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ناتسناغفا یناتساب  راثآ 

باتک تاصخشم 

1392  ، ناتسناغفا يزاجم  هناخباتک  : هسانشرس
. يدوبهب یضترم  ناتسناغفا / یناتساب  راثآ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1392 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

نکاما يرگشدرگ -  یخیرات -  راثآ  عوضوم :

اه هاگمارآ 

هرشمش ود  هاش 

ناسنا هزادـنا  هب  وا  دـنیوگیم  دوب . ناتـسلباک  هیلع  برع  گنج  نارادرـس  زا  یکی  ساـبع  نب  صیق  نب  ثییل  هناـسفا  رد  هریـشمش  ود  هاـش 
زا سپ  رکشلرس  نیا  دشکیم . ار  لباک  نایهاپس  هتشاد  ریـشمش  تسد  وداب  قینجنم  طسوت  لباک  راوید  بیرخت  زا  سپ  هک  دوب  كانمـشخ 
اج نامه  رد  و  دوشیم . هتشک  هریشمش  ود  هاش  دجسم  لحمرد  هکنیا  ات  هدمآ  شیپب  ریـشمشود  اب  درادربیم  فاکـش  گزمید  راوید  هکنیا 

هریـشمش ود  هاش  مانب  ارنآ  مدرم  هک  دوشیم  هتخاس  دجـسم  دوشیم  حتاف  ًالماک  ناناملـسم  هکنیا  زا  سپ  نآ  نفدم  ولهپ  رد  ددرگیم . نفد 
دابآ هرابود  ارنآ  هلا  ناـما  هاـش  رداـم  یـسمش  يرجه  لاسرد 1306  هک  هدـیدرگ  ناریو  راب  نیدـنچ  ریـشمشود  هاش  دجـسم  دـننکیم . دای 

داتسا . دنراد هریشمشود  هاش  هربقم  هراب  رد  ددحتم  ياههیرظن  ناناغفا  ناسیون  خیرات  دنیامنیم .
لخاد رد  ینتم  رد  یلیلخ ، هللا  لیلخ  داتـسا  ردـپ  کلامملا ، یفوتـسم  نیـسح  دـمحم  تسا . سیق  نب  سیل  زا  هربقم  نیا  دـنیوگیم  دازهک 

نب ثیل  تساهتـشون  یجنرب  هحولرد  تساهداد . هربفم  رانکرد  ار  دـیدجرامعا  هزاـجا  هلا  بیبحریما  هک  مراد  راـختفا  تساهتـشون : تراـیز 
راب رد  بارعا  . تساهتشادن سیق  مانب  يرسپ  سابع  ترضح  یلو  دشابیم . مالسا  ربمغیپ  يومع  سابع  ترـضح  سابع . ترـضح  نب  سیق 

هللادیبع نب  رمع  نوچ  وجگنج  لاجر  زا  دادعت  کیو  هرومس  نب  نمحرلادبع  يرکشلرس  هب  نامثع  ترـضح  نامز  رد  36-34 لاس رد  لوا 
مزعب یبرع  ياهرکـشل  ًسار  رد  هریغو  نیـصحلا  نب  داـبع  هرفـص و  یبا  نب  بلهم  ةاـجف و  نب  يرطق  یملـس و  مزاـخ  نب  هللادـبع  یمیمت و 

ریـشمش ود  اب  بوخ  یلیخ  هک  زابرـس  کی  دراد  لامتحا  نامز  نیرد  . دـنداد بیترت  ار  لباکرب  هلمح  اجنا  زا  تُسب و  مزاع  لیبنز  اب  گـنج 
سیق نب  سیل  یناتـسیس  مظعا  نسیمداکا  هتفگ  هب  یلو  . دندرک لوبق  ترایز  رنا ا  مدرم  رود  ياهلاس  زا  سپ  تسا و  هدش  هتـشک  دشکیم و 
هدایز . دنـشاب هدز  یمالـسا  هغبـص  نا  هب  يو  تشادهگن  نوئـصم  ضرغ  مدرم  ودشاب  هدوب  هاش  لیبنز  هربقم  نیا  هکدراد  مه  لامتحا  . تسین

هک تادهاشم  قبط  . دوب هدیدرگ  نفد  اجناردو  . هدش هتشک  لاسرد 36  هک   . تسا برع  کی  هریـشمشود  هاش  ترایز  دنیوگیم  ناناد  خیرات 
نتفگ تسا  یک  یمود  صخـش  هک  مدوـمن  لاوـس  نیلوـسم  زا  دوـب  نفد  رـس  نودـب  مدآ  ود  هربـقم  رد  مدوـمن   2011 لاس ربمتپـس  هام  رد 
ماشه نب  ضایع  دزن  تسبرد  دروخیم  تسکـش  جاجح  اب  گنج  رد  وا  هک  نیزا  سپ  تسا .  تعـشا  نب  نمحرلاردـبع  نت  مود  سـصخش 

ار تسب  دومن  یم  بیقعت  ار  نمحرلادبع  هیـضق  نوچ  هاش  لباک  تقو  نیمهرد  دـهد  میلـست  جاجح  هب  اروا  تساوخ  ماشهو  دروآ  یم  هانپ 
تالمح بارعاو  دـیامن  یم  لوبق  ار  جاب  هتـشادن  ار  تمواقم  بات  هاـش  لـباک  نآ  زا  سپ  . دروآ یم  لـباک  هب  ار  نمحرلادـبع  هرـصاحم و 

نمحرلادبع رـس  دناد  جاجح  اب  کیدزن  اردوخ  هکنیا  زا  هاش  لباک  دریمیم  یعیبط  گرم  هب  نمحرلادـبع  لاسرد 703  دنکیم . عطق  اردوخ 
دوـجو دجـسم  تراـیز و  اـج  نآ  رد  ثیل  بوـقعی  هلمح  یلا  یلو  دـیامن . یم  نفد  ماـن  سیق  وـلهپ  رد  ارنآ  هنتودتـسرف  یم  جاـجح  هـب  ار 
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سپ  . دندوب تسرپ  تب  همه  مدرم  اریز  دزاسب  ترایز  یک  مهو  دزاس  ترایز  وا  نمشد  هاپـس  زا  مدرم  تشاذگیمن  هاش  لباک  اریز  . تشادن
زاـمن يادا  ضرغ  دجـسم  ناملـسم  کـی  هربـقم  بـنجرد  ناناملـسم  دـش  زاـغا  يراکرــس  یتراـجت و  يرگ  هلماـعم  هـک  هاـتوک  ناـمز  زا 
هیامرس لومش  اب  ار  تختیاپ  هاشلباک  نوچ  . دراد ناکما  هدوب  یئامسا  تب  هاگیاج  لحم  نیا  دجسم  زا  لبق  دنیوگیم  هکنیا  زا  دندومنرامعا .

للجمروط دجسمدراد  ناکما  دننک . دابا  دجسم  نا  ضوع  هب  بارخ و  ار  هناخ  تبدنتشاد  تداع  ناناملـسم  . دنداد لاقتنا  دنه  فرطب  اهتبو 
. دشاب هدش  دابا  ثیل  بوقعی  نامز  رد 

دیز نب  ییحی 

يهلحم رد  يرمق  يرجه  لاس 107  رد  يو  روهـشم  لقن  هب  انب  تسا . یلع  نب  دیز  رـسپ  راهچ  زا  یکی  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  نب  ییحی 
يرمق يرجه  لاس 125  رد  دیز  نب  ییحی  تسا . هیفنح  دمحم  نب  هللادـبع  مشاهوبا  رتخد  هطیر  شردام  دـمآ . ایند  هب  هکم  رهـش  مشاهینب 

. دراد رارق  ناتسناغفا  لپرس ، رهش  رد  يو  �هربقم  تشذگرد .
گنج ناشیا  اب  بش  هس  زور و  هس  ییحی  تفرگرد . گنج  هک  درک  ناجزوج  هناور  وا  عفد  هب  ار  يرکـشل  ناسارخ  مکاح  رایـس  نب  رـصن 
يارب هدومن و  ادج  ار  ییحی  رس  رـصن  نایهاپـس  دش . هتـشک  دیـسر و  وا  یناشیپ  رب  يریت  راک  نایاپ  رد  دندش و  هتـشک  شنارای  همه  ات  درک 
سابع ینب  لزلزتم و  يوما  تموکح  ات  دوب  راد  رب  وا  ندب  هتـسویپ  دـنتخیوآ و  لپرـس  رهـش  هزاورد  رب  هنهرب  ار  وا  ندـب  دنداتـسرف و  دـیلو 

. دنتفای تردق 
رتمولیک کی  هتفرگ و  رارق  يدنلب  زارف  رب  دهشم  رهش  زا  يرتمولیک  هلصاف 55  هب  سخرس  - دهشم هداج  رد  دیز  نب  ییحی  رس  هکربتم  هعقب 

. دراد هلصاف  یمایم  ياتسور  اب 

یلو ناتلغ  هجاوخ  هاگمارآ 

. تسا تاره  رهش  یخیرات  ياههاگمارآ  زا  یکی  ناتلغ  هجاوخ  راصتخا  هب  ای  یلو  ناتلغ  هجاوخ  هاگمارآ 
هک تسا  نیا  اهنآ  نیرتروهـشم  اما  دراد . دوجو  مدرم  نیب  رد  يددـعتم  ياـهتیاور  ناـتلغ  هجاوخ  دوخ  هاـگمارآ و  نیا  هنیـشیپ  دروم  رد 
ره تسا و  ایلوا  رهش  رهش  نیا  هک  تفگ  لاح  نیرد  دش  تاره  رهـش  دراو  یهوک  بناج  زا  دمآیم  تاره  تمـس  هب  یتقو  ناطلغ  هجاوخ 
هک تفرگ  میمـصت  سپ  دش . دـهاوخ  نانآ  هب  نیهوت  هک  مراذـگب  ماگ  نآ  يور  مناوتیمن  نم  سپ  تساهتفخ  ییایلوا  نآ  نآ  مدـق  دـنچ 

. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  زین  شخرچ  نیمه  رد  وا  و  دراذگن . ایلوا  كاخ  رب  ماگ  شدوخ  هتفگ  هب  ات  دوش  رهش  دراو  نانزتلغ 
رد . دراد دوجو  رتم  دودح 8  رد  ضرع  لوط و  رتم و  مین  کی و  يدوگ  هب  شوگ  راهچ  ینیمز  ناطلغ  هجاوخ  هاگمارآ  یقرـش  تمـسق  رد 

ار دوخ  تسد  ود  دنراذگیم و  گنس  ای  ور  ار  دوخ  رس  ًالومعم  رازم  نیا  ناگدننک  دیدزاب  دراد . دوجو  یتخت  گنـس  نیمز  نیا  زا  یـشخب 
هک یلاح  نامه  رد  دوخ  يورین  اب  سپس  دنناوخیم و  ار  هحتاف  دمح و  هروس  رازم  نیا  لوئسم  هیـصوت  هب  دنریگیم و  دوخ  نامـشچ  يولج 

شخرچ نیا  تساهدنام  هتخانشان  نونکات  هک  ییورین  هب  انب  موس  خرچ  زا  سپ  دنخرچیم  دوخ  رود  هب  خرچ  هس  دناهتسب  ار  دوخ  نامـشچ 
. دراد زاب  تکرح  زا  ار  وا  دیایب و  يرگید  درف  دیاب  هک  يروطب  دروآیم  شدرگ  هب  نیمز  رسارس  رد  ار  درف  دنکیم و  ادیپ  همادا 

يونزغ دومحم  ناطلس  هاگمارآ 

. دراد رارق  ناتسناغفا  ینزغ  رهش  یقرش  لامش  يرتمولیک  شش  رد  تسا  يونزغ  هرود  ياهنامتخاس  زا  هک  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هاگمارآ 
ناطلـس يراپـسکاخ  هب  گرم و  زا  سپ  تشاد و  ترهـش  يزورف  تراـمع  ماـن  هب  يونزغ  دوـمحم  ناطلـس  دوـخ  ناـمز  رد  ناـمتخاس  نیا 

. دش روهشم  هضور  هب  نآ ، رد  دومحم 
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لاس 1387 رد  هاـگمارآ  نیا  نونکا  تسا . هدـش  ناریو  % 30 دودـح رد  يوج  عاضوا  هلاس و  نیدـنچ  ياهگنج  یپ  رد  روکذـم  هاگمارآ 
تیالو زکرم  یلاوسلو  رد  هیرق  نیرت  سوفن  رپ  دـشابیم  نآ  رد  دومحم  ناطلـس  هاگمارآ  هک  هضور  هک  دـنامن  هتفگاـن  تسا . هدـش  میمرت 

. دشاب یم  ینزغ 

ناخ فیرش  هاگمارآ 

تانیئزت ياراد  هتخپ  تشخ  زا  يدـبنگ  تروصب  روکذـم  هربقم  تسا  هدوب  عقاو  بحاـص  لول  هب  کـیدزن  ینزغ  يا  هراـنم  برغ  فرط  هب 
تانیئزتاب رتشیب  هک  هتـشون  طخـشوخ  ثلث  طخ  هب  انحتفامنا )  ) فیرـش هروس  دـبنگ  ینورد  راوید  هاـگرم  رد  هدوب  يونزغ  هرود  يرب  چـگ 

. هدش بیرخت  دودح �40  رد  هتخیر 

نیسح هدازهش  هاگمارآ 

هرود ياه  نامتخاس  هلمج  زا  هتخپ  تشخ  زا  يدـبنگ  تروصب  روکذـم  هربقم  ناـمتخاس  هدوب و  موس  دوعـسم  ياـههون  زا  يدرف  هاـگمارآ 
. تسا میمرت  ظفح و  لباق  هدش  بیرخت  دصرد  ًابیرقت 50  نامز  رورمب  هک  هدوب  يونزغ 

هاشردان هاگمارآ 

هپت زارف  رد  هاـگمارآ  نیا  تسا . عقاو  ناتـسناغفا  روشک  رد  لـباک  رهـش  رد  هک  تسا  هاشرهاظدـمحمردپ )  ) هاـش رداندـمحم  هاـگمارآ  ماـن 
ترامع تسا . هدـش  هتخاس  رمرم  گنـس  زا  یقاب  یـشاک و  هتخپ ، تشخ  زا  نآ  دوبک  دـبنگ  هتفای و  انب  نیون  بولـسا  لکـش و  اب  ناـجنرم 

. تسا هدش  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 1313  زا  دعب  هاش  رهاظ  دمحم  تنطلس  هرود  رد  روکذم 

یلع زبس  کلم  هاگمارآ 

دودح رد  هدش و  انب  هتخپ  تشخ  زا  يدبنگ  تروص  هب  نامتخاس  نیا  ناتسناغفا . روشک  رگول  ناتسا  رد  تسا  یخیرات  ینامتخاس  بحاص 
. تسا هدش  ناریو  ناتسناغفا  یلخاد  ياهگنج  رثا  رد  انب  نیا  زا  دصرد  لهچ  دودح  دراد . رارق  رگول  ناتسا  یقرش  لامش  يرتمولیک  جنپ 

رانمیاپ بحاص  یجاح  دجسم  هاگمارآ و 

یخیرات رثا  نیا  دراد . رارق  لباک  رهش  لامش  رد  زبس  هد  ناتـسرهش  رد  هک  هدوب  ناتـسناغفا  یخیرات  ياهنامدای  هلمج  زا  يدبنگ  نامتخاس 
. تسا هدید  بیسآ  يوج  عاضوا  اهگنج و  رثا  رد 

ناتسناغفا تایالو  یناتساب  راثآ 

ناتسناغفا یخیرات  ياهانب 

نآ زا  ینونک  ناتـسناغفا  دناهدمآ . نیمزرـس  نیا  هب  جیردت  هب  شیپ  لاس  رازه  زا 3  هک  دنتسه  ینامدرم  زا  ناتـسناغفا  رد  نکاس  ماوقارتشیب 
هلمج زا  يرایـسب  ياـهتموکح  �هطلـس  ریز  ادـج ، ناریا  يروطارپـما  زا  هـک  يدـالیم )  1747  ) يدیـشروخ يرجه  لاس 1126  اـت  ماـگنه 

، نایهاشمزراوخ نایقوجلـس ، نایروغ ، نایونزغ ، نایناماس ، نایرافـص ، نایـسابع ، ناـیوما ، ناـیناساس ، نایناکـشا ، نایکولـس ، نایـشنماخه ،
ینارد هاشدمحا  لاسرد 1126  تسا . هدوب  هیراشفاو  ، هیوفص ، نایناکروگ ، نایرومیت ، لوغم ناناخلیا 
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 . دناوخ ناسارخ  ریما  ار  دوخ  هدش  طلسم  ناسارخ )  ) ناریا تالف  یقرش  هیحانرب  وا  گرم  زا  سپ  دوب ، راشفا  هاش  ردان  نارادرس  زا  هک 
زا هک  دـشابیم  ییاـه  یناتـساب  راـثآ  زا  ولمم  يروشک  کـی  ناتـساغفا  هتـشذگ  رد  نتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نهک و  خـیرات  نیمه  لـیلد  هب 

. مینکیم هراشا  ناتسناغفا  تایالو  رد  دوجوم  یناتساب  راثآ  یضعب  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  هدیسر  ثرا  هب  هاگتشذگ 

ناشخدب تیالو 

مشاکشا (، تسا هدش  دابآ  یش  نال  ناتسراهب و  یخیرات  رهـش  هیـشاح  رد  هک  كراهب (  ياههناریو  زا  ناوتیم  ناشخدب  یخیرات  نکاما  زا 
. درب مان  ورسخ  رصان  هربقم  كابیز و  هناخپوت  و 

سیغداب تیالو 

هعلق طیحم  ون ) هعلق  ناتسهد  رد   ) یگرزب ۀعلق  هک  هتفرگ  رارق  رتم  دصتشه  يانهپ  هب  يا  هرد  ِتسار  تمـس  رد  ون  هعلق  سیغداب  تیالو  رد 
رد و  گرا ،  هعلق ،  نیا  نورد  تسا .  هدـش  روصحم  یقدـنخ  اـب  دراد و  بونج ،  لامـش و  رد  هزاورد  ود  اـب  رتم ، ات 457  دودح 365  نیب 

نیا رد  دش . یم  هدید  هدنکارپ  هناخدصتشه  هعلق  یلاوح  رد  و  هتشاد ،  ناکد  یـس  قباس  رد  هک  دوش  یم  هدید  یکچوک  رازاب  نآ ،  نوریب 
رد لادـبع  هجاوخ  ياههاگترایز  نینچمه  رغـصا . هدازماما  مان  هب  تسا  یهاگترایز  نامیرن ،  هوک  ۀـعلق  مان  هب  یگرزب  ۀـپت  يـالاب  رب  هعلق ، 

. دراد رارق  ناتسراخ  هد  رد  مساقلاوبا  هجاوخ  نامال و  ناتسهوک 

هارف تیالو 

: تسا ریز  حرش  هب  زین  هارف  تیالو  یندید  طاقن 
 ، واسم هعلق  کگنرب ، خاروس  تفه  هعلق  سامراچ ،  هعلق  واگ ،  تفج  جـنپ  هعلق  كدـنراب ،  هعلقرفاـک ، رایدنفـسا ،  رهـش  هارف ،  هنهک  رهش 

ریما ناطلس  رازم  کسنک ،  يادهش  رازم  یهارف ،  رصنوبا  رازم  كرابم ،  هاش  رازم  دمحم ،  دیس  رازم 

بایراف تیالو 

یگنمیم دمحممالغ  رعاش و  یبایراف  نیدـلاریهظ  ناوتیم  نآ  ناگرزب  زا  و  درک . هراشا  روامـسراچ  هب  ناوتیم  بایراف  رهـش  ياهلحم  زا 
. درب مان  ار  شاقن 

راهدنق تیالو 

یکتوه و سیوریم  ناتسناغفا ، رادمان  هاشداپ  یلادبا  هاش  دمحآ  هربقم  دننام  ناغفا  رادمان  هتسجرب و  صاخـشا  ياه  هربقم  راهدنق  رهـش  رد 
، راهدـنق هاگدورف  هاگدـیع و  هداج  هنیز ، لهچ  هب  ناوت  یم  راهدـنق  یندـید  قطانم  زا  تسا . روشک  فورعم  لاجر  ياه  هاگمارآ  نانچمه 

. درک هراشا  بحاص  اباب  هاگمارآ  و  کگیدنم ، هپت 
يدب عضو  رد  نونکا  هدش و  هتخاس  ناخ  هللا  ناما  نامز  رد  نآ  ياه  هراتک  تسا و  هدیدرگ  دابآ  هاش  نویامه  نامز  رد  راهدـنق  هنیز  لهچ 

. دراد رارق 

ینزغ تیالو 
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. درک هراشا  ریز  ياهناکم  هب  ناوت  یم  نینزغ  رهش  یندید  ياهناکم  زا 
دومحم ناطلـس  �هربـقم  يونزغ ، ناـمدود  راذـگناینب   � نیگتکبـس �هربـقم  يونزغ ، دوعـسم  ناطلـس  رـصق  نینزغ ، ياـههرانم  نینزغ ، گرا 

رادرس هپت  ، يونزغ ییانس  �هربقم  يونزغ ،
يونزغ : �هرود  یندید  ياهناکم 

يونزغ دوعـسم  ناطلـس  ًاـصوصخ  ناـیونزغ ، ناـمز  یمـسر  تافیرـشت  ماـجنا  نینچ  مه  بارـش و  طاـشن و  لـحم  هک  یغاـب  يزوریپ : غاـب 
. تسا غاب  نآ  رد  شدوخ  تیصو  قبط  رب  زین  دومحم  ناطلس  �هربقم  تساهدوب .

، هرازهدص غاب  ای  رازهدص  غاب 
. تساهدوب نانآ  بارش  طاشن و  لحم  يونزغ  نیطالس  نامز  رد  هک  یغاب  يدومحم : غاب 

. دومحم ناطلس  �هتخاس  یغاب  تخردرازه : غاب 

راهرگنن تیالو 

يدالیم لاس 1929  رد  هک  دوب  هاش ، هللاناما  هللابیبح و  ریما  هاگتسشن  ترامعلاجارـس ، راهرگنن ، تیالو  رد  دابآ  لالج  رهـش  مهم  راثآ  زا 
يوربور رد  یغاب  نورد  رد  هدربمان  ياورنامرف  ود  ره  هاگمارآ  دـنراد . ریذـپلد  ییاضف  دنتـسه و  اـپرب  زونه  یلو  نآ  ياـهغاب  دـش . دوباـن 

. دراد رارق  ترامعلاجارس 

ناگنمس تیالو 

. درک هراشا  ناوت  یم  ملح  هدیشوپرس  رازاب  امن و  ناهج  رصق  متسر و  تخت  هب  ناگنمس  تیالو  یندید  نکاما  زا 
هب زاین  زین  تخت  دوخ  تسا . هدش  ناریو  دصرد  ابیرقت 15  هزورما  نآ  ياهراغ  تسا و  ییادوب  هرود  هب  طوبرم  نآ  ياهراغ  متسر و  تخت 

. دراد يزاسزاب 
ناخ نمحرلادـبع  هرود  هب  طوبرم  هتفرگ  رارق  ملخ  یلاوسلو  رد  هک  انب  نیا  تسا . ناگنمـس  تیالو  یخیرات  ياه  هزاس  زا  امن  ناهج  رـصق 

تسا . هدش  ناریو  نآ  زادصرد  ابیرقت 40  هزورما  . تسا

لباک تیالو 

هاشرومیت  هاگمارآ  • 
هاگدیع  دجسم  • 

ناخنمحرلادبع  ریما  هاگمارآ  يارسناتسوب ، • 
رباب  غاب  • 

فیطل  غاب  • 
يراصنا  دمحا  نیدلادعس  خیش  ترایز  • 

يدابآدسا  نیدلالامج  دیس  هاگمارآ  • 
یشورفبوچ  دجسم  • 

دیهش  هاشردان  هاگمارآ  • 
ایلع  فیرش  دجسم  • 
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دومحم  الم  دجسم  • 
يرذگ  دجسم  • 

لوادنچ  ناکدهس  دجسم  • 
یئامسآ  هزاوردریش و  هوکرس  ياهراوید  • 

لباک  راصح  الاب  • 
نامالاراد  رصق  • 

گرا  نورد  ياهجرب  هچغابیتوک و  خاک  • 
رانمیاپ  بحاص  یجاح  دجسم  هاگمارآ و  • 

نوتسلهچ  رصق  • 
لهج  ملع و  رانم  • 

ناخ لیکولادبع  رانم  • 

رگول تیالو 

هدـش و انب  هتخپ  تشخ  زا  يدـبنگ  تروص  هب  نامتخاس  نیا  رگول . تیالو  رد  تسا  یخیرات  ینامتخاس  بحاص  یلع  زبس  کلم  هاـگمارآ 
ناریو نامروشک  یلخاد  ياهگنج  رثا  رد  انب  نیا  زا  دصرد  لهچ  دودـح  دراد . رارق  رگول  تیالو  قرـش  لامـش  يرتمولیک  جـنپ  دودـح  رد 

. تسا هدش 
: رگول هرد  لگ 

هب یبهذم  مسارم  هپوتسا  رد  دنا . هدش  انب  ییاه  هپوتسا  رانک  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هعموص  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدش  هتـسارآ  يزادنا  مشچ 
. دراد رارق  لباک  یقرش  بونج  رد  رگول  هرداگ  رد  هپوتسا  فورعم  هعموص  دوش . یم  هدروآ  اج 

نامغل تیالو 

. تسا جارس  هعلق  اباب و  مالرتهم  ترایز  نامغل  تیالو  یخیرات  راثآ  زا 
بیرخت ًابیرقت �40  هزورما  ژد  نیا  هللابیبح . ریما  هرود  هب  طوبرم  ناتـسناغفا  نامغل  ناتـسا  بونج  رد  تسا  یخیرات  يژد  مان  جارـس  هعلق 

. هدیدرگ
هدـش ناریو  ابیرقت  هزورما  یلو  هدـیدرگ  میمرت  راب  کی  ناخ  هللا  بیبح  نامز  رد  اما  هدوب  یمیدـق  رایـسب  اباب  مالرتهم  ترایز  دـبنگ  لـصا 

. تسا

ناورپ تیالو 

دنشاب یم  ناورپ  تیالو  یناتساب  راثآ  زا  جارسلا  لبج  رصق  هرد و  پوت  ییادوب  هرود  ياهاپوتسا 
. دندرک یم  روبع  لباک  يداو  بونج  لامش و  زا  هک  درک  یم  ییامنهار  ار  ییاهناوراک  لاس  رازه  ود  یط  رانم  نیا  يرچکرانم :

هدش هدافتسا  رادلگ  یشارت  گنس  تعنـص  زا  انب  نیا  رد  دوب . عافترا  رتم  اب 20  يا  هناوتسا  هدش و  هتخاس  نایناشوک  رـصع  رد  يرکچ  رانم 
. تخیر ورف  چرام 1998  رد  تکار  تباصا  رثا  رد  يرکچرانم  دوب . 
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ناجزوج تیالو 

نآ تخاس  رد  تسا و  هدش  عقاو  فیرـشرازم  برغ  رد  هک  تسا  مهدزاود  نرق  هب  طوبرم  الامتحا  دـقرم  نیا  ناج : زوج  متاح  اباب  ترایز 
. تسا هدش  هدافتسا  يربچگ  تانیئزت  يونزغ و  کبس  زا 

ایتکپ تیالو 

ابیرقت 30 هتـشاد و  تیعقوم  هپت  يالاب  رد  تیالو  قرـش  يرتمولیک  کی  رد  یخیرات  رثا  نیا  تسا . ایتکپ  تیالو  راثآ  زا  زیدرگ  راصح  الاب 
. تسا هدش  بیرخت  نآ  دصرد 

ناتسناغفا یناتساب  راثآ  رگید 

هللاذاعم همشچ  ياهاپ  وتسا 

هزورما تسا و  ییادوب  هرود  هب  طوبرم  اهاپ  وتسا  نیا  دنا . ناتسناغفا  روشک  ياسیپاک  ناتسا  رد  عقاو  ناتسهوک  ناتـسرهش  یخیرات  راثآ  زا 
. تسا هدش  ناریو   �15

هرد پوت  ییادوب  هرود  ياهاپوتسا 

. دناهدید بیسآ  ًابیرقت �40  ناتسناغفا  ریخا  ياه  گنج  یپ  رد  اهاپوتسا  نیا  تسا . ناتسناغفا  ناورپ  ناتسا  یخیرات  راثآ  زا 

ملح هدیشوپ  رسرازاب 

. تسا هدنامیقاب  نآ  داینب  طقف  هتفر و  نیب  زا   90 ًابیرقت %  روکذم  هزاس  تسا . ناتسناغفا  ناگنمس  ناتسا  یخیرات  راثآ  زا 

فیطل غاب 

انب ناخ  فیطلادبع  گنهرس  يوس  زا  تشاد و  رارق  نیحلاص  يادهش  زاغآ  رد  و  ناتـسناغفا ، تختیاپ   ، لباک رهـش  راصح  الاب  یکیدزن  رد 
لـضفا دمحم  ریما  هک  یماگنه  رد  یناوج و  نارود  رد  يو  دوب . هن  زغزیلاش  نکاس  ًالـصا  دنموم و  هریت  زا  فیطلادبع  گنهرـس  دوب . هدش 

رد هدربمان  هکدیـسر  یناـتپک  هجرد  هب  دوب ، ناتـسکرت  تاحفـص  لـک  ياور  ناـمرف  شردـپ  فرطزا  دوب و  هدیـسرن  تراـما  هب  زونه  ناـخ 
نامز ات  هکدیـسر  یلینرک )  ) یگنهرـس هبتر )  ) هجرد هب  دـعب  يدـنچ  درکیم . هفیظو  يافیا  نادـناموق )  ) هدـنامرف ناونع  هبروضح  هناخپوت 

. دنام یقاب  هجرد  نیمه  رد  ناخ  نمحرلادبعریما  تموکح 
يرگید یپ  یکی  ناخ  مالسلادبع  شگرزب  رسپ  ناخ و  رداقلادبع  شگرزب  ردارب  ، ناخ فیطلادبع  ناخ ، نمحرلادبع  ندیـسر  تردق  هب  اب 
نونکا هک  دـندیدرگ  نفد  غاب  نیمه  رد  دـنتخابناج و  نادـنز  رد  هکنیا  اـت  دـندیدرگ  سوبحم  يرمق  يرجه  ات 1308  ياهلاس 1306  نیب 

. تسین صخشم  ناشیا  ياههاگروگ 
رد ار  غاب  نیا  يو  دوشیم . هدیمان  فیطل  لینرک  رذـگ  مانب  يو  تنوکـس  لحم  هک  تشاد  تنوکـس  لباک  رازاب  روش  رد  فیطل  گنهرس 
هاش يابیز  ناتخرد  گـنراگنر و  ياـهلگ  نتـشاداب  غاـب  نیا  دوب . هدیـشک  یناوارف  تاـمحز  نآ  رد  هک  دوب  هتخاـس  دوخ  یگنهرـس  ناـمز 

يوج نیا  راـنک  رد  تشاد و  رارق  ناور  بآ  يوج  غاـب  ناـیم  رد  دوب . هنومن  لـباک  رهـش  رد  هریغ  وـلادرز و  ولاـبلآ ، بیـس ، توـت ، ، توـت
ریزارـس اجنادـب  رـصع  فرط  زا  لباک  رهـش  مدرم  هک  دوب  لباک  رهـش  یلاها  يارب  هاگیرفت  نیرتگرزب  غاب  نیا  دوب . هدـش  اـنب  زین  يدجـسم 
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ریزارـس اجنادـب  رـصع  فرط  زا  لباک  رهـش  مدرم  هک  دوب  لباک  رهـش  یلاها  يارب  هاگیرفت  نیرتگرزب  غاب  نیا  دوب . هدـش  اـنب  زین  يدجـسم 
، اهزور نیا  رد  دـشیم . اـپرب  اـجنیا  رد  ناـقهد  نشج  يزورون  هلیم )  ) نشج هتفه  جـنپ  تدـم  يارب  هلاـس  همه  لـیلد ، نیمه  هب  دـندشیم .

هلیم ، يزابنارپ ذـغاک  ، یگنج غرم  ، یگنج گس  یگنج ، چوق   ، اهبسا اه ، هاگـشیامن  دـنتخادرپیم . ناش  ياههدورارف  شیامن  هب  ناناقهد 
. دیناشکیم دوخ  هب  ار  نآ  فارطا  لباک و  دنورهش  نارازه  رگید  ياهیمرگرس  اههد  ناوغرا و  لگ  نشج ) )

نارود رد  سپـس  نیـشیپ و  ياـهتموکح  یهجوتیب  رثا  رد  غاـب  نیا  دوـب . هدـنامناجب  يرثا  غاـب  نیا  زا  يدیـشروخ  لاس 1376  لـئاوا  رد 
روط نآ  دجـسم  لاح  نیا  اب  یلو  دوب . ناباصق  تسدب  نایاپراچ  نتـشک  يارب  یناکم  دـش و  لیدـبت  ياهناریو  هب  ریخا  لاس  ياهگنج 23 

. دوب دابآ  یبسن 

زیدرگ راصحالاب 

ًابیرقت هتشاد و  تیعقوم  هپت  يالاب  رد  تیالو  قرش  يرتمولیک  کی  رد  یخیرات  هدبآ  نیا  تسا . ناتسناغفا  رد  ایتکپ  ناتـسا  یخیرات  راثآ  زا 
. تسا هدش  بیرخت   �30

يارس ناتسوب 

. تسا هدش  هتخاس  يراهدنق  نارامعم  هلیـسو  هب  لاسرد 1822 م  هک  هدوب  ناتـسناغفا  رد  ناخنمحرلادبعریما  هرود  ياهنامتخاس  هلمج  زا 
یم رادـید  هتفریذـپ و  روضحب  اـجنیمه  رد  ار  ناـنامهم  ریما  دوب . بحاـص  ریما  یـصخش  هژیو و  ناـنامهم  ییاریذـپرق  موشپ  پوچ  لوا  رد 

رکیپ هللابیبحریما  شرـسپ  دـیامنیم  توف  ناخ  نمحرلادـبع  ریما  هکیتقو  ببـس  نیمه  زا  هتـشاد و  هژیو  هقالع  ناـمتخاس  نیا  هب  وا  دومن .
. دومن نفد  دوب  شهاوخلد  هک  ترامع  نیرد  ار  شردپ 

تسب هاچ 

رد هک  هدیدرگرامعا  يونزغ  هرود  صاخ  يرامعم  تروصب  هتخپ  تشخ  زا  رفحرصق و  نیب  رد  هک  يونزغ  هرود  گرزب  ياههاچ  زا  یکی 
. هدش بیرخت   40  % دودحرد يوج  عاضوا  رثا 

متسر تخت 

یبرغ بوـنج  رد  هوـک  نیرتدـنلب  هک  رتـم  عاـفترا 1318  هـب  تـسا  یناشفـشتآ  ياهگنـس  تـیزد و  نآ  سنج  زا  یلکـش  یط  ورخم  هوـک 
زا هدافتـسا  اب  هک  دراد  دوجو  هاگ  تخت  تروص  هب  يراـمعم  راـثآ  هوک  نیا  هلق  كون  هنماد و  رد  دوشیم و  بوسحم  رایرهـش  ناتـسرهش 

تسا رایرهش  هقطنم  مهم  ياههدکشتآ  زا  یکی  هک  متسر  تخت  یناتساب  رثا  تسا . هدش  هتخاس  یتنـس  چگ  تالم  گنـس و  ریظن  یحلاصم 
تخت رجق  ياتـسور  رانک  رد  رایرهـش ؛ برغ  يرتمولیک  دودـح 20  رد  ون  یقوج  ناتـسهد  رد  تسا ؛ هدوب  یناـساس  نارود  رد  نا  هتخاـس 

رد هک  تسا  هدوب  نشور  یگنـس  رودم  هطوحم  طسو  ياههرجح  رد  شتآ  هدکـشتآ ، نیا  رد  ینین  اب  نآ و  قیقحت  ربانب  تسا . عقاو  متـسر 
دوجو کچوک  يانب  کی  وکـس و  کی  هوک  نیئاپ  تمـسق  رد  تسا . هتـشاد  رارق  دید  ضرعم  رد  يرتم  ولیک  هاجنپ  دص و  دودـح  زا  بش 

حطس ات  نآ  دبنگ  سار  هلصاف  دراد ؛ یهاتوک  فقس  تسا  هدنام  ملاس  ًابیرقت  دراد و  رارق  وکس  يرتم  رد 15  هک  کچوک  يانب  نیا  دراد .
نادرم ملیف  يزاـب  لـحم  هوک  نیا  تسا . مالـسا  زاـشیپ  ياـهیرامعم  کبـس  هب  ییاـهقاط  اـب  لخدـم  ود  ياراد  هدوب و  رتمیتناـس  نیمز 238 

. تسا هتفرگ  رارق  یلم  راثآ  تسرهف  رد  لاس 1316  رد  هدش و  هتخاس  یناساس  هرود  رد  دنمشزرا  رثا  نیا  تسا . هدوب  سلجنآ 

يداد هدنالک  هاق  ناخ 
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يوج د عاضوا  نامز و  رورم  هب  هدوب و  عقاو  ناتـسناغفا  روشک  خـلب  ناتـسا  يداد  هد  یلاوسلو )  ) ناتـسرهشرد یمالـسا  یخیرات  هزاـس  نیا 
. تسا هدید  بیسآ   40  % دودحر

یئامسآ هزاوردریش و  هوکرس  ياهراوید 

یلاوح رد  دندوب . هدش  هتخاس  يراصحدـننام  يرادـساپ  عافد و  يارب  هک  دنتـسه  ناتـسناغفا  لباکرهـش  یخیرات  ياهراوید  زا  اهراوید  نیا 
یگنج هتخادرپ  هلباقم  هب  ناهاش  لیبتر  دندرک و  زاغآ  يورـشیپ  لباک  لباز و  يوس  هب  ههبج  هس  زا  مالـسا  هاپـس  يرجه  ياهلاس 32 و 33 

. دـندومن تمواقم  ییامـسآ  هزاوردریـش و  ياههوک  ياهراوید  بقع  شیوخ  تسکـش  زاسپ  ناهاش  لـباک  هتفرگ  تروص  رهـش  نوریب  رد 
. تسا هدش  ناریو  %( 50  ) رثا نیا  تفای . شرتسگ  اجنیا  رد  مالسا  نید  دندرک و  حتف  ار  لباک  هدومن و  هنخر  نآ  رد  اهبرع  ماجنارس 

يراصنادمحا نیدلادعس  خیش  ترایز 

هعلق هب  روهـشم  هک  راب  يوج  یگنتوی  یحی  هد  ياتـسور  رد  رازم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  ناتـسناغفا  رد  رانم  ياپ  بحاـص  یجاـحب  فورعم 
 . تسا عقاو  نا  شتایح  �هرود  هاگتماقا  �هعلق  نیب  رد  تسا  حودم  بحاص  یجاح  ٔ

ود هب  طایح  هدـش ، زاغآ  شتا  طوبرم  ترایز و  نامتخاس  طیحم  فصن  �هصح  زا  تسا ، نیمز  بیرج  مینود  دودـح  رد  ًانیمخت  ژد  طـیحم 
رازم و دجسم و  ریمعت  نآ  دعب  یناتـسروگ و  اهنآ  بقع  هدوب  نابایخ  هچغاب و  فرط  ود  نابایخ و  تروصب  نیب  ام  هک  هدش  میـسقت  شخب 

. تسی رگید  دجسم  عماج ، دجسم  بونج  فرط  هب  شوپ و  دبنگ  عماج  گرزب  دجسم  هطاحا  طسو  رد 
، دوشیم دبنگ  لخاد  ًادـعب  هدـش و  روکذـم  �هطاحا  لخا  دور  هرنی  زا  هک  تسا  رازم  يورـشیپ  �هطاحا  ورهر  عماج ، دجـسم  لامـش  فرط  هب 
زج الاح  هدوب و  بصن  رمرم  گنـس  هتخت  ًامامت  نآ  يراک  هتخپ  يالاب  هک  دبنگ  نیب  رد  دراد ، مظنم  دروخ  ياههرجحنی  دنچ  دبنگ  فارطا 

ياراد وقودنـص  تروصب  رازم  فارطا  هک  تسا  راوگرزب  دوخ  رازم  ًالوا  تسین ، یقاب  نآ  زا  يرگید  زیچ  هداتفا  گنـس  ياـههتخت  یـضعب 
. تسا رمرم  گنس  هراتک 

ترامعلاج ارس  نامتخاس 

رثا رد  نآ   30  % ًابیرقت تسا . ناخ  هللا  بیبح  ریما  هرود  طوبرم  نامتخاس  نیا  تسا . ناتـسناغفا  دابآ  لالج  رهـش  رد  یمیدـق  راـثآ  زا  یکی 
. تسا هدیدرگ  بیرخت  ریخا  لاس  نیدنچ  ياهگنج 

تسب قاط 

تروصب روکذم  هعلق  هک  هدوب  هرود  نآ  یهاش  یناتسمز  رـصق  هزاورد  ًالـصا  تسا . نایونزغ  هرود  طوبرم  ناتـسناغفا  رد  یخیرات  ینامدای 
رورمب هک  دوب  هدیدرگ  رامعا  هتخپ  تروصب  تسا  دوجوم  تسب  قاط  تفـصب  هقطنم  یلاها  تیاورب  ًالعف  هک  هزاورد  فرـص  رامع و  اماخ 

. هدیدرگ بیرخت  ( 40  )% يوج عاضوا  رثا  رد  نامز 

نایماب ياهراغ 

. تسا لجاع  میمرت  لباق  هدش  بیرخت  رتشیب  يوج  عاضوا  هلاس و  نیدـنچ  ياهگنج  رثا  رد  هدوب و  اهیناشوک  هرود  ياهنامدای  هلمجزا 
. تسا لجاع  میمرت  ظفح و  لباق  نآ  هیقب  هتفر  نیب  زا  نآ  تمسق  کی  هک  يدالوفه  رد  عقاو  اکشنک  رصق  ياهراغ  نانچمه 
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جارسالبج رصق 

نآ ًاـبیرقت �15  تسا و  حر  ناـخ  هللا  بیبـحریما  هرود  طوبرم  روکذـم  رـصق  تسا . ناتـسناغفا  روشک  رد  ناورپ  ناتـسا  یخیراـت  راـثآ  زا 
. دراد ترورض  نآ  میمرت  تساهدش و  بیرخت 

امن ناهج  رصق 

ریما هرود  هب  طوبرم  هتفرگ  رارق  ملخ  یلاوسلو )  ) ناتـسرهش رد  هک  انب  نیا  تسا . ناتـسناغفا  روشک  ناگنمـس  ناتـسا  یخیرات  ياـههزاس  زا 
. تسا هدش  ناریو  نآ  زا   40  % ًابیرقت هزورما  تسا . ناخ  نمحرلادبع 

راصحالاب هعلق 

هک هدـش  هتخاس  یبهذـم  رثا  لکـش  هب  راصح  الاب  هتـشپ  يور  يدابآ  یحیـسم ) مجنپ  ات  مود  نرق  زا   ) نرق هس  دودـح  رد  راصح  ای  ژد  نیا 
نامز نیمه  رد  یگنج  هعلق  نیلوا  هدولاش  هک  تسین  دیعب  ًالامتحا  هک  دـناوخ  یئادوب  هاگـشیاین  ار  نآ  ناوتیم  رواجم  طاقن  دـهاوش  هبرظن 
راصح الاب  رد  داد و  لاقتنا  لباک  هب  راهدـنق  زا  ار  ناتـسناغفا  تختیاپ  هک  هاـش  رومیت  دـشاب . هدوب  نوه )  ) یلاـتپه ناـهاش  زا  یکی  تسدـب 

زاغآ روث 1357 و  یـسور 7  ياتدوک  زا  دعب  دوب . اج  نامه  رد  تختیاپ  ناخ  نمحرلادـبع  ریما  تنطلـس  رـصع  ات  دـندش . نیزگاج  لباک 
ماـیق  » ماـن هب  خـیرات  رد  هک  دـیدرگ  زاـغآ  راـصح  ـالاب  زا  مهم  ياـهمایق  زا  یکی  هیـسور ، هب  هتـسباو  میژره  یلع  ناتـسناغفا  مدرم  هزراـبم 

( داد مان  رییغت  ناتسناغفا  ییاهرنامزاس  مان  هب  اهدعب  هک   « ) ناتسناغفا ياه  قلخ  یبالقنا  هورگ   » هلیسو هب  مایق  نیا  تسا . روهـشم  راصحالاب »
یتخـس هب  اما  داتفا  هار  هب  دسا 1358  خیرات 14  هب  ناتـسناغفا »  یمالـسا  تکرح   » هلمج زا  رگید  یمالـسا  یلم و  نامزاس  بزح و  جـنپ  و 

نادنز نوگ  یلوپ  رد  ًادعب  ور  یگتسد  زین  يدادعت  دندش و  هتشک  هدننک  مایق  نازابرـس  نارـسفا و  زا  نت  اه  هد  تسـشن . نوخب  بوکرس و 
. تخاب ناج  هک  دوب  دمحا  لگ  مایق  نیا  ناربهر  هلمج  زا  دندیدرگ . مادعا  یخرچ  لپ 

جارس هعلق 

. هدیدرگ بیرخت  ًابیرقت �40  هزورما  ژد  نیا  هللابیبح . ریما  هرود  هب  طوبرم  ناتسناغفا  نامغل  ناتسا  بونج  رد  تسا  یخیرات  يژد  مان 

هچغاب یتوکخاک 

هدوب ناخنمحرلادـبعریم  ای  هاشداپ  راگزور  هتـسارآ  ياه  نامتخاس  زا  هک  هچغابیتوک  تسا . ناتـسناغفا  لباک  رهـش  یخیراـت  ياـهانب  زا 
رهش ریخا  ياهگنج  رثا  رد  هک  تسا  رصع  گرزب  ياهنامتخاس  هلمج  زا  هدوب  بوچ  يراک  هکبش  يروتاینیم و  يرب ، چگ  تانیئزت  ياراد 

. تسا هدش  ناریو  لباک 

یشورف بوچ  دجسم 

، چگ هتخپ ، تشخ  گنـس ، زا  روکذم  دجـسم  دوب . روهـشم  مالـسا » لارون  دجـسم   » مانب رتشیپ  هک  هدش  هتخاس  لاسرد 1303 ه ق  لباک 
هـسردم مانب  دراد  هدحیلع  يدـبنگ  ترامع  دوخ  يولهپ  رد  هدوب و  اهدـبنگ  اهقاور و  اهنامک ، ياراد  هدـش و  هتخاس  بوچ  هنوچ و   ، نهآ

. تسا هدش  ناریو  ناتسناغفا  ریخا  ياهگنج  رثا  رد  دوب . ینید  مولع  نیبوسنم  وا  ملعلا  تیعمج  ظافحلاراد ، مایا  رورم  اب  هک 

ناکد هس  دجسم 
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ناتـسناغفا ریخا  ياهگنج  رد  هک  هدوب  بوچ  يراک  هدـنک  يربجگ و  تانیئزت  ياراد  لباک و  رهـش  یخیراـت  دـجاسم  هلمج  زا  لوا  دـنچ 
. تسا هدش  ناریو 

دومحم الم  فیرش  دجسم 

ناریو ناتسناغفا  ریخا  ياهگنج  رثا  رد  هک  تسا  رهش  نیا  یخیرات  دجاسم  زا  یکی  دراد  رارق  لباک  رهش  رازاب  روشردا  یلع  دجـسم  رانک 
. تسا هدش 

هاگدیعدجسم

نآ ریمعت  راک  هدـش و  هداهنانب  لاسرد 1311 ه.ق . دجـسم  نیا  دراد . رارق  ناتـسناغفا  لباک  رهـش  رد  يروضح  نمچونا  درم  یلع  غاب  نایم 
زا ریغ  دجسم  نیرد  تسا . جرد  تایصوصخ  مامت  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یگنس  هبیتک  دجـسم  راوید  رد  تفای . نایاپ  لاسرد 1315 ه.ق .

یگنـس ربنم  زا  ناتـسناغفا  لالقتـسا  دادرتسا  تهج  ایناتیرب  اب  گنج  ًالثم  دـشیم  رازگرب  زین  یمـسر  ياـههگرج  تاـعامتجا و  زاـمن  يادا 
. تفرگیم تروص  دجسم  نیمه  رد  یمومع  ياههلصیف  یموق و  ياههگرج  رگید  و  دش . نالعا  دجسم  نیمه 

ناـخدومحم لـپ  بونج  فرط  ناتـسم  يوج  لـباقم  يروضح  نمچ  رد  دجـسم  نیا  يروضح  نمچ  برغ  لامـش  ونا  درم  یلع  غاـب  قرش 
گرزب و دبنگ  کی  دروخ و  دبنگ  شش  داتفه و  لخادب  ًابونج  ًالامـش  ینالوط  تروص  هب  دجـسم  ترامع  هدومن  لاغـشا  ار  عیـسو  هحاس 

ینیئاپ دروخ  بارحم  دوی و  زکرم  گرزب  بارحم  کی  شقنم و  ياهبارحم  اهرانم و  ياراد  هدش و  هتخاس  اهنامک  اهقاور و  هتشر  کی 
تسا و لگ  هاک  روکذم  ياهدبنگ  مامت  هیقب  هدوب  شوپ  نهآ  یطسو  گرزب  دبنگ  رس  فرص  دراد . گرزب  دروخ و  ياههرانم  هد  هدوب و 

نحـص زا  رتدنلب  رتم  کی  ًابیرقت  روکذـم  دجـسم  تسا . اراد  دیفـس  رمرم  گنـس  شرف  هب  هفوصای  هرـسارت  نآ  لوط  هب  دجـسم  يور  شیپ 
اب گرزب  دـمآ  رد  هزاورد  هس  قرـش  تمـس  هب  دوب . هدـش  دودـحم  یتـشخ  راوید  اـب  روکذـم  دجـسم  نحـص  ًـالبق  هدـش و  هتخاـس  طاـیح 

تفر و نیب  زا  روث 1357  ياتدوک  زا  دعب  هنافـساتم  تشاد . دوجو  دوب  یخیرات  تلاصا  ياراد  هک  هدش  نیئزت  هدش و  يرب  جگ  ياهنامک 
 . تسا هدیدرگ  نتب  ریق و  طایح  نحص  دش  هدیشک  نآ  تخرد  هتب و  لگ و 

دبنگهُن دجسم 

رد  ، ناتسناغفا خلب  ناتـسا )  ) تیالو رد  یخیرات  تسا  یئانب  راهبون )  دبعم  ای  راهب  ون  هدکـشتآ  ناتـساب : نارود  رد   ) هدایپ یجاح  دجـسم  ای 
. تسا هدش  هتخاس  نایناماس  ةرود  رد  يدالیم و  مهن  ةدس  مود  ۀمین  رد  انب  نیا  خلب . رهش  بونج  يرتمولیک  هس 

ای راهبون  هدکشتآ  هب  هدوب و  ییادوب  هاگشیاین  یتشترز و  ةدکـشتآ  نایکمرب  نا  رود  خلب و  هب  بارعا  ۀلمح  زا  لبق  ات  ناتـساب و  نا  رود  رد 
دنامزاب و تیلاعف  زا  ونا ...  یئادوب  نایتشدرز و  دـباعم  یمالـسا ، تموکح  هرود  رد  مالـسا و  دوروزاسپ  تسا . هدوب  فورعم  راهبون  دـبعم 

عماج دجـسم  تروص  هب  یکمرب  لضف  نامز  رد  هک  دوب  يدباعم  زا  یکی  راهبون  دش . بیرخت  مه  يدایز  هدع  دندش و  دجـسم  هب  لیدبتای 
یئاراد هک  ار  راهبون  راثآ  يایاقب  یتح  هتفرگ و  مهس  راکنیا  رد  زین  يرافـصث  یلبوقعی  درک . بسک  ار  دبنگ  ُهن  دجـسم  مان  ًادعب  دمآ و  رد 

یخیرات يانب  نیا  هارمه  خلب  ياهيدابآ  مامت  ناخ  زیگنچ  طسوت  ماجنارس  داتسرف و  هفحت  ناونع  هب  یسابع  ۀفیلخ  يارب   ، دوب نیمزرس  نیا 
هزاورد مان  هب  هک  رهش  یبونج  هناگشش  ياههزاورد  زا  یکی  زج  هب  رضاح  لاح  رد  دش . ناریو  دوب ، رهـش  عماج  دجـسم  نامز  نآ  رد  هک 

. تسا هدنامن  نآ  زا  يرگید  رثا  ، تسا راهبون 

لهجو ملع  رانم 
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ناتـسناغفا تضهن  دـض  رب  گنلی  الم  هب  روهـشم  شروش  رب  يزوریپ  راگدای  هب  رانم  نیا  تسا . ناتـسناغفا  رد  لباک  رهـش  یخیرات  راـثآ  زا 
. تسا هدش  هتخاس 

ياهگنـس زا  بوغرم  لوبقم و  لکـش  هب  توکیرب  دابآ  ون  لباقم  رد  لباک  یهاش  دـمحا  كراپ  رانک  رد  کـچوک  هپت  زارف  رد  راـنم  نیا 
. تسا هدید  بیسآ  اهگنج  رثا  رد  تسا و  هتفای  انب  فیرظ  نیگنر و 

دؤاد دمحم  دیس  داتسا  روشک ، متـسیب  �هدس  رادمان  طاطخ  �هلیـسو  هب  ناتـسناغفا  یخیرات  مهم  ياههبیتک  راثآ و  ناتـسناغفا  لالقتـسا  زا  دعب 
. تسا نامغپ  رفظ  قاط  لهجو و  ملع  راـنم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  یطاـطخ  ینیـسح  ناشیادـمحم  دیـس  وا  گرزب  ردارب  ینیـسحلا و 
لـباک 1347 ، يو رهدــمحم  تـسود  �هـچ  اـب  يدرب  تاـقیلعت  نادــنمرنه ، ناـسیون و  شوـخ  زا  یخرب  رکذ   » باــتک رد  یقوجلــس  يرکف 

داون زا  هتـسکش  قیلعتـسن و  طخ  رد  دؤاددیـس  بانج  دسیونیم « : نینچ  ینیـسحلا  دؤاد  دمحم  دیـس  دروم  رد  �هحفصرد 77   «، يدیشروخ
جنرب هناد  کی  رب  هک  نانچ  دنراد . ییازس  هبت  رهش  یسیون  زیر  رد  دشابیم . فیطل  رنه  فیرـش و  نف  نیا  �هیام  نارگدیتاسا  زا  راگزورر و 

دیـس ياقآ  لاح  يایلع  دزادنایم . تریح  هب  هدننیب  لقع  هک  دنا  هتـشون  ءاضما  خـیرات و  �هعمار  صالخا  فیرـش و  دـمح  ياههروس  کیراب 
نشور ار  نمحرلادبع  ریم  ودیشر  دامع و  غارچ  شیوخ  نانب  رحس  تسد  هب  هک  دنشابیم  رـصاعم  دیتاسا  زا  قیلعتـسن  طخ  رد  دؤاد  دمحم 

يدوجوم راکفا و   ، راثآ  ، یگدـنز دروم  رد  هک  دوب  زین  روشک  �هزاوآ  رپ  ناسانـش  لد  یب  زا  یکی  ینیـسحلا  دؤاد  دـمحم  دیـس  دـنرادیم ».
رگید یکی  تسا . هدرک  يدایز  ياهشهوژپ  لباکـشا  ور  هجاوخ  رد  عقاو  فیرظ  هک  �هلحم ي  رد  لد  یبرداقلادـبعاز  ریم  ترـضح  رازمت 

يونزغ یئانس  مدآ  نب  دودجمدجملاوبا  میکح  ترضح  رازم  گنس  هحول  ینیـسحلا  دؤاد  دمحم  دیـس  روتانـس  یطاطخ  ياهبنارگ  راثآ  زا 
. دشابیم

هاش مارهب  دوعسم و  ياهرانم 

تروص هب  اههتـسدلگ  نیا  دنا . هدـش  عقاو  ناتـسناغفا  ینزغ  رهـش  یقرـش  لامـش  فرط  هب  رتمولیک  کی  دودـح  رد  هک  دنتـسه  ییاههرانم 
تانیئزت ياراد  هدوب  يونزغ  هرود  ياهنامتخاس  زا  دراد . عافترا  اپ  دون  ای  داتـشه  دودـح  رد  هدـش و  هتخاـس  هتخپ  تشخ  زا  یعلـض  تشه 

یفوک طخب  میهاربا  هلودلاریهظ  نب  دوعسمدعسوبا  هلود  لاءالع  مان  تسا  رتکیدزن  رهـش  هب  هک  ياهرانم  زا  تسا . یفوک  هتـشون  يربچگ و 
ناریو ًابیرقتو �30  هدوب  نیئزت  هرانم  یقاب  دشیم و  هدناوخ  يونزغ  دوعـسم  ناطلـس  نب  هاش  مار  هب  مان  تسا  رت  رود  هک  يرگید  رانم  زا  و 

. هدش

رادرس هپت  هزوم 

. تسا یناشوک  هرود  ياهنامتخاس  زا  دراد و  رارق  ینزغ  رهـش  یقرـش  بونج  رد  ًابیرقت  هزوم  نیا  ناتـسناغفا . روشک  رد  تسا  يا  هزوم  مان 
ياپ تسا و  دنچ  يزکرم و  گرزب  ياپ  تسا و  هدزای  هگ ، رود  هک  ات  هدیباوخ  گرزب  همسجم  نوچمه  هتـشاد  دوجو  يدایز  راثآ  نآ  رد 

. تسا هدش  ناریو  هزوم  نیا  زا �70  شیب  هزورما  رگید .

تاره ياههاگ  زامن 

دربشیپ روظنم  هب  داد  لاقتنا  تاره  هب  دنقرمـس  زا  ار  ناسارخ  تختیاپ  هک  رومیت  دنزرف  خرهاش  تاره  نا  يرومیت  رـصع  لاسرد 813 ه ق 
دبنگ زا  تسا  لکـشتم  تاره  ياهیلـصم  دـش . زاغآ  تاره  ياهیلـصم  هب  فورعم  تارامع  ياهانب  فیرظ  ياـهرنه  اـههشیپ و  شناد و 
دوجو مییاو  نریش  یلع  ریما  هاگمارآ  نیسح ، ناطلس  هسردم  رانم  راهچ  داشرهوگ ، عماج  دجسم  رانم  داشرهوگ ، هسردم  رانم   ، داشرهوگ
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. تسا هدید  بیسآ  يوج  عاضوا  هلاس و  نیدنچ  ياهگنج  رثا  رد  هک  تسا 

خلب یناتساب  راثآ 

خلب یناتساب  راثآ 

یللملا نیب  حطـس  رد  مادک  ره  هک  دنـشاب . یم  یـشاپورف  لاح  رد  نآ  رثکا  هنافـساتم  هک  تسا  دوجوم  یخیرات  رثا  دودح 58  رد  خـلب  رد 
. دنشاب یم  یصاخ  ترهش  ياراد 

 ( هدایپ جح  دبنگ (  هندجسم 

حتف زا  دعب  ادوبن و  ای  ادوب  دبعم  تسخن  رد  دراد  تعیقوم  خـلب  یلاوسلو  طوبرم  يزار ))  هد  هیرق ((  رد  هک  هدایپ  جـح  ای  دـبنگ  هن  دجـسم 
. دیدرگ لدبم  ناناملسم  دجسم  هب  دبعم  نیا  برع  نیحتاف  يوس  زا  مالسا 

دودحم تشذگ  اب  دناوتب  یعیبط  تافآ  نکمم  هدوب و  رطخ  رد  تیاهن  فقس  اهنوتـس و  یگداتـسیا  ظاحل  زا  دجـسم  نیا  ینونک  تیعـضو 
 . دنک بیرخت  ار  دجسم  نیا  ًالک  نامز 

مدرم نید  ناسارخ  رد  مالـسا  هکنیا  زا  دعب  دوب و  اهیکمرب  نادـناخ  طوبرم  تسخن  هک  دـشابیم  هقطنم  حطـس  رد  مالـسا  دجـسم  نیلوا  نیا 
. دش لوبق 

 . تسا هدنامیقاب  نا  هتسکش  هتخیر و  ياهنوتس  اهنت  هتفر و  نیب  زا  الماک  دجسم  نیا  ياهدبنگ 

خلب راهبونءهدکشتآ 

هتشاد رارق  خلب  ياهراوید  يرتم   400 رد هک  دنوریم  رامشب  خلب  رد  هدبا  تشه  هاجنپ و  هلمجزا  هدبا  ود  همارا  گنساون  راهبون و  ءهدکشتآ 
 . دنا هدش  لیدبت  كاخ  هدوت  هب  هتفر و  نیب  زا  هدبا  ود  نیا  ياهتمسق  مامت  العف  و 

انب يدالیم  لوا  نرق  رد  اهیناشوک  هاشداپ  اهـشنک ، نامز  رد  هک  دوب  اهییادوب  تدابع  لحم  نایتشدرز و  ياه  هدکـشتا  لـحم  ود  نیا  اـقیقد 
. دوب هتفای 

هکلب تسا  رادروخرب  بوخ  ترهـش  زا  ام  ینونک  نیمزرـس  رد  اهنت  هن  هدیدرگ  دای  دایز  نآ  زا  یـسودرف  همان  هاش  رد  هک  اراهبون  ای  راهبون 
. دنتسه انشآ  اه  هدکشتآ  نیا  مان  اب  مدرم  زین  لاپن  دنه و  نیچ ، ناریا ، نوچ  ياهروشک  رد 

لیدبت یتعارز  نیمز  هب  ارنآ  دایز  ياهتمسق  مدرم  هدنامن ، یقاب  يزیچ  نآ  زا  تسا و  ندش  بیرخ  تلاح  رد  زور  ره  خلب  راهبون  هدکـشتآ 
. دناهدرک تقرس  ار  نآ  ياهتشخ  یتح  دنا و  هدرک 

خلب راصحالاب 

 . دراد تعیقوم  خلب  یقرش  لامشرد  هک  دوریم  باسحب  لامش  یخیرات  ياه  هتشاد  زا  يرگید  لحم  خلب  راصح  الاب 
انب ار  راصح  نیا  خـلبرد  دالیمزا  شیپ  موس  نرقرد  ینودقمردنکـسا  تیاور  کی  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  راـصحا  نیا  يدنمـشزرا  درومرد 

 . دندیمانیم ناودنه  هعلق  ار  هعلق  نیا  مدرمزا  یهورگو  داهن 
کی هب  هعلق  نیا  الاح  یلو  تشاد ،  زازتها  اوه  رد  دالبلا  ما  ياه  مچرپ  نآ  دنلب  ياه  جرب  زارف  زا  نامز  کی  هک  دوب  لحم  خـلب  راصح  الاب 

 . تسا هدوب  راصح  الاب  تقو  کی  ینکیمنرکف  چیه  هک  هدش  لدبم  یکاخ  هپت 
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اما هشقن ،  لکـش  هب  نیمز  هرمن  اهدص  هدز و  هناخ  هنارـس  دوخ  رامعا  هب  تسد  خلب  راصحالاب  فارطا  رد  مدرم  زورما  هک  تساجنیا  بلاج 
 . تسا هدش  هداد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ینوناق  ریغ  تروصب 

نایداز نابنجرانم 

 . دراد تعیقوم  خلب  قرش  يرتمولیک  لهچرد  هک  دوشیمدادملق  ناتسناغفا  رد  رانم  نیرت  یمیدق  نایداز  نابنجرانم 
ومآ يایرد  يوس  هب  بش  فرط  زا  هک  اه ي  ناوراک  ییامنهار  تظافحرطاخ و  هب  یلع  نب  دـمحم  طسوت  اـه  یقوجلـس  ناـمزردرانم  نیا 

 . دشیم هتخورفا  شتآ  ای  لعشم  رانم  نیا  يالاب  رد  بش  فرط  زا  ودوب  هدش  انب  دندوب  تکرح  رد 
انیقی دریگن  تروصرانم  نیا  ینییاپ  ياه  تمسق  يور  يدج  هجوت  رگا  هدش و  بیرخت  الک  رانم  نیا  ییالاب  ياه  تمـسق  رـضاح  لاح  رد 

 . تفر دهاوخ  نیب  زا  یگداس  يدوزب و  زین  رانم  رگید  تاحاس  هک 
. دندرکیم هدافتسا  يدمحم  ناذا  يادص  ندش  دنلب  رطاخب  رانم  نیا  ییالاب  تمسق  زا  ناناملسم  خلب  رد  مالسا  تاحوتف  زاغآ  رد 

اسراپ هجاوخ  دجسم 

 . تسا هدش  انب  يرمق  لاسرد 865  هتشادرارق و  خلبرهش  طسو  رد  اسراپ  هجاوخ  دجسم 
ار دجـسم  نیا  راک  يور  يراک  یـشاک  ياه  تمـسق  نیرتشیب  مدرم  هدـش و  بیرخت  دجـسم  نیا  راک  يور  تانییزت  زا  دـصرد  هاجنپ  العف 

 . دنا هدومن  تقرس 
رگید طاقن  يدوزب  دریگن  تروص  دجـسم  نیا  هدـنام  یقاـب  صـصح  میمرت  هصحرد  يروف  هجوت  تموکح  تاـماقم  يوسزا  هکیتروصرد 

 . دوریم نایم  زا  زین  دجسم  نیا 
بیرخت هظحالم  لباق  روطب  ددرگیم  هچقاط  هرجح و  نیدنچ  لماش  هک  دجسم  هزاورد  رس  اب  هارمه  دجسم  هطوحم  ياه  هتـشاد  الاح  نیمه 

 . تسا هدش 
هدوـمن و داـجیا  هزرل  نآ  يارب  يرتوـم  نیگنـس  طـیاسو  رورم  روـبع و  هـک  دراد  دوـجو  گرزب  ياـه  ینیمزریز  دجـسم  نـیا  بادـهت  رد 

هداج نیا  يور  رتوم  اه  هد  هنازور  هتشذگ و  كرـس  دجـسم  نیا  رانک  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هتخاس  هجاوم  یمتحرطخ  هب  ار  دجـسم  نامتخاس 
. دراد دمآ  تفر و 

ناخ یلق  ناحبس  هسردم 

. دراد رارق  نآ  يرتمدص  رد  ینعی  اسراپ  دجسم  یکیدزن  رد  ناخ  یلق  ناحبس  هسردم 
هرود طوبرم  هتفر  راکب  هدـبا  نیا  رد  هک  يرامعم  دـیدرگ . رامعا  دوب  ناخی  لق  ناحبـس  خـلب  مکاح  هک  ینامز  مهدـجه  نرق  رد  هدـبا  نیا 

. تسا هدنام  یقاب  تباث  اه  هرجح  نیا  زا  كدنا  زورما  هک  یلاحرد  هدوب ؛ هرجح  هاجنپ  دصکی و  ياراد  لیاوا  رد  هدوب و  يرومیت 
. دوب رادروخرب  هقطنم  رد  دنلب  ترهش  زا  دیدیم و  ینید  شزومآ  بلاط  رازه  کی  دودح  هنالاس  ناخ  یلق  ناحبس  هسردم  ءانب  عورش  رد 

اجنیا نامز  کی  هک  دوشیمن  هداد  صیخـشت  هنوگ  نیمه  تسا  اج  کـی  لـگ  كاـخ و  اـب  ـالک  تسین و  شیب  هبورخم  زج  هدـبا  نیا  ـالعف 
. دشاب هدوب  ترامعا 

اشاکا هجاوخ  ترایز 

 . تسا هداد  ششوپ  گرب  زا  رپ  ناتخرد  ار  نآ  فارطا  هدش و  عقاو  خلب  یلاوسلو  قرش  يرتمولیک  رد 2  هکتس  ای  ترایز  اشاکا  هجاوخ 

ناتسناغفا یناتساب  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


دـننکیم و يرپس  ناتخرد  نیا  ياهیاس  ریز  ار  ناتـسبات  یتصخر  ياهزور  دـنراد  رارق  تراـیز  نیا  یکیدزن  رد  هک  ياـه  هداوناـخ  ًـالومعم 
. تساهدشلیدبتاههداوناخیریتتعاسو ینارذگشوخ  لحم  ياج و  هلیم  هب  ترایز  نیا  رتشیب  زورما 

. دنناوخیم یجابابمامادجسم ))  ارمانهکدوبهدنامثاریمهباههتشذگزادجسمترایزنیارانکرد (( 
. تخیر ورف  مه  زا  نآ  یقاحلا  يانب  دبنگ و  ود  دید و  همدص  دایز  داتفا  قافتا  خلب  رد  لاسرد 1352  هک  ياه  هلزلز  رثا  زا  اشاکا  ترایز 

. دندناوخ تادبآ  نیا  یناریو  بیرخت و  رصقم  ار  تموکح  خلب  مدرم  دصرد  دون  تسین و  یقابی  زیچ  چیهاه  هتشاد  نآ  زا  زورما 
نیا هب  تبسن  ار  هجوت  نیرتمک  زین  ناتسناغفا  رد  نیـشیپ  ياهتلود  هتبلا  تسین ، ون  فرح  مادک  خلب  یخیرات  تادبآ  تمـسق  رد  یهجوت  یب 

. دنتشادن تادبآ 
ءهضور هک  دنهد  رارق  میمرت  دروم  امـسق ً  لاس 1385  رد  ار  نآ  جـنپ  طقف  تسا  رتسجار  تبث و  تموکح  دزن  هک  يا  هدـبآ  لهچ  عمج  زا 

 . تشاد رارق  يراک  میمرت  نیا  لماش  لپ  هتخت  دجسم  ونا  رایع  جرب  ، هناخراقن قاور  ، اشاک هجاوخ  ترایز  ههجو ، هللا  مرک  یلع  ترضح 
هدبآ جنپ  میمرت  رد  خلب  گنهرف  تاعالطا و  تسایر  اما  دنکیم ؛ ار  رلاد  اهنویلم  باجیا  خلب  رد  یخیرات  نامتخاس  لهچ  میمرت  هکیلاح  رد 

 . دشاب هرادا  نیا  يدنمزاین  يوگخساپ  دناوتیمن   ً اعطق لوپ  نیا  هک  دیناسر  فرصم  هب  یناغفا  نویلمشش  طقف 
نامتخاس هاگچیه  دوش  هتفرگ  رظن  رد  یخیرات  تادـبآ  میمرت  يارب  ۀـظحالم  لباق  صیـصخت  تلود  هنالاس  یفاشک  ناهج  دوب  رد  هاگ  ره 

 . دنوش یمن  ناریو  نینچ  نیا  یخیرات  ياه 
یناتـساب راـثآ  ظـفح  میمرت و  یلک  نمـضتم  تارییغت  نیا  دوشن و  دراو  تارییغت  تلود  یگنهرف  تسایـس  رد  هک  یناـمز  زا  تلاـح  نیا  اـب 

لحم کی  رد  ار  هدبآ  لهچ  ظفح  تیلووسم  دـناوتب  یلام  تاناکما  دوبن  رد  یلحم  یگنهرف  تسایر  کی  هک  تسین  نکمم  دـشابن  روشک 
. دریگب صخشم 

لباک یخیرات  نکاما 

هاشرباب غاب 

تـشاد غاب  نیا  هبرباب  هک  ياهقالع  هبرظن  هدومن و  ثادـحا  دوخ  تایح  ناـمز  رد  لـباک  رگید  ياـه  غاـب  يولهپ  رد  هاـش  رباـب  ار  غاـب  نیا 
فرط زا  ًادعب  غاب  نیا  دننک . نفد   ، دنیامن رامعا  یترامع  دبنگ و  شدقرم  يالاب  هک  نیا  نودب  غاب  نیمه  رد  ار  يو  دسج  ات  دومن  تیـصو 

نیرمرم دجـسم  کی  دـیناسر و  فرـصم  هب  نآ  میمرت  رد  ار  يدایز  لوپ  ناـهج  هاـش  ًاـصوصخم  هدـیدرگ و  تمرم  میمرت و  رباـب  ءهدـالوا 
دمـسق و یلاع  رایـسب  رـصق  کیرباب  غاب  قرـش  بونج  هشوگ  رد  تسا . هحاس  نآ  رد  ناخ  نمحرلادـبع  ریما  راگدای  هکلمرـصق  تخاـس . 

ياـهقاتا مود  لزنم  رد  هناـخ و  لـیوحت  دادـعت  هک  یلوا  لزنم  رد  بونج  فرط  رد  هک  دـشابیم  يروط  نآ  ناـمتخاس   . دراد تیعقوم  هلزنم 
ییاهقاتا لوا  لزنم  رد  زین  نآ  لامـش  فرطب  هدوب  اهنیـشنهاش  نان و  قاتا  نمیـشن ، ياهنولاص  نآ  برغ  فرطب  هناخزپشآ ، ماـمح ، باوخ ،

شیپ رد  هدش و  هتخاس  دـشابیم  ینوریب  ینوردـنا و  اهقاتا  دادـعت  کی  نآ  مود  لزنم  رد  اه و  هناخ  لیوحت  نیمدختـسم و  شاب  دوب و  يارب 
ات هدوب  دودسم  هاتوک  راوید  کی  اب  روکذمرـصق  قرـش  فرط  دشابیم .  هدیـشوپرس  هدنرب  کی  ياراد  هدـشرکذ  فرط  ياهقاتا  مامت  يور 

طابترا گرزب  زیل  هد  کی  هب  روکذـم  هزاورد  دراد ، رارق  برغ  لامـش  ءهشوگ  رد  هک  رـصق  يدورو  ءهزاورد  دوش . هدـید  غاب  هرظنم  مامت 
يارب مه  نآ  هک  هدوب  یقاتا  ود  زین  روکذـم  زیلهد  يالاب  دنـشابیم . نیظفاـحم  گرزب  قاـتا  کـی  روکذـم  ءهزاورد  یک  يدزن  رد  هتـشاد و 
فرط رد  دراد . تیعقوم  گرزب  رایـسب  يزاب  بآ  ضوح  کی  نآ  یطـس  ءهصح و  رد  غاـب  قرـش  فرطرد  دـشاب .  هدوب  دـیاش  نیظفاـحم 

هدش هداهنانب  دیفس  يرمرم  گنس  یلاعدجسم  هربقم ، برغ  فرطب  دراد .  رارق  مگیب  هیقر  ءهربقم  هاش و  رباب  ءهربقم  روکذم  ضوح  بونج 
ًابیرقت روکذم  تناروتسر  لامش  تمس  رد  دشاب . یم  تنار  وتـسر  نامه  دجـسم  برغ  فرط  يرتم  تسیب  ًابیرقت  ءهلـصافب  نانچمه  تسا .
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رایـسب یـشارت  گنـس  رنه  دجـسم  نامتخاسرد  دشابیم .  هدـش  هتخاس  ًادـیدج  هک  رگید  يزاب  بآ  ضوح  کی  نآ  يرتم  تسیب  ءهلـصافب 
گنس زا  ًالماک  روکذمدجسم  تسا .  هتفر  راکب  یلاع  رایسب  يرامعم  رنه  رـصق  نامتخاس  یـشاقن و  رنه  تناروتـسر  رد  هتفر و  راکب  یلاع 
گنس تنمس ،  ، هنوچ گیر ،  ، هتخپ  ، تشخ داوم  زا  تناروتـسر  هدش . هتخاس  رداگ  نهآ  هنوچ و  ، گیر ، تنمـس ، هتخپ تشخ  ، دیفـس رمرم 

هدرب راکب  نهآ  بوچ و  ، لگ ، هنوچ ، گیر ، گنـس ، ماخ تشخ  هتخپ ، تشخ  داوم  رـصق  رد  تسا .  هدـیدرگ  راـمعا  نهآ  بوچ و  كزگ ،
ارثـکا نوچ  بارخ  رایـسب  تلاـح  هب  رـصق  ناـمتخاس  یلو  تسا  بوخ  ًـالعف  یمومع  تروصب  تناروتـسر  دجـسم و   ، غاـبرد تسا .  هدـش 

. دورب نیب  زا  يدوز  هب  نکمم  دوشن  هجوت  رگا  تسا  هتفر  نیب  زا  نآ  ياهقاتا 
رد تشذـگرد و  غاب )  مار  انمج (  راتک  دـنه  ناشفا  رز  غاب  راـهچ  رد  يرمق  يرجه  لاس 927  لوالا  يدامج  هام  هبنشود 5  خیرات  هب  رباب 

نیمه بجر  رد  نوچ  دوب . نوفدم  غاب  نامه  رد  دوب  هاشداپ  دنه  رد  نویامه  هک  ق  ه ـ ( 947  ) لاس ات  رباب  دسج  دیدرگ .  نوفدم  اج  نامه 
وا ندب  يایاقب  مگیب ) ندبلگ  یلوقب  رباب (  نز  ییازفسوی  هک  رابک  یب  یب  دش  هدنهانپ  ناریا  هب  دروخ و  تسکش  هاش  ریـش  زا  نویامه  لاس 
ناه هاشنهـش  هطلـس  رخاوا  ات  رباب  رـصع  زا  لباک  تخاس . نوفدـم  دراد  ترهـش  وا  مانب  هک  غاب  يایلع  تمـسق  رد  داد و  لاقتنا  لـباک  هب  ار 
ارنآ لزانم  اه و  غاب  نیخروم  نیا  دراد .  ییازـس  هب  ترهـش  هرود  نیا  نیخروم  نیب  رد  دوخ  ءابیز  ياه  غاب  رظنم و  تعادب  ثیح  زا  لوغم 

تانارمع تادبا و  داجیا  رد  دنه ) یناگروگ  یلوغم (  ناهاش  تسا . هتخادرپ  نآ  فصو  هب  زین  دوخ  كزت  رد  رباب  دوخ  دـنا . هدوتـس  اهراب 
دوخ نوچ  ناتـسناغفا  رد  یلو  دنا  هدنام  راگدایب  دوخ  زا  دنه  رد  ار  يدایز  ياهراک  هاش  ود  دنراد  ناوارف  ترهـش  دـنه  رد  ابیز  گنـشق و 
هنیز لهچ  رباب و  غاب  دجسم  لثم  یئزج  راثآ  ناتسناغفا  رد  نآ  ربانب  دندرکیم  رفس  یهاگ  تاحفـص  نیا  هب  دنتـشادن و  تنوکـس  نارایرهش 
دنه یناگروگ  ناهاش  دوشیم  هتفگ  دـنا . هتفر  نیب  زا  ًالماک  هدوب  دوجوم  مه  يرگید  ياهیدابآ  رگا  دـیاین و  رظن  هب  اهنآ  زا  يزیچ  راهدـنق 

 . دنتشادن ییانشآ  يزاس  غاب  هب  دنه  مدرم  نآزا  بق  هچ  دنا  هداد  جاور  دنه  رد  يزاس  غاب  لباک  ياهغاب  زا  دیلقت  هب 
يراج نآ  رد  بآ  رپ  يدور  هک  اه  هپت  نیب  رد  روصحم  زبس  رس  یتشد  دوشیم . رهش  نیا  یعیبط  طیحم  هتفیـش  لباک  هب  دورو  درجم  هب  رباب 

هب دور  نیا  زا  يا  هدمع  هخاش  دبای . یم  دنقرمس  يا  هناسفا  ياه  غاب  ریظن   ، ییاهغاب هلسلس  داجیا  بسانم  ار  نآ  شوخ  ياوه  بآ و  تسا .
. دوشیمه دنادرگرب  دهدیم  لباک  یلامش  شخب  رد  اهنآ  نتخاس  هب  نامرف  هک  يا  هتـسباو  ياهغاب  هلـسلس  یتنطلـس و  غاب  يرای  بآ  روظنم 

هدنارنخس اهنامتخاس  زا  رت  هدرتسگ  رایسب  يا  هویم  تاغاب  زا  دنا  هدرک  رادید  لباک  زا  هتـشذگ  نرق  لیاوا  ات  هک  ینارفاسم  ناراگن و  عیاقو 
، وا هون  دیدزاب  دروم  شگرم  زا  سپ  لاس  تفه  داتفه و  غاب  جنپ  لقا  دح  تسا . راوشد  دنا  هدوب  رباب  رثا  کی  مادک  هک  نیا  صیخـشت  دنا .

فقوت زا  دوخ  تارطاـخ  رد  دـنک و  یم  رادـید  لـباک  زا  لاس 1607  رد  راب  کـی  لوغم ، روطارپما  ریگناـهج ، دـنریگ . یم  رارق  ریگناـهج 
. دنکیم دای  ارآ  رهش  غاب  رد  یتنطلس  هاگودرا 

رادـید رگید  غابراهچ  زا  زور  نامه  رد  دـنکیم . هتوتیب  تسا  هدرک  انب  غاب  طـسو  رد  شیاـه  هلاـخ  زا  یکی  هک  ماـن  نیمه  هب  یکـشوک  رد 
گرزب ردام  طسوت  هدـش  هتخاس  يرگید  غاب  غاب و  هترا  (، رباب رـسمه   ) وا يردـپ  گرزب  رداـم  رما  هب  هدـش  هتخاـس  غاـب ،  باـتهم  دـنکیم .

هدرک افیا  اهغاب  داجیا  رد  یمهم  شقن  مینیبیم ، هک  نانچ  هاشرباب .) غاب   ) لـباک غاـب  نیرتگرزب  غاـبراهچ ، ماجنارـس  و  رباـب ) رتخد   ) شدوخ
تیمها بسن  لصا و  يارب  هک  يرومیت ، رـصع  ناگبخن  تئیه  دزن  دـنا . هتـشاد  قیقد  تراظن  اهنآ  يارجا  رب  مه  هدوب و  اهنآ  یناب  مه  دـنا .

رد يا  هدننک  نییعت  شقن   ، رومیت زیگنچ و  رابت  ود  ره  هب  قلعتم  ینعی  فعاضم ، تلاصا  زا  رادروخرب  ياه  تخ  دهاش  دندوب . لیاق  رایـسب 
هب شرفـس  یط  رد  وا  تسا . فعاضم  تلاصا  زا  رادروخرب  ياه  تخ  دـهاش  نیا  زا  یکی  زین  رباب  رـسمه  دـنا . هدومن  افیا  اهرنه  ییافوکش 

کی ار  ناسارخ  اراخب و  خـلب ، تاره ، مهدزناپ  هدـس  رد  يرامعم  بدا و   ، اهنییآ  ، اهرنه ییافوکـش  ناخروم  دوش . یم  انـشآ  يو  اب  تاره 
. تساپورا سناسنر  اب  نامز  مه  ًاقافتا  هک  دنناد  یم  سناسنر 

تسافو غاب  دوریم ،  نخـس  نآ  زا  رتشیب  وا  باتک  رد  هک  یلوا  دندش . هتخاس  لباک  نوریب  ًادعب  هک  دنا  هدش  رکذ  همان  رباب  رد  رگید  غاب  ود 
هدنراگن عالطا  دح  رد  لاح  ره  هب  تفر و  نایم  زا  يدوز  هب  غاب  نیا  تسا .. هدش  هتخاس  دابآ  لالج  کیدزن  دور  خرس  دور  هب  فرشم  هک 
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هکورتم غاب  کی  المین  رد  فیلاتـسا ، کیدزن  ربارب  رد  تسا . هدـشن  یبرغ  ناحایـس  ای  ناراگن  عیاقو  زا  کی  چـیه  راـثآ  رد  نآ ، زا  يرکذ 
. دنراد ناشن  یتافیرشت  غاب  کی  يایاقب  نآ  نهک  ياهرانچ  ياه  فیدر  هک  دراد ، دوجو  رباب  هب  بوسنم 

ناخ نمحرلادبع  ریما  هربقم  يارس  ناتسوب 

هدیدرگ رامعا  يراهدـنک  نارامعم  هطـساوب  لاسرد 1822 م  هک  هدوب  ناخ  نمحرلادـبع  ریما  هرود  ياـهنامتخاس  هلمج  زا  يارـس  ناتـسوب 
هتفریذـپ و روضحب  اجنیمه  رد  ار  نانامهم  ریما  دوب . بحاص  ریما  یـصخش  صاـخ و  ناـنامهم  ییاریذـپ  رقم  شوپ و  پوچ  لوا  رد  تسا .

بیبحریما شرسپ  دیامنیم  توف  ناخ  نمحرلادبع  ریما  هک  یتقو  ببـس  نیمه  زا  هتـشاد و  صاخ  هقالع  ترامع  نیا  هب  وا  دومنیم . تاقالم 
. دومن نفد  دوب  شهاوخلد  هک  ترامع  نیا  رد  ار  شردپ  دسج  هللا 

لباک یخیرات  نکاما 

بونج و لامـش و  قرـش و  یتراجت  هار  راهچ  رب  نوچ  هدـید و  رایـسب  ار  راگزور  ثداوح  هک  تسا  نهک  رایـسب  یخیرات و  يرهـش  لباک 
رد هتشاد و  يرس  مه  نایماب  خلب و  ياهرهش  نیرت  یمیدق  اب  تمدق  ثیح  زا  لباک  تسا . دایز  یلیخ  نآ  یتراجت  تیمها   ، هدش عقاو  برغ 

تسا فورعم  میدق  یلیخ  ياهنامز  رد  لباک  یناگرزاب  ترهـش  تراجت و  هدش . لامعتـسا  لباک  يارب  اه » بسیک   » مان  ، ادو گیر  باتک 
. تسا لـصو  نآ  هب  فرط  رهز  اـی  تراـجت  ياـههار  هتـشاد و  ار  دوخ  یتراـجت  مهم  تیعقوم  زین  ردنکـسا  تـالمح  ياـنثا  رد  هچ  ناـنچ  ،

. هدش دای  « هتاپسوتروا  » و هروباق »  » مان هب  نآ  زا  سویملطب  يایفارغجرد  ردنکسا و  دهع  ناخروم  راثآرد 

هاشرومیت هربقم 

هاشدمحا لوا  رسپ  هاشرومیت  هربقم  یلاها  خیرات و  تیاور  هب  دراد . تیعقوم  لباک  يایر  دبونج  ، یناردش ياعهسیل  برغ  فرطب  هربقم  نیا 
یب هرس  یلادبا  روهشم  هفیاط  رسا  بابکر  يزه  دالوا  ناخ  هللادسا  دشاب .  یم  ناخ  هللادسا  دافحا  زا  ناخ  تلود  دلو  ناخ  نامز  هدا  وناب  اب 
مه زا  دنا  نیمه  ات  يو  تنطلـس  لاس  هد  تدم  رد  ودرکا  نبرتگرزب  اباب  هاش  دمحا  هربقم  زا  ار  هاش  رومیت  هربقم  هاش  نامز  تسیرا .  هدنکن 
راک اما  هتشگن ، مولعم  لاح  ات  نآ  فراصم  هجو  یسدنهم و  يرامعم و  یتسرپ و  رس  مسارم  ماجنا  زاغآ و  دنس  هچ  رگ  دیسر . رسب  هدوجو 

 . تسا هتفرگ  ربرد  ار  اهلاس  ریمعت 

ینارد هشیاع  هسیل 

ود دروخ  ياهقاطا  دبنگ  رود  ارود  هک  دشاب  یم  هاش  رومیت  هربقم  گرزب  عیفر و  دبنگ  لباک  يایرد  بونج  ینارد و  هشیاع  هسیل  برغ  رد 
لـصا هصح  هتفای ، لامکا  يراهدنق  ناداتـسا  هعیرذ  ییاراخب  يا  هانب  ساسا  رب  هنوچ  هتخپ و  تشخ  زا  دبنگ  ریمعت  يانب  دراد . دوجو  هلزنم 

، تسا هدـش  عـقاو  یناـتحت  هصح  رد  دـبنگ  ریمعت  زا  دـعب  هک  هاـش  روـمیت  فیرـش  دـسج  رفح و  نیمز  حطـس  زا  رتـقیمع  لوا  رد  ار  دـقرم 
هاگمارآ فارطا  هیلعف  هطوحم  هک  نیا  دنتخاس و  امنربق  اباب  هاشدمحا  هاگمارآ  دـننام  دـبنگ  نورد  ناینا  قوف  نحـص  رد  ًادـعب  دنتـشاذگ و 

هچنآ تسا و  ققحم  دوب  هاش  غاب  هب  موسوم  لباک و  يایرد  هدودحم  برغ  لامـش و  فرط  ود  زا  هاشرومیت و  ماعراب  زور  هاگنمیـشن  هصح 
لیاس نادقف و  اب  گرزب و  یلیخ  ترامع  دوخ  تسا و  دبنگ  تبـسانم  تبـسن  هبـضحم  دوشیم  هدهاشم  نیمز  قمع  تمـسق  رد  دقرم  لصا 
نیمه لباک  رهـش  رد  هاش  نامز  ترـضح  یلعا  تنطلـس  هیلع  گرزب  روهـشم  تارامع  زا  اـما  هدوب ، راوشد  تیاـهن  تقو  نآ  رد  یتاریمعت 

 . دادرارق لباک  یخیرات  يابیز  رهـش  رد  لبق  لاس  دص  ود  ریمعت  زرط  لوبمـس  ناوتیم  ار  انب  نیا  طقف  هک  هدـنام  راگدایب  هاشرومیت  هاگمارآ 
 . تفرگ تروص  يراک  كاپ  یتامدقم و  میمرت  کی  فرص  لاسرد 1365  هتفرگ :  تروص  هک  یتامیمرت 
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يروضح نمچ  نادرم و  یلع  غاب  نیب  هاگدیع  فیرش  دجسم 

یگنـس هبیتک  دجـسم  راوید  رد  دیدرگ . متخ  ق  لاسرد 1315 ه ـ نآ  ریمعت  راک  هدـش و  هداـهن  اـنب  ق  لاس 1311 ه ـ رد  هاگ  دیع  دجـسم 
یم رازگرب  زین  یمسر  ياه  هگرج  تاعامتجا و  نامز  نیا  دازا  ریغ  دجـسم  نیا  رد  تسا .  جرد  تایـصوصخ  مامت  نآ  رد  هک  دراد  دوجو 

هلصیف یموق و  ياه  هگرج  رگید  و  دش . نالعا  دجسم  نیمه  یگنس  ربنم  زا  ناتسناغفا  لالقتـسا  دادرتسا  تهج  سیلگنا  اب  گنج  ًالثم  دش 
يروضح نمچ  رد  دجـسم  نیا  يروضح  نمچ  برغ  لامـش  نادرم و  یلعغ  اب  قرـش  تفرگ . یم  تروص  دجـسم  نیمه  رد  یمومع  ياه 

نا بونج  لامـش  ینالوط  تروصب  دجـسم  ترامع  هدومن  لاغـشا  ار  عیـسو  هحاس  ناخ  دومحم  لـپ  بونج  فرط  نا  تسم  يوج  لـباقم 
شقنم و ياهبارحم  اهرانم و  ياراد  هدش و  هتخاس  اهنامک  اهقاور و  هلـسلس  کی  گرزب و  دـبنگ  کی  دروخ و  دـبنگ  شـش  وداتفه  لخاد 

نهآ یطسو  گرزب  دبنگ  رس  فرص  دراد . گرزب  دروخ و  ياه  هرانم  هد  هدوب و  ینیئاپ  دروخ  بارحم  دوی و  زکرم  گرزب  بارحم  کی 
دیفس رمرم  گنس  شرف  هب  هفوص  ای  هرسارت  نآ  لوط  هب  دجـسم  يور  شیپ  دشاب و  یم  لگ  هاک  روکذم  ياهدبنگ  مامت  یقابتم  هدوب  شوپ 

دودحم یتشخ  راوید  اب  روکذم  دجسم  هحاس  ًالبق  هدش و  هتخاس  یلیوح  نحـص  زا  رت  دنلب  رتم  کی  ًابیرقت  روکذم  دجـسم  دشاب . یم  اراد 
دوجو دوب  یخیرات  تلاصا  ياراد  هک  هدـش  نیئزت  هدـش و  يربجگ  ياه  نامک  اـب  گرزب  دـمآ  رد  هزاورد  هس  قرـش  تمـس  هب  دوب . هدـش 

هدیدرگ تیرکناک  ریق و  یلیوح  نحـص  دش  هدیـشک  نآ  تخرد  هتب و  لگ و  تفر و  نیب  زا  روث 1357  ياتدوک  زا  دعب  هنافـساتم  تشاد .
 . تسا

یناتساب ياه  هبیتک 

لتوک خرس  هبیتک 

اب نادنمشناد  نآ ، نابز  ندوب  انشآان  لیلد  هب  دیدرگ ، فشک  لتوک » خرس  يهبیتک  هب «  فورعم  يهتـشون  گنـس  لاس 1957م  رد  هکینیح 
زا رگید  نابز  کی  یقرـش ، یناریا  ياه  نابز  رانک  رد  زین  نابز  نیا  هک  دوب  نآ  هراشا  نیا  يانعم  دندرب . یم  مان  نآ  زا  رگید » نابز   » ریمض

ياه نابز  نایم  رد  یـسانش - نابز  رظن  زا  مه  یئایفارغج و  رظن  زا  مه  ار -  ناـبز  نیا  تیعقوم  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . هداوناـخ  ناـمه 
دندرک . نییعت  رگید  يوس  زا  یمزراوخ  یتراپ و  يدغس ، ياه  نابز  و  فرط ، کی  زا  یناجنوم ) وغدی و  نوچ   ) يریماپ وتشپ و 

ياه لاس  ات  اهلاس و  نآ  رد  اریز  دوب ؛ دهاوخ  گرزب  ظاحل  ره  زا  ینابز  هدنیامن ي  هبیتک  نیا  هک  دـندرک  یمن  روصت  زگره  نامز  نآ  رد 
هنایم یسراف  ای  یناساس  يولهپ  مانب  یبرغ  يهنایم  یناریا  نابز  هب  يرد » یـسراف   » نابز هنیـشیپ ي  هک  دوب  نآ  بلاغ  رواب  متـسیب ، نرق  رخآ 

ار لتوک  خرس  هبیتک ي  نابز  دیابن  الوا ً  الإ  تسا و  هدشن  يدج  هجوت  عفقم  نبا  نانخس  هب  نونکا  نیمه  ات  یئوگ  ددنویپ . یم  کیسراپ ) )
. دندنام یم  لفاغ  يرد » یسراف   » نابز یلصا ) هشیر ي  عقاو  رد   ) مود هشیر ي  زا  تسیاب  یمن  ًایناث  دندناوخ ؛ یم  انشآان 

دصکی هب  ار  اهنآ  دادعت  هک  تسا ، هدمآ  تسدب  يرتخاب  داهن  مان  نابز  هب  يدایز  دانسا  ریخا ، لاس  هاجنپ  یط  لتوک ، خرس  يهبیتک  زا  سپ 
يواح یسانش  نابز  شزرارب  هوالع  نانیا  اریز ، تسا . گنلواکی  کطابر و  ياه  هبیتک  نانآ  نیرتمهم  اما  دنا ، هدومن  نیمخت  هچراپ  یس  و 

. دنتسه زین  یخیرات  مهم  تاکن 

کطابر هبیتک 

. دیدرگ فشک  کبیا - يرمخلپ و  هار  طسو  رد  لتوک ، خرس  برغ  رد  عقاو  کطابر -  مانب  یعضوم  زا  لاس 1993م  رد  کطابر  يهبیتک 
یم اکشینک  زا  فراعتم  ياه  فیصوت  زا  دعب  هبیتک  نیا  رد  تسا . 127م )  ) اکشینک یهاشداپ  لاس  نیتسخن  ياه  دادیور  رگنایب  هبیتک  نیا 
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يهرود زاغآ  زا  ربخ  هکنیا  نمض  هلمج  نیا  درک ». رداص  ینیرآ ) « ) وایرآ  » نابز هب  سپس  ینانوی ، نابز  هب  ار  نامرف  نیا  اکـشینک  : » دسیون
سانش نابز  نادنمشناد  زا  یـضعب  يرآ .» ای  وایرآ  : » دهد یم  رکذت  زین  ار  یلم  نابز  مان  دهد ، یم  ینانوی  نابز  ياجب  یلم  نابز  ینیزگاج 

انعم نآرب  هوالع  رکذت  نیا  هدنب  رظن  هب  اما  دنناد ؛ یم  یناریا  دنه و  ياه  نابز  يهداوناخ  مان  رکذ  يانعم  هب  یئوگ  یلک  کی  ار  رکذت  نیا 
هب هبیتک  نیا  دافم  هک  یئاه  رهش  مان  سپس  دراد : زین  یناشوک  يهرود  يدعب  دانـسا  اه و  هیبتک  هبیتک ، نیمه  رد  هتفر  راکب  نابز  مان  زا  ربخ 

، تیعقوم نیمه  هب  هجوت  اب  دنراد . تیعقوم  دنه  برغ  لامش  لامش و  ورملق  رد  اهرهش  نیا  هدیدرگ ؛ ریرحت  تسا ، هدش  هداتـسرف  اهاج  نآ 
لوا يهبیتک  رد  هتفر  راکب  نابز  یبیبح  یحلادبع  همالع  موحرم  هکنانچ  درک ، روصت  ناوت  یم  هرود  نآرد  ار  روکذم  نابز  لوادت  تعـسو 

دناوخ . یم  یماوقالا ) نیب  نابز  ای  « ) یگنهرف ( Isogloss  ) سالگوزیا کی  نابز  یناعم  مامت  اب   » ار لتوک ) خرس  يهبیتک   ) رکذلا
سزیفدـک الوجک  تسا : لیذ  بیترت  هب  یناشوک  ناهاش  یبسن  یلاوت  فشک  راب - نیلوا  يارب  کطابر -  هبیتک ي  رد  مهم  یخیرات  يهتکن 

. اکشینک و  شردپ )  ) سزیفدک امی  و  شنالکردپ ،)  ) وتکت امی  و  اکشینک ،) دج  )
تـسد رد  ار  یتایلک  يرتخاب  نابز  لوادت  ورملق  تعـسو  دروم  رد  هدمآ  تسدب  دانـسا  رگید  اه و  هبیتک  يور  زا  رـضاح  لاح  رد  دـنچ  ره 

ناتـسکرت دـنه ، نیمزرـس  رد  لوادـتم  یناریا  ياه  نابز  فلـس  يرتخاب ، نابز  هب  امـسم  ناـبز  هک  میناوت  یم  هتفگ  لاـح  نیع  رد  و  میراد ،
رد يرتخاب - نابز  زا  يریگ  هیام  اب  يدنه  ياه  نابز  رتسب  رد  ودرا -  نابز  لکـشت  ياه  هنیمز  نامگ  یب  تسه . زین  هنایم  يایـسآ  یقرش و 

. تسا هدش  هدیچارف  مالسا  زا  شیپ 

گنلواکی هبیتک 

هدـمآ تسدـب  گنلواکی - زکرم  کیَن ، برغ  يرتمولیک  یـس  رد  عقاو  كدیفـس - » گنت   » زا يدالیم  لاس 1996  رد  گـنلواکی  يهبیتک 
. دنناد یم  يدالیم  يرواد 629  ینالیج  مالغ  و  يدالیم ،  724 یناشوک = زمیلیوزمیس 492  ار  هبیتک  نیا  شراگن  لاس  تسا .

نوچمه ار  هپوتـسا  نیا  سارخ ، رـسپ  سیخلا  نازاگ )  ) نزغ نزگ = هاشداپ  لاـس  نیا  رد  تسا : نینچ  نآ  ياوتحم  تسا و  رطـس  هبیتک 13 
، دوب کیجات )  ) برع یهاشداپ  كرت و  یهاـشداپ  ناـمز  نآرد  تشاد ... اـپرب  ناـگنمز ) غار  « ) ناـگمز  » تشد رد  یبهذـم  يهدـبآ  کـی 

. تسا اکالانیز »  » هپوتسا نیا  مان  داتفا .... لوبق  دروم  نم  هتسیاش ي  ياه  شکشیپ 
يو تسا . هتفای  لقتـسم  هاشداپ  ياراد  ار  اجنآ  هدـش ، نایماب ) « ) ان نی - ناـف -  » دراو لاـس 630م  رد  هک  ینیچ  فورعم  ریاز  گنـست  نویه 
یم رب  رد  ار  اکالانیز  يهپوتـسا  رامعا  لحم  گنلواکی و  دـیدرت  یب  هک  هتـسناد  ًاـبرغ ) ًاقرـش -  ) لـیم لوـط 600  ياراد  ار  ناـیماب  تنطلس 

نکمتم ار  بهار  رازه  لاس ، نآ  رد  يو  اذک  دـناد . یم  ریغـص  نیئآ  وریپ  یئادوب و  ار  نایماب  تقو  نآ  هاشداپ  گنـست  نویه  تسا . هتفرگ 
زا دعب  لاس  کی  مینادب ، حیحص  ار  يدالیم  لاس 629  رد  هبیتکرقن  رب  ینبم  يرواد  لوق  رگا  تروصنیرد  دـبای ؛ یم  نایماب  ياه  هراغم  رد 

هدوب يرگید  لحم  هاـش  هکلب  هن ، ینزغ  هاـش  سیخلا  سپ  تسا . هدوب  لقتـسم  روشک  هدوبن و  ینزغ  عباـت  گـنلواکی  (630م ،) دبعم رامعا 
. تسا

نایماب یخیرات  ياهرهش 

هلغلغ رهش 

نیگمشخ نیرت و  دنمورین  ربارب  رد  دوب و  هدینادرگ  هجوتم  دوخ  هب  ار  برغ  قرش و  نآ  ییازسب  ترهش  نامز  کی  هک  يرهـش  هلغلغ  رهش 
هب اهراز  تشک  عرازم و  نایم  رد  راصح  الاب  یحاون  ودرگ  رد  هلغلغ  رهـش  ياه  هب  ورخم  درک  یمه  تلداجم  تمواقم و  نیمجاـهتم  نیرت 

 . تسا هدنام  یقاب  شیب  مک و  دابآ  دیس  هدکهد  فرط 
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نیدلاءالع ناطلس  تسد  هب  يروغ  هینابسنش  تنطلس  ندمآ  نایم  هب  زا  دعب  بلاغ  نامگ  هب  دنک  یم  تیاکح  خیرات  هک  يروط  هلغلغ  رهش 
 . تسا هدمآ  نایم  هب  زوس  ناهج  مخفا  ردارب  نیدلا  رخف  کلم  ینابسنش  ریما  نیتسخن  تنطلس  نامز  رد  زوس و  ناهج 

تشخ زا  هک  ییاهجرب  اه  هرابا  هک  یمکحتسم  ياه  يدابآ  چومس و  رد  يرجه  تفه  نرق  لیاوا  شش و  نرق  نیب  رد  رهش  نیا  ناگدنشاب 
ياه 607و 611 لاس  نیب  هاش  مزراوخ  دـمحم  نیدـلاءالع  هک  نیا  زا  دـعب  دـندرک  یم  یناگدـنز  دوب  هدـش  رامعا  گنـس  هتخپ و  ماـخ و 

مات لالج  ترهش  اب  یتدم  يارب  درک و  میاق  یتیزکرم  هلغلغ  رهش  رد  نیدلاالج  شرسپ  تسکش  مه  رد  ار  يونزغو  يروغ  يودرا  يرجه 
دننکن غیرد  یمادقاو  ریبادت  هنوگ  چـیه  زا  وا  ندـیبوک  تسکـش و  رب  ات  تشاد  نارب  ار  شا  نابیقر  نآ  تردـقو  هوکـش  دومن  ییاور  مکح 

 . درک تیارس  شکودنه  بونج  رب  لامش  تاحفص  زا  زیگنچ  كان  تشحو  موجه  هک  دوب  حتاف  ياور  مکح  نیا  تردق  نامز 
رد نایماب  زا  لبق  يرتمولیک  هدـفه  رد  ار  نآ  ياه  هبارخ  راثآ  هک  كاحـض  رهـش  رد  هدـش  نیمزرـس  نیا  دراو  يراکـش  هرد  هار  زا  زیگنچ 

تفرگ رد  رهـش  روتارپما  زیگنچ و  نیمجاهم  نایم  گنج  و  دراد . رارق  خرـس  هوک  عقترم  طاقن  رد  دولاـک  ناـیماب و  ياـه  بآ  طاـقن  هطقن 
هک درک  دای  دنگوس  هدمآ  شوج  هب  زیگنچ  مشخ  هرظنم  نیا  ندید  زا  دیـسر  لتق  هب  زیگنچ  هساون  هتغج  رـسپ  نج  یتوم  دروخ  ودز  نیرد 
رد دیدش  رایـسب  تمواقم  زا  دعب  هلغلغ  رهـش  دهدن  یناگدـنز  ناما  ناویحو  ناسنا  يارب  یتح  هک  دـیامنب  رهـش  نیرد  لاتق  لتق و  ردـق  نآ 
رد مدرم  دز و  شتآ  ار  رهـش  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  يروط  نآ  لغم  حـتاف  هدـش  ناسکی  كاخ  هب  یحیـسم  قباـطم 1322  لاس 618 ه ق 

راصح هرخالاب  دنتفاین و  یـصالخ  غیت  مد  زا  دـنتفای  تاجن  شتآ  محر  یب  ياه  هلعـش  زا  هک  یهورگو  دـنداد  ناج  شتآ  ياه  هلعـش  نایم 
 . دنداد بقل  بوضغم  رهش  ار  یهاشمزراوخ  يروغ  ياه  بسنش  رورپ  بدا  ستود  ملع  ناهاشداپ  لضف  ملع و  نوناک  ناگدازآ و 

دوجوم دنلب  ياهراوید  اب  لکش  لیطتسم  هعلق  هندب  دابآ  دیـس  هدکهد  لخاد  رد  هلغلغ  رهـش  راصح  الاب  ياه  هبارخ  قرـش  بونج  فرط  هب 
هاـشداپ ینربـکنم  نیدـلاالج  رتـخد  هب  طوـبرم  ار  هعلق  نیا  یلحم  ياهناتـساد  دـشاب  یم  فورعم  رتـخد  هعلق  هـب  یلاـها  دزن  رد  هـک  تـسا 

نادرگ رـس  راصح  فارطا  رد  یلغم  رکـشل  یتدـم  تسناوت و  یمن  تفرگ  ار  هلغلغ  رهـش  مکحم  راـصح  زیگنچ  دـنناد  یم  یهاـشمزراوخ 
زان رتخد  نیا  هرخالاب  هک  نیا  ات  دنزادرپب  لاغـشا  تهج  هلداجم  هب  دنیاشگب و  ار  راصح  هلیـسو  بیترت و  هچ  هب  هک  دندوب  ناریحو  دـندنام 
هعلق نیا  حتف  هک  دـنامهف  اه  نآ  هب  تخادـنا و  نیمجاهم  فص  رد  ریت  ناکیپ  اب  ار  همان  تشون و  نیمجاهم  يارب  همان  هدرک و  تنایخ  رورپ 
هتسب دنک  یم  یگنشت  عفر  هدافتـسا و  نآ  زا  رهـش  نیعفادم  دیآ و  یم  راصح  لخاد  رد  هک  ار  یبآ  همـشچ  رـس  هک  ینامزات  تسا  لکـشم 

دوش و دودم  کمن  ياه  گنس  هتخت  دمن  اب  تسا  ولاک  هرد  رد  هک  ار  يا  همـشچ  رـس  اذل  دوب  دهاوخن  یلغم  نیمجاهم  بیـصن  حتف  دوشن 
تبقاعان رتخد  لباقم  رد  اما  دندوشگ و  ار  نآو  دنتفای  ار  هعلق  حتف  هار  بیترت  نیدـب  دنتـسب و  ار  بآ  همـشچ  رـس  روتـسد  نیا  هب  لغم  هاپس 

. دش هتشک  يراب  تکالف  عضو  هب  لغم  هاپس  طسوت  دیشچ و  نمشد  يودرا  اب  ار  دوخ  يراکمه  نیا  هرمث  دوز  لعف  زین  شیدنا 

كاحض رهش 

هیناث هقیقد و 34  هجرد 29  یقرش و 34  دلبلا  لوط  هیناث  هقیقد 13  هجرد 58  نیب 67  هک  قرش  يرتم  ولیک  هلـصاف 17  هب  هک  تسیلحم  مان 
ایاقب اهراوید و  اه  جرب  هوک  خرس  دنلب و  ياه  هزوپ  يورولاگ  هرد  بآ  ای  نایماب  ياه  بآ  لاصتا  هطقن  رد  تسا  عقاو  یلامش  دلبلا  ضرع 

مان هب  تسا  اولاـگ  هرد  فرط  هب  خر  هک  ییاـه  جرب  زا  یتمـسق  هدوب  یگنج  ياـه  هعلق  نیرت  مکحتـسم  زا  یکی  هک  دروخ  یم  رظن  هب  هعلق 
 . دراد ترهش  مه  نامیرت  رهش 

یندشان شومارف  هرطاخ  زیگنچ  لباقم  رد  نآ  تواقم  هک  دوب  هدـش  هتخاس  یمکحتـسم  راصح  اج  نیا  رد  يروغ  ياه  ینابـسنش  هرود  رد 
 . دش هتشک  اج  نیمه  رد  مهیدالیم  لاس 628 ه.ق – 1222  رد  زیگنچ  هساون  نج  یتوم  هچ  نانچ  تسا  هدنام  راگدای  هب 

کشخ رس  رهش 
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هبارخ راصح  کی  ياهراوید  هوک  دنلب  رایـسب  هزوپ  زارف  رب  نایماب  ياه  بآ  پچ  لحاوس  رد  يراکـش  هرد  زا  رترود  رتم  ولیک  هلصاف 4  هب 
هلغلغ و رهش  دننام  راصح  نیا  تشاد  ییازسب  تیمها  یـشیجلا  قوس  تیعقوم  ماکحتـسا و  رظن  زاو  عقاو  دراد  رارق  دراد  ار  هعلق  لکـش  هک 

. تسا هدنام  راگدای  هب  دوخ  زا  زین  ماخ  تشخ  زا  یتارامع  چومس و  لکش  هب  ياه  يدابآ  كاحض 
 . تسا هدرک  لصو  مه  هب  ار  هوک  هغیت  کی  هک 

 . تسا هدنام  یقاب  زونه  نآ  تارامع  یضعب  دجسم و  هک  رهش  لصا  ياه  هبارخ  - 1
 . تسا عقاو  راوج  مه  یضارا  هرد و  ینلس  صصخ  زارف  رب  هک  راصحالاب  ای  گرا  - 2

رثا رد  مه  راصح  نیا  هدش  هتخاس  گنـسو  لگ  زا  همه  هک  دوش  یم  هدـید  رودـم  ياه  جرب  میخـض و  ياهراوید  راصح  رهـش و  رودارود 
 . تسا هدش  ناریو  يرجه  تفه  نرق  لوا  همین  رد  لغم  موجه 

تاره گرا 

یگدـنز لحم  هک  تسا  گرزب  يا  هعلق  نایم  رد  کچوک  يا  هعلق  ینعم  رد  هک  دوشیم  هدـیمان  مه  راصحالاب  گرا  ار  نیدـلا  رایتخا  هعلق 
رایتخا هعلق   . هدش عقاو  دنلب  يا  هتشپ  يور  رب  اهینارادرب  هلحم  قاچیبطق و  لحم  نیب  رهـش  یلامـش  تمـسق  رد  هعلق  دشابیم  هاشداپ  ای  مکاح 

زا انب  نیا  دـشابیم  جرب  ياراد 13  رـضاح  لاح  رد  دـشابیم .  رتم  نآ 20  هطقن  نیرت  دـنلب  دراد و  تحاـسم  عبرم  رتم  ( 5000  ) دودح نیدلا 
طـسوت ًاددـجم  نالوغم  نامز  ياه  یبارخ  زا  سپو  دـش  تمرم  نیدـلا  رایتخا  طسوت  متفه  نرق  رد  انب  نیا  تسا  هدـش  هتخاس  ماـخ  تشخ 

ياه ورین  تامدـص  بیرخت و  دروم  هشیمه  یماـظن  یتموکح و  تیزکرم  لیلدـب  نیدـلا  راـیتخا  هعلق  دـش  ریمعت  ترک  نیدـلا  رخف  کـلم 
رد خرهاش  تموکح  نامز  ات  دش و  دراو  نآ  رب  یتامدص  يو  طسوت  تاره  رهش  فرصت  و  ق ) . ـ 783 ه  ) هلمح زا  سپ  تسا  هدوب  مجاهم 

رایتخا هعلق  ياه  جرب  دش .  تمرم  ًاددجم  رومیت  رسپ  خرهاش  طسوت  1416 م )  ( ) ق . ـ 818 ه  ) لاس رد  دنام و  یقاب  لکش  نامه  هب  تاره 
هب میظع  يا  هبیتک  هک  تسا  نآ  رگناشن  يراکیشاک  رضاح  يایاقب  دش و  يراکیـشاک  تانئیزت  ياراد  خرهاش )   ) نایرومیت نامز  رد  نیدلا 
يا هبیتک  جرب  نییاپ  رد  دروخیم  مشچ  هب  تانیئزت  نیا  رـضاح  لاح  رد  جربود  يور  نینچمهو  هدوب  هدش  راک  هعلق  هندب  يور  رب  ثلث  طخ 

یـضعب رظن  هب  ًانب  میتسه  وربور  یئانب  یفوک  طوطخاب  لکـش  یجنرت  ياه  رگ ه  نایم  رد  الاب  تمـسق  ردو  هدـش  راک  دیفـس  یفوک  طخ  هب 
هدش نیئزت  یشاقن و  اه  فقـس  اه و  راوید  یمامتو  دوشیم  هدیمان  راگنرز  قاتا  هک  هتـشاد  دوجو  یقاتا  هعلق  لخاد  هیرومیت  هرود  رد  عبانم 

زا هدنامياجب  تاره  رهـش  رد  یخیرات  ییانب  نیدلارایتخا ، هعلق  هب  روهـشم  تاره  گرَا  نینچمه  درادن  دوجو  هزورما  هنافـساتم  هک  دندوب 
 ) انآوکاترآ رهـش  فرـصت  زا  سپ  ردنکـسا  هنایماع  یتیاور  ربانب  دوش . یم  هدناوخ  زین   ( ق . ـ 330 ه  ) لاس رد  ینودقم . ردنکـسا  راگزور 

ظفح ژد ، نیا  نتخاـس  زا  فدـه  تسا . یقاـب  زوـنه  نآ  ياـیاقب  هک  تخاـس  دوـخ  ناـیماظن  يارب  ار  ژد  نـیا  اـجنآ  رد  يزورما ، )  تاره 
فرط هب  خلب  زا  دنک ، روبع  شکودـنه  زا  ردنکـسا  هکنیا  زا  لبق  دوب . اهینودـقم  �هطلـس  ربارب  رد  رهـش  مدرم  یلامتحا  شروش  زا  نایماظن 

هک یماگنه  دیوگ : یم  ییاکیرمآ  هدنسیون  پمل  دلودراه  دیزگ . تماقا  نآ  فارطا  رهش و  نیا  رد  لاس  ود  تدم  هدیشک و  رکشل  تاره 
هب موـسوم  ياهرهـش  زا  یکی  تشاد و  دوـج  اـجنآ و  رد  تاره  ماـنب  يرهـش  هک  دیـسر  يا  هقطنم  هب  تفر  یم  بوـنج  فرط  هب  ردنکـسا 
هب هک  درک  انب  رهـش  نیا  فارطا  يراوید  درک و  نکاس  اـجنآ  رد  ار  نارگادوس  ناوتاـن و  نازابرـس  درک و  اـنب  هقطنم  نیا  رد  ار  هیردنکـسا 

هاشرهاظ و دمحم  هرود  رخاوا  رد  تسا . دوجوم  تاره  رهـش  طسو  رد  نونکامه  میظع  يانب  نیا  دـشاب . رهـش  عافد  هلیـسو  تقوم  تروص 
جرب و دـش . يزاسزاب  ایحا و  هرابود  ناخدواد  هرود  نایاپ  رد  هک  دـنداد  صاصتخا  نا  يزاـسزاب  يارب  ياهجدوب  ناـخدواد  رادرـس  نارود 
هب عورش  وکـسنوی  طسوت  يدالیم )  1975  ) ناخ دوواد  ناـمز  رد  هعلق  نیا  تسا . ندـید  لـباق  اـهتسدرود  زا  هعلق  نیا  گرزب  ياـهوراب 

ناونع هب  ریخا  ياهلاس  رد  نیدـلا  رایتخا  هعلق  دـنام .  راک  همین  یتسینومک  میژر  ندـمآ  راکیور  لـیلد  هب  هنافـساتم  هک  دـیدرگ  نآ  تمرم 
. تسا هدش  مادقا  میزوم  هب  نآ  لیدبت  یماظن و  تازیهجت  زا  نیدلا  رایتخا  هعلق  هیلخت  اب  یگزات  هبو  هدشیم  هدافتسا  تاره  رهش  هزوم  لحم 
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نایماب ریما  دنب 

. دشاب یم  ریما  دنب  هقطنم  ییایفارغج  يژتارتسا  ّتیمها و  رگنایب  ناتسناغفا »  یّلم  كراپاهنت  ناونع « 
ریما دـنب  یلم  كراـپ  هحاـس  دراد . رارق  گـنلواکی  یلاوسلو  يرتمولیک  رد 34  ناـیماب و  تیـالو  برغ  لامـش  يرتمولیک  رد 75  ریما  دـنب 

یقرش و دـلبلا 67-11-22  لوـط  رد  هک  تسا . رتـم  ایرد 2909  حطـس  زا  روکذـم  هیحاـن  عاـفترا  دوشیم . لـماش  ار  نیمز  راـتکه   75000
. دراد رارق  اباب  شکودنه و  لابج  هلسلس  نایم  رد  یلامش و  دلبلا 34-49-19  یضرع 

هناهد زا  هتـشگ  طولخم  تنوبراک  میـسلک  کهآ و  لولحم  اب  و  دنکیم ، ذوفن  اه  هچایرد  نیا  هب  فارطا  ریگ  فرب  عفترم و  ياه  هوک  بآ 
یعیبط روطب  تسا  هتفای  لیکـشت  یبوسر  ياهگنـس  زا  ًارثکا  هک  فارطا  ياه  هرادج  دـیآ . یمرد  یبآ  ریـش  لکـش  هب  بآ  نایرج  یجورخ 

. تسا هدرک  نادنچ  ود  ار  روکذم  هرظنم  تیباذج  اه  هرادج  نیا  ینونک  لکش  هک  هدروآ . دوجو  هب  ار  یندید  ابیز و  رایسب  ياه  نامتخاس 
، ربنقدنب تبیه ، دنب  رینپ ، دنب  هنیدوپ ، دنب  راقفلاوذ  دنب  ياهمان : هب  دراد  دوجو  گرزب  کچوک و  دس  شـش  ریما  دـنب  یلم  كراپ  زکرم  رد 
رد هک  دوشیم  ریزارـس  دوخ  هرد  نییاـپ  هب  یعیبط  ياهدـس  نیا  زا  کـی  ره  بآ  دراد . رارق  مه  لوط  رد  یعیبط  روط  هب  هک  ناـمالغ  دـنب  و 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ابیز  رایسب  راشبآ  نیدنچ  هجیتن 
ياـنب کـی  تبیهدـنب  هیلا  یهتنم  رد  یلم و  كراـپ  يزکرم  تمـسق  رد  دراد . دوجو  هیرق  تسیب  زا  شیب  یلم  كراـپ  هدودـحم  لـخاد  رد 

روکذم ۀـعقب  رانک  رد  دـشاب ، یم  « ریما دـنب  رازم  هب «  روهـشم  فورعم و  دـسریم  لاس  دـص  دودـح  هب  نآ  تمدـق  هک  دراد  دوجو  یخیرات 
زا ود  ره  هک  هاشدیس  هاش  یجاح و  نسح  یلعدیس  هاگمارآ  هلمج  نآ  زا  دراد ، رارق  ریما  دنب  تاداس  دادجا  ناگرزب و  زا  نتدنچ  هاگمارآ 

. دراد رارق  دنتسه ، ناشکبراج  هیرق  تاداس  دادجا 
هاگمدق ناونعب  هدرمـش و  سدقم  ار  هاگ  ترایز  نیا  دنیآ ، یم  اجنیا  هب  ترایز  حـیرفت و  روظنم  هب  روشک  طاقن  یـصقا  زا  هک  یموب  مدرم 

هدش کح  يولبات  هک  دنچ  ره  دننکیم ، تجاح  بلط  نآ  راوید  رد  زا  هتشادرب و  كربت  يارب  نآ  فارطا  كاخ  زا  مالسلاهیلع ) ) یلع الوم 
، تسا هدیدرگ  بوتکم  هتـسجرب  تروص  هب  هتخپ و  چگ  سنج  زا  هک  انب  نیا  رد  رـس  يولبات  رد  تسا ، يرگید  تقیقح  يایوگ  نآ  ردرس 

نآ قح  رد  رتمک  ار  دجـسم  ماکحا  هتـشادن و  ینادنچ  هجوت  يولبات  نیا  هبـسانلا  ماوع  اما  تسادیپ . یبوخ  هب   « ریما فیرـش  دجـسم   » ۀلمج
. دش یم  بوسحم  هقطنم  مدرم  يارب  يداصتقا  دـمآ  رد  عبنم  کی  ناونعب  مزیروت )  تسیروت (  گنج ، زا  لبق  ياهلاس  رد  دـننکیم . تیاعر 

یم ریما  دنب  هب  حیرفت  شدرگ  تهج  سپـس  دـندمآ و  یم  نایماب  رهـش  گرزب  همـسجم  ود  ندـید  يارب  ادـتبا  هک  ناحایـس  نادرگناهج و 
. دندمآ

رد عضو  نیا  دـش و  هدـیچ  رب  یلکروطب  هیحان  نیا  زا  مزیروت  طاسب  يوروش ، خرـس  شترا  هیلع  ناتـسناغفا  ناملـسم  مدرم  داهج  زاـغآ  اـب 
. تشاد همادا  نابلاط  تموکح  نارود  رد  نینچمه  بازحا و  یلخاد  ياهگنج  نارود 

تیعمج لاس  هب  لاس  ریما  دـنب  يزرکدـماح ، ياقآ  تسایر  هب  یمالـسا  يروهمج  تلود  ندـمآ  راک  يور  نابلاط و  میژر  طوقـس  زا  سپ 
. درکادیپ رتشیب  قنور  هدومن و  بذج  دوخ  هب  يرتنوزفا 

تلود هکی  ددعتم  ياهنالپ  ریمادنب و  رد  يراذگ  هیامرـس  هب  هقطنم  زا  جراخ  ناراد  هیامرـس  قایتشا  ریما و  دنب  يایفارغج  يژتارتسا  لیلد  هب 
 « ریما دـنب  یگنهامه  ياروش   » ناونع تحت  ار  ياروش  کـی  هدـمآ و  مهدرگ  لاـس 1385  رد  ریما  دـنب  مدرم  دراد ، رظن  رد  هحاـس  نیا  رد 

. دندرک رتسجار  تبث و  ناتسناغف  اه  یلدع  ترازو  رد  ار  نآ  سیسأت و 
: دنامدرم هتسد  هس  لماش  دننکیم  هعجارم  ریما  دنب  هب  هک  يدارفا 

هعجارم اجنیا  هب  ناگدـنرپ و . . .  اهیهام ، گنـس ، بآ ، ياه  هنیمز  رد  یتاقیقحت  ياـهراک  روظنم  هب  رتشیب  هک  ناحایـس  نادرگناـهج و  . 1
. دننکیم
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. دننکیم هعجارم  اجنیا  هب  هّزنت  حیرفت و  لیطعت و  مایا  ندرک  يرپس  روظنم  هب  اهرهش و  زا  ًارثکا  هک  یموب  دارفا  . 2
تجاـح نتفرگ  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ـالوم  هاگمدـق  تراـیز  زج  یفدـه  هکدـننکیم  هعجارم  اـجنیا  هبتاـج  هیرق  زا  ًارثکا  هک  یموب  دارفا  . 3

. دنرادن
دنب رد  ات  تسا  هدش  ثعاب  موس  ۀتسد  دادعت  رپ  روضح  دنهد . یم  لیکـشت  موس  هتـسدار  هدننک  هعجارم  نیرتشیب  هدمآ  تسد  هب  رامآ  قبط 

ندرک رپ  يارب  هدـش و  ساسحا  یبوخ  هب  ینید  بالط  املع و  طسوت  ترورـض  نیا   ، دوش ساسحا  ینید  یگنهرف و  گرزب  ألخ  کی  ریما 
. دش يزیر  یپ  یگنهرف  نویسیمک  کی  نآ  رانک  ردو  مالسلاهیلع )  ) نینموملاریما ۀسردم  عماج و  دجسم  حرط  هک  دوب  ألخ  نیا 

نیرفاسم و لاح  هافر  ياتـسار  رد  امرگ  لصف  رد  هک  دراد ، دوجو  نآ  ییادتبا  ّدح  رد  ول  تامدخ و  زا  يرایـسب  ریما  دنب  رد  يدام  دـُعب  رد 
. دنا تیلاعف  لوغشم  اه  تسیروت 

2 يرادربملیف ، یـساکع و  تامدـخزکرم   2 یـشورفرابراخ ،) ) هراجنب هزاغم ) ) ناکد باب   20 ییادـتبا ، لته  باـب  لماش 11  تامدـخ  نیا 
ۀناخ رفاسم  باب   12 یلدیاپ ، يوراپ و  يروتوم ، ياهقیاق  عاونا  هاگتـسد   11 تاج ، هدارع  رگید  و  نیـشام ) ) اهروتوم عاونا  تاریمعت  زکرم 
نیمز لابتوف ، نیمز  ییادتبا ، ییوشتـسد )  ) بانـشت سیورـس  باب   22  ، فلتخم ياـه  هزادـنا  رد  ییارک  همیخ  باـب  دودح 100  ییادـتبا ،

، هزبرخ لـیبق  زا  تاـج  هوـیم  ؛  نیرفاـسم يارب  ییاـمنهار  يراـطخا و  ياـهولبات  هـّیلقن و  لـیاسو  يارب  ییاـمنهار  ياـهولبات  عاوـنا  لاـبیلاو ،
. دراد رارق  نیرفاسم  رایتخارد  هگرب )  ) هتشِک توت ، رایخ ،)  ) گنرداب  ، ولآدرز  ، روگنا بیس ، (، هناودنه ) زوبرت

هک يزیچ  اهنت  اه  دنب  فارطا  رد  تسا . هتفرگن  تروص  نونکات  یلمع  يراک  هنوگچیه  مدرم  ینید  یگنهرفدـُعب و  رد  فسأت  لامک  اب  اما 
يور رب  هلمج  نیا  هک  کچوک  رایسب  گنر  زبس  يولبات  کی  دوجو  دنکیم  بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  هجوت  یمالسا  ینید و  رئاعـش  ناونع  هب 
نیما ترایز   » اهنآ زا  یکی  يور  رب  هک  گنر  هایس  يولبات  دنچ  و  مالسلا »  هیلع  یلع  ترـضح  هاگمدق  دجـسم و  تسا « :  هدش  هتـشون  نآ 

. دنرادن زین  ار  نآ  ندناوخ  داوس  مدرم  هکدشابیم 95/0  ، تسا هدش  بصن  راوید  يور  رب  روکذم  يانب  لخاد  رد  هدش ، هتشون  هللا »

نایماب ياهتب 

هب هک  کچوک  تب  تشاد . مان  لاصلـص  تشاد و  عافترا  رتم  دوب 53  هدیدرگ  تبث  ناهج  رد  سیدـنت  نیرت  گرزب  هک  نایماب  گرزب  تب 
هک دـندوب  هدـش  هدیـشارت  اـهنآ  فارطا  رد  هوک  لد  رد  زین  يرگید  رتکچوک  ياـه  تب  تشاد . عاـفترا  رتم  دیدرگیم 35  دای  لاشمـش  مان 

دندوب . هدنام  اج  رب  نایناشوک  دهع  زا  نانچمه 
تخات اه و  یشک  رکشل  دهاش  هراومه  مشیربا ، فورعم  هار  ریسم  رد  نتشاد  رارق  کیتیلوپ و  وئژ  مهم  ساسح و  تیعقوم  ربانب  ناتـسناغفا ،

تسا . هتفرگ  ضیف  ییادوب  یناشوک و  ینانوی ، ییایرآ ، راب  رپ  ياه  گنهرف  زا  لاح  نیع  رد  هدوب و  اه  زات  و 
دوب نامز  نآ  رد  تایاور ، رارق  دش . ناتـسناغفا  دراو  مسیدوب  دنار ، یم  مکح  دنه  رد  ییاسرت  موس  ءهدـس  هنایم  رد  هک  اکوشآ ، رـصع  رد 

تشاد . رارق  يزورما  دابآ  لالج  فارطا  رد  اراهدنگ  نوناک  دیدرگ . داجیا  اراهدنگ  مان  هب  يرنه  بتکم  کی  هک 
شرتسگ شنیرفآ و  لـحم  هب  ار  ناتـسناغفا  مسیدوب ، يوس  هب  شا  شیارگ  زا  سپ  دـالیم ، زا  سپ  مود  ءهدـس  رد  هک  دوب  اکـشیناک  سپس 

(، 160 م  - 120  ) اکـشیناک ییاورمکح  نارود  رد  دوب . مسیدوب  هوتـسن  نانابیتشپ  ناگ و  هدـنورگ  زا  وا ، تخاـس . لیدـبت  ییادوب  گـنهرف 
دوب . ییادوب  بدا  يزاس و  سیدنت  يرنه  بتکم  کی  اراهدنگ 

نودـب لماک و  اما  رـشب  مرف  رد  ینابرهم  ییابیز ، شمارآ ، رهظم  ثیح  هب  ادوب  نآ  رد  هک  دوب  ياـه  نیمزرـس  نیلوا  زا  ناتـسناغفا  نیمزرس 
محرت و اتم ،) ) تبحم قشع و  دـنا : رارق  نیا  زا  هک  مسیدوب  فیرـش  تقیقح  راهچ  بسح  رب  ناـییادوب  دـش . هدیـشارت  بیع  نیرت  کـچوک 

. دنتفرگیم ماهلا  ادوب  زا  اکیپا ) ) ییابیکش و  اتیدم ،) ) یهاوخ ریخ  انوراک ،) ) تقفش
ییورایور یبهذم و  جنشت  اه ، تب  يدوبان  حرط  بقع  زا  ات  دندیشوک  اهنآ  دنتـشادنپ . یم  ینید  یب  رهظم  ار  ادوب  ياه  سیدنت  اه ، بلاط 
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دننز . نماد  ار  نایدا  رگید  اب 
اهنآ هک  دنهدب  نیملسم  هب  طلغ  مایپ  دنتـساوخ  دوب ، نکـش  تب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  یخیرات  رکف  نیا  زا  تسردان  كرد  اب  نابلاط 

ار يدوهی  نیرخآ  دنتشاد و  اور  ام  هکس ـ ودنه و  نانطومه  رب  ار  تاقیعضت  اهنآ  رادنپ  نیمه  رب  دنا . تناید  اب  ناناملسم  نانکـش و  تب  زین 
دنتسب . هتسب  لباک  تشنک  نیرخآ  ِرد  هدرک و  نطو  كرت  هب  روبجم 

تخادنا هار  هب  دنه  ياه  جنگ  لواپچ  يزودنارز و  مه  مالـسا و  نید  ءهعـسوت  ضرغ  هب  مه  لوا ،  ار ، ینکـش  تب  يونزغ  دومحم  ناطلس 
. دزاس ناریو  ار  ناـیماب  ياـه  تب  اـت  درکن  نیا  رب  مزع  هاـگچیه  دادـیم ، همادا  هللا  لـیبس  یف  يارب  شتاـحوتف  هب  يو  هک  یلاـح  ناـمه  رد  ،

هاگیاج رد  اه  هدـس  هک  نایماب  ياه  تب  هب  ات  دوب  نآ  زا  رتلقاع  دنتـشاد ، روضح  رونخـس  رعاش و  رازهود  شرابرد  رد  هک  دومحم ، ناطلس 
خیرات ءهحفـص  هب  نایناشوک  تمظع  مه  هک  تسنادـیم  وا  دـناسرب . بیـسآ  دـنا ، هدوب  یناسنا » ياه  يدـمک   » رگ هراـظن  هناـشوماخ  ناـش 

دنا . هدیچوک  اه  اج  رود  هب  ادوب  نید  هب  دنمرواب  مدرم  نارئاز و  مه  هتسویپ و 
هوک لد  زا  ار  اه  تب  يزیرورف  يارای  يو  ياه  هلولگ  اما  تسب ، پوت  هب  ار  اه  تب  يراـب  هک  دوب  نمحرلادـبع  ریما  ناـبلاط ، رگید  يوگلا 

. دیزرو تردابم  ناتسرون  هب  ناتسرفاک  يزاس  رادا  اه و و  هرازه  بوکرس  هب  باوث » رما  يارب «  رطاخ  نیمه  هب  تشادن .
دنتسکش ؟ ار  نایماب  ياه  سیدنت  ارچ  اما 

گنج ياهلاس  رد  هک  دندوب  یتاهد  ياه  هچب  اه  هبلط  دندوب . یلم  تیوه  دقاف  اهنآ  اریز  دنتسکش ، يرطاخب  ار  نایماب  ياه  سیدنت  نابلاط 
شرورپ یناتـسکاپ  یبهذـم  تیوه  اب  و  يدـنبوید »  » یبهذـم ياه  هسردـم  ریثأت  ریز  دـعب  ینطو و  یب  یتلاح  رد  نیرجاهم  اه  هاگودرا  رد 

ار زیچ  کـی  يآ ) . سا . يآ اتدـمع ( ناـش  ناگدـنهدنامرف  زا  اـهنآ  تشادـن . موـهفم  چـیه  یلم  ياـه  لوبمـس  يدوباـن  اـهنآ  يارب  دـنتفای .
اه و سیدنت  رواب  نیرب  درب . نیب  زا  دزاس  یم  تسـس  ار  نید  هک  ار  ياه  هناشن  تساخ و  اپ  هب  اه  نید  یب  هیلع  اج  همه  دیاب  هک  دنتخومآ ،

. هریغ و  دش . هدناتسکش  لعشم  داتسا  راک  تاره  ياه  همسجم  دید و  هبرض  لباک  میزوم  ییادوب  راثآ  مامت 
، هدـعاقلا نابلاط و  كرتشم  هوجو  زا  یکی  هک  تشون  وا  دنتـشاد . ینمـشد  نایماب  ياـه  تب  اـب  ناـبلاط  هک  دراد  رظن  يوسنارف  ياور  رویلا 

دوب . نآ  يدوبان  زرم  ات  نایماب  ياه  تب  هیلعودره  توادع  يزوت و  هنیک 
! تسا نابلاط  ءهشیدنا  رب  تیباهو  طلست  نآ  دراد و  رظن  زین  رگید  عوضوم  هب  نایب  نیا  زا  اور  رویلا  هتبلا 

. دندش نابلاط  یبهذم  یطارفا  بصعت  ینابرق  نایماب  ياه  تب  ورره  هب 
؟ دندوب اه  یک  نایماب  ياه  سیدنت 

هدـیدرگ دای  تب  گنخ ) و (  تب )  خرـس  مانب (  اه  سیدـنت  نیا  یقرـش  هچ  یبرغ و  هچ  نیمدـقتم  یخیراـت  یفارغج و  یـشهوژپ  راـثآ  رد 
تسا .

 ، راهب  " باتک رد  اهب  یقت  دمحم  تشاد .  مان  اتراهدیس ) دسیون ( : یم  دنه  فشک  باتک  رد  ورهن  هک  نانچ  ادوب ، ترضح  هک  مینادیم  ام 
و دـمان . یم  ادـُب ) ) ار شرگید  بقل  شیوخ "و  سفن  ملع   " ینعم هب  ینومایکـس ) وا (  بقل  و  اـن ) ناهدـس   ) ار ادوـب  ماـن  یـسراف " بدا  و 

ریاسرد هدوب و  يو  مان  اتراهدیس ) دشاب (  رتتـسرد  دمان  یم  ورهن  هک  هچنآ  هکدسر  یم  رظن  هب  رامـش . یم  بساذوب )  ) ار ادوب  مسا  حیحص 
ینعی اتراهدیس ، بقل  تسا . هتخاس  ان ) ناهدس  وا (  دیس ، } } هملک رطاخ  هب  دیاش  راهب  ناورداش  تسا . هدیدرگ  دای  مان  نیمه  هب  زین  بتک 

همترادیـس  " ار ادوب  مان  زین  ادخهد  دشاب  یم  دنمدرخ } گنرز ، هاگآ ، رادـیب ، ینعم {  هب  تسا  هدـمآ  ادـخهد  ءهمان  تغل  رد  هکنانچ  ادوب 
تسا . هدوب  ینومایکاس  وا  یگداوناخ  مان  هک  دنک  یم  دای  همتوگ "

یمن تسا . ریذپان  رییغت  صاخ  مسا  مینادیم  هکنانچ  تسا . هتفای  لیدبت  وا  صاخ  مسا  هب  خیرات  رد  هدوب ،  اتراهدیس  بقل  هک  ادوب  نآربانب ،
دیا یمن  رظن  هب  نکمم  چیه  . تسا هدیدرگ  دای  ادوب  مانب  خیراوت  مامت  رد  ادوب  دیمان . دـمحا  ار  دومحم  تفگ و  دومحم  ار  دـمحا  هک  دوش 
ادج تیـصخش  تب  خرـس  تب و  گنخ  تروص  نیا  رد  دنمانب . تب )  خرـس  ای (  و  تب )  گنخ  ار (  نآ  دوب ،  یم  ادوب  اه  سیدنت  رگا  هک 
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. تسا هدوب  نایماب  رد  ادوب  زا 
رد يومح  توقای  دنراد . یم  دای  تب  خرس  تب و  گنخ  مانب  یخیرات  ییایفارغج و  راثآ  اه و  همان  تغل  مامت  ار  تیصخش  ود  نیا  نانچمه 

: دسیون یم  درادیم  یفرعم  ار  نایماب  یتقو  نادلبلا  مجعم 
هد خلب  زا  هک  روانهپ  ینیمزرس  رد  کچوک  يرهش  راوتسا و  يژد  تسا . هنزغ  تاره و  خلب و  نایم  ناتسهوک  رد  يا  هروخ  رهش و  نایماب  » 
زا نآ  رد  هک  تسه . اجنآ  رد  هدش  یشاقن  هدیشک و  نامـسآ  هب  رـس  ياهنوتـس  رب  دنلب  يا  هناخ  تسا . رود  هلحرم  تشه  هنزغ  زا  هلحرم و 
زا یکی  هدش ، هدـنک  هوک  ءهنت  رد  اجنآ  رد  زین  دـنلب  گرزب و  تب  ود  دـنا . هداهن  ناراکیب  دـیدزاب  يارب  اجنآ  رد  يا  هنومن  هدـنرپ  هنوگره 

تسا ». اتمه  یب  ناهج  ءهمه  رد  دنیوگ  دنناوخ ، ُدب  گنیخار  يرگید  ُدب و  خرس  ار  اهنآ 
دیوگ :  یم  یناقاخ  دنا . هدومن  دای  زین  نایماب  رد  تب  گنخ  تب و  خرس  زا  يرصنع ،  ءهوالع  رب  مدقتم  رگید  ییارعش  زا  يرایسب 

نایماب تب  ینونک  لحم 
دزاس یتب  گنخ  نوچ  نودرگ  خر  حبص  رگ 

. رد ـــــ نا حبص  ــــ راگنب ب یم  زا  یتب  خرس  وت 
رگید : ياج  رد  ای  و 

رگنب تب  گنخ  ماج  زا  فک  رد 
راگنب تب  خرس  هداب  زا  خر  رب 

دیوگ : یم  يدنقرمس  ینزوس  ای  و 
خ  ــ ی ــ تس نای  ــــــ ماب تب  خرس  نایم  يدرک 

گنچ هب  ینک  ار  یتب  گنخ  هک  نآ  رب  یشاب 
دیوگ : یم  یگنرفسا  فیس  ای  و 

یت  ـــــ ساناد م  ــ کاح رگا  نادان  مدر  ــ م
. نایماب تب  گنخ  يدوب  نانوی  ءهنحش 

همسجم اهنیا  هک  نیقی  هب  هدیدرگ و  دای  تب  خرس  تب و  گنخ  مانب  سیدنت  ود  نیا  نیمدقتم  راعشا  راثآ و  مامت  رد  تحارـص  اب  يور  رهب 
دنا . هدوبن  ادوب  ياه 

ادوب رسمه  و  هنیدام . )  ) هدوب نز  تب  خرس  هکیلاح  رد  هنیرن ) دوب ( درم  ادوب  هک : تسنیا  دنتسین  ادوب  نایماب  ياه  سیدنت  هک  يرگید  لیلد 
. دنک یم  هداوناخ  هناخ و  كرت  دسریم  ییادوب  ماقم  هب  اتراهدیس  هکنآ  زا  سپ  هکلب  دوبن ، ادوب  تشاد  مان   ( yasodha" ادوشای (   " هک

دشاب . دناوت  یمن  رگید  یسک  تب  خرس  زج  تب  خرس  تروص  نیا  رد  تسا . هدشن  هدید  يو  رانک  رد  ادوب  رسمه  یهاگچیه 
هدرپس رـشن  هب  ار  نآ  ناشیا  دـنزرف  دازهک  رایرف  رتکاد  هک  نایماب " هقیتع  راثآ   " باـتک رد  دازهک  یلع  دـمحا  ناورداـش  تسا  نیا  بلاـج 

. دندش یمود  تب  نتخاس  یپ  رد  سپ  دوب ، هدش  هتخاس  بسانتمان  لوا  تب  نوچ  هک  دراد  یم  دومناو  نینچ  تسا .
سیدنت نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هلـسم  اما  دشاب . اجب  تسرد و  مود  تب  ندوب  بسانتم  لوا و  تب  یبسانت  یب  هراب ء  رد  دازهک  رظن  دیاش 

راک نآ  يور  لاس  اه  دص  دیاش  هک  ناشارت  رکیپ  ار  یگرزب  نیدب  هابتـشا  منک  یمن  رکف  نم  دـنا .  هدـش  هتخاس  هنیدام  يرگید  هنیرن و  اه 
رد اما  دیآ  دوجو  هب  لکش  رد  دناوتیم  هابتشا  دنزاسب . سکعرب  ای  نز و  ار  نآ  دعب  درم و  ار  ادوب  اجکی  هک  دندرگ . بکترم  دنـشاب ، هدرک 

دسر . یم  رظن  هب  نکمم  ریغ  تیهام 
رد دـشاب . یم  ناـیناشوک  ناـمز  رد  اـه  تب  نیا  نتخاـس  ناـیناشوک و  ندوب  ییادوب  دراد .  نآرب  دـیکات  موحرم  دازهک  هک  يرگید  يزیچ 
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لباق نایدا  مامت  هتشاد و  دوجو  یصخشم  نیعم و  نایدا  اه  یناشوک  نامز  رد  دیسون  یم  ناتـسناغفا  خیرات  باتک  رد  دوخ  هکنانچ  هکیلاح 
تسا . هدوب  مارتحا  لوبق و 

نییآ هب  تسخن  دنمرواب ، مدرم  دیدرگ  یم  دای  رتخاب  مانب  هک  ناسارخ  یبرغ  شخب  هک  هک  ددرگ  یم  ملسم  تیعقاو  نیا  خیرات  هظحالم  اب 
زا شخب  ره  هک  ناسارخ  قرـش  تمـسق  و  دندیئارگ . یتشترز  نییآ  هب  تشترز  ترـضح  ربمغیپ )  ) ادـخروآ ماغیپ  روهظ  زا  سپ  ییارتیم و 

ییادو هرود  ياه  نییآ  هب  دقتعم  نامدرم  هدـیدرگ ،  یم  دای  هریغ  اراهدـنگ و  ناکیماب و  اسیپاک ، ناتـسلباک ،  دـننام  فلتخم  ياه  مانب  نآ 
دشاب . یم  ییارتیم  نییآ  نامه  هک  دنتشاد  ییاویش  نییآ  رتشیب  دندوب و 

، يدالیم موس  ات  لوا  نرق  زا  گرزب  ياه  یناشوک  هرود  رد  هک « : دسیون  یم  تحاضو  ابرایسب  دروم  نیمهرد  رابغ  دمحم  مالغ  ناورداش 
اکشیناک تشاد . رارق  تلود  تیامح  تحت  هنایواسم  ینمهرب ، ییادوب و  یتشترز ، ياه  هقیرط  و  مرتحم ، قباس  لثم  بهذم  هدیقع و  ددعت 

دادیم . شیامن  ار  تکلمم  روهشم  عاونا  بابرا  مامت  ًابیرقت  دوخ  تاکوکسم  رد 
نرق هس  ود  فرظ  نید  رییغت  دندوب . هدشن  دقتعم  ییادوب  نییآ  هب  مدرم  ءهمه  اه  یناشوک  راگزور  رد  هک  تسا  نآ  نیبم  یخیرات  تاراشا 

. دروایب ماود  ینرق  هن  تشه  زا  رتشیب  هک  تسناوتن  دنه  نیمزرس  رد  یتح  ییادوب  نید  رگید  يوس  زا  دریگب . تروص  دناوت  یمن  هعماج  رد 
. دشاب هتفرگ  رب  رد  تسیاب  یم  ار  یلاس  دص  دنچ  لقادح  نایماب  ياه  هرکیپ  نامتخاس  هکیلاح  رد 

یناشوک ناهاشاریز  دیآ . یمن  رظن  هب  تسرد  خـیرات  قطنم  ظاحل  زا  مهزاب  تسا ، هدوب  ییادوب  نید  زکرم  نایماب  هک  دوش  یم  هتفگ  زین  و 
جیورت دوخ  ورملق  یمـسر  بهذم  تروص  هب  زین  ار  یـصاخ  نییآ  هک  دوش  یم  هدید  ورنیا  زا  دندوبن  یـصاخ  نییآ  وریپ  یبهذم  ظاحل  زا 
تسدب ياه  هکس  ریواصت  هکنانچ  دندوب  لوغشم  دوخ  یبهذم  ياه  تیلاعف  هب  هنادازآ  فلتخم ، ياه  نییآ  بهاذم و  ناوریپ  دنا و  هدرکن 

تاداقتعا یگنوگدـنچ  زا  تسا  یباتزاب  یناشوک  ياـه  هکـس  يور  رب  نادزیا  ریواـصت «  عونت  دـهد ، یم  ناـشن  ناـیناشوک  هرود  زا  هدـمآ 
. ناشوک يروطارپما  ورملق  عیسو  هرتسگ  رد  یبهذم 

هکنانچ اه  یناشوک  نامز  رد  تسا و  هدوبن  ادوب  نایماب  ياه  سیدنت  هک  دوش  یم  تباث  دیدرگ  هئارا  هک  دانسا  يا  هعومجم  زا  لاح ، ره  هب 
. تسا هدادیم  لیکشت  ار  ام  روشک  قرـش  مدرم  زا  تیرثکا  نید  ینمهرب  نییآ  نانچ  مه  تسا و  هتـشاد  جاور  رتشیب  ییاویـش  نید  میدناوخ 

دومن وجتسج  دیاب  یتشترز  ییارتیم و  ینمهرب و  ییادو و  ياه  نییآ  رد  ار  تب  خرس  تب و  گنخ  هک  دیاب  نآرب  انب 
ییاه همـسجم  زا  یخرب  و  دشاب . دوجوم  دیاب  نایماب  رد  زین  ادوب  ياه  همـسجم  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  مه  تیعقاو  نیا  زا  رگید  يوس  زا 

هب تسا  رتهب  هکلب  تفگ .  ادوب  دیابن  ار  قوشعم  قشاع و  نیا  تب ،  خرس  تب و  گنخ  یلو  تسا . زین  ادوب  همسجم  دیدرت  نودب  هدش  هتفای 
ام نیمزرـس  ییاروها  ییادو و  ییارتیم ،  ییاه  هرود  گنهرف  زا  دامن  قوشعم  قشاع  مان ،  ود  نیا  درک . دای  تب  خرـس  تب و  گـنخ  ناـمه 

دشاب . یم 
یسانش و كاخ  یـسانشناتساب ،  تافاشکنا  زا  هدافتـسا  اب  ات  میراذگ  یم  هدنیآ  ياه  لسن  هب  ار  هرکیپ  ود  نیا  تشونرـس  تشرـس و  تفای 

. دنیآ لیان  ییاه  تیقفوم  هب  یسانش  گنس 

هنیز لچ 

ناـمز رد  هنیز  لـهچ  ياـنب  دراد .  رارق  ماـن  نیمه  هب  یهوک  يور  رب  هک  تسا  ناتـسناغفا  راهدـنق  رهـش  یندـید  نکاـما  زا  یکی  هنیز  لـچ 
عضو رد  نونکا  نآ  ياهانب   . هدش هتخاس  ناخ  هللاناما  نامز  رد  نآ  ياههراتک  راصح و  هدش و  هتخاس  يرمق  يرجه  رد 928  هاش  نویامه 

. تسا هلپ  لهچ  ینعم  هب  یسراف  رد  هنیز  لهچ  هدش . بیرختدصرد  ًابیرقت 50  هک  دراد  رارق  يدب 
�هنیز لهچ  نیمه  لحم  رد  هنیز  لهچ  مانه  برهـش  نیا  ياههزاورد  زا  یکی  یناریا ، هاشردان  يوس  زا  راهدـنق  ینالوط  هرـصاحم  ماگنه  هب 

. دشیم هجاوم  نانآ  هزانج  اب  حبـص  اما  تشامگیم  هزاورد  يارب  ینابهگن  راب  ره  دـشیم و  حـتف  هاشردان  نازابرـس  طسوت  اهراب  يزورما ،
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هرگ مه  هب  ار  ناش  دنلب  ياهنهاریپ  هشوگن  انیا  دیسر . ناتـسیس  زا  یتعامج  هب  ینابهگن  هب  تبون  ات  تشاد  همادا  هنابـش  زومرم  راتـشک  نیا 
دروم يزوریپ  نیا  دـنهدن . تسد  زا  ار  هزاورد  ات  دشببـس  یگداتـسیا  نیا  دـننک و  تمواقم  مهاب  ناج  ياپ  ات  دـندرک  دـهع  دوخ  اـب  هدز و 

. داهن مان  غیتناهج »  » ار تعامج  نآ  تفرگ و  رارق  هاشردان  هجوت 

ریشجنپ هرد 

زبسرس هرد  نیمه  تسا ، هداتفا  لباک  رهش  لامش  يرتمولیک  هلصاف 80  هب  نآ  لخدم  هک  شکودنه  گنشق  ابیز و  رایسب  ياه  هرد  زا  یکی 
. تسا اهنابز  رس  نآ  یعیبط  نساحم  هک  تسا  ریشجنپ  ياوه  بآ و  شوخ  و 

زا نآ  یمومع  طخ  هتفرگارف و  ار  نمجنا )  ) لتوک ات  راهبلگ )  ) زا ای  نایرپ )  ) ات دـنبرد )  ) زا شکودـنه  یبونج  ياه  هنماد  رد  ریـشجنپ  هرد 
. تسا دتمم  برغ  بونج  هب  قرش  لامش 

تسه هدوب و  شکودنه  یبونج  یقرش و  ، یلامش صصح  نیب  میدق  ور  ناوراک  ياه  هار  نیرتمهم  زا  یکی  تادوارم  رظن  هطقن  زا  ریـشجنپ 
تـسا هدـش  وررتوم  ناشخدـب ) نغطق و  فیرـش و  رازم  لباک و  نیب   ) ناتـسراخت رتخاب و  لـباک و  نیب  يراکـش  كرـس  هکنیا  دوجو  اـب  و 

ياه ناوراک  ددرت  تاج و  هلغ  تاج و  هویم  کمن و  لقن  لمح و  تاناویح و  ياه  همر  دـمآ  تفر و  رظن  هطقن  زا  ریـشجنپ  هرد  کلاذـعم 
اب اریز  دوشیم  یلمع  هار  نیا  زا  قباسلا  یفامک  لباک  ناشخدـب و  مرج  هرد  نایم  ترفاـسم  تسا و  هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  ماـقم  کـچوک 
نآ رد  رتوم  ددرت  مهناب  هتفر  ویدرز ) مرج و  ناخاو و  هرد  نهد   ) كراهب ات  اجنآ  زا  ناشخدـب و  زکرم  ات  داـبآ  ناـخ  زا  كرـس  هکیدوجو 

. تسا هدرک  دیلوت  يرگید  قیاع  هچکوک  هناخدور  ياهلپ  یبارخ  ترثک  تسین و  دایز  هیحان 
( باردنا  ) زبسرـس هرد  روکذم  هوک  هلـسلس  لامـش  رد  نآ  اب  يزاوم  تسا ، دـتمم  شکودـنه  بونج  ياه  هنماد  رد  ریـشجنپ  هکیروطنامه 

اوه بآ و  تفاطل  یتردق و  ياه  یئابیز  رد  هک  یعرف  گنت و  ياه  هرد  هلسلس  کی  تسا و  رتخارف  بتارم  هب  ریشجنپ  هب  تبـسن  هک  هداتفا 
مهب شکودنه  يولهپ  ود  رد  ار  گرزب  هرد  ود  نیا  دـح  هب  دـح  كاواخ  لتوک  ات  راهبلگ  نهد  زا  دـشابیم  دـننامیب  یعیبط  رظانم  عیادـب  و 

زا اهنت  لتوک   9 هداتفا 8 - نکـش ) نادند   ) و نمجنا )  ) لتوک نیب  هک  شکودـنه  لتوک  هلمج 21  زا  رگید  تراـبع  هب  تسا . هدرک  لـصو 
هیلااهتنم دشابیم و  هداشک  ریشجنپ  هرد  هب  شکودنه  هزاورد  نیدنچ  بیترت  نیا  هب  دراد و  هار  ریشجنپ  هرد  یلفس  یطسو و  ایلع و  صصح 

نیا دناوخ . شکودنه  يزکرم  لخدـم  نالاد و  ناوتیم  دـنیوگیم ، گنـس ) نالاد   ) و دـنبرد )  ) عقوم هب  اجب و  رایـسب  هک  ار  یلفـس  ریـشجنپ 
: تسا یتآ  رارق  هرد  نایاپ  ات  الاب  زا  اه  لتوک 

. تسا هتفر  هار  ناشخدب  مرج  هرد  هب  اجنآ  زا  نمجنا و  هرد  يایلع  هصح  هب  نایرپ )  ) زا ریشجنپ ، هرد  رخآ  زا  نمجنا : لتوک  - 1
. دوشیم كاواخ  فورعم  لتوک  هب  یهتنم  هک  هدش  ادج  یئ  هرد  لامش  فرط  هب  ریشجنپ  هناخدور  همـشچرس  بیرق  یلاوح  زا  كاواخ : - 2

. دوریم باردنا  هب  هدش و  دای  باردنا  مانب  دوشیم  يراج  یبرغ  لامش  تماقتسا  هب  اجنیا  زا  هکیبآ 
. دوریم باردنا  هب  بارس )  ) ماقم زا  رگید ، یعرف  هرد  زا  لوط : ای  لوت  - 3

. ددرگیم یهتنم  لوط  هرد  هب  هک  تسا  یعرف  هرد  رت  نایاپ  رهچ ) دیفس   ) هدکهد زا  هیرز : - 4
یئاه لتوک  هتفر و  هار  باردنا  فرط  هب  یعرف  ياه  هرد  زا  هدرک ، دای  زرم )  ) ارنآ یسیلگنا  ددو  هک  زرما )  ) هقالع زا  یلفس ، ریشجنپ  زا  - 5

. دنشابیم راذگ  راوشد  گنت و  یلو  دراد  فرب  ّامومع  هک  دراد  مه 
. دوشیم یهتنم  ناجنخ  یلیم   21 دابآ ) نشک   ) هب یهار  راهبلگ  یلاوح  زا  هرد ، لخدم  زا  لاتپش : - 6

. تسا هتفر  هار  باردنا  ناجنخ و  هب  كرازاب  لتوک  هرد و  زا  كرازاب : - 7
رظن هطقن  زا  نآ  هعلاـطم  هک  تسا  یعوـضوم  دزیریم  نادـب  پـچ  تـسار و  ياـه  هرد  زا  هـک  رگید  یعرف  ياـه  بآ  ریـشجنپ و  هناـخدور 

نواعم دـنیوگ و 19  كوان )  ) ارنآ هک  نمجنا  لتوک  رد  تسیا  هطقن  ریـشجنپ  هناخدور  همـشچرس  دراد . دایز  تیمها  بآ  عبانم  هیفارغج و 
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رد هدش  لیکـشت  فلتخم  هرد  ياه 20  بآ  زا  نآ  نینواعم  اب  هک  ریـشجنپ  هناخ  دور  بیترت  نیدـب  دوشیم  اجکی  نآ  هب  دـح  هب  دـح  رگید 
لصو مهب  مارگب  هللادبع  جرب  لباقم  رد  دنبروغ  گنلاس و  ياه  بآ  اب  اهنآ  كرتشم  ياه  بآ  دوشیم و  اجکی  لتـش )  ) هناخدور اب  راهبلگ 

. دنزیریم لباک  هناخدور  هب  یبورس  رد  همه  دنوشیم و 
هک تسا  دوجوم  یئاه  ضوح  ماوع  حالطـصا  هب  ای  اه و  هچایرد  هدـعکی  نا  یعرف  ياه  هخاش  اه و  هتـشر  شکودـنه و  لابج  هلـسلس  رد 

دراد دایز  تیمها  یلحم  رولکلف  ياه  ناتـساد  بآ و  يورین  بآ و  عباـنم  یـضرالا و  تاـقبط  هیفارغج و  رظن  هطقن  زا  اـهنآ  تیعقوم  نییعت 
ایروتکیو هچایرد  ریماپ  لوقرس  ياه  هچایرد  اهنآ  نیرتفورعم  تسا . هدیدن  يرگید  سک  اه  هرد  ناماد  یلحم  یلاها  زج  ار  اهنآ  رثکا  یلو 

. تسا نانغش  رد  اویش  هچایرد  و 
لیخ هللادـبع  فرط  نآ  بآ  دراد . رارق  هرازه  هرد  هیلا  اهتنم  رد  هوک  زارف  هک  تسا  يرگید  ضوح  رابایرد  هاش  هچایرد  ای  نالال )  ) ضوح

كاواخ لـتوک  يرتمولیک  هب 9  باژـس )  ) هب موـسوم  یئ  هطقن  رد  تسا . هار  هچاـیرد  نـیا  هـب  مـه  ورجن  فرط  زا  دـیآیم . ریـشجنپ  بناـج 
نیئآ هک  یئاه  هرود  رد  اه  هوک  زارف  ياه  هچایرد  دناوتیمن . هدـمآ  یهوک  ياه  هچایرد  باسح  هب  یلو  دراد  مرگ  بآ  هک  تسا  یـضوح 
ینیچ رئاز  ارنآ  تیعقوم  هک  اه  هچایرد  نیا  زا  یکی  تشاد و  داـیز  تلاـخد  اهناتـساد  اـه و  هناـسفا  رد  تشاد  جاور  ناتـسناغفا  رد  یئادوب 
يدابآ رثا  رد  تشاد و  یناگدنز  نآ  رد  یبآ  نارام  هاش  هک  دوب  یلحم  هتـشون  اه  هوک  يالاب  مارگب  یبرغ  لامـش  هیواز  رد  گنـست  ناویه 

ناتـسناغفا خیرات  مود  دلج  رد  مارگب و  هلاسر  رد  روکذم  ناتـساد  داد . خر  یئاه  هلباقم  یناشوک  اکـشینک  وا و  نایم  هوک  ياپ  رد  يدـبعم 
تـسا کیدزن  تبارق  تشاد ، یناگدنز  نآ  رد  یبآ ) نارام  هاش   ) هک هچایرد  و  راب ) هاش  هچایرد   ) نایم مان  رظن  هطقن  زا  تسا . هدش  هتفرگ 

. دیآ یم  قرش  لامش  برغ ) لامش   ) ضوع میریگب  مارگب  زا  رگا  ارنآ  تمس  اهنت 
ود دوخ  زا  دشابیم و  هخر )  ) نآ زکرم  هک  تسا  موس  هجرد  تموکح  ياراد  يرادا  تامیسقت  رظن  هطقن  زا  نایرپ  ات  دنبرد  زا  ریـشجنپ  هرد 

هدکهد هدـع  کیب  ریـشجنپ  هرد  ياه  يدابآ  دـشابیم . هرا )  ) رد يرگید  زکرم  و  ینز )  ) هدـکهد رد  نآ  یکی  زکرم  هک  دراد  يراد  هقالع 
فارطا ُامومع  دنراد و  رارق  هناخدور  لحاوس  فرط  ود  راد  هبترم  یـضارا  رد  هوک و  فرط  ود  ياه  هنماد  رد  رتشیب  هک  هدش  میـسقت  یئاه 

اه هناخ  راوج  برق و  زا  هدـش  ادـج  یعرف  ياه  هرد  زا  هک  یئاهرابیوج  هتفرگارف و  کچوک  ياه  ناتـسکات  توت و  ياـه  هچغاـب  ار  اـهنآ 
( اوراچ  ) هدکهد دننام  هدش  دابآ  هرد  فارطا  بیـشن  هب  یکتم  اه  هپت  اه و  يدنغ  زارف  هوک ، ياهرمک  رد  اه  هدـکهد  زا  یـضعب  درذـگیم .

هکل نایم  رد  نآ  دیفـس  کچوک و  ياه  هچایرد  دنلب و  ياهراوید  دشابیم و  ینز )  ) يراد هقالع  تاطوبرم  ءزج  تسا و  زرما  تاهد  زا  هک 
. دراد یصاخ  هولج  ناتخرد  زبس  ياه 

رتشیب ریشجنپ  یلاها  تسا . یلامـش  نالک  تموکح  ياهاج  نیرتهب  زا  یکی  تیعمج  زکرمت  اه و  هدکهد  دادعت  رظن  هطقن  زا  ریـشجنپ  هرد 
ناگدنـشاب اب  ندب  هرهچ و  هقراف  میالع  رظن  هطقن  زا  دننکیم و  ملکت  یـسراف  نابزب  دنراد . یبآ  نامـشچ  یئامرخ و  ياهوم  هرهچ و  دـیفس 

. دنراد قرف  یلامش  تمس  ياه  هرد  ریاس 
گرزب ياه  تشخ  دـتفایم ، ترورـض  تشخ  هب  هک  يدراوم  رد  هدـش و  هتحاس  لگ  هچراپ و  ياه  گنـس  زا  ُامومع  ناشیا  لزانم  هناـخ و 
تاکوچ فارطا  دـشابیم . يراک  تبنم  ُارثکا  اه  هزاورد  تاکوچ  کچوک و  ُامومع  اهنآ  ياه  قاطا  ياـه  نیکلک  دـننکیم . لامعتـسا  ماـخ 

. دوشیم هدید  هفص  ای  وکس  ود  اه  یلیوح  ياه  هزاورد  فرط  ود  هب  دراوم  يرایسب  رد  دننکیم و  دیفس  ُامومع  ار  اه  نیکلک 
عافترا فالتخا  هب  رظن  تسا . مرگ  درادـن  داـب  نوچ  ناتـسمز  رد  درـس و  ناتـسبات  رد  دراد . هاوخلد  اراوگ و  تیاـهن  ياوه  بآ و  ریـشجنپ 
فارطا ياه  هچغاب  ياه  تخرد  ریز  رد  دازآ ،  ياوه  رد  ار  لاس  ياه  هام  هیقب  ناتـسمز  هام  دـنچ  ءزج  یلاها  تسا . رتدرـس  اـیلع  ریـشجنپ 

نیعم بسانت  کیب  هک  روگنا  ياه  هشوخ  دـننام  دـننارذگیم و  دوخ  یناتـسبات  ياه  قالیی  رد  اه  هوک  ياه  هلق  رد  رتالاب  اـی  اـه و  هدـکهد 
. دننکیم یناگدنز  ناتخرد  ياه  گرب  تحت  ینشور  هیاس و  رد  روطنامه  دراد ، راکب  باتفآ  هیاس و 

اهنآ یقیـسوم  هلآ  نیرتهب  دنراد . رفاو  لیم  صقر  نتا و  کسرق و  منرت و  ندناوخ و  زاوآ  رد  دنا . شاشب  طاشن و  اب  نامدرم  اه  يریـشجنپ 
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يراعشا دنناوخیم و  یعمج  هتسد  اهنت و  اهنت  دنا . رهام  یقشع  هنایماع  ياه  لزغ  نتخاس  رد  تسا و  دایز  ناشیا  نایم  رد  ارعش  تسا . هریاد 
ات لوا  زا  ینعی  نایرپ  ات  دـنبرد  زا  دـنناوخیم و  دـنا و  هتخاس  شیوخ  یقالخا  لیاضف  لامج و  نسح و  هرد و  یعیبط  ياه  یئابیز  حدـم  رد 

دنیاتسیم . ار  زیچ  ره  همه و  ریشجنپ  هرد  رخآ 
لباکب و دایز  دمآ  تفر و  رثا  رد  هک  دـنا  هتـشاد  صوصخم  هزیمم و  ياهزیچ  سابل  رظن  هطقن  زا  ُامتح  میدـق  ياه  هنامز  رد  اه  يریـشجنپ 

هچراپ هک  تسا  وزرب )  ) اهنآ صوصخم  سابل  اهنت  تسا . هتفر  نایم  زا  اه  ینمادـهوک  اه و  یناتـسهوک  ُاصوصخم  راوجمه  یلاها  اب  سامت 
. دوشبم هتفاب  اهنآ  دوخ  تسدب  تسدب  زب  يوم  زا  ُامومع  نآ 

هاگرزاگ

رد هداتفا  لحم  زا  ار  هاگ  رزاگ  هک  دوب  ومع  خیش  اریز  دوشیم  عورـش  تسا  ومع  خیـش  نآ  هینک  هک  لیعامـسا  خیـش  مان  اب  هاگرزاگ  خیرات 
هقطنم نیا  يرمق  يرجه  لاس 441  رد  هاگ  ریجنز  هپت  يور  رد  نآ  نفد  اب  دومن  لدـبم  نافراع  نایفوص و  يایند  لالج  رپ  زکرمب  هار  رانک 

دننام اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دندومن  ملع  دق  فوصت  نافرع و  نازاتـشیپ  دادعت  کی  ومع  خیـش  نامز  رد  دومن  بسک  دوخ  هب  يدایز  ترهش 
یناسک نیفوصتم  نافرع و  نیا  دندیدرگ  نفد  اهدعب  يو  ربق  رانک  رد  ناهوس  نسحلاوبا  خیش  زابخ . رصن  وبا  خیش  جنبروغ . هللادبع  هجاوخ 
هجاوخ تسا  هدرب  یناوارف  ياه  هرهب  تاره  ریپ  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  ناـشدزن  زا  دـن و  دومن  یئاـمک  یماـن  هاـگرزاگ  يارب  هک  دـندوب 

لامش رد  هتسجرب  تیصخش  جیردتب  ات  تسا  هدومن  دایز  ياه  هدافتسا  نآ  رضحم  زاو  تشاد  ومع  خیش  هب  یصاخ  مارتحا  يراصنا  هللادبع 
یبیـشارس یبرغ  هصح  رد  هلمج  زا  هک  تسا  هدـنامیقاب  انب  دـنچزا  يراثآ  حر )  ) يراصنا هللادـبع  هجاوخ  نارود  زا  دـیدرگ  ناـسارخ  قرش 

. تفگ نآ  هب  ناوتیم  هناخ  هلچ  عون  هک  دسریم  راد  نادیم  بقن  کی  هب  هک  دشابیم  ینیمز  ریز  کچوک  هریضح  کی  هاگ  ریجنز 
هللادبع هجاوخ  نفد  یلعف  لحم  تسا  دومن  تافو  چرام 1089  قباطم 8  يرمق  يرجه  لاس 481  هجحلا  يذ  رد 22 يراصنا  هللادبع  هجاوخ 

نیمه رد  دومنیم  هدافتـسا  نآ  زبس  ياضف  زا  هدربیم و  رـسب  اجنآ  رد  راهب  لصف  رد  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  هک  هدوب  یلگنج  ًالبق  يراصنا 
زا یناشن  راثآ و  هنوگچیه  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  نفد  نامز  رد  هک  تفگ  دـیاب  تسا . هدـیدرگ  نفد  اجنآ  ردو  هدومن  توف  راـهب  لـصف 

 . تسا هتشادن  دوجو  تاره  ریپ  نفدم  کیدزن  رد  ینامتخاس  ای  رگید  روبق 
ینغرم رمع  نیدـلا  زع  اه (  يروغ  ریزو  يدالیم  نرقرخاوا 12  ردو  دیدرگ  رهاظ  سدقم  رهـش  کی  هنوگب  يدالیم  نرق 11  رد  هاگرزاگ 

يور رد  هدش  هیبعت  هچقاط  تسا  نکمم  دروخیمن  مشچب  نونکا  يرثا  فوصوم  هسردم  زا  هک  تشاذگ  داینب  هاگرزاگ  رد  ار  يا  هسردـم  (
ياربو دش  هتشک  ( دمحم ناطلـس   ) يروغ هاش  نیرخآ  قباطم 1212  لاس 607  رد  دـشاب . يروغ  هسردـم  زا  شخب  هب  قلعتم  یلامـش  راوید 
روهظ نامز  ات  اـه  يروغ  هسردـم  نتخاـس  ناـمز  زا  تسین  مولعم  نونکا  نآ  هربقم  هک  دـیدرگ  اـنب  هاـگزراگ  رد  ادهـش  نوچ  ینفدـم  يو 

. دسر یمن  هدهاشمب  هاگرزاگ  يانب  رد  هظحالم  لباق  فاشکنا  يدالیم  نرق 13  لیاوا  يرمق  يرجه   ( 850-807  ) خرهاش
نفدـم راوج  رد  دوب  يانب  هک  هدومن  رداص  ینامتخاس  رامعا  تیادـه  يدالیم  قباطم 145  يرمق  يرجه  لاس 829  مرحم  هام  رد  خرهاـش 

دیدرگ . لیمکت  نآ  تیاده  زا  دعب  لاسکی  نامتخاس  نیا  راک  هک  هاگرزاگ  رد  حر )  ) يراصنا هللادبع  هجاوخ 
مه تسا  هدوزفا  هاگمارآ  تلزنمو  هوکـش  رپ  هک  هدـش  هتخاـس  دـنلب  ناویا  یقرـش  حاـنج  هاگـشیپ  رد  هک  تسیروط  اـنب  نیا  نیازیدو  حرط 

ار ناویا  نآ  نیئاپ  دـنلب و  ياه  قاـتا  هک  هتـشاد  دوجو  ياـه  هناـخ  زین  اـهنآ  يـالاب  هک  دروخیم  رظن  هب  رگید  ياـه  هفوس  ناویا  نیا  فیدر 
مانب هک  یبرغ  تمـسق  رد  دوشیم  هدـید  ياه  قاتا  هدـش و  هتخاس  طسو  رد  عیفر  ياه  ناویا  زین  یبونج  یلامـش  شخب  رد  دزاسیم . راداـمن 

هب نک ) شفک   ) ورهار طسو  رد  دیازفا . یم  هاگمارآ  تلزنم  رب  هک  دراد  دوجو  عفترم  ناویا  دشابیم  لخدمو  تسا  روهشم  تداعـس ) باب  )
کیو عیفر  یناویا  رازم  ینوریب  شخب  رد  دـیامنیم و  هجوت  بلج  یـصاخ  تفارظ  اب  زامن  يادا  يارب  نولاـس  ود  نآ  بونجو  لامـش  فرط 

هتفر راک  هب  نآ  تانیئزت  رد  یبآو  ییالط  گنر  هب  ياه  یـشاکو  هدـیدرگ  دابآ  تشخو  گنـس  زا  نامتخاس  مامت  دراد  تیعقوم  هناخ  الاب 
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. دیامنیم يریگ  ولج  نآ  رد  مامت  يداتسا  تراهم و  اب  ثلث  . یفوک یلقعم . طوطخب  عاوناو  تسا 
يراصنا هجاوخ  ترایز  هب  هبنشجنپ  ره  شدوخ  دومن و  دابآ  نآ  تافوقوم  زا  هدافتـسا  اب  ار  حر )  ) يراصنا هللادبع  هجاوخ  هاگمارآ  خرهاش 

829 لاس رد  هاگرزاگ  رد  خرهاش  هدـش  راـمعا  ياـنب  دـنروایب . يور  هاـگرزاگ  هب  يداـیز  نیرئاز  هک  دوب  هدـش  ببـس  نیاو  تفریم  حر ) )
ياـنب تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ناـمز  لوط  رد  نآ  رد  يرییغت  رتمک  هک  تسا . نآ  رـضاح  عضو  قباـطم  یلکب  يدـالیم  قباطم 1425  يرجه 

لاس 845 رد  دـنا . هتفگ  يزاریـش  ار  اه  هینبا  نآ  ناراـمعم  هک  ددرگیم  لـماش  هینبا  زا  پورگ  هب  حر )  ) يراـصنا هللادـبع  هجاوخ  هاـگمارآ 
زین شدوخ  لاس  نامه  رد  هک  دومن  دابآ  تاره  ریپ  هاگمارآ  کیدزن  هب  هاـقناخ  نیدـلا  رخف  هجاوخ  نب  یلع  هجوخ  يدـالیم  قباطم 1414 

ار يابیز  هحول  يدالیم  قباطم 1452  يرمق  يرجه  لاس 856  رد  رباب  مساقلاوبا  دشابیمن  یقاب  نآ  زا  يرثا  زورما  هک  دیدرگ  نفد  اجنآ  رد 
هتسجرب هتکن  تسا  هدش  ظفح  یبوخ  هب  مه  زونه  هتسجرب  هب  رثا  نیا  هک  تسا  هدرک  بصنو  هتخاس  حر ) ) يراصنا هللادبع  هجاوخ  هربقم  هب 
خیراـتو هدومن  یفرعم  ار  ( حر  ) يراـصنا هللادـبع  هجاوخ  ترـضح  مالـسالا  خیـش  بقل  ماـن  هک  تسا  یبرع  یطوطخ  زا  تراـبع  هحول  نیا 

دش هتخاس  هاگمارآ  راوج  هب  يدبنگ  لکـش  هب  راگنرز  هناخ  يدالیم  قباطم 1484  يرمق  يرجه  لاس 889  رد  دزاسیم  صخشم  ار  گنس 
دومن مادقا  هاگرزاگ  میمرت  هب  یئاون  ریش  یلع  ریما  ارقیاب  نیسح  ناطلس  دنمـشناد  ریزو  يدالیم  قباطم 1499  يرمق  يرجه  لاس 906  رد 

تـشاد اور  هاگرزاگ  هب  يدایز  ياه  فقو  دومن  ررقمار  هاگرزاگ  نذوم  بیطخ  نیتسخن  دومن و  انب  ار  يا  هباطخ  ربنم  لاـس  نیمه  رد  يو 
دومن یعس  هاگ  رزاگ  رامعا  يارب  هنادنمتواخس  دمحم  نیدلا  عاجش  ریما  تسا  یئاون  ریـش  یلع  ریما  راک  هاگزراگ  فارطا  ياه  غاب  داجیا 
يرجه لاس 910  رد  تافو  زا  دـعب  زین  شدوخ  هک  درک  دابآ  هاـگرزاگ  راوج  رد  ار  يا  هسردـم  یناـمرک  دـمحم  نیدـلا  لـضفا  هجاوخ  و 

دیدرگ نفد  اجنآ  رد  يدالیم  هب 1505  قباطم  يرمق 
نایرومیت يرادمامز  ياه  لاس  رد  تسا  هدوب  یـسک  یچ  راگنرز  هناخ  رامعا  راذـگناینب  هک  تسا  دوجوم  یتاماهبا  دراد  رازم  کیدزن  رد 

يارب ار  یتفگنه  غلابم  يرومیت  ناگدازهـش  تسا  هدـماین  لمعب  يریدـقت  نانچ  رگید  نامز  رد  هک  دـنا  هدومن  هاـگرزاگ  هب  یـصاخ  هجوت 
هللادـبع هجاوخ  تاره  ریپ  هاگمارآ  يانب  رامعا  دـنا .  هدـیناسر  فرـصم  هب  یلـصا  يانب  فارطا  رد  هیقاـحلا  تروصب  هناگادـج  هینبا  راـمعا 

رمـس رد  دـنز ) هاش   ) ناتـسربق اب  ناوتیم  ار  هاگرزاگ  رازم  داد . رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  تاره  ریپ  توسک  خرهاش  طسوت  حر )  ) يراـصنا
دابآ خرهاش  ار  هاگمارآ  یبرغ  لامـش  هشوگ  بآ  ضوح  . تسا ناش  نانز  يرومیت و  ناریما  نفد  يارب  هژیو  هاگیاج  هک  دومن  هسیاقم  دـنق 

لـصا هک  دـشابیم  تقو  هکلم  ینعی  ایلع  دـهم  مانب  فوصوم  نز  تسا  هدرک  میمرت  رتسالپ و  ار  نآ  يرومیت  هداوناخ  نانز  زا  یکیو  هدومن 
رد نیحایس  هاگلزنم  زا  یکی  هدوب و  رتخابو  هنایم  يایسا  نیب  تحایس  راب  رپ  ریـسم  هاگرزاگ  نیخروم  یتیاور  هب  تسا  خرهاش  هب  قلعتمءانب 

تسا . هدوب  هتشذگ 
ياه روشکو  ناتسناغفا  روشک  نامدرم  اهنت  هن  دشابیم  هاگرزاگ  رد  حر )   ) يراصنا هللادبع  هجاوخ  تاره  ریپ  هاگمارآ  هک  نیا  زا  زین  زورما 

هدیـشخب یناهج  ترهـش  هاگرزاگ  هب  هک  دـنروایم  لمعب  دـید  زابو  دـید  یخیرات  ياهانب  هعومجم  نیا  زا  يداـیز  نیحایـس  هکلب  یمالـسا 
. تسا

تسُب یخیرات  هعلق 

ددرگیم . رب  مالسا  زا  شیپ  هرود  هب  نآ  تمدق  دوریم و  رامشب  روشک  یخیرات  راثآ  زا  یکی  دنمله  تیالو  تسب  هعلق 
ناناگرزاب ياج  عیسو و  رایـسب  یتیحان  اب  مکحم ، ياهراب  اب   ، گرزب تس  ای  رهـش  تسب  ملاعلا " :  دودح  باتک  هدنـسیون  هتفگ  ساسا  رب 

." دزیخ نوباص  وسا  برک  دنرب و  اه  ياج  هب  دزیخ و  اه  هویم  وا  زا  روالد . ، یگنج دنا  ینامدرم  تسا 
دیقالت و لحم  رد  دنمله و  تیالو  زکرم  هاگرگشل  راوج  رد  رهش  نیا  دنا . هدوب  بدا  گنهرف و  لها  مالسا  روهظ  نراقم  تسب  رهش  مدرم 

. تسا هتفرگ  رارق  بادنغرا  دنمریه و  دور 
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زا تسا . هدوب  یلا  هاش  اب  دوب و  لحم  يراـجت و  نوناـک  يرگید  يرادا و  یماـظن و  رقم  یکی  دنرهـش . کـیی  هصح  ود  تسب  هاگرکـشل و 
هتفریم رامش  هب  اهرهـش  نیرتدنمتورث  نیرتدابآ و  زا  يرادا و  زکرم  نیرت  هتفرـشیپ  ياراد  یهاگ  تسا . ناتـسناغفا  یخیرات  ابیز و  ياهرهش 
بـضغ رهق و  رد  دیـسر . رادـتقا  تمظع و  جوا  هـب  ناـیونزغ  رـصع  رد  اـما  دـش . ناریو  یپاـیپ  ياـهگنجرثا  رب  بارع  اـی  هـلمح  رد  تـسا .

اهرهن اهدـنب و  بیرخت  اب  رومیت  هرخالاب  دـیدرگ و  لاغـشا  زاب  تخوس و  زاب  دـش و  يراـک  تمرم  سپـس  تخوس . زوسناـهج  نیدـلاءالع 
. دینادرگ شوماخ  راید  نآ  رد  ار  یناگدنز 

ور هجوت  مدع  رطاخب  یناتساب  هعلق  نیا  رخاوا  نیا  رد  هنافساتم  اما  دشاب  یمن  ام  روشک  يارب  يرایسب  یخیرات  شزرا  ياراد  رهـش  نیا  اذهل 
تسا . هدش  بصغ  دارفا  زا  يرامش  يوس  زا  ، تسا تلود  تیکلم  هک  زین  نا  فارطا  ياه  نیمز  تسا و  هداهن  یناریو  هب 

لاقتنا ناتـسکاپ  هب  دـش و  هدروآ  نوریب  تسب  هعلق  زا  نابلاط  ناـمز  رد  نز  کـی  هدـش  ییاـیموم  دـسج  کـی  یموق  گرزب  کـی  هتفگ  هب 
دیدرگ .

یمندـید زاب  لحم  نیزا  ناحایـس  تینما ، دوبن  تبـسن  رـضاح  لاح  رد  اما  دومن  یم  بلج  دوخ  هب  ار  يداـیز  ناحایـس  نیزـالبق  تسب  هعلق 
دننک .

هب تسا . هدش  بصغ  نادنمروز  يوس  زا  یخیرات  هعلق  نیا  فارطا  ياه  نیمز  هک  ، دـنیوگیم هقطنم  نیا  ناگ  هدنـشاب  ناگرزب و  زا  يرامش 
تسا .  هدادن  ماجنا  یمادقا  چیه  هعلق  نیا  رتشیبب  يرخت  زا  يریگولج  ای  يزاسون و  يارب  نونکات  زین  تلودنا  نآ  رواب 

زا تسب  هعلق  اما  دـنراد ، دوجو  دـنویم  هعلق  حـتف و  هعلق  ون ، هعلق  هعلق ، یـسوم  ، هعلق ناوراس  لـیبق  زا  يداـیز  ياـه  هعلق  دـنمله  تیـالو  رد 
نآ زا  یشخب  اهنت  رضاح  لاح  رد  دراد و  تیعقوم  هاگرکشل  رهـش  يرتمولیک  هد  رد  تسب  هعلق  تسا  رادروخرب  يرتشیب  ترهـش  تیمها و 

تسا . هدش  ناریو  نآ  فارطا  ياه  هعلق  یمامت  یقابتم  تسا و  هدنام  یقاب 

نامالاراد رصق 

هزوح رد  لباک  رهـش  برغ  بونج  فرط  هب  رتمولیک  تشه  هلـصافب  ناـمتخاس  نیا  تسا . ناتـسناغفا  یخیراـت  ياـهانب  زا  ناـمالاراد  رـصق 
نیب یـسایس  هنـسح  تابـسانم  رـصق  نیا  تخاس  نامز  رد  تسا . هدش  هتخاس  ناخ  هللاناما  نامز  رد  تشاد ، مان  هپت  راشفا  ًالبق  هکی  هدراهچ 
هلمج زا  هک  دندوب  هتفرگ  هصح  ناملآ  تلود  نا  سدنهم  نت  تاریمعت 22  يزاس و  رهش  روما  رد  دوب و  رارق  رب  ناملآ  ناتسناغفا و  تلود 

روکذم رـصق  دیدرگ و  لیمکت  لاسرد 1306  زاغآ و  یناملآ  نتراـهرتلاو  سدـنهمرظن  تحت  لاس 1304 ه.ق  رد  نامالاراد  رـصق  تخاس 
. دندرگیم هدافتسا  نآ  زا  یناما  هرود  یتلود  هاگتسد  مامت  هک  هدش  رامعا  گرزب  کچوک و  قاتا  ًابیرقت 150  لخادب 

. تسا هدید  بیسآ  ناتسناغفا  ياهگنج  رثا  رد  روکذم  رصق 

تاره عماج  دجسم 

لاس رد  يو  دـسج  دـشن . نآ  لیمکت  هب  قفوم  اـما  دومن  يزیر  حرط  لاس 597 ق . رد  يروغ  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  ار  تاره  عماج  دجـسم 
دبعم هک  تسا  فورعم  مالسا و  زا  لبق  نآ  يانب  لصا  تسا . هدیدرگ  نوفدم  دجـسم  یلامـش  ناویا  بقع  رد  دبنگ  ریز  رد  يدالیم   1202

فورعم عماج  دجـسم  دش و  ناناملـسم  زکرم  یناتـساب  دبعم  نیا  مالـسا  ذوفن  نیملـسم و  حـتف  زا  سپ  هدوب و  ادزم  هناخ  یئایرآ و  گرزب 
راک ریز  اهدعب  يروغ  �هرود  تانییزت  تسا . هدنام  یقاب  یبونج  يدورو  برد  رد  نایروغ  دـهع  دجـسم  زا  یکچوک  شخب  اهنت  دـیدرگ .

ار نآ  ناسانشراک  لاس 1964  رد  لاس  رد  هک  دـنام  یفخم  دـندومن  نییزت  دوخ  �هقیلـس  قوذ و  هب  ار  دجـسم  هک  ناـیرومیت  �هرود  نییزت 
لاس رد  هک  ییاه  يزاسون  رد  هک  تفر  نایم  زا  زین  نایرومیت  فرـصم  رپ  راک  زا  يداـیز  شخب  ناـمز  رورم  رثا  رد  اـما  دـندومن . یباـیزاب 

نایرومیت دوب . هدیدرگ  عقاو  تاره  رد  تختیاپ  نایرومیت  دهع  رد  دش . يزاسزاب  نآ  زا  یشخب  تفرگ  ماجنا  دجـسم  يور  یـسمش   1322
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شـشخردرپ ياه  هرود  زا  هک  دـنتفرگ  تسدـب  ار  یگنهرف  تضهن  يربهر  دوخ  رابرد  هب  ارعـش  نافوسلیف و  نارامعم ، نادـنمرنه ، بلج  اب 
نیسح ناطلس  تموکح  دنور . یم  رامش  هب  يرومیت  رصع  لوا  �هرود  نازاتشیپ  زا  داشرهوگ  شرـسمه  خرهاش و  دشاب . یم  تاره  خیرات 

. دور یم  رامش  هب  نایرومیت  ییالط  �هرود  جوا  يدالیم  یلا 1506  لاس 1468  زا  ارقیاب 

دوبک دجسم 

. تسا نوفدم  اج  نآ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنارواب  نیا  رب  یخرب  هک  تسا  یهاگراب  ناتسناغفا  رد  فیرش  رازم  رهـش  رد  دوبک  دجـسم 
. دراد رارق  قارع  روشک  رد  فجن و  رد  نینموملاریما )  ) بلاطیبا نب  یلع  رکیپ  ناناملسم ، بلاغ  داقتعا  هب  هتبلا 

خلب هب  فجن  زا  بلاطیبا  نب  یلع  رکیپ  ییاج  هباج  هچخیرات 
دیفس ياتسور  زا  توبن  نادناخ  يراد  فرط  هب  يدیـشروخ ، لاس 126  راهب  ربارب  لاس 129  ناضمر  رد  یناسارخ  يزورم  ملـسموبا  نوچ 
قداـص رفعج  هب  وا  دنتـسکشیم ، دنتـشاد  هیما  ینب  نوـچ  تفریم و  شیپ  بترم  دـیگنج ، هـیما  یینب  نارازگ  راـک  اـب  هدوـمن و  ماـیق  ورم ،

. دنک ایهم  شیارب  ار  نآ  طیارش  دناوتیم  ملسموبا  دشاب ، بغار  تفالخ  دنسم  هب  قداص  رگا  هک  درک  داهنشیپ 
یتبغر تفالخ  ییاور و  نامرف  هب  ار  ام  نیا  ربانب  هدیسر  تداهـش  �هجرد  هب  هدرک ، جورخ  سک  ره  ام  زا  هک  : » تفگ خساپ  رد  قداصرفعج 

راوگرزب دج  كرابم  دبلاک   ، دَروآ اج  هب  ياهتـسیا  شتمدخ  نادناخ  نیا  رد  دـهاوخیم  رگا  وگب  ملـسموبا  هب  دـندومرف  کیپ  هب  و  تسین ،
�هنیدم هب  دَتفا ، رو  ناش  تلود  دنیشنورف و  هیماینب  �هنتف  هک  نآ  زا  سپ  ات  دَرب ، خلب  هب  تسا ، نوفدم  فرـشا  فجن  رد  یقودنـص  رد  هک  ارم 

ینب درب  تسد  زا  رهطم  رکیپ  ددرگب ، تسد  هب  تسد  اهرهـش  یخرب  دشک و  ازارد  هبگنج  رگا  هک  دوب  نیا  ترـضح  دوصقم  و  دوش ، هدرب 
«. دوش هتشاذگ  ینما  رود  ياج  رد  دشاب و  ظوفحم  هیما 

فجن زا  یناهنپ  ار  قودنـص  نآ  ناشیا  دنباتـشب و  راکنیا  هب  هک  دومرف  شا  هدومزآ  راـک  نا  راـیع  هب  ، دیـسر ملـسموبا  هب  روتـسد  نیا  نوچ 
رد ،و  دندرک خلب  دراو  ًادعب  هدروآ و  فلک  هب  اجنآ  زا  هتـشاذگ و  رون  هوک  هب  موسوم  یلحم  رد  دندرب و  ناهج  هاشورم  هب  رتش  اب  هتـشادرب 

. دنداهن شیورزی  نیحولو  دندرپسکاخ ، هب  یکشاوی  تسا - عقاو  شایگنسرف  هس  خلب و  رواخ  رد  هک   – ناریخ هجاوخ  يدابآ 
هب ان  لتق  سابعینب و  تلود  يادتبا  رد  یتفالخ  روما  نداد  ماجنارس  هیماینب و  عمق  علقو و  ، گنج هب  ملسموبا  یمرگرـس  �هطـساو  هب  اه  دعب 

هاگمارآ ندشادیوه  دوب . ناهنپ  نفدمو  دشن ، نکمم  خلب  رد  نفد  ياج  نالعا  راهظا و  ای  دسج  لاقتنا  عوضوم  شماگنه 
دـسج هکدش  مولعم  تشاد ، راهظا  نوراه  هب  هک  رمعم  ریپ  �هتفگ  قبط  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  هک  یماگنه  فیرـش  رازم  رد  دوبک  دجـسم 

نآ و  تفاین ، يروهظ  خـلب  مان  ور  نیا  زا  دـندیدرگ ، اجنادـب  هجوتم  مدرم  تخاس و  اـج  نآ  رد  یهاـگراب  نوراـه  ، هدوب نوفدـم  فجن  رد 
. دش شومارف  داد  يور 

رد يدیشروخ ، لاسرد 514/15  ، درک یهاشداپ  يدیشروخ  ات 506/7  زا 496/67  هک  یقوجلس  هاش  کلم  دنزرف  رجنـس  ناطلـس  نامز  رد 
هداتـسرف قداصرفعج  يارب  باب  نیا  رد  هک  ياهمان  تساوخ  رد  عوضوم  هلمج  زا  دـش ، تفای  هرابنیا  رد  یبلاطم  ملـسموبا ، تـالماعم  رتفد 

زا رفن  دص  راهچ  یفرط  زا  دـندیمهف ؛ ار  نا  ریخ  هجاوخ  هد  رد  يراپـس  كاخ  ندـب و  ییاج  هباج  و  دـمآ ، تسد  هب  قداص  باوج  هدـش و 
دومرفیم دوب و  هداتـسیا  شاهفـص  يالاب  هک  ، هدید باوخ  ناریخ  ياتـسور  یکیدزن  رد  ار  ترـضح  بش  کی  رد  خـلب  ناگرزب  تاداس و 

نام ترایز  هب  مدرم  ات  دزاس  رهاظ  ار  ام  روگ  هک  دـیهد  عالطا  هاش  هب  دـیاب  درادـن ، یهاگآ  یـسک  میـشابیم و  اجنیا  رد  ام  تسا  اـهلاس 
. دنیایب

عوضوم هک  داد  روتسد  خلب ، یلاو   ، جامق ریما  هب  دوخ  تختیاپ  ورم  زا  رجنس  ناطلس  ، ناگرزب باوخ  فشک  ملسموبا و  رتفد  شیادیپ  زاسپ 
يا هتشپ  يور  رد  هدمآ و  ناریخ  �هیرق  هب  اج  نآ  رد  اسن  دوجو  راکنا  خلب و  نایاناد  یخرب  تفلاخم  دوجو  اب  زین  وا   ، دَواکجنک َ و  دهوژپب ار 
هرقن لفق  ون  يدالوپ  �هچی  رد  اب  یکچوک  دـبنگ  هب  واک  دـنک و  یکدـنا  زا  سپ  دـندرک . شواـک  هب  عورـش  دوب ، فورعم  یلعلت  ماـن  هب  هک 
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هب ینآرق  شیور  هک  دندید  نیدالوپ  یقودنـص  دـنتفر ، هرجح  يو  توش  دـندوشگاملع  تیعمج  اب  و  دـندش ، نامداش  یلیخ  دـندروخرب و 
دنص و سپس  هللادسا .» یلع  هللاایل  ربق و  اذه  : » دندوب هتشون  گنس  رب  دوب و  یگنس  گرزب و  يریـشمش  اب  هارمه  وهآ  تسوپ  رب  یفوک  طخ 
هک یخرب  دوب . ناـیامن  یناـشیپ  رب  زین  مخز  راـثآ  حیحـصالماک و  اـهيوم  اـهنخان و  یتح  ، هزاـت رت و  دـندید  ار  یلعندـب  دـندرک ، زاـب  ارق 

. دنتفر شوه  زا  دندرک  شترایز  هدهاشم و 
وا دیسر  رجنـس  ناطلـس  هب  ربخ  نوچ  دندرک و  میدقت  اهزاین  اهرذن و  دندومن و  دنلب  يداش  ریبکت و  دایرف  ویرغ و  مهم  هیـضق  نیا  زا  مدرم 
هب دوخ  اب  ار  قودنـص  تساوخ  يو  دومن . شنامداخ  اج و  نآ  شکشیپ  خرـس  رز  رانید  رازه  هاجنپ  درک و  تکرح  یـسوب  هبتع  يارب  زین 
زا مه  وا  دنامب . اج  نامه  رد  دنتساوخرد  هدش و  عنام  اّدج  مدرم  �همه  نایاناد و  یلو  دزاسب ، یهاگراب  دراپس و  كاخ  هب  اج  نآ  درب و  ورم 
هب یلو  ، دزاسب شیارب  یهوکـشاب  رایـسب  هاگ  راب  تشاد  میمـصت  هدومن  اج  نآ  رد  یتشخ  یکچوک  نامتخاس  دـش و  فرـصنم  شمیمـصت 

ندش ناریو  تشذگرد . يدیـشروخ  لاسرد 535/36  تسناوتن و  رایـسب  ترودـک  نازغ و  تسد  رد  تراسا  گنج و  هبیراـتفرگ  �هطـساو 

هاگراب
اهتمرح دـندروآ و  دراو  اهنیهوت  یبهذـم  نکاما  هب  دـندرک و  يدایز  جارات  راتـشک و  ناریا  ياهرهـش  �همه  رد  هک  ناخ  زیگنچ  نامزرد 
نامتخاس دوشن ، دراو  یلع  نفد  لحم  هب  ینیهوت  هک  نیا  يارب  اج  نآ  یلاها  زا  یـضعب  دندومن . یعمج  راتـشکمه  ار  خلب  مدرم  دنتـسکش ،

شمان زاب  بیترت  نیا  هب  دندرکیم و  دای  یلع  لت  شنیشیپ ، مان  هب  ار  ناکم  نآ  دندرب و  نایم  زا  ار  اههناشن  راثآ و  هدومن و  ناریو  ار  رجنس 
فیرشرازم رهش  يانب  هاگمارآ و  ندش  راکشآ  زاب  دیدن . يدابآ  يور  ًادعب  مه  خلب  رهش  و  دشوحم ،

ارقیاب ریماه  كارق  ياب  نیسح  ناطلس  یهاشداپ  ماگنه  هدش ، هتشون  زین  افـصلاۀضور  ور  یـسلابیبح  رد  هچ  نآ  قبط  ش  لاس 859/60 ه .
دروآ تسدب  یخیرات  دن  هنا  تلم  �هناخ  باتک  زا  یما  طسبدیز  ياب  ناگداون  زا  دـمحم  نیدـلا  سمـش  تشاد ، ار  خـلب  تموکح  شردارب 

نا هِموا  دادشا و  هیارا  ارقیاب  ازریم  هب  دمحم  نیدلا  سمش  دوب . هداد  حرش  زین  ار  یلع  نفدم  يارجام  هدش و  هتشون  رجنس  ناطلس  نامز  هک 
هتـشون هک  دش  نایامن  ربق  گنـس  سپـس  دندید و  ار  راثآ  لتنامه  رد  هک  نآ  ات  دـندرک  ندـیواک  هب  زاغآ  ناش  روضحاب  وا  دروآ . درگ  ار 

. دشدنلب مدرم  يداش  يرغ و  دایرفو و  هللاایلو » یلع  هللا  لوسر  خابلاغلا  هللادسا  ربق  اذه  : » دوب
نآ ترایز  زا  سپ  وا  داتسرف و  ندیهوژپ  يارب  ار  ریش  یلع  ریما  دوخ  ریزو  زین  ناطلس  داتسرف . یکیپ  نیسح  ناطلـس  تمدخ  ارق  ياب  ازریم 

يارب يراز  هیرگ و  اب  ناتلغناتلغ و  درک و  تکرح  اج  نآ  ترایز  هب  نیسح  ناطلس  دومن و  دییات  ار  عوضوم  تاره  هبش  تشگرب  ناکم و 
قاتشم نیا  لاح  رب  نک  محر  نیـسح  ناطلـس  اونیب  يادگ  دمآ  تردرب  تسا : نیاش   َ هَت هک  دناوخ  ، دوب هدورـس  هک  يراعـشا  دمآ و  ترایز 

لقن مه  نایاناد  درکن و  تقفاوم  هراختسا  یل  درب و  تاره  هب  ار  قودنص  تساوخ  سپـس  ، دش فرطرب  شجنُکد  اب  يرامیب  مارک و  هاش  يا 
و درک ، اج  نآ  رد  یهاگ  راب  دـبنگ و  نتخاس  هبزاغآ  نیـسح  ناطلـس  نآ  یپ  رد  دـندادن . هزاـجا  هتـسناد ، ینکـش  تمرح  نیهوت و  ار  نآ 
زا راوناخدـص  درک و  تسرد  يرازاب  درک و  انب  ییاه  نامتخاس  اج  نآ  یناداـبآ  يارب  وا  داد . ماـجنا  وا  ار  ینونک  ناـمتخاس  عضو  يادـتبا 
رب فق  ار و  نآ  دیدرگ و  هدیمان  یهاش » رهن   » هک دروآ  اج  نادب  هتخاس و  ادج  خـلب  �هناخدور  زا  ییوج  و  داتـسرفاج ، نادـب  ار  تاره  نایم 

هدرک فقو  رجنس  ناطلس  هکم  دابآ  رضخ  رهن  و  درک ، راذگاو  یئوخدنا  نیدلا  جات  دیس  هب  ار  یتسرپرـس  تیلوت و  دومن و  هدنخرف  �هضور 

دـنتخاس و يدایز  ياهنامتخاس  هدروآ و  يور  اج  نادـب  فارطا  زا  زین  مدرم  دروآ . بآ  هدـنک و  زاب  ار  دوب  هتفر  نیب  زا  نآ  زا  سپ  دوب و 
نیسپ تاریمعت  دیدرگر . وهشم  فیرشرازم  هب  دش و  یگرزب  رهش 

. تخاسیدبنگ ، ینابیـشریما نیم  هد  زا  یکب  زا  ناخ  هللادبع  نب  ناخ  نمؤملادبع  هلمج  زا  دندرک ، یتا  فوقوم  تاریمعت و  نا  هاش  زین  سپس 
اهنامتخاس و رد  ییاهشیارآ  دندرک ، یهاشداپ  ات 1017  زا 1014  ًادودح  هک  یناج  نامد  ود  ریما  نیمود  ناخ  یناجنب  ناخدـمحم  یلو 
دـبنگ و دادـخر و  ياهزرل  نیمز  خـلب - مکاح   – ناخ یلق  ناحبـس  نب  ناخ  میقم  دـمحم  نامز  رد  دـنتخاس . ییاـهغاب  زین  هضور و  لـخاد 

داتـسا تسد  هب  ناخ  ملع  ریما  تموکح  نامز  رد  لاس 1287  زا  زین  شايراک  یـشاک  درک . تسرد  شاینونک  تلاح  هب  زاـب  وا  دیـشاپا و 
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نیا رخآ و  رعش  رد  خیرات  هدام  هتشون و  زین  ار  شخیرات  هدوب و  هعیش  دنسیونیم ، هدمآ ، هک  ياهنوگ  هبریما  و  دش ، زاغآ  يدنقرمـس  عیمس 
1321 دجبار ، امـش  رد  « یلع مالغ  ملع   » ترابع داد  ناناج  هب  لد  هک  نا  زوا  زا  لد »  » شکب یلو  خـیرات  أدـب  متـسه  یلع  مالغ  ملع  تسا :

. تسا هدش  هتشون  فارطا  رد  زین  رگید  خیرات  هدام  دنچ  دوشیم . رباربد 1287  شمکش و  زا  دیاب  تسا  هک 34  « لد  » و دشابیم ،
ار دوخ  یمـسر  یهاشداپ و  ناشن  دسرـشب ، یهاشداپ  رگا  هک  دوب  هدرک  رذـن  دوخ  اـب  دومن و  نآ  رد  یتاریمعت  زین  ناـخ  نمحرلادـبع  ریما 

هتخت ود  يور  ار  نامه  داد  روتسد  دناوخ و  یلصفم  �همان  ترایز  تفر ، ترایز  هب  هک  زینسپ  رد  ،و  دنیزگب هتسجخ  �هضور  دجـسم و  لکش 
. تسهاجنآردزیننونکاهک  - دندرک بصن  يدورو  برد  ولج  دندیشارت و  سم 

. داد ماجنا  اهشخب  رگید  يدورو و  ناویا  رد  یتانییزت  اهيزاس و  ون  لاس 1319  زین  ناتسناغفا  ریخا  هاشداپ  هاشرهاظ  دمحم 
يدابانگ یلعالم  جاح  هکنانچ  دـناهدرک ، یلماک  هقالع  زاربا  ناکم  نا  دبتبـسن  نونکات  ناغفا  مدرم  �همه  ناغفا و  ناریم  ونا  هاـش  �همه  ًـالک 
ياههچب نوماریپ  زا  نمکرت  نانز  هک  هدرک  لقن  دوب - هدرب  رـسه  باج  نآ  رد  مه  یتدـم  هک   – شاهلاس تفه  شدرگ  ترفاسم و  زا  سپ 

هاش یخـس  ياینع  ییدر  افـش و  میلق  وا  نادرم  هاش  یخـس  دـنتفگیم : دـندمآیم و  فاوط  ترایز و  يارب  هتفرگ و  تشپ  رب  ار  ناـشرامیب 
ینونک دوبک  دجسم  دشیم . هداد  مه  افش  ًاقافتا  و  هدافش !  مدنزرف  نادرم !

، هدشن اج  هب  اج  اج  نادب  ًاعطق  یلع  رکیپ  تسین و  تس  رد  یلـصا  رواب  هب  دنچره  زین  فیرـشرازم  دوبک  دجـسم  دنراد  هدیقع  رگید  یخرب 
یلع نآ  هب  اـهنآ  لـسو  ترازبا  و   ، مدرم زا  یناوارف  ناـسک  تشادیمارگ  هجوـت و  دروـم  دـشابیم و  یلع  نآ  ماـن  هب  هک  نآ  رظن  زا  یلو 

. دشابیم مرتحم  تسا ،
هنحـص تسا . یـشاک  زا  ناش  �همه  دراد و  گرزبب  رد  راهچ  هک  دراد  رارق  یخارف  نحـص  نایم  رد  هدش و  هتخاس  یـشاک  زا  اج  نآ  هاگراب 

یـشاقن شناویا  اب  زین  هضور  وت ي  ددرگیم . هدوشگ  ینابایخ  هب  ور  مادک  ره  هک  مه ، يور  هبورو  وس  راهچر  دتـس  اب  رد  راهچ  يا  رادـم 
انب دجـسم  يارب  هک  تسا  يا  هدیـشوپ  فقـس  خارف  قاور  يدورو  برد  ولج  رد  هدـش و  ماجنا  هاشرهاظدـمحم  ناـمرف  هب  هک  دراد  یبوخ 

يارب یگداتفا  ینتورف و  تیاهن  اب  ناگدننکترایز  تسا و  زارد  گرزب و  یلیخ  هحیرض  ددرگیم . هدرازگ  اج  نآ  تعامج  زامن  و  هدش ،
. دنیآیم اج  نادب  ترایز 

زامن ندرازگ  زاسپ  یبرغ ، مرس  هک  تسا  نیا  هضور  راجنه  تسا و  هدش  هتـشاذگ  نایراق  يارب  یناوارف  ياهنآرق  حیرـض  �هلبق  تمـسق  رد 
هک دندوب  یگرزب  دجسم  نتخاس  هب  لوغشم  هنحص  زا  یشخب  رد  تسا . هتـسب  بش  لک  و  دننکیم ، زاب  هاگپ  دندنبیم و  ار  اهبرد  برغم 

یتسردان ای  یتسرد  تشاد . ار  يدایز  تیعمج  شیاجنگ 
تیاضر یلعـش –  دـج  ربق  مه  نآ  يربق –  چـیه  شبن  هب  هاگ  چـیه  هعیـش  رواب  هب  قداصرفعج  اریز  ، دـیامنیم رود  یلیخ  راـتفگ  نیا  یلو 

شزا یـسک  تمـصع ، نادـناخ  صاوخ  ناکیدزن و  ماما و  زج  دوب و  ناـهنپ  ًـالک  ماـگنه  نآ  رد  یلع  نفد  لـحم  نآ  رب  نوزفا  دـهدیمن ،
فرشا فجن  رد  هاگمارآ  ندوب  تشادن . یلماک  یهاگآ 

نفدـم �هراب  رد  وت  زا  تساوخیم  يزورم  ملـسموبا  هک  تفگ  قداص  هب  یقیناود  روصنم  ؛  دـش قداصرفعج  نامز  رد  یلوق  هب  انب  ربق  روهظ 
. داد شناشن  ار  نآ  لحم  روصنم  باوج  رد  قداص  و  دسرپب ، یلع 

فجن هک   – يرغ رد  اهنآ  ودومن  يریگیپار  وهآ  دنچ  تفر و  راکـش  هب  يزور  نوراه  هک  ، دش راکـشآ  مظاک  یـسوم  نامز  رد  یلوق  هب 
زا دـنتفگ  یخرب  دیـسرپ ، ار  ببـس  نوراه  دـنتفرن . ناـش  کـیدزن  مه  يراکـش  ياـهگس  اـهزاب و  دـندرب و  هاـنپ  ياهپت  هب  تسا - ینونک 

ياهراـپ یتـح  درکقیدـصت . مه  وا  ، درک لاؤـس  مظاـک  یـسوم  زا  نوراـه  تسا . كاـخ  دودـح  نـیا  رد  یلع  رکیپ  هـک  هدیـسر  نامناردـپ 
دیسوب و ار  شیاپ  دید و  هدروخ  مخز  ار  یلع  رکیپ  دندی و  واک  ار  هپت  يور  هک  داد  روتسد  ، دینـش ناش  يا  زا  نوراه  نوچ  هکدنـسیونیم 

. تفریم ترایز  هب  بترم  درک و  ینامتخاس  دیشوک و  اج  نآ  مارتحا  رد 
رطخ ،و  دـندوب هداتفار  هیماینب و  ماـگنه  نآ  رد  ساـبعینب و  زاـشیپ  هن  هدوب  روصنم  ناـمز  رد  ربق  روهظ  هکدوشیم  مولعم  مه  لوا  لوق  زا 
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رظن هبدیعب  دننادرگرب ، هنیدم  هب  ار  اسن  زاب  هک  نیا  دصق  اب  تسا ، رود  رایـسب  هنیدم  زا  هک  خـلب  باختنا  نینچمه  دوبن ؛ نایم  رد  روگ  شبن 
رگید تارظن  دسریم .

هدش و نفد  هفوک  هرامالاراد  رد  هک  دندرک  نامگ  یضعب  هدمآ ، نیـسحلا  ۀنطلـس  رد  هک  نانچ  هدش ، دای  هراب  نیا  ردم  هی  رگید  ياههتفگ 
مگ هار  رد  رتشی  بش  یلو  دننک  نفد  اج  نآ  رد  هک  دـندرک  لمح  هنیدـم  فرط  هب  رتش  اب  یتوبات  رد  ار  هزانج  هک  دـنتفگ  هماع  زا  یـضعب 

هداهن و یقودنص  رد  ار  ترضح  هک  دندرک  رکذ  یـضعب  دش و  ناهنپ  اهربا  سپ  رد  هک  دنتفگ  نایـضفار  تفاین و  تسدوا  رب  یـسک  دش و 
نفد ار  نآ  دـندرب و  قودنـص  هب  یلاـم  ناـمگ  دـندید  ار  نآ  هک  مدرم  تفر ، یطدـالب  هب  وا  دـندومن و  اـهر  ار  رتش  دـندرک و  راوس  رتشرب 

ترهش ار  نآ  هدوب و  دقتعم  هیما  ینبار  لوق  نیا  دندروخ و  دندرک و  رحن  ار  رتش  دنراد و  درتسم  وا  هب  دوش  ادیپ  شبحاص  رگا  هک  دندومن 
یلع يارب  يرازم  یگزات  رد  هک  دننک  دای  زین  ًایداهناکال و  ًایده و  مناکامف  هلمح  بریعبلالضدق  کینإف  هتفگ : باب  نیا  رد  دیلو  هکدنداد 

زین دنه  رد  دندوب و  نحـص  ترامع  لوغـشم  لبق  لاسدنچ  هدش و  ادیپ  هکتـسا  لاس  تسیب  دنتخاسیمه و  ماع  ضعباراخب  يوج  راهچ  رد 
. دنناد یلع  نآ  زا  ارکنان  اباب  رازم  مه  یضعب  تسه و  یلع  رازم 

نیا اب  نادرم  هاش  ترـضح  دسج  ندروآ  : » هک دوب  هتفگ  هدرک و  تفلاخم  هلئـسم  نیا  رد  خلب ، ملـسم  ياهقف  زا  هللادـبع  ماما  هکدـناهدروآ 
ندـع ردای  فجن  رد  ای  دادـغب  خرکرد  ایلمآ  رد  ای  هفوک  رد  هاش  ترـضحربق  تسا  روهـشم  هکنانچ  هدوب و  دـیعب  ناکما  زا  رود ، هار  همه 

.«. دوب دهاوخ 
نیملسم و  تسا ، دوجوم  تارامع  راثآ و  هاش  ترضح  مان  هب  مه  رگید  عضاوم  یضعب  رد  تاماقم  نیازا  ریغ  : » دنـسیونیم نآ  یقرواپ  رد 

زا دننکیم . مارتحا  هریغ  یخـس و  ترایز  ای  نادرم  هاش  هاگمدق  مسا  هب  ار  تاماقم  نآ  دنراد ، تیالو  هاش  بانج  هب  هک  یخـسار  داقتعا  زا 
نیایلو : » دـسیونیم ًادـعب  »و  تسا نادرم  هاش  تراـیز  هب  موسوم  دوجوم و  زین  لـباک  �هیلاـح  رهـش  برغم  لامـش  رد  عضوم  کـی  هلمج  نآ 

اباب هاش  طسوت  لاس 1182  رد  لباک  زا  روبع  ماگنه  ار  ص )  ) لوسر ترـضح  �هقرخ  هکلب  تسین  نادرم  هاش  هب  طوبرم  تقیقح  رد  تاماقم 
نا رظن  بحاص  �هدجساهلاس  دوب  وت  ياپ  فک  ناشن  هکی  نیمز  رب  دنکیم ». رکذ  اج  نآ  رد  ار  نآ  حرش  ًادعب  دندوب و  هتـشاذگاج  نآ  رد 

دوب دهاوخ 

ماج رانم 

يرجآ جرب  نیرت  لاسنهک  يرامعم و  ءهداعلا  قراخ  ياـه  هزاـس  زا  یکی  ار  ماـج  راـنم  وکـسنوی  رد  یـسانش  ناتـساب  ءهصرع  ناسانـشراک 
نیرخآ رد  ار  هقطنم  رد  میدق  يرنه  کبـس  نهک و  يرامعم  تنـس  ماج  رانم  هک  تسا  هدش  هتفگ  نیا  زا  ریغ  . دننادیم ناهج  رد  هدـنامیقاب 

 . دنکیم یگدنیامن  نآ  ییابیز  لامک و  دح 
نیرت دـنلب  یلهد  رد  راـنم  بطق  زا  سپ  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  تـسا و  ناتـسناغفا  یخیراـت  ياـه  هـینبا  نـیرت  ییاـشامت  زا  یکی  ماـج  راـنم 

 . تسا ناهج  يرجآرانم 
هسوداتفه نآ  يازارد  هک  تسا  هدش  هتخاس  مه  هدزیـس  ءهدس  لیاوا  رد  ماج  رانم  زا  ماهلا  هب  رانم  بطق  هک  دنراد  هدیقع  ناسانـش  ناتـساب 

. تسا هدش  يریگ  هزادنا  رتم 
 . تسا هدـشن  رکذ  یی  هناگی  مقردـحتم  للم  نامزاس  هب  طوبرم  دانـسا  رد  هچ  روشک و  تاعوبطم  رد  هچ  ماج  راـنم  يازارد  هب  طاـبترا  رد 

تسا هدش  دیق  رتم  نآ 63  يزارد  رگید  دانسا  یضعب  رد  نیا  زا  ریغ  دنا  هتشونرتم  مه 65  یهاگو  رتم  یهاگ 63/3 ار  نآ  يازارد  هکنانچ 
هدید رانم  لخاد  هب  يدورو  کچوک  ءهزاورد  نیمز  حطـس  زا  رتم  ود  ًابیرقت  يادنلب  هب  هک  تسا  هدش  هزادـنا  رتم  تشه  رانم  ءهدـعاق  رطق  .

 . دوشیم
رحب حطـس  زا  هقطنم  نیا  تسا .  هدـش  اپرب  دوریره  بونج  لحاس  رد  یی  هرد  مخ  رد  روغ  تیـالو  ياـه  هوک  هلـسلس  ناـیم  رد  ماـج  راـنم 
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. دراد يدنلب  رتم  دصهن  رازهکی و 
هتفگ وکسنوی  دانـسا  رد  دراد .  تیعقوم  كرهـش  یلاوسلو  قرـش  لامـش  يرتم  ولیک  ود  تصـش و  رد  ماج  ءهدکهد  اه ، نیمخت  ساسا  رب 

ات اما  تسا و  هدـش  هتخاس  يروغ 1202-1163  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  تنطلـس  نارود  رد  يدالیم  لاس 1194  هب  راـنم  نیا  هک  تسا  هدـش 
 . تسا هتفرگ  رب  رد  ار  لاس  دنچ  رانم  لیمکت  هک  تسین  مولعم  زونه 

تسا هدوب  يرامعم  رانم  ءهدنزاس  هک  تسا  هدمآ  کپس )  – ناتسناغفا ( یگنهرف  ياه  ثاریم  ظفح  نمجنا  هیرشن  ءهبیتک  مشش  ءهرامش  رد 
دروخیم . مشچ  هب  نیدلا  ثایغ  هاش  مان  زین  رانمیاپ  رد  هنوگ  نیمه  هب  دوش و  یم  هدید  رانم  رد  ياج  ود  رد  وا  مان  هک  یلع  مان  هب 

نتخاس تهج  ار  یلع  نیدـلا ،  ثایغ  ناطلـس  هک  دراد  دوجو  ياه  رواب  نینچ  کی  روغ  تیـالو  ناـگ  هدـید  شزومآ  زا  یـضعب  ناـیم  رد 
 . دوب هدناوخ  ارف  دنقرمس  زا  يراگدای  نینچ 

یلع مدرم  تیاور  هب  مه  زاب  و  تسا .  هدـشیم  هیهت  (( هجریـش  )) ءهدـکهد رد  رانم  رد  هتفر  راک  هب  ياه  رجآ  هک  دـنراد  رواب  لحم  نانکاس 
رب دـیآ  یم  رظن  هب  مارآ  شوماـخ و  زورما  هک  یی  هرد  نآ  رد  ار  یگرزب  راـگدای  نینچکی  اـت  درک  راـک  هناقاتـشم  لاـس  تفه  مـک  تـسد 

. تشارفا
رس ات  ياپ  زا  تسا :  هدش  هیارا  يریوصت  نینچ  ماج  رانم  ینوریب  يامن  ینورد و  نامتخاس  هب  طابترا  رد  نانچمه  هبیتک  مشـش  ءهرامـش  رد 

هزوریف ءهتـسجرب  ياه  تشخ  اب  رانم  ینوریب  يامن  دـسر  یم  ییالاب  نالاد  هب  هتفر و  الاب  نآ  یلخاد  ءهرانک  ود  رد  یچیپ  اچیپ  ءهنیز  راـنم ،
هک تـسا  هدـمآ  هبیتـک  شرازگ  رد  تـسا .  هدـش  هتـسارآ  دـیجم  نآرق  مهدزوـن  ءهروـس  هتـشون  راوـن  یبـالگ و  ءهـنیمز  رب  ناـشخرد  یی 

تاقیقحت هب  زونه  تسا  هدوب  اه  يروغ  يزوریپ  زا  يدامن  ای  دجـسم و  مادـک  زا  یـشخب  ماج  راـنم  اـی  هک آ  طاـبترا  نیا  رد  نارگـشهوژپ 
. تسا هدـشن  فشک  یبهذـم  ءهسردـم  دجـسم و  چـیه  زا  یی  هناشن  راـنم  فارطا  رد  زونه  هک  تسیلاـح  رد  نیا  دـنهد .  یم  همادا  شیوخ 

 . یگنت ءهرد  نینچ  کی  رد  هن  دشیم  انب  یگرزب  رهش  رد  یتسیابیم  یگرزب  هوکش و  نیا  هب  یی  هینبا  هک  دوریم  نامگ  ًارهاظ 
ياه هدس  ماجرانم  تسا .  هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ار  یسانش  ناتساب  ءهصرع  ناسانشراک  نهذ  وس  نیدب  اه  لاس  زا  هک  تسا  یـشسرپ  نیا 

. دوب هداتسیا  هناشوماخ  یی  هرد  مخ  رد  هدش  شومارف  ییابیز  کی  ءهنوگ  هب  يزارد 
زور مان  هب  ار  يدـالیم  مهدجه 1957  زور  ناسانـش  ناتـساب  هک  نانچ  درذگیمن . لاس  هاجنپ  زا  شیب  نآ  فشک  زا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 

دازهک یلع  دمحا  ناتسناغفا  سانش  ناتساب  ییامنهر  هب  یبرغ  ناسانـش  ناتـساب  زا  یهورگ  زور  نیمه  رد  دننک . یم  یقلت  ماج  رانم  فشک 
. دندش ور  هبور  ییابیز  مسجت  نآ  اب  ناهگان  هک  دندیسر  ماج  ءهدکهد  رد  ءهرد  مخ  هب 

ساسحا هظحل  کی  يارب  هک  تخاس  هدز  تفگـش  نانچ   (( Andre MarieqMarieq  )) ار یی  هسنارف  سانش  ناتـساب  رانم ، ياشامت 
 . تسا هدش  ور  هب  ور  ییوداج  جرب  اب  هک  درکیم 

ندوشگ تهج  رد  دشاب  يدیلک  دـناوتیم  رانم  نیا  هکلب  تسین ؛  نآ  ییابیز  رد  اهنت  ماج  رانم  تیمها  هک  دـنا  رواب  نیا  هب  ناسانـش  ناتـساب 
 . ناتسناغفا رد  نایروغ  ءهرود  ياه  زار 

 . درک يدنب  میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  دنک  یم  دیدهت  ار  ماج  رانم  هک  ياهرطخ 
 . تسا هدروآ  دوجو  هب  رادگنفت  ياه  هورگ  لحم و  نانکاس  ریخا  ءههد  ود  یکی  رد  هک  ياه  رطخ  رگید  ود  یعیبط  ياه  رطخ  تسخن 

نانچ  . تسا هداد  شرتسگ  رانم  يوس  هب  ار  دوخ  رتسب  هدرک و  بیرخت  ار  دوخ  یبونج  لحاس  ًاجیردت  دوریره  هناخدور  نایلاس  تشذگ  اب 
 . دوش یمربارب  نیدنچ  یعیبطرطخ  هناخدور  بآ  حطس  نتفر  دنلب  اهبالیس و  شیازفا  اب  یگدنراب  لصف  رد  هلاس  همه  هک 

هب هجرد  ود  هزادـنا  هب  ماج  رانم  تسا  هتفرگ  تروص  ناسانـشراک  ءهلیـسو  هب  يدـالیم  لاس 1971  هب  هک  ياهـشیامزآ  نیتسخن  ساـسا  رب 
 . تسا هدرک  ادیپ  نالیم  دوریره  يوس  هب  ور  لامش  تمس 

رایسب رایسب  رطخ  دناوتیم  ًاعقاو  دراد  همادا  ناکامک  دوریره  بیرخت  هک  یتیعـضو  رد  مه  نآ  دنلب و  جرب  نینچ  کی  يارب  نالیم  هجرد  ود 
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. دیآ رامش  هب  يدج 
هلولگ کیلش  جامآ  یهاگ  زا  ره  رانم  نیا  هتـشذگ  لاس  دنا  تسیب و  فرظ  روغ  تیالو  نانکاس  زا  یـضعب  ءهتفگ  هب  هک  تسیلاح  رد  نیا 

 . تسا هتشاد  رارقرادگنفت  ياه 
یم رارق  دوخ  ياه  هلولگ  جامآ  ار  جربزا  ياه  تمـسق  ینز  هناشن  ننفت و  ءهنوگ  هب  رادـگنفت  ياـه  هورگ  ًاـضعب  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور 

. دنا هداد 

ناتسناغفا یلم  هزوم 

راودا لوطرد  تسناوت  یگنهرف  گرزب  نوناک  نیا  هک  تفریم  رامشب  هقطنم  حطس  رد  اه  میزوم  نیرت  ینغ  زا  یکی  ناتـسناغفا  یلم  میزوم 
. دراذگب شیامن  هب  یمسق  تروصب  ارنآو  ظفح  ار  یناتساب  رثا  نارازه  فلتخم 

، یطخ ياه  نآرق  لثم  یخیرات  راثآ  زا  یـضعب  طقف  تشاد ، مان  هناخ " بیاجع   " نارود نآ  رد  هک  میزوم  نیا  سیـسات  هیلوا  ياـهلاس  رد 
اب نوناک  نیا  اما  دش . یم  يرادهگن  نآ  رد  بایمک  ياه  باتک  یضعب  لالقتسا و  نارود  ياه  گنج  زا  هدنام  ياجرب  راثآ  یتسد ، عیانص 

 – یخیرات ياه  هعومجم  رب  دوب  لمتـشم  دوب  هدـش  يروآ  عمج  هکیراـثآ  تفاـی و  شیاـشگ  ـالاب  غاـب  ریمعترد  لاـس 1919 م  رد  تمظع 
 . هریغو یطخ  خسن  داهج –  ياه  ملع  يزودکماخ –  يزود  رز  ءهسبلا  باب –  هحلسا 

يدنمزاین يوگباوج  ياج  یقیض  تبسن  هچغاب  یتوک  رصق  تفای ،  لاقتنا  گرا ) هچغاب (  یتوکرـصق  هب  هعومجم  نیا  لاسرد 1925 – م 
 . دیدرگ لقتنم  نامالاراد  عقاو  هدوجوم  ریمعت  هب  لاسرد 1931 م  اه  هعومجم  نیا  رگید  راب  هدوبن  میزوم  ياه 

یخیرات و راثآ  ظفح  تایرفح و  هب  لصفم  هدام  کی  دیـسر ، بیوصت  هب  ناخ  هللا  ناـما  ناـمز  رد  هک  ناتـسناغفا  یـساسا  نوناـق  نیلوا  رد 
دش . هداد  صاصتخا  روشک  نیا  یخیرات  راثآ  يرادهگن  يارب  یلحم  لیکشت 

نیرت مهم  زا  دنک . تیلاعف  شرورپ ) شزومآ و   ) فراعم ترازو  رظن  ریز  میزوم " تایرفح و   " هبعـش هک  دـش  ررقم  نوناق ، نیا  بجوم  هب 
دوب . یلم  میزوم  هب  اهنآ  لاقتنا  یخیرات و  راثآ  زا  تسارح  فشک و  هبعش ، نیا  ياهراک 

تایرفح هکیئاجنآزا  تشادـن و  رایتخا  رد  یناتـساب  راثآ  فشک  يارب  ار  مزال  یناسنا  يورین  تاناکما و  ناتـسناغفا  تلود  هک  ییاـجنآ  زا 
نیا هک  دندرکیم  لاقتنا  روشک  جراخب  ار  یناتساب  ياهبنارگ  راثا  هنادزد  نایچقاچاق  تفرگیم  ماجنا  روشک  یناتساب  تاحاس  رد  ینوناق  ریغ 

بیترت نیا  هب  هک  دومن  دقع  هسنارف  ناتـسناغفا و  نیتلود  نیب  يداد  رارق  تشاد ،  همادا  لوا )  یناهج  گنج  متخ  لاس 1919 م (  ات  هسورپ 
نیا دـمآ . لمعب  ینوزف  ناتـسناغفا  یلم  میزوم  یخیرات  یگنهرف و  ياه  هنیجنگ  دادـعت  رد  داد  رارق  هب  قباطم  ینوناـق  ياهـشواک  ساـسارب 

خروم و دازهک  یلعدمحا  دنهد . لاقتنا  هسنارف  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هباشم  هدـش  فشک  رثا  ود  زا  هک  داد  یم  قح  ياه  يوسنارف  هب  داد  رارق 
زا يرایسب  فشک  هک  تخادرپ  یم  یخیرات  راثآ  يوجتسج  هب  یجراخ  نارگشواک  رانک  رد  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ناغفا  سانش  ناتـساب 

تسا . هدوب  وا  ياه  شالت  اب  ناتسناغفا  یخیرات  راثآ 
نیدنچ یناهج  مود  گنج  زا  سپ  دیسر و  تبث  هب  وکسنوی  یخیرات  راثآ  تسرهف  رد  یلم  میزوم  یخیرات  راثآ  زا  یـضعب  نارود ، نیا  رد 

. دنتخادرپ شواک  هب  اهیوروش  اهیدنه و  اهیناپاج ، ات  اهیایناتیرب  اهییایلاتیا ، زا  یسانشناتساب  میت 
لماش اه  هعومجم  نیا  هک  دومنیم  تسارحو  ظفح  ار  روشک  یناتـساب  راثآ  ملق  رازه  دصکی  لاسات 1992 – م  سیسأت  ودب  زا  یلم  میزوم 

 – هدـه اسیپاک –  مارگب –  مناخ –  يا  لتوک –  خرـس  ياـه  هزوح  زا  ناوتیم  هلمج  زا  هک  فلتخم –  راودا  فلتخم و  ياـه  هزوح  هب  دوب 
هپت لولف –  ءهپت  هپت  نیج  ربلد  هواـتیاپ –  كرتش –  رتخاـب –  ءهزوح  ناـیماب –  ناتـسقدنف –  یغوتروش –  ناـغربش  هپت  ـالط  کگیدـنم - 

زاغآ و خـیراتلا  لبق  زا  فلتخم ،  راودا  اه  هعومجم  نیا  هک   . درب مان  ار  رگید  ءهزوح  اـه  هد  ناگنمـس و  مس  رازه  ناـجنرم –  هپت  هنازخ – 
 . تفرگیم ربردار  متسیب  نرقات 
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ياه هرود  تاکوکـسم  یمور ، ياهزنرب  خـیرات ، لبقام  هب  قلعتم  یگنـس  راثآ  يدـنه ، ياـه  جاـع  ییادوب ، نیرمرم  ياـه  يراـک  هتـسجرب 
دنداد . یم  لیکشت  ار  یلم  میزوم  راثآ  زا  یشخب  دالیم ، زا  لبق  ياه  همسجم  فلتخم ،

هب یفوک  نآرق  هب  ناوت  یم  راثآ  نیا  نیرت  مهم  زا  هک  داد  یم  لکـش  ار  میزوم  زا  يرگید  شخب  زین  مالـسا  ردص  نارود  زا  یخیرات  راثآ 
رهش  " زا لاس 1334  رد  هک  یفوک  طـخ  نآرق  هب  زین  نسح و  ماـما  طـخ  هب  نآرق  زا  یتاـیآ  یمالـسا ، موس  هفیلخ  ناـفع  نب  ناـمثع  طـخ 

درک . هراشا  دوب  هدش  فشک  هلغلغ "
رکیپ تفه  یماج ، نامحرلادـبع  گنروا  تفه  دـش ؛ یم  يرادـهگن  لباک  میزوم  رد  زین  يرد  یـسراف  نابز  گرزب  نارعاـش  یطخ  راـثآ 
دندوب هدش  بیهذت  تباتک و  يرجه  لاس 899  رد  راثآ  نیا  همه  هک  يولهد ، ورسخ  ریما  نونجم  یلیل و  تشهب و  تشه  يوجنگ ، یماظن 

دنداد . یم  لکش  ار  هزوم  یبدا  راثآ  زا  یشخب 
، ناتسناغفا هاشداپ  هب  اراخب  ریما  فرط  زا  هک  لدیب  رداقلادبع  ازریم  ناوید  يرومیت ، رصع  فورعم  طاطخ  دامعریم  طخ  هب  يدعس  ناتـسوب 

رگید مهم  رثا  دنچ  دوب و  هدش  هتشون  ارقیاب  نسح  ناطلـس  يارب  هک  نسحم  دمحم  ریم  طخ  هب  ظفاح  ناوید  دوب ، هدش  ادها  هللا  بیبح  ریما 
دوب . میزوم  يرنه  یبدا و  شخب  راثآ  هلمج  زا  زین 

. درک هراشا  دازهب  نیدلا  لامک  داتسا  زا  يروتاینیم  راثآ  هب  ناوت  یم  زین  ناتسناغفا  یلم  میزوم  رگید  يرنه  راثآ  نیرت  مهم  زا 
هک دـمآ  دوجوب  میزوم  دـنچ  زین  راهدـنق  خـلب و  ینزغ ، هنمیم ، تاره ، ياهرهـش  رد  لباک  رب  هوالع  هدـش ، فشک  راثآ  ترثک  هب  هجوت  اب 

دوب . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  راثآ  نیرتشیب  یخیرات  رثا  زا 4000  شیب  اب  تاره  میزوم 
دربن رگنـس  ناونع  هب  زین  یلم  میزوم  نامتخاس  زا  تختیاپ ، لـخاد  رد  گـنج  شرتسگ  اـب  لـباک و  رهـش  هب  نیدـهاجم  ياـهورین  دورو  اـب 
نامز تدم  نیا  لوط  رد  ار  شیوخ  درف  هب  رصحنم  بان و  راثآ  دصیف  داتفه  ًابیرقت  یلم  میزوم   1995 ياهلاس 1992 - یط  و  دش . هدافتسا 

یشیامن ياه  نیرتیو  تاشورفم ،  تازیهجت ،  هیثاثآ ،  یمامت  هکلب  داد  تسد  زا  ار  شیوخ  یناتساب  راثآ  اهنت  هن  یلم  میزوم  داد . تسد  زا 
رثا هب  لاس 1993 م  یم  هامرد  یلم  میزوم  یناقوف  لزنم  قیرح  هرخالاب  بتک و  يدایز  دادـعت  اه و  تراک  اـه ،  موبلآ  یفیـشرآ ،  دانـسا  ، 

 . تفریذپ ماجنا  اه  هراپمخ  اه و  تکار  تباصا 
ءهبرـض یگنهرف  نوناک  نیا  هب  نابلاط  هایـس  ءهرودرد  هچنانچ  هدوبن  هدنـسب  اه  يرگتراـغ  اـه و  یناریو  نیا  هب  مهنآ  اـب  گـنهرف  نانمـشد 

هک دوب  هریغو  مالسا  زا  لبق  یمالسا و  ءهرود  ياه  تیرتروپ  اه  همـسجم  رازه  ود  زا  شیب  دادعت  ندناتـسکش  انامه  هک  دمآ  دراو  يرگید 
دندومن . بیرخت  هنامحریب  لکش  هب 

نابلاط نامز  یلخاد و  ياه  کنج  نارود  رد  دوخ  یـصخش  شالت  اب  هک  دوب  یـسک  اهنت  لـباک  میزوم  نالوئـسم  زا  يدوعـسم  ناـخ  رمع 
هدازهاش  " یناهج هزیاج  يدیشروخ  لاس 1384  رد  يو  دورن . نیب  زا  ات  درک  لقتنم  نما  ياـه  ناـکم  هب  ار  میزوم  رثا  رازه  تسیب  زا  شیب 

ناهج رد  سوالک  هدازهاش  هزیاج  هدـننک  تفایرد  نیمهن  يو  درک . تفایرد  ناتـسناغفا  میزوم  راـثآ  تاـجن  رطاـخ  هب  ار  دـنله  سوـالک "
تسا .

تـشپ هاگناهنپ  رد  ناتـسناغفا  تیمکاـح  نادـنمراک  هک  یماـگنه  تـسگا 2003 ، زور 25  گرا ، ینیمزریز  رد  هدروــخن  تــسد  ییاراد 
تفه ءهناخناهن  هک  دندوب  هدرب  نامگ  زاغآ  رد  اهنآ  دـیدرگ . راکـشآ  دـندروخرب ، یتیرکناک  نامتخاس  هب  اجنآ  نیدالوپ  گرزب  ءهزاورد 

تسا . روشک  یلم  کناب  ییاراد  ای  الط  ياهتشخ  ءهدنریگرب  رد  اهنت  گرا  یلفق 
هدـنز ای  دـنا ، تسدرود  ياهروشک  ءهراوآ  ای  نارگید  هدـنام و  لباک  رهـش  رد  یکی  اهنت  نابدـیلک  نت  تفه  زا  هک  داد  ناـشن  وج  سرپ و 
هناسر هب  دنکشب ، ار  دیلک  یب  ياهلفق  تسناوت  ینمرج  زا  یسانشراک  هکنآ  زا  سپ  هپت  الط  ياه  هراپرز  ندش  هدید  شرازگ  یلو  دنتـسین .

رب نوزفا  هک  دـنتفایرد  یتفگـش  اب  دنتـشاذگ و  ماـگ  هزاورد  يوسنآ  لاـس  هدزیـس  زا  سپ  هک  ینغ  فرـشا  يزرک و  دـماح  دـش . هداد  اـه 
. دندوب هنیجنگ  نیا  ناگدننک  رادید  نیتسخن  دروخیم ، مشچ  هب  نآ  رانک  رد  زین  هپت  الط  ییاشامت  ءهنیجنگ  ياه  الط  ياهتشخ 
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زا روشک ، نیا  هدش  تراغ  راثآ  زا  يدایز  دادعت  ناتـسناغفا ، گنهرف  تاعالطا و  ترازو  شالت  اب  وکـسنوی و  تیامح  اب  ریخا  ياهلاس  رد 
دوش . یم  يرادهگن  ییاپورا  ياهروشک  ياه  میزوم  رد  راثآ  نیا  زا  يرایسب  مه  زونه  تسا و  هدش  هدنادرگزاب  ییاپورا  ياهروشک 

زاغآ روشک  فلتخم  طاقن  رد  ار  یخیرات  راثآ  شواک  زا  يا  هزات  رود  هک  درک  مـالعا  ناتـسناغفا  گـنهرف  تاـعالطا و  ترازو  زین ، ًاریخا 
. تسا هدرک 

زا :  دنترابع  هک  هدوب  فورعم  هزوم  ياراد 6  ش  لاس 1350 ه . رد  ناتسناغفا  یمسر  دانسا  كرادم و  قبط 
یشیامن  راثآ  هعطق  اب 6033  لباک  میزوم  . 1

یشیامن راثآ  هعطق  اب 707  راهدنق  میزوم  . 2
یشیامن راثآ  هعطق  اب 735  فیرش  رازم  میزوم  . 3

یشیامن راثآ  هعطق  اب 442  تاره  میزوم  . 4
یشیامن راثآ  هعطق  اب 4000  ینزغ  میزوم  . 5

مدرم روـشک و  یلم  یگنهرف و  ثاریم  اـهبنارگ و  راـثآ  نیا  زا  يرایـسب  يوـق  لاـمتحا  هب  یـشیامن  راـثآ  هـعطق  اـب 3000  هنمیم  میزوـم  . 6
توح خیرات 21  هب  نایماب  رد  ادوب  ياه  همسجم  هچنانچ  دنا . هدش  دوبان  ای  هتفر  تراغ  هب  هلاس  هس  تسیب و  ياهگنج  نارود  رد  ناتـسناغفا 

. دش مورحم  دوخ  یناتساب  یگنهرف و  گرزب  ثاریم  زا  ناتسناغفا  تلم  دش . ناسکی  كاخ  اب  نابلاط  هورگ  طسوت   1379

تاره یلصم 

ینامز دیدرگ ، رامعا  يو  تراظن  تحت  يزیر و  حرط  يدالیم  مهدزناپ  نرق  رخاوا  رد  داشرهوگ  هکلم  طسوت  هک  تاره  يالـصم  عمجتم 
. تشاد رارق  ارقیاب  نیسح  ناطلس  هسردم  الصم  ترواجم  رد  تفر . یم  رامش  هب  تاره  راختفا  نیرتگرزب 

اب دربن  يارب  هک  هناخپوت  گنه  يارب  يرتشیب  ياـضف  اـت  دـیدرگ  ناریو  اـیناتیرب  شترا  طـسوت  ًادـمع  يدـالیم  لاس 1885  رد  یلـصم  نیا 
یقاب نآ  هرانم  جنپ  طقف  دید و  بیـسآ  ًادیدش  هرابود  ناتـسناغفا  رد  يوروش  لاغـشا  هرود  رد  ددرگ ! داجیا  دـنتفرگ  یم  یگدامآ  اهـسور 

تانییزت داب  هدـش ، هرود  نآ  ربارب  زا  اـهتخرد  ظاـفح  هک  نآ  زا  سپ  دـناهدید . بیـسآ  تکار  تباـصا  رثا  رب  نآ  ياـتود  هک  تسا  هدـنام 
هدید بیسآ  ًادیدش  نآ ، رادهنادند  گنر  یبآ  هدش  يراکیشاک  دبنگ  اب  داشرهوگ  هربقم  نانچمه  درب . یم  نیب  زا  زین  ار  نآ  يراک  یشاک 

: تسا دجسم  ود  مان  داشرهوگ  دجسم  دراد . رارق  يرتهب  تلاح  رد  نآ  یلخاد  شخب  اما  تسا 
رسمه مگیبداشرهوگ  هکلم  روتسد  هب  لاس 821 ه.ق  رد  هک  دهشم  رهش  رد  اضر  ماما  هاگراب  بونج  رد  يدجسم  دهشم  داشرهوگ  دجسم 

. تساهدش انب  يرومیت  خرهاش 
هکلم نفدم  تساهدش و  انب  يرومیت  خرهاش  رسمه  مگیبداشرهوگ  هکلم  روتسد  هب  هک  تاره  رهش  رد  يدجـسم  تاره  داشرهوگ  دجـسم 

. دشابیم زین 

نالام لپ 

هتخاس نالام  هقطنم  رد  دوریره  هناخدور  يور  رب  هک  تسا  ناتـسناغفا  یخیرات  ابیز و  ياهلپ  زا  تاره و  یخیرات  ياهانب  زا  یکی  نالام  لپ 
. تسا هدش 

راهدنق ناتسیس ، دصقم  هب  تاره  زا  هک  ییاه  ناوراک  رود ، ياه  هتـشذگ  رد  هدش و  عقاو  راهدنق  تاره -  یمیدق  هداج  ریـسم  رد  لپ  نیا 
دندرک . یم  روبع  لپ  نیا  زا  دندرک ، یم  رفس  دنه  و 

. تسا هدش  يزاسزاب  اهراب  خیرات ، لوط  رد  ور  نیمه  زا  هتشاد و  یمهم  شقن  تاره  مدرم  دمآرد  داصتقا و  ییافوکش  رد  نالام ، لپ 

ناتسناغفا یناتساب  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


اب تسه ، نونکا  هک  یلکـش  نیمه  هب  یقوجلـس  رجنـس  ناطلـس  نامز  رد  و  يدالیم ) اـب 1110  ربارب   ) يرمق يرجه  لاس 505  رد  لـپ  نیا 
دش . هتخاس  توافت ، كدنا 

یم نامگ  تاره ، ییایفارغج  تیعقوم  یتراجت و  تیمها  هب  انب  دـننک و  یم  تیاـکح  نـالام  لـپ  دروم  رد  هک  ییاـه  ناتـساد  يور  زا  یلو 
ات نالاملپ  تخاس  خیرات  اه ، تیاکح  نیا  زا  یخرب  رد  دشاب . تاره  رهـش  تخاس  خیرات  هب  کیدزن  یلیخ  لپ  نیا  تخاس  خـیرات  هک  دور 

تسا . هدش  رکذ  زین  مالسا  روهظ  زا  شیپ 
روهظ زا  شیپ  تایاکح ، نیا  زا  یکی  ساسا  رب  تسا . یندینـش  دراد ، دوجو  نالام  یخیرات  لپ  تخاس  دروم  رد  هک  ییاه  تیاکح  یخرب 

لپ تخاس  يارب  غرم  مخت  زا  دـنا ، هتـشاد  يرادـغرم  هک  رون  یب  یب  روح و  یب  یب  ياهمان  هب  بهذـم ، یتشترز  نموم  رهاوخ  ود  مالـسا ،
هفاضا غرم  مخت  نآ ، ینامتخاس  حـلاصم  تالم و  رد  نالام ، لپ  تخاس  نامز  رد  ود ، نآ  دـیوگ  یم  تیاور  نیا  دـندرک . هدافتـسا  نـالام 
نتخاس مواقم  يارب  نامز ، نآ  ینامتخاس  داوم  نامه  ای  تالم  رد  غرم  مخت  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  دش  یم  هتخاس  نالام  لپ  هکینامز  ات  دندرک 

دوش . مواقم  بآ ، نایغط  لباقم  رد  لپ 
هدوب يا  هدکشتآ  اتـسور  نیا  رد  مالـسا  زا  شیپ  ناخروم ، یخرب  هتفگ  هب  دراد . رارق  دوریره  رانک  رد  هک  تسا  یکچوک  ياتـسور  نالام 

زا یتخس  هب  مدرم  تشادن ، دوجو  یلپ  دوریره  هناخدور  يور  رب  هک  ینامز  رد  دندرک . یم  تدابع  هدکشتآ  نیا  رد  تاره  رهش  یلاها  هک 
دنزرف هک  وزرب -  مان  هب  نـالام  هدکـشتآ  دـبوم  کـی  دـیوگ  یم  تیاور  نیا  دـندناسر . یم  هدکـشتآ  هب  ار  دوخ  دـندرک و  یم  روبع  بآ 

رب نآ ، هنارکـش  هب  دشاب ، يدنزرف  ارم  رگا  تفگ  دش و  ادزماروها  ناماد  هب  تسد  يزور  درب -  یم  جنر  هراومه  يدنزرف  یب  زا  تشادن و 
ینازرا وزرب  هب  يدنزرف  دنوادخ  دـنیایب ، هدکـشتآ  هب  دـننک و  روبع  بآ  زا  یناسآ  هب  دـنناوتب  مدرم  هک  تخاس  مهاوخ  یلپ  دوریره  يور 

تخاس .  ار  لپ  نیا  درک و  لمع  دوخ  هدعو  هب  سپس  تشاذگ و  نودیرف  ار  وا  مان  وزرب  درک و 
ینامز يدالیم  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  یـسیلگنا  درگناهج  نوتلیمه  ردناسکلا  اما  تسا . قاط  ای  هنهد  ياراد 22  رضاح  لاح  رد  نالام  لپ 

نآ رد  هک  هتشون  نینچمه  درگناهج  نیا  تسا . هنهد  ياراد 17  لپ ، نیا  هک  تسا  هتـشون  نالام  لپ  دروم  رد  درک  یم  ندید  تاره  زا  هک 
ردناسکلا هک  یشرازگ  دوب . هدرک  دودسم  ار  هار  هتشذگ و  یم  لپ  رانک  رازهتسپ  لخاد  زا  هداد و  ریـسم  رییغت  دوریره  هناخدور  بآ  نامز 

تسا  هدیسر  پاچ  هب  ایناتیرب  رد  يدالیم  لاس 1904  رد  هتشون ، تاره  دروم  رد  نوتلیمه 
ًاددجم راکاد  هسسوم  طسوت  ياهلاس 1994 و 1995  رد  یلو  دوب  هتفر  نیب  زا  ًامـسق  نالام  یخیرات  لپ  ناتـسناغفا ، رد  گنج  ياـهلاس  رد 

. دش يزاسزاب 

متسر تخت 

تراسا رد  اهنت  ياهنت  کنیا  هک  شیپ  لاس  هب 2500  بیرق  تسا  يراگدای  دراد , رارق  ناگنمس  تیالو  زکرم  کبیا  رد  هک  متـسر , تخت 
. دراد رارق  دشاب , ناما  رد  نانمشد  ذوفن  زا  ات  ابیز , تخت  نیا  فارطا  رد  تسا  هدوب  هدشرفح  نامز  نآ  رد  هک  ییاه  هچضوح 

یب همه  نیا  زا  هدز  تفگـش  نانچمه  تسا و  هدـنام  یقاب  هبورخم  نآ  هداج  توکـسم و  نآ  تخت  کـشخ , نآ  فارطا  هچـضوح  کـنیا 
نیـشنمه هقطنم  نازوس  باتفآ  اب  مارآ  هتخادـنا و  ریز  هب  نایناهج  ربارب  رد  ار  دوخ  یگدنمرـش  رـس  نادرمتلود  یتلود و  نالوئـسم  یهجوت 

تسا .
دوخ هتفگ  هب  نآ  نامدرم  اما  دنک , نیمات  ار  روشک  نیا  یتعارز  ياهزاین  زا  يرایـسب  دناوت  یم  هک  یتیالو  تسا , تیالو  کی  زکرم  کبیا 

نآ بآ  اما  تسا , روبع  لاح  رد  جاوم  يا  هناخدور  نآ  رهـش  زکرم  زا  دنتـسه , مورحم  دنـشاب  ناـسنا  هتـسیاش  هک  یبآ  ندـیماشآ  زا  یلاو 
ات لهچ  دـیاب  لقا  دـح  یندـیماشآ  بآ  هب  ندیـسر  يارب  هناخدور  نیمه  نایفارطا  اتح  تسا , هدولآ  دراد و  هارمه  هب  لـگ  دوخ  اـب  هراومه 

راظتنا رد  ناعراز  کشخ , ناش  ياهنیمز  دنـشونب . ار  نآ  دنـشکب و  بآ  هعرج  هعرج  نیمز  لد  زا  هلود  اب  دـننک و  رفح  ار  نیمز  رتم  هاجنپ 
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تسین ! مدرم  يارب  بآ  همه  نیا  زا  يریگ  هرهب  ناوت  دنک و  یم  روبع  هدز و  دنخشین  اهنآ  نایم  زا  هناخدور  اما  بآ ,
ات تسا  هداتـسیا  هنـشت  مهزاب  اما  دشاب , یم  يراک  تخرد  تشک و  لباق  هوک  نآ  همه  هک  دراد  رارق  یهوک  زارف  رب  هکنیا  اب  متـسر , تخت 

یگنهرف و هنیشیپ  ياراد  ناکم  نیا  نیمز و  نیا  هک  دیوگب  دیسرپ  ار  شلاوحا  دمآ و  شرادید  هب  یـسک  رگا  ار  شیوخ  یگنهک  تمدق و 
تـسا نیا  دشاب  هک  هچره  تقیقح  اما  تشدرز , نارود  زا  هکنیا  ای  تسا و  هدنام  یقاب  اه  یئادوب  ناراود  زا  ای  هک  دشاب  یم  نهک  یتیندـم 

هدرک یم  هچ  اجنآ  رد  ناولهپ  متسر  و  تسا , هدوب  یک  اجنیا  شیپ  لاس  هک 2500  درادن  دوخ  فارطا  رد  مه  هحول  کی  اتح  کنیا  وا  هک 
مه سیدـنت  کی  زا  یناشن  یگنـس  تخت  نیا  زارف  رب  تسا ؟ هدرک  یم  رداص  یگنـس  تخت  نیمه  زارف  زا  ار  دوخ  ماـکحا  یتسارب  تسا و 

. دیوگب نم  يارب  هک  دوبن  قیقد  لقا  یسک ال  ار  نآ  ادوب ؟ ای  تشدرز  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  هب  قلعتم  سیدنت  نیا  اما  تسیقاب ,

ربیخ هگنت 

نیا دراد . رارق  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  نایم  زرم  رد  هک  تسا  شکودنه  هوک  هتشر  رد  فورعم  یهاگرذگ  هرد و  ربیخ  هندرگ  ای  ربیخ  هگنت 
ناتـسناغفا لباک  ناتـسکاپ و  رواـشیپ  نیب  یطاـبترا  �هدـمع  هقلح  کـنیا  هدوب  يزکرم  يایـسآ  زا  موجه  دتـس و  داد و  هار  اـهنرق  هک  هندرگ 

. دنکیمن زواجت  رتم  زا 1070  شعافترا  هندرگ  نیا  دشابیم .
یهدنامرف تحت  هک  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  یتمـسق  ینودقم  ردنکـسا  ًارهاظ  تسا . هدوب  دـنه  هب  موجه  �هدـمع  ياههار  زا  یکی  ربیخ  �هندرگ 

رومیت يونزغ ، دومحم  ناطلـس  تفرگ . شیپ  ار  لـباک  دور  یلامـش  لـحاس  هار  دوخ  داد و  روبع  هار  نیا  زا  دوب  ساـکیدرپ  نویتسیاـفه و 
هب ربیخ  زا  روبع  یعیبط  ياهیراوشد  زا  هتـشذگ  دنتـشذگ . هار  نیا  زا  یـشکرکشل  رد  راشفا  هاشردان  دنه و  هب  یـشکرکشل  رد  رباب  گنل و 
رد دـندوب و  بلطبوشآ  شکندرگ و  یمدرم  هک  تسا  يدـیرفَا  �هلیبـق  لـئابق  نیا  هلمج  زا  دوب . راوشد  زین  فارطا  تخـسرس  لـئابق  ببس 

دنتشذگ و ربیخ  زا  ایناتیرب  ناتـسناغفا و  گنج  نیلوا  رد  رد 1839 م . راب  لوا  اهـسیلگنا  دندرکیم . تمواقم  یجراخ  ذوفن  هنوگره  لباقم 
هداد رارق  ایناتیرب  تراـظن  تحت  ربیخ  کمدنگ 1879 م . نامیپ  بجومب  ایناتیرب  ناتـسناغفا و  گنج  نیمود  رد  دـندید  رایـسب  ياهیراوشد 

ظفح و ایناتیرب  ماجنارـس  دنتـشاد . فرـصت  رد  ارنآ  يدنچ  دندنار و  نوریب  ار  اهیئایناتیرب  دنتفرگ و  ار  هندرگ  اهیدـیرفا  رد 1897 م . دش .
. تشاد یتشگ  نیرومأم  راچان  دوخ  یلو  درپس  اهیدیرفا  هب  ترجا  لباقم  رد  ار  هداج  تسارح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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