیلص ياه  گنج  رگ  یعادت  يا  هنوگ  هب  هدرتسگ  ياه  مجاهت  نیا  .دنا  هدوب  تسایس  نیا  فده  دروم  ياهروشک  رامـش  رد  قارع 

.تسین فازگ  مه  نادنچ  یبیلص  ياه  گنج  يایحا  هب  شوب  جرج  هراشا  ور ، نیا  زا  .تسا 

رگید اکیرما و  یشکرکشل  بجوم  هچ  نآ  .دشاب  یبیلص  ياه  گنج  ینایاپ  هجیتن  دننام  زین  اهزواجت  نیا  هجیتن  هک  دوب  راودیما  دیاب 
، ور نیا  زا  .تسا  ریقف  ناوتان و  ياه  تلم  رامثتسا  رد  ناراد  هیامرس  یتاذ  هیحور  نامه  هدش ، ناناملـسم  ورملق  هب  یبرغ  ياه  تردق 

.دوش دادملق  یمالسا  ياهروشک  هب  یبرغ  ياهروشک  یشکرکشل  مجاهت و  لماع  دناوت  یمن  ندمت  ای  بهذم 

ماتخ نسح 

ماتخ نسح 

رب نوگانوگ  ياه  هزیگنا  اب  ناییاپورا و  يوس  زا  هک  ییاه  گنج  دیـشک ؛ لوط  نرق  ود  هب  کیدزن  یبیلـص  ياـه  گـنج  هک  میدـید 
نیا رد  .دش  لیمحت  ناناملسم 
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، دنداد تروص  ار  اهزواجت  نیا  یبهذم  هزیگنا  اب  رهاظ  هب  ناییاپورا  .دندش  هتـشک  تلع  نودـب  ناناملـسم  زا  يدایز  رامـش  اه  گنج 
.دوبن یلصا  لماع  بهذم  عقاو  رد  یلو 

اه یبرغ  يدعب  ياه  تفرشیپ  اه و  ینوگرگد  .دنتخومآ  ناناملسم  زا  يرایـسب  ياه  تراهم  اه و  شناد  اه ، گنج  نیا  رد  ناییاپورا 
شیپ ناییاپورا  .دندرب  تراغ  هب  یمالسا  ياهورملق  زا  ار  يرایـسب  ياه  تورث  اه  گنج  نیا  یپ  رد  نانآ  .دوب  اه  گنج  نیا  نویدم 

یپ ناناملسم  شناد  رنه و  گنهرف ، هب  اه  گنج  دنور  رد  یلو  دنتشاد ، ناناملسم  زا  یعقاوریغ  ییاه  تخانش  یبیلص  ياه  گنج  زا 
اه تخانش  نیا  زا  یمالسا  ياهروشک  رد  دوخ  يرامعتـسا  ياه  تسایـس  ندرک  یلمع  رد  نینچ  مه  .دنتفرگ  هرهب  اه  نآ  زا  دندرب و 

.دندرب اه  هرهب 

ناکولمم و ینعی  ناملـسم ، ناکرت  .دـننک  ظفح  قطانم  نیا  رد  ار  دوخ  یماـظن  روضح  هشیمه  يارب  دنتـسناوتن  رگزواـجت  ناـییاپورا 
رارق راشف  ریز  زین  ناشیاه  هناخ  رد  ار  ناـنآ  هکلب  دـندنار ، نوریب  یمالـسا  ياـهورملق  زا  ار  ناـیگنرف  اـهنت  هن  یناـمثع  ناـکرت  سپس 

یـسایس و ياه  ماظن  هب  هک  اه  یبرغ  دـییارگ و  یتسـس  هب  نامز  تشذـگ  اب  ناناملـسم  یماظن  یـسایس و  يرترب  لاح ، نیا  اب  .دـنداد 
گنج هک  تسا  نرق  راهچ  هب  کیدزن  نونکا  .دننک  ذوفن  یمالـسا  ياهورملق  رد  دنتـسناوت  دندوب ، هدش  زهجم  يدـنمتردق  يداصتقا 

هک ینامز  زا  هژیو  هب  اهزواجت  نیا  .دراد  همادا  هیوس  کی  تروص  هب  ناناملـسم ، اب  ناییاپورا  ياه  گنج  یترابع  هب  ای  یبیلـص  ياـه 
.تسا هتفرگ  دوخ  هب  يا  هناروسج  لکش  تفای ، نایاپ  یحیسم  برغ  كولب  قرش و  كولب  گنج 

ناوت یهاگآ و  ندربالاب  زج  ییاهن ، يزوریپ  اهزواجت و  نیا  اب  ییورایور  يارب  ناناملـسم  هک  تفگ  هصالخ  روط  هب  دـیاب  نایاپ ، رد 
هار دوخ  هبناج  همه 
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.دنرادن ور  شیپ  يرگید 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ  شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ  شخب 
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دزن اه  ندمت  دروخرب  هیرظن  نینچ  مه  تسا و  مالـسا  خیرات  ياهدادـیور  نیرت  مهم  زا  یکی  یبیلـص  ياه  گنج  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تـسا مزال  یلم  هناسر  ناراکردنا  تسد  رب  تسا ، اه  نآ  هرابود  زاغآ  یبیلـص و  ياه  گنج  روآدای  یبرغ ، نارادم  تسایـس  یخرب 

رد .دننک  هیهت  ار  ییاه  همانرب  نانآ ، یهاگآ  حطس  ندربالاب  يارب  دنشوکب و  ناناوج  هژیو  هب  یمومع و  راکفا  يرگ  نشور  يارب  هک 
.مینک یم  داهنشیپ  هناسر  ناراکردنا  تسد  يارب  ار  ییاهراک  هار  اج  نیا 

یلک ياهداهنشیپ 

یلک ياهداهنشیپ 

ياه گنج  زا  لایرـس  ای  ییامنیـس  دنتـسم ، یناتـساد ، ملیف  یملع ، رانیمـس  هبحاصم ، دـننام  يا  هناسر  ياـه  هماـنرب  تخاـس  رد   _ 1
، یبیلـص ياه  گنج  يانبم  هک  دنروآ  دیدپ  مدرم  رد  ار  نامگ  نیا  هک  دننکن  دروخرب  يا  هنوگ  هب  هناسر  نازیر  همانرب  دـیاب  یبیلص ،

هیحور هکلب  بهذم ، ود  داضت  هن  ار  یبیلـص  ياه  گنج  يانبم  دیـشوک  دـیاب  .تسا  هدوب  تیحیـسم  مالـسا و  بهذـم  ود  ییورایور 
یخرب نییبت  شیاـمن و  هب  راـچان  هک  زین  ییاـهاج  رد  .ددرگ  یفرعم  ییاـپورا  ناـهاشداپ  یبلط  هعـسوت  ییوجدوس و  یهاوخ ، هداـیز 

ياه شزیگنا  هک  دننادب  ات  مینک  لقتنم  هدنونـش  ای  هدـننیب  هب  ار  اه  نآ  ندوب  هناماوع  دـیاب  میتسه ، اه  یبیلـص  یبهذـم  ياه  شزیگنا 
نادرم تلود  هدافتسا  ءوس  اپورا و  نامدرم  یبیرف  ماوع  زج  ینید 
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.تسا هدوبن  هاگآان  داوس و  یب  مدرم  زا  یحیسم  ياسیلک  نابابرا  و 

ییاهر رب  نوزفا  دنتـسناوت  یم  اه  نادـب  کّسمت  اب  مدرم  هک  درک  یفرعم  يا  هناـهب  ار  یبهذـم  ياـه  هزیگنا  اهراعـش و  دیـشوک  دـیاب 
ياه تمینغ  اـسیلک و  يوس  زا  هلیاـع  نیمأـت  یتاـیلام ، یگدوشخب  دـننام : يداـم  روما  زا  دوخ ، فارـشا  اـه و  لادوئف  متـس  زا  تقوم 

.دنوش دنم  هرهب  زین  یگنج 

هک داد  ناشن  درک و  دـیکأت  یبیلـص  ياه  گنج  رد  اه  یبرغ  یفنم  ياه  یگژیو  یخرب  رب  دـیاب  نوگانوگ ، ياه  همانرب  هیهت  رد   _ 2
زا دشکب و  ار  یگنج  ناریـسا  هدـنرد ، تاناویح  نوچ  مه  هنایـشحو و  دـناوت  یمن  هاگ  چـیه  یعقاو ، یحیـسم  راد و  نید  ناسنا  کی 

ناشناردام محر  رد  ار  اه  نینج  یتح  دازون و  ناـکدوک  دـناوت  یمن  یعقاو  یحیـسم  کـی  .دـنک  هیهت  اذـغ  دوخ  يارب  ناـنآ  تشوگ 
گنج رد  اه  یبیلـص  ياهدرکلمع  اب  نیا  دـناوخ و  یم  ارف  تمحر  ینابرهم و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراومه  سدـقم  لیجنا  .دـنک  دوباـن 

.دناوخ یمن  يا  هرود  ياه 

نیدلا حالص  ای  یگنز  نیدلارون  هنومن ، يارب  .دوش  هداد  ناشن  نایحیسم  هب  تبـسن  ناناملـسم  تشذگ  تفأر و  دیاب  اه  نیا  رانک  رد 
ییوراد ناهایگ  قذاح و  کشزپ  اه  نآ  يارب  تسا ، هدش  رامیب  یبیلص  هدنامرف  ای  هاشداپ  هک  دنونش  یم  یتقو  گنج  جوا  رد  یبویا 

هنحص .دننک  یم  دازآ  ار  وا  یتح  دنراد و  یناسنا  يراتفر  وا  اب  هنوگچ  دوش ، یم  ریسا  میلشروا  یبیلـص  هاشداپ  یتقو  ای  .دنتـسرف  یم 
مه رانک  اب  .تسا  هدش  هدروآ  هعومجم  نیا  رد  راک  تیانج  زیر و  نوخ  ياه  یبیلص  هب  تبـسن  ناناملـسم  تفأر  تشذگ و  زا  ییاه 
هب تسا ، مالـسا  نید  زا  یـشان  هک  ار  ناناملـسم  یتـسود  ناـسنا  هـیحور  یـشنم و  گرزب  ناوـت  یم  راـتفر  هنوـگ  ود  نـیا  نداد  رارق 

.درک تیوقت  ار  سفن  هب  دامتعا  هیحور  وا  رد  داد و  ناشن  بطاخم 
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ياه گنج  رد  ناناملـسم  یناسنا  يالاو  ياـه  شزرا  نداد  شیاـمن  اـب  دیـشوک  دـیاب  دنتـسه ، ناـییاپورا  هماـنرب  ناـبطاخم  رگا   _ 3
داجیا وا  رد  ساسحا  نیا  ات  دوش  هدیـشوک  دـیاب  .تخاس  انـشآ  مالـسا  يالاو  گنهرف  نید و  اب  رت  شیب  هچره  ار  نایحیـسم  یبیلص ،
هابتشا یحول و  هداس  هکلب  دنا ، هدوب  يریگرد  داضت و  رد  ایسآ  برغ  ناناملـسم  اب  لماک  روط  هب  زور ، نآ  ياپورا  نامدرم  هک  دوشن 

.درک دیکأت  نآ  رب  داد و  ناشن  دیاب  ار  یبیلص  ياه  گنج  رد  ییاپورا  لاجر  ياه 

رد تسا ، ناهج  ناناملـسم  ماـمت  يوزرآ  هتـساوخ و  سدـقملا ) تیب  تیزکرم  اـب   ) نیطـسلف يدازآ  هزورما  هک  نیا  هب  هجوت  اـب   _ 4
ییاه تصرف  زا  هدافتـسا  اب  ات  دـناوخ  ارف  داحتا  یکریز و  هب  ار  ناناملـسم  دـیاب  يزرم  نورب  ياه  همانرب  هژیو ، هب  اه  هماـنرب  نتخاـس 

، اه تسینویهـص  اب  گنج  مدقم  طخ  ناناملـسم  هب  يونعم  یلام و  ياه  کمک  نداد  یبرغ ، ياه  تلود  یلخاد  ياه  فالتخا  دننام 
.تخاس اهر  برغ  مسینویهص و  غوی  زا  ار  مالسا  ناهج  بلق  رتدوز  هچره 

ارف ناناملـسم  زا  نانآ  هک  ینونف  اه و  شناد  هژیو  هب  دنتخومآ  ناناملـسم  زا  یبیلـص  ياه  گنج  رد  اه  یبیلـص  هچ  نآ  هب  هجوت   _ 5
ینف یملع و  ياـه  تفرـشیپ  ناملـسم ، ناـبطاخم  هک  دوش  یم  ببـس  شخب ، نیا  قیقد  نییبـت  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  دـنتفرگ ،

.دننک رود  دوخ  زا  ار  ینیب  مک  دوخ  ّسح  دننادب و  ناناملسم  نونف  مولع و  نویدم  ار  برغ  نیزورما 

اب اه  ملیف  تخاس  هچ  نانچ  اریز  دوش ؛ یم  شرافـس  یبیلـص  ياه  گنج  هنیمز  رد  نوگانوگ  ياه  بلاق  رد  ییاه  ملیف  نتخاـس   _ 6
.دنک تیوقت  نانمشد  ياه  مجاهت  ربارب  رد  ناناملـسم  دزن  ار  تعاجـش  يرادیاپ و  هیحور  دناوت  یم  دریگ ، تروص  ینادراک  تقد و 

رد بوخ  ملیف  کی  ندید  زا  سپ  بطاخم 
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یماظن رازه  اه  هد  ربارب  رد  داحتا  اب  دنتسناوت  هتـشذگ  رد  ناناملـسم  رگا  هک  دسرب  سفن  هب  دامتعا  سح  نیا  هب  دناوت  یم  هنیمز ، نیا 
ییاپورا نانمـشد  ربارب  رد  دنناوت  یم  زین  زورما  دندش ، زوریپ  ماجنارـس  هدرک و  تمواقم  دندوب ، اپورا  ياهروشک  مامت  زا  هک  یبیلص 

.دنوش هچراپکی  ناناملسم  رگید  اب  دنشاب و  هتشاد  تمواقم  هب  یبلق  رواب  هک  نآ  طرش  هب  .دنریگب  رارق  دوخ 

ات داد  ناشن  ار  یبیلـص  ياه  گنج  رد  اه  نآ  نتـشادن  تقادـص  اه و  پاپ  یبلط  تصرف  دـیاب  هناسر ، ياـه  هماـنرب  نتخاـس  رد   _ 7
، ییوجدوس رطاـخ  هب  هکلب  دوبن ، نید  دوخ  رطاـخ  هب  دـندیرب ، نید  زا  سناـسنر  هرود  رد  اـپورا  مدرم  رگا  هک  دوش  هجوتم  بطاـخم 

نایحیسم هنایشحو  ماع  لتق  دننام  یخیرات  ياه  تیعقاو  رب  دیاب  هژیو  هب  اتـسار  نیا  رد  .دوب  اسیلک  بابرا  یبیرف  ماوع  یبلط و  تصرف 
.تشاذگ تشگنا  اه ، تیانج  نآ  هب  تبسن  پاپ  یشوپ  مشچ  یبیلص و  نایهاپس  تسد  هب  هینطنطسق 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

تـسا رتهب  .دوش  هتخاس  یبیلـص  ياه  گنج  هلحرم  تشه  مامت  لماش  یبیلـص  ياه  گـنج  عوضوم  اـب  یلایرـس  تسا  بساـنم   _ 1
هتخاس هیروس  رصم و  هژیو  هب  یمالسا  ياهروشک  رگید  ياه  نویزیولت  تکراشم  کمک و  اب  يا  هنیزهرپ  دنم و  شزرا  همانرب  نینچ 

مه اریگ و  مه  هک  دوش  باختنا  یبیلـص  ياه  گنج  زا  ییاـه  عوضوم  اـی  اـه  شخب  دوبن ، یلمع  نکمم و  مهم  نیا  هچ  ناـنچ  .دوش 
.دنشاب هدنزومآ 

يوس زا  رهش  نیا  يریگ  سپزاب  سپـس  اج و  نآ  حتف  رد  نانآ  ياه  تیانج  اه و  یبیلـص  تسد  هب  سدقملا  تیب  لاغـشا  لاثم ، يارب 
یبویا نیدلا  حالص 
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هب یبای  تسد  زا  سپ  ناملـسم  یبیلـص و  ناحتاف  درکلمع  هسیاقم  .دشاب  ناملـسم  نابطاخم  يارب  هدـنزومآ  اریگ و  یملیف  دـناوت  یم 
.تسا هدنزومآ  رایسب  سدقملا  تیب  رهش 

نیدلارون نوچ  ینانامرهق  ددرگ ؛ یم  شرافس  یبیلص  ياه  گنج  رد  ناملـسم  نانامرهق  تیـصخش  هرابرد  ییاه  همانرب  تخاس   _ 2
.دندروآ ناغمرا  هب  مالسا  ناهج  يارب  یگرزب  ياه  يزوریپ  هک  سربیب  یبویا و  نیدلا  حالص  یگنز ،

تراـسا هب  زین  هسنارف  هاـشداپ  ییول ، یتـح  دروم  کـی  رد  هک  هلحرم  ود  رد  ناـنآ  نیگمهـس  تسکـش  رـصم و  هب  اـه  یبیلـص  هلمح 
.تسا نازاس  همانرب  هجوت  هتسیاش  دمآرد ، ناناملسم 

يا هنیمز  دش و  ماجنا  نیدلا  حالص  يربهر  اب  هک  یگرزب  دربن  .تسا  همانرب  نتخاس  رد  اریگ  ياه  عوضوم  زا  رگید  یکی  ریربط  دربن 
تردق نیرت  گرزب  نامز  نآ  ات  يزوریپ  نیا  .دندش  میلست  یبیلص  نایهاپـس  یمامت  گنج ، نآ  رد  .دیدرگ  سدقملا  تیب  حتف  يارب 

.دوب ناناملسم  ییامن 

زا يرایـسب  اه  یبیلـص  هلحرم ، نیا  رد  .تسا  دنمـشزرا  رایـسب  یبیلـص  مراهچ  هلحرم  گـنج  يارجاـم  ندیـشک  ریوصت  هب  نینچ  مه 
ناوج و ریپ ، لماش  یحیـسم  نارازه  .دـنداد  ماجنا  يرایـسب  ياه  تیانج  دنتـشک و  ار  هینطنطـسق  لـثم  ییاـپورا  ياهرهـش  نایحیـسم 
زا يدایز  ناشیـشک  .تفر  اه  یبیلـص  تراغ  هب  اـهاسیلک  لاوما  .دـندش  هتخورف  هدرب  ناونع  هب  اـی  هدـش  ماـع  لـتق  ...و  نز  كدوک و 

هاگآ یبیلـص  ياه  گنج  تیهام  زا  ار  بطاخم  یبیلـص  ياه  گنج  زا  هلحرم  نیا  نییبت  شیامن و  .دندش  هتـشک  سکدترا  بهذـم 
.دنک یم 

تیرومأم یگنز  نیدلادامع  يوس  زا  يروزرهش  نیدلا  لامک  یضاق  مان  هب  ناملسم  یملاع  دوش : هجوت  مه  ناتساد  نیا  هب  تسا  رتهب 
ناطلس ات  تفای 
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یلو دناروشب ، دندوب ، هداد  ماجنا  ار  يدیدج  هلمح  یگزات  هب  هک  اه  یبیلص  ربارب  رد  نیدلادامع  هب  کمک  يارب  ار  یقوجلس  دوعسم 
، بیترت نیدـب  تخاس و  هتفـشآ  ار  رهـش  يریبدـت ، اب  يو  .دیـشیدنا  ار  يا  هناکریز  ریبدـت  يو  ور ، نیا  زا  .تفریذـپن  دوعـسم  ناطلس 

ياهدرواتـسد زا  زین  اه  یبیلـص  تسد  هب  هیردنکـسا  هرـصاحم  .تخیگنارب  اه  یگنز  زا  ینابیتشپ  هب  ار  ناطلـس  نآ ، زا  یـشان  ساره 
.تسا راذگریثأت  رایسب  مدرم  يرگ  نشور  رد  هک  تسا  نازاس  همانرب  هجوت  روخرد 

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

ریغص و يایـسآ  نانبل و  رـصم و  نیطـسلف و  هیروس و  هب  یبیلـص  ناییاپورا  هلمح  یمالـسا و  ياهروشک  هب  اکیرمآ  هلمح  رد  ایآ   _ 1
هدـش زواجت  یمالـسا  ورملق  هب  دروم  ود  ره  رد  .دـش  نایب  اراکـشآ  شوب  راتفگ  رد  یناسمه  نیا  یلب ! دراد ؟ دوجو  یناـسمه  سنوت 

.تسا

ياه هزومآ  زا  یشان  ناوت  یم  ار  اه  نآ  يرگ  یـشحو  زواجت و  تراغ و  لتق و  یمالـسا و  ياهورملق  هب  اه  یبیلـص  شروی  ایآ   _ 2
دوـخ ناوریپ  هب  يرگ  یـشحو  ناـهانگ و  یب  ماـع  لـتق  هراـبرد  یهلا  نییآ  چـیه  اریز  ریخ ! تـسناد ؟ مالـسلا  هـیلع  حیـسم  ترـضح 

.تسا هدادن  يروتسد 

یبویا و نیدلا  حالـص  یگنز ، نیدلادامع  دـیربب ؟ مان  ار  یبیلـص  ياه  گنج  رد  ناملـسم  نانامرهق  زا  نت  دـنچ  دـیناوت  یم  ایآ   _ 3
سربیب

تـسد هب  نآ  حـتف  نامز  ات  سدـقملا  تیب  یلب ! دـمآرد ؟ نایحیـسم  لاغـشا  هب  سدـقملا  تیب  یبیلـص ، ياه  گنج  لوط  رد  ایآ   _ 4
.دوب نایحیسم  تسد  رد  یبویا  نیدلا  حالص 

تسد هب  نآ  لاغشا  اه و  یبیلص  تسد  هب  سدقملا  تیب  لاغشا  رد  ایآ   _ 5
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هب نآ  لاغشا  ببس  هک  دوب  هنابلط  هعسوت  یـسایس و  يدام ، ياه  فده  دروم ، ود  ره  رد  یلب ! دوش ؟ یم  هدید  یناسمه  اه  یلییارـسا 
.دش اه  یلییارسا  اه و  یبیلص  تسد 

ناناملسم ورملق  هب  اه  یبیلص  زواجت  لیلد  هک  دش  یم  دراو  سدقملا  تیب  نایحیسم  رب  یملظ  ناناملسم  يوس  زا  ایآ  امش  رظن  هب   _ 6
لامعا ات  تسا  هداد  یفاک  يدازآ  نانآ  هب  مالـسا  .دنک  یمن  روبجم  مالـسا  شریذپ  هب  ار  یهلا  نایدا  ناوریپ  مالـسا  اریز  ریخ ! دشاب ؟

.دنهد ماجنا  ار  دوخ  ینیدریغ  ینید و 

یگچراپکی اهنت  ریخ ! دنوش ؟ زوریپ  اه  یبیلص  رب  دنتسناوت  یم  دنتشاد ، دیدش  ینمشد  فالتخا و  رگیدکی  اب  ناناملسم  رگا  ایآ   _ 7
.دش اه  یبیلص  رب  نانآ  يزوریپ  لماع  ناناملسم 

؟ تشاد یشقن  هچ  نانآ  يدعب  ياه  تفرشیپ  رد  دنتخومآ ، ناناملـسم  زا  ناییاپورا  هک  ییاه  تراهم  شناد و  دینک  یم  رکف  ایآ   _ 8
ياه شناد  قالخا ، هفـسلف و  یتح  موجن و  هسدـنه ، باسح و  تراجت ، يدروناـیرد ، يزاـسوراد ، یکـشزپ ، ياـه  هنیمز  رد  اـه  نآ 

.دنداد رارق  دوخ  يدعب  ياه  تفرشیپ  هیاپ  ار  اه  نآ  دنتخومآ و  ناناملسم  زا  يدنم  شزرا  رایسب 

زا یشخب  هب  اپورا  مامت  نامز  نآ  رد  یلب ! دوش ؟ عقاو  دیفم  ناناملـسم  يارب  دناوت  یم  زین  نونکا  یبیلـص  ياه  گنج  هبرجت  ایآ   _ 9
ینتـسناد سپ  .دـننک  یم  زواجت  یمالـسا  ورملق  هب  يرگید  لاکـشا  هب  ییاپورا  ياهروشک  زین  نونکا  درک و  زواـجت  یمالـسا  ورملق 

.دشاب زاسراک  رضاح  لاح  رد  نانآ  يارب  دناوت  یم  رصع ، نآ  رد  ناناملسم  يزوریپ  ياه  هنیمز 

اه نآ  ندروآرد  شیامن  هب  یبیلص و  ياه  گنج  زا  ییاه  ملیف  نتخاس  ایآ   _ 10
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.دوش یفاک  تقد  ملیف  بناوج  همه  تخاس  رد  رگا  تسا ، رثؤم  اه  ملیف  هنوگ  نیا  یلب ! دشاب ؟ اریگ  دیفم و  مدرم  يارب  دناوت  یم 

اب ناناملـسم  نایم  یبیلـص  ياه  گنج  ریخ ! تسناد ؟ برغ  بارعا و  گنج  ار  یبیلـص  ياه  گنج  ناوت  یم  اـیآ  امـش  رظن  هب   _ 11
.دوب اه  یبرغ 

.لاس تسیود  هب  کیدزن  دیماجنا ؟ لوط  هب  لاس  دنچ  یبیلص  ياه  گنج   _ 12

نآ رد  یلب ! دراد ؟ يدایز  توافت  برغ  زورما  طیارـش  اب  زور ، نآ  ياپورا  يداقتعا  یـسایس و  طیارـش  عاـضوا و  امـش  رظن  هب   _ 13
.تشاد يدایز  ذوفن  اپورا  ناروتارپما  نامکاح و  ناهاشداپ و  رب  دوب و  رصع  نآ  ینید  راتخاس  روحم  پاپ  راگزور 

یحول هداس  زا  اه  پاپ  .تسا  هنوگ  نیمه  تسا ؟ هدرکن  هدافتسا  ءوس  یبیلـص  ياه  گنج  ییاپرب  رد  اپورا  مدرم  زا  اسیلک  ایآ   _ 14
.دندرک هدافتسا  ءوس  رایسب  اپورا  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، نارس  یهاوخ  هدایز  يداع و  نامدرم 

یبیلـص ياه  گنج  خیرات  زا  مدرم  رت  شیب  دنـشاب ؟ هاگآ  یبیلـص  ياه  گنج  خیرات  زا  مدرم  زا  دصرد  دـنچ  دـینک  یم  رکف   _ 15
.دنرادن یهاگآ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

.ریغص يایسآ  نایقوجلس  تختیاپ  هقیقین ، تشاد ؟ مان  هچ  دمآرد ، اه  یبیلص  فرصت  هب  هک  ناناملسم  مهم  رهش  نیتسخن   _ 1

1099 م)  ) ق لاس 492 ه .  رد  داد ؟ يور  یلاس  هچ  رد  اه  یبیلص  تسد  هب  نآ  لاغشا  سدقملا و  تیب  طوقس   _ 2

آورف دوگ  تشاد ؟ مان  هچ  سدقملا  تیب  یبیلص  مکاح  نیتسخن   _ 3
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نایمطاف تشاد ؟ مان  هچ  درک ، هبرجت  ار  اه  یبیلص  اب  ییورایور  نیتسخن  هک  رصم  رب  مکاح  نادناخ   _ 4

یگنز نیدلادامع  تشاد ؟ مان  هچ  اه  یبیلص  اب  هزرابم  رد  یگنز  نادناخ  نامرهق  نیتسخن   _ 5

یبویا نیدلا  حالص  دوب ؟ یسک  هچ  اه  یبیلص  تسد  زا  نآ  هدنریگ  سپزاب  سدقملا و  تیب  ناملسم  حتاف   _ 6

، دش ایسآ  راپسهر  اه  یبیلـص  زا  یهوبنا  نایهاپـس  اب  سدقملا  تیب  يریگ  سپزاب  يارب  هک  ناملآ  روتارپما  اسورابراب ، کیردرف   _ 7
.دیشاپ مه  زا  وا  هاپس  دش و  قرغ  تفای ؟ یماجنارس  هچ 

هینطنطسق یناریو  دوب ؟ هچ  یبیلص  ياه  گنج  مراهچ  هلحرم  هجیتن   _ 8

اب ار  رصم  یلاغشا  قطانم  دنتشاد  دصق  دنتسناد و  یم  سدقملا  تیب  دیلک  ار  رصم  نوچ  دندرک ؟ هلمح  رـصم  هب  اه  یبیلـص  ارچ   _ 9
.دننک هضواعم  سدقملا  تیب 

طایمد تشاد ؟ مان  هچ  دمآ ، رد  اه  یبیلص  فرصت  هب  هک  رصم  گرزب  رهش  نیتسخن   _ 10

مهن ییول  تشاد ؟ مان  هچ  دمآ ، رد  ناناملسم  تراسا  هب  یبیلص  ياه  گنج  نایرج  رد  هک  هسنارف  هاشداپ   _ 11

سنوت هب  دوب ؟ اجک  هب  نایبیلص  گرزب  هلمح  نیرخآ   _ 12

موس سویرونوا  پاپ  دوب ؟ پاپ  مادک  یبیلص  ياه  گنج  مجنپ  هلحرم  یلصا  لماع   _ 13

متفه هلحرم  داد ؟ يور  یبیلص  ياه  گنج  زا  هلحرم  مادک  رد  هروصنم  گرزب  دربن   _ 14
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یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسا هدوب  رثؤم  اه  ندمت  گنج  هیرظن  شیادیپ  رد  یبیلص  ياه  گنج  ایآ   _ 1

؟ تسناد اپورا  رد  سناسنر  زاس  هنیمز  ناوت  یم  ار  یبیلص  ياه  گنج  ایآ   _ 2

؟ دوب رثؤم  یبیلص  ياه  گنج  ندمآ  دوجو  هب  رد  هزادنا  هچ  ات  یبهذم  ياه  شیارگ   _ 3

ناـیم یگنج  یبیلـص ، ياـه  گـنج  زاـغآ  زا  شیپ  ارچ  تسا ، هدوـب  یبیلـص  ياـه  گـنج  رد  یمهم  لـماع  سدـقملا  تیب  رگا   _ 4
؟ دماین دوجو  هب  سدقملا  تیب  هناهب  هب  نایحیسم  ناناملسم و 

؟ دوب هزادنا  هچ  اه  یبیلص  هیلع  داهج  هب  ناناملسم  بیغرت  رد  مالسا  ناملاع  شقن   _ 5

یبیلص ياه  گنج  زاغآ  يارب  اه  نآ  ارچ  دوب ، هجیتن  یب  ناییاپورا  يارب  یبیلص  ياه  گنج  نوگانوگ  لحارم  هک  نیا  دوجو  اب   _ 6
؟ دندرک یم  ینیچ  هنیمز  يرگید 

؟ یفنم هجیتن  ای  تشاد  هارمه  هب  تبثم  هجیتن  رت  شیب  ناناملسم  يارب  یبیلص  ياه  گنج  امش  رظن  هب   _ 7

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  اه  یبیلص  تسد  هب  هینطنطسق  نانکاس  ماع  لتق   _ 8

رد اه  توافت  نیا  تلع  دوب و  هچ  اـه  یبیلـص  اـب  ناـکولمم  ناـیبویا و  اـه ، یگنز  دروخرب  یگنوگچ  رد  دوجوم  ياـه  تواـفت   _ 9
؟ تسیچ

؟ تسیچ یبیلص  ياه  گنج  ندرک  هدنز  زا  شوب  جرج  روظنم   _ 10

؟ تسناد ناناملسم  اب  نایحیسم  گنج  ار  یبیلص  ياه  گنج  ناوت  یم  ایآ   _ 11
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؟ دوب هنوگچ  ناکولمم  نایبویا و  اه ، یگنز  اب  یسابع  تفالخ  هاگتسد  طابترا   _ 12

؟ دندیسر دوخ  فده  هب  نانآ  ایآ  دندوب ؟ رثؤم  یمالسا  ورملق  هب  اه  لوغم  هلمح  رد  اه  یبیلص  ایآ   _ 13

؟ تسا هنوگچ  یبیلص  ياه  گنج  هنیمز  رد  یبرغ  ناگدنسیون  هاگدید   _ 14

؟ تفرگ هرهب  یمالـسا  ورملق  هب  برغ  نوگانوگ  ياه  مجاهت  اب  ییورایور  يارب  یبیلـص  ياـه  گـنج  هبرجت  زا  ناوت  یم  اـیآ   _ 15
؟ هنوگچ

یبیلص ياه  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:193

همان باتک 

همان باتک 

.1345 نارهت _  انیس ، نبا  هناخباتک  ریژه ، نیسحلادبع  همجرت : اطسو ، نورق  خیرات  .هلام  ربلآ   _ 1

.م  1998 توریب _  یبرعلا ، باتکلاراد  ج 9 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  .ریثا  نبا   _ 2

.م  1966 توریب _  رشنلا ، هعابطلل و  رداص  راد  ج 10 و 11 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  .ریثا  نبا   _ 3

.م  1958 توریب ، لودلا ، رصتخم  خیرات  .يریعلا  نبا   _ 4

.م  1983 قشمد _  ناّسح ، راد  راّکز ، لیهس  قیقحت  قشمد ، خیرات  لیذ  .یسنالق  نبا   _ 5

ج 1، اـطع ، رداقلادـبع  دـمحم  قـیقحت  كوـلملا ، لود  هـفرعمل  كولـسلا  .يدـیبعلا  رداقلادـبع  نـب  یلع  نـب  دـمحا  ساـبعلاوبا   _ 6
.م  1997 توریب _  هیملعلا ، بتکلاراد 

.2536 نارهت _  باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  فشاک ، رهچونم  همجرت : یبیلص ، ياه  گنج  .نامیسنار  نویتسا ،  _ 7

.1375 نارهت _  نیرز ، تاراشتنا  یضاق ، دمحم  همجرت : یبویا ، نیدلا  حالص  .وردناش  ربکا   _ 8

یملعالا هسسوم  مالسالا ، لود  .یبهذلا  هللادبع  یبا  نیدلا  سمش  ظفاحلا   _ 9
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.م  1985 ق _   . توریب 1405 ه تاعوبطملل ،

.م  1981 توریب _  هیبرعلا ، هضهنلا  راد  یلوالا ، هیبیلصلا  بورحلا  یف  نیتاللا  مورلا و  برعلا و   _ 10

.ق 1409 ه .  هرهاق _  یگوبدم ، هبتکم  یمالسالا ، قرشلا  هسدقملا و  هینامرلا  روتارپمالا  نیب  هیسایسلا  تاقالعلا   _ 11

باتک روکـشم ، داوجدمحم  رتکد  مامتها  هب  مور ، هقجالـس  رابخا  .یب  یب  نبا  هب  روهـشم  دـمحم  نب  نیـسح  نیدلارـصان  ریما   _ 12
.1350 نارهت ، نارهت ، یشورف 

1985 هرهاقلا _  باتکلا ، هماعلا  هیرـصملا  هئیهلا  نیمادمحم ، قیقحت  نامزلا ، لها  یف  نامجلا  دـقع  .ینیعلا  دومحم  نیدـلاردب   _ 13
.م

.1351 نارهت _  یبیبح ، تاراشتنا  يردنبایرد ، فجن  همجرت : .برغ  هفسلف  خیرات  .لسار  دنارترب   _ 14

.1365 نارهت _  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  باتفآریم ، دومحم  همجرت : ناریا ، رد  لوغم  خیرات  .رلوپشا  دلوترب   _ 15

1994 هرهاقلا _  یجناخلا ، هبتکم  لایشلا ، نیدلا  لامج  قیقحت : هیفـسویلا ، نساحملا  هیناطلـسلا و  رداونلا  .دادش  نب  نیدلاءاهب   _ 16
.م

.80 ش 79 _  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  تقادص ، زیورپ  همجرت : لاربیل ، یسارکمد  خیرات و  نایاپ  امایوکوف ،  _ 17

.64 ش 63 _  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ   _ 18

.م . 1963 هرهاقلا _  لصوملا ، یف  هیکباتالا  هلودلا  یف  رهابلا  خیراتلا  .تامیلط  رداقلادبع  قیقحت   _ 19

نییمطافلا همئالا  رابخاب  افنحلا  ظاعتلا  .دمحا  دمحم  یملح ، دمحم  قیقحت   _ 20
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.ق 1387 ه .   _ 1393 هرهاق _  هیمالسالا  نؤشلل  یلعالا  سلجملا  ج 3 ، ءافلخلا ،

هفاقثلا و هرازو  ج 5 ، هرهاق ، رـصم و  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  .یکباتالا  يدرب  يزعت  نب  فسوی  نساحملاوبا  نیدـلا  لاـمج   _ 21
.هرهاقلا یموقلا ، داشرالا 

، لایشلا نیدلا  لامج  قیقحت  بویا ، ینب  رابخا  یف  بورکلا  جرفم  .لصاو  نبا  یعفاشلا  میلس  نب  دمحم  هللادبعوبا  نیدلا  لامج   _ 22
.م  1951  _ 1957 هرهاقلا _  ج 5 ،

هرادا تاعوبطم  ج 1 ، لایـشلا ، نیدلا  لامج  قیقحت : بویا ، ینب  رابخا  یف  بورکلا  جرفم  لصاو .) نبا   ) دـمحم نیدـلا  لامج   _ 23
.م  1957 هرهاق _  میدقلا ، ثارتلا  ءایحا 

گنهرف و ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  يرهاط ، هللادـبع  همجرت : یبیلـص ، ياه  گـنج  خـیرات  .یلع  نب  دـمحا  يریرح ،  _ 24
.1369 نارهت ، یمالسا ، داشرا 

.1355 نامز ، تاراشتنا  یتیآ ، دیمحلادبع  همجرت : مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  .رحبلا  لیلخ  يروخافلا و  انح   _ 25

.م  1975 هیرصملا ، هبتکم  ج 5 ، هیمالسالا ، هراضحلا  یمالسالا و  خیراتلا  هعوسوم  .یبلش  دمحا   _ 26

.م  1981 توریب _  هیبرعلا ، هضهنلاراد  ج 3 ، هیبیلصلا ، بورحلا  هبتکم  .فسوی  میسن  فزوج   _ 27

.هرهاقلا هیرصعلا ، ولجنالا  هبتکم  ج 1 ، هیبیلصلا ، هکرحلا  .دیعس  روشاع ، حاتفلادبع   _ 28
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 _ نارهت یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  برع ، سابع  همجرت : یبیلص ، ياه  گنج  رد  ناناملسم  داهج  .روشاع  دمحم  دامح  دیاف   _ 29
.1373

.م . 1997 توریب _  سئافنلاراد ، ماشلا ، دالب  رصم و  یف  کیلامملا  خیرات  .شوّقط  لیهس  دمحم   _ 30

.نارهت هاگشناد  تاراشتنا  ج 1 ، شنمهب ، دمحا  همجرت : یناهج ، خیرات  .ش  نلدنالود ،  _ 31

.ق 1400 ه .  قشمد _  قشمد ، راد  یطسولا ، روصعلا  یف  برغلا  قرشلا و  نیب  هیداصتقالا  تاقالعلا  .لداع  نوتیز   _ 32
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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