




هیقرشلا هفالخلا  نادلب 

: بتاک

جنرتسل یک 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

هیردیحلا هبتکملا 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

هیقرشلا هفالخلا  8نادلب 

8هراشا

باتکلا 9نیماضم 

همجرتلا 20همدقم 

باتکلا فلؤم  جنرتسل  23همجرت 

فلؤملا 26همدقم 

دیهمت لوالا  30لصفلا 

قارعلا یناثلا  57لصفلا 

( عبات  ) قارعلا ثلاثلا  75لصفلا 

« همتت  » قارعلا عبارلا  91لصفلا 

« همتت  » قارعلا سماخلا  110لصفلا 

هریزجلا سداسلا  129لصفلا 

« همتت  » هریزجلا عباّسلا  146لصفلا 

یلعألا تارفلا  نماثلا  162لصفلا 

يرغصلا هیسآ  يأ  موّرلا  دالب  عساتلا  175لصفلا 

« همتت  » موّرلا دالب  رشاعلا  193لصفلا 

ناجیبرذأ رشع  يداحلا  212لصفلا 

هیبرغلا هیلامشلا  میلاقألا  نالیک و  رشع  یناثلا  227لصفلا 

227هراشا

231ناغوم

( نارلا  ) 233ناّرأ

236ناورش

238ناتسجرک
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239هینیمرأ

لابجلا رشع  ثلاثلا  243لصفلا 

« عبات  » لابجلا رشع  عبارلا  259لصفلا 

« همتت  » لابجلا رشع  سماخلا  275لصفلا 

ناتسزوخ رشع  سداسلا  296لصفلا 

سراف رشع  عباسلا  314لصفلا 

« عبات  » سراف رشع  نماثلا  331لصفلا 

« عبات  » سراف رشع  عساتلا  345لصفلا 

« همتت  » سراف نورشعلا  360لصفلا 

نامرک نورشعلا  يداحلا و  373لصفلا 

« همتت  » نامرک نورشعلا  یناثلا و  385لصفلا 

نارکم يربکلا و  هزافملا  نورشعلا  ثلاثلا و  397لصفلا 

397هراشا

نارکم 406میلقا 

ناتسجس نورشعلا  عبارلا و  410لصفلا 

ناتسهوق نورشعلا  سماخلا و  431لصفلا 

ناجرج ناتسربط و  سموق و  نورشعلا  سداسلا و  444لصفلا 

444هراشا

ناردنزام يأ  448ناتسربط 

457ناجرج

ناسارخ نورشعلا  عباسلا و  464لصفلا 

« عبات  » ناسارخ نورشعلا  نماثلا و  481لصفلا 

« عبات  » ناسارخ نورشعلا  عساتلا و  492لصفلا 

« همتت  » ناسارخ نوثالثلا  506لصفلا 

( نوحیج رهن   ) رهنلاءاروام نوثالثلا  يداحلا و  521لصفلا 

مزراوخ نوثالثلا  یناثلا و  535لصفلا 
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دغصلا نوثالثلا  ثلاثلا و  552لصفلا 

نوحیس رهن  میلاقا  نوثالثلا  عبارلا و  568لصفلا 

باتکلا 585سراهف 

585هراشا

ینادلبلا تسرهفلا  - 1585

ماوقالا صاخشألا و  تسرهف  - 2745

ینارمعلا تسرهفلا  - 3773

یقارعلا یملعلا  عمجملا  795تاعوبطم 

زکرم 797فیرعت 
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هیقرشلا هفالخلا  نادلب 

هراشا

یک ، جنرتسل هسانشرس : 

یتح یمالسالا  حتفلاذنم  یطسولا  هیسآ  میلاقاو  ناریاو  هریزجلاو  قارعلا  هفص  لوانتی  هیقرـشلا : هفالخلا  نادلب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
جنرتسل یک   / رومیت مایا 

.م 2006  = .ش 1385  = .ق 1427 هیردیحلا ، هبتکم  اج :] یب   : ] رشن تاصخشم 

.ص ن،592 يرهاظ :  تاصخشم 

یقارعلا یملعلا  عمجملا  تاعوبطم  تسورف : 

9645030889  : : کباش

یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1080458 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

===========

: ریز پاچ  زا  تسفا  ارهاظ 

داوع سیکروک  سیسنرف - ریشب  بیرعت  هیقرشلا /  هفالخلا  نادلب  باتک : مان 

ياگ جنیرتسل ، هدنسیون :

1933 م فلؤم : تافو  خیرات 

اهرهش يایفارغج  عوضوم :

یبرع نابز :

1 دلج : دادعت 

یضر فیرش  رشان :

مق پاچ : ناکم 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


.ه ق  1413 پاچ : لاس 

لوا پاچ : تبون 

=========

هیقرشلا هفالخلا  نادلب 

bldan alkhlafah alshrkiah

01/01/1954 رشنلا : خیرات  جنرتسل  یک  فیلأت :

$25.00 قوسلا : رعس 

$25 انرعس : یضرلا  فیرشلا  تاروشنم  رشانلا :

1 تادلجم :  1 هعبطلا : هحفص   594 تاحفصلا : ددع  ، 17×24 مجح : ینف ، فالغ  یقرو  عونلا :

موی نوضغ 30  یف  هداع  رفوتی  نیمأتلا : هدم 

یبرع هغللا :

باتکلا نیماضم 

همجرتلا 3 همدقم 

باتکلا 6 فلؤم  جنرتسل  همجرت 

فلؤملا 9 همدقم 

مهفیناصت 12 نمز  بسحب  نوملسملا  نوینادلبلا 

هیبرغلا و هیلامـشلا  فارطالا  یف  میلاقالا  نییـسابعلا - ءافلخلا  مایأ  یف  اهمیلافا  سراف و  نیرهنلا و  نیب  اـم  دـالب  دـیهمت  لوـالا  لـصفلا 
ءامسا نورخآلا - نوفلؤملا  مهفیناصت - نوملسملا و  نوینادلبلا  مالسالا - دالب  دودح  یصاقأ  یلا  دادغب  نم  قرطلا  هیقرشلا - هیلامشلا 

.هیسرافلا هیکرتلا و  هیبرعلا و  میلاقالا  یف  عضاوملا 

(39 - 14)

- هلجد تارفلا و  ییرجم  یف  ریغتلا  لباب - دالب  يا  قارعلا  هیبونج - هیلامـش و  یلا  نیرهنلا  نیب  ام  ضرا  میـسقت  قارعلا  یناثلا  لـصفلا 
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.حلصلا مف  یتح  هلجد  یلع  ندم  نم  اهبونج  یف  ام  نئادملا و  دادغب - همیظعلا - يرلا  رهنأ 

(58 - 40)

2 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

- نادابع هلبالا و  اهراهنأ - هرصبلا و  ءاروعلا - هلجد  هنرقلا - راذملا و  حئاطبلا - طساو - عبات )  ) قارعلا ثلاثلا  لصفلا 
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.هیسداقلا یبرح و  اربکع و  لیجد - جوسط  نادربلا - دادغب - قوف  هلجد 

(75 - 59)

- ناسارخ قیرط  ناورهنلا و  رـسج  هنیدـم  ندـملا - نم  اـهریغ  اـبوقعاب و  ناورهنلا - تیرکت - ءارماـس - عباـت )  ) قارعلا عبارلا  لـصفلا 
رهن کلملا - رهن  رـصرص و  لوحملا و  یـسیع - رهن  رابنالا - یلا  هثیدحلا  نم  تارفلا  ندـم  تایب - نیجیندـنبلا و  نیقناخ - ءالولج و 

.یثوک

(95 - 76)

- اتیدامب هادـبلا و  رهن  سرنلا - رهن  لینلا - رهن  لینلا و  هریبه - نبا  رـصق  اروس - رهن  تارفلا - راطـشنا  همتت )  ) قارعلا سماخلا  لـصفلا 
.قارعلا قرط  هعانصلا - هراجتلا و  رشع - انثالا  قارعلا  تاناتسا  ءالبرک - یلع و  دهشم  هیسداقلا - هفوکلا - هنیدم  هفوکلا - رهن 

(113 - 96)

بازلا لبرا - هثیدحلا و  ریبکلا و  بازلا  هرواجملا - ندملا  يونین و  لصوملا و  هعیبر - راید  ثالثلا - رایدـلا  هریزجلا  سداسلا  لصفلا 
هینسحلا ریغصلا و  روباخلا  قوقاد - نسلا و  ریغصلا و 

3 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

- راثرثلا نابرع و  روباخلا - ساـمرهلا و  رـسیند - نیدراـم و  نیعلا - سأر  نیبیـصن و  يدوجلا - لـبج  رمع و  نبا  هریزج  هیداـمعلا - و 
.همرذأ دلب و  رضحلا - راجنس و 

(131 - 114)

هبحرلا دیعس و  رهن  ءایسیقرق - هملسم - نصح  اسذا و  نارح - خیلبلا و  رهن  هقفارلا - هقرلا و  رـضم - راید  همتت )  ) هریزجلا عباسلا  لصفلا 
نیقرافایم و هلجد - عبانم  یناح و  دـمآ و  رکب - راید  جورـس - طاسیمـس - جـبنم و  رـسج  سلاب و  هناـع - ماـشلا - هفاـصر  هیلادـلا - و 

.ترعس ناقاف - لت  افیک و  نصح  نزرا -

(146 - 132)

تارفلا طوـبرخ - يأ  داـیز  نصح  طاشمـش و  شوـم - درکـسالم و  سانـسرا - يأ  یقرـشلا  تارفلا  یلعـالا  تارفلا  نماـثلا  لـصفلا 
- ثدحلا هرطبز و  هدـنرط - هیطلم و  ( - Tephrike) کیرفت يأ  قیربا  هعلق  خـمک - ناجنزرا و  ـالقیلاق - يأ  مورلا  نزرا  یبرغلا -

.کلاسملا اهتالغ - هریزجلا و  تاراجت  هجنس - هرطنق  انسهب و  روصنم و  نصح 

(158 - 147)
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لصفلا
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قیرط سوروط - لابج  یف  ناریبکلا  نابردـلا  سوسرط - یلا  هیطلم  نم  روغثلا  مورلا - دـالب  يرغـصلا  هیـسآ  يأ  مورلا - دـالب  عساـتلا 
هیرومع بهن  يرغصلا - هیسآ  یف  نیملسملا  تاوزغ  هثالثلا - هینیطنطسقلا  تاراصح  نوزبارط - هیقیلقلا - باوبالاب  راملا  هینیطنطسقلا 

رماب

4 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.مورلا دالب  یف  هقجالسلا  ندم  ّلجأ  نویبیلصلا - يرغصلا - هینیمرا  هکلمم  يرغصلا - هیسآ  هقجالسلا  حتف  مصتعملا -

(175 - 159)

ریمأ قارعلا - ناطلـس  ساویـس - هیراسیق و  یفوتـسملا - هطوطب و  نبا  رـشعلا - هینامکرتلا  تارامالا  همتت )  ) مورلا دالب  رـشاعلا  لـصفلا 
اـشتنم و ریمأ  راـصح - يروس  هیهاـتوک و  ناـیمرج و  ریمأ  رودـیرکا - دـیمح و  ریمأ  هیلاـطنا - اـیالعلا و  هکت و  ریمأ  هینوـق - ناـمرق -

لزق ریمأ  یصرب - هینامثعلا و  هیالولا  سماغرب - یصارق و  ریمأ  هیـسینغم - ناخوراص و  ریمأ  ریمزا - سوسفا و  نیدیآ و  ریمأ  سالیم -
(. بونیس  ) بونص یل : دمحا 

(192 - 176)

يوخ و ساملـس و  هیمرا و  هنیدـم  هنـشاو - يوسب  اهراهنأ - هغارملا و  وارـس - زیربت - هیمرا - هریحب  ناجیبرذا  رـشع  يداحلا  لـصفلا 
لاخلخ و جـنایملا - هدـفاور - ذور و  دیفـس  رهآ - لیبدرا و  نالبـس - لـبج  ( - Araxes) سرأ رهن  یلع  رطاـنقلا  ناوجخن - دـنرم -

.دورهاش هیالو  لاش و  رهن  دابازوریف -

(205 - 193)

تشر ناجهال و  مشخ - بالود و  ناورب و  شلاط - ملیدلا و  امیلقا  تانالیجلا - هیبرغلا  هیلامشلا  میلاقالا  نالیک و  رشع  یناثلا  لصفلا 
هجنک و ناـقلیبلا - هعذرب - نارلا - مـیلقا  ناـثرو - داـبا - دوـمحم  دـنزرب - ناورجاـب و  ناـغوم - مـیلقا  نـالیک - ندـم  نـم  اـمهریغ  و 

رهن رکلا و  رهن  روکمش -

5 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

وأ لیبد  هینیمرا - میلقا  صرق - سیلفت و  اـیجروج - وأ  ناتـسجرک  میلقا  باوبـالا - باـب  هیوکاـب و  یخامـش - ناورـش - میلقا  سرلا -
.هیلامشلا میلاقالا  تاراجت  تالصاح و  سیلتب - ناو و  شیجرا و  طالخا و  ناو - هریحب  نیود -

-206)
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(219

- اهتاتوحنم نوتـسهب و  ناهاش - نامرک  يأ  نیـسیمرق  عبرالا - هیحاون  و  مجعلا ، قارع  وأ  لاـبجلا  میلقا  لاـبجلا  رـشع  ثلاـثلا  لـصفلا 
ینالأ و لامجمج - راهب - هقجالـسلا - دـهع  یف  ناتـسدرک  دـنرک - میظعلا - ناسارخ  قیرط  ناولح - روزرهـش - رونیدـلا - روکنک -

.ناهرف فلد - یبا  جرک  روار و  ذور  جرک  دنواهن - هیلامشلا - هوآ  نیناقرخ و  نیزک - رد  اهقیتاسر - ناذمه و  رتشیلأ -

(234 - 220)

- اهروک ناهفـصا و  هرمیـصلا - ناوریـس و  تساوخ - رباـش  ذاـبامرخ - درجورب - يرغـصلا - رللا  عباـت )  ) لاـبجلا رـشع  عبارلا  لـصفلا 
.اهامواک رهن  هواس - هوآ و  مق - رهن  ناکیبلک و  مق و  ناشاق - ناتسدرا - دور - هدنز  رهن  نافاف و  نازوریف و 

(248 - 235)

- هیناطلسلا ناجنز - توملأ - هعلق  نیوزق و  نارهط - نیمارو و  يرلا - همتت )  ) لابجلا رشع  سماخلا  لصفلا 

6 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناجیبرذا لابجلا و  میلقا  کلاسم  هتالغ - لابجلا و  میلقا  تاراجت  ناریمـش - هعلق  مراط - ناقلاطلا و  اتیحان  حنوخ - قیروتـس - وأ  زیش 
.هیبرغلا هیلامشلا  دودحلا  میلاقا  و 

(266 - 249)

- ناقرسملا رهن  میظعلا - ناورذاشلا  رتسوش - وأ  رتست  زاوهالا - ناتسزوخ و  نوراک - يأ  لیجد  رهن  ناتسزوخ  رـشع  سداسلا  لصفلا 
قرودلا يریت - رهن  هزیوحلا و  یبسارلا - رود  بوقرق و  ثوتم - انصب و  هخرک - رهن  سوسلا و  لوفزد - روباسیدنج - مرکم - رکـسع 

- ناکدرل نسوس - ریمأ - لاـم  وأ  جذـیا  يربکلا - رللا  دـالب  طزلا - هروک  زمرهمار و  لـیجد - ضیف  يدـهم - نصح  قّرـس - هروک  و 
.هکلاسم هتالغ - ناتسزوخ و  تاراجت 

(282 - 267)

هریحب میوج - ناکس - رهن  هیولهام - هریحب  زاریش - هرخ - ریشدرا  هروک  روک - سمخ  یلا  میلقالا  میـسقت  سراف  رـشع  عباسلا  لصفلا 
وأ روج  ناتـسهاریا - ناتـسدنام - دـمحأ - یبأ  میوج  مرهج - هرخ - ذابق  هروک  نیزراـک و  ناکمیـصلا - ربخ و  راوک - نزرأ - تشد 

.سراف جیلخ  رزج  رئاس  كراخ و  ناجدنغلا - جوت - مریجن - فاریس - سیق - هریزج  سراف - فایسأ  دابا - زوریف 

-283)
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(297

هعلقلا ناجنبونلا - نیتر - رهن  اهفهک - روباس و  هنیدم  هّرخ - روباش  هروک  عبات )  ) سراف رشع  نماثلا  لصفلا 

7 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هروـک كوبـس - هرطنق  هرج و  قیـشرج - رهن  نیـشخأ و  رهن  نورزاـک - هریحب  نورزاـک و  دارکـالا - موـمز  ناّوـب - بعـش  ءاـضیبلا و 
.ناکذاشلا رهن  هبانج - زینیس و  نابورهم - ناغلم - ذبنک  نیریش - رهن  ناهبهب - باط - رهن  ناجرا -

(310 - 298)

نم اهلوح  ام  ناکتخبلا و  هریحب  راولب - رکلا و  رهن  سیلوبسرب - يأ  رخطصا  هنیدم  رخطصا و  هروک  عبات )  ) سراف رشع  عساتلا  لصفلا 
- هوقربأ ناهفـصا - یلا  زاریـش  نم  ثالثلا  قرطلا  تساوخ - دزی  قمرـس و  درز - کشوک  نییام - ءاضیبلا و  تشدورم - لهـس  ندم -

: دزی

.هاره کباب و  رهش  اهندم - ناذورلا و  هیحان  اهندم - اهتیحان و 

(324 - 311)

اسف تانابهطصا - زیرین و  کیا - ناک و  رد  درجبأ - راد  هنیدم  هراکنابش - هروک  وأ  درجبأ  راد  هروک  همتت )  ) سراف نورـشعلا  لصفلا 
.سراف میلقا  کلاسم  اهتاعانص - سراف و  تاراجت  وروس - مراط - جرف - رال و  وسخ - زینور و  و 

(336 - 325)

هبصقلا اهخیرات - اهعضوم و  ناجریـسلا ، یلوألا : هبـصقلا  میلقالا - اتبـصق  سمخلا - نامرک  روک  نامرک  نورـشعلا  يداحلا و  لصفلا 
وکرام يدل  ( Cobinan  ) نانبوک یه  نانب و  هوک  دـنرز و  صیبخ - اهیلو - ناهام و  مویلا - ناـمرک  هنیدـم  یه  و  ریـسدرب ، هیناـثلا :

.ولوب

(348 - 337)

8 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

(Camadi) يدامک نیدامق : تفریج و  ناکیر - ریسامرن - مب و  اتروک  ناجریـسلا - هروک  همتت )  ) نامرک نورـشعلا  یناثلا و  لصفلا 
میلقا تاراجت  نوربمک - هدـیدجلا و  هقیتعلا و  زمره  ناجونملا - ناـکذور و  صفقلا - زراـبلا و  لاـبج  دـیرفلد - ولوپ - وکراـم  يدـل 

.اهکلاسم نامرک -

(359 - 349)
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- جینس دنبان و  قمرجلا و  ثالثلا : تاحاولا  اهـصاوخ - يربکلا و  هزافملا  دادتما  نارکم  يربکلا و  هزافملا  نورـشعلا  ثلاثلا و  لصفلا 
- هزافملا کلاسم  مهأ 
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هروک (- Indus  ) نارهم رهن  ناتلملا - هروصنملا و  لبیدلا - ءانیم  دنهلا - دنـسلا و  يرخأ - ندم  زیتلا - ءانیم  روبزنف و  نارکم - میلقا 
.لیبادنق ههدبلا و  هروک  رادصق - ناروط و 

(371 - 360)

راـهنالا دـنملیه و  رهن  هرز - هریحب  هدـعاقلا - یه  جـنرز و  ناتـسلباز - زورمین و  يأ  ناتـسجس  ناتـسجس  نورـشعلا  عـبارلا و  لـصفلا 
- يرخأ ندم  نینرق و  کشین - قاتسر  شاخ و  رهن  هرف - رهن  هرف و  هن - ناتـسرهش - مار  یه  میلقالل و  هقیتعلا  همـصاعلا  هنم - هذخآلا 

.ناتسجس یف  کلاسملا  هضفلا - ندعم  لباک - هنزغ و  راهدنق - ناتشلاو - يأ  سلاب  جخر و  روادنیمز - قیتاسر  تسب - رابذور و 

(391 - 372)

9 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

زیـشرت و نوت - نیاق و  ولوپ - وکراـم  يدـل  ( Tunocain) نیاک ونوت  وه  ناتـسهوق ، میلقا  ناتـسهوق  نورـشعلا  سماخلا و  لـصفلا 
دابانک ضایب - تشد  هوکریز - فاوخ - نلام - زرخاب و  قاتسر  مز - میلقا  ناجزوب و  هواز - همیظعلا - تشدارز  هورس  تشب : قاتـسر 

.هرد و  نانیسم ، سبط  دابانموم - دنجرب - فسوخ  وأ  تسوخ  رمتلا - سبط  ناتسجب - و 

(403 - 392)

ناسارخ قیرط  راوخ - نانمـس و  رایب - ماطـسب - ناغمادلا - سموق - میلقا  ناجرج  ناتـسربط و  سموق و  نورـشعلا  سداسلا و  لصفلا 
اهریغ هوک و  زوریف  جنبور - نراق و  نابسوداف و  قیتاسر  دنوامد و  لبج  هیراس - لمآ - ناردنزام - وأ  ناتـسربط  میلقا  سموقب - راملا 

- نادرم مین  جـیلخ  هماج و  دوبک  هسیمط - ریطمم و  رادمتـسر - هیحان  قاطلا و  نصح  نایور - هیحان  سولاـس و  لـتان و  عـالقلا - نم 
کلاسم رخآ - ناتـسهد و  هیحان  نوکـسبأ - ءانیم  دابارتسا - ناجرج و  هنیدـم  كرتأ - رهن  ناجرج و  رهن  ناجرج - وأ  ناـکرک  میلقا 

.ناجرج ناتسربط و 

(422 - 404)

سوط و روباسین - هروک  خایذاش - روباـسین و  هنیدـم  روباـسین - عبر  هعبرـالا - ناـسارخ  عاـبرأ  ناـسارخ  نورـشعلا  عباـسلا و  لـصفلا 
نیوج راوزبس - قهیب و  دهشملا -
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.سخرس نارباخ و  تالک - درویبا - اسن و  ناکدار و  ناجوک - اوتسا و  نییارفسا - مرجاج و  و 

(438 - 423)

10 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ورم وأ  ذورلا  ورم  نوحیج - یلع  مز  لمآ و  اهارق - يربکلا و  ورم  باغرم - رهن  ورم - عبر  عبات )  ) ناسارخ نورـشعلا  نماثلا و  لصفلا 
.فنحألا رصق  يرغصلا و 

(448 - 439)

يره رهن  یلعأ  یف  یتلا  ندـملا  نلام و  هاره - هنیدـم  دور - يره  وأ  هاره  رهن  هاره - عبر  عبات )  ) ناسارخ نورـشعلا  عساـتلا و  لـصفلا 
.نایمابلا روغلا - ناتسجرغ و  قیتاسر  قاتسر - جنک  اهندم - سیغداب و  هروک  رازفسا - هروک  جنشوب - دور -

(461 - 449)

هنمیم ناوزرجلا - ناقلاطلا و  ناجزوجلا - هیحان  راهبونلا - خلب و  هنیدم  ناسارخ - میلقا  یف  خـلب  عبر  همتت )  ) ناسارخ نوثالثلا  لصفلا 
تاراجت ناقیاطلا - زیلاور و  و  هباردـنا - ناجنمـس و  ملخ ، ناتـسراخط - هیحاـن  دوخدـناو - راـبنأ ، ناـقربش ، باـیرافلا ، هیدوهیلا - وأ 

.ناتسهوق ناسارخ و  یف  کلاسملا  هتالغ - ناسارخ و 

(475 - 462)

(Jaxartes) نوحیس و  ( Oxus) نوحیج امـسا  الامجا - رهنلا  ءاروام  دالب  نوحیج ) رهن   ) رهنلا ءاروام  نوثالثلا  يداحلا و  لـصفلا 
- ذـمرت هراـجحلا - هرطنق  امهندـم - نایناغـصلا و  ناـیذابقلا و  شخولا - لـتخلا و  ناـخو - ناشخدـب و  اـیلعلا - نوحیج  رهن  دـفاور  - 

.ءاتش نوحیج  ءام  دامجنا  مزراوخ - هریحب  يأ  لارآ  رحب  ربرف - کسیسخا و  فلاک و  دیدحلا - باوبالا 

(488 - 476)

11 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

- بسا رازه  هویخ و  هدـیدجلا - همیدـقلا و  جـنکرا  هیناجرجلا - ثاک و  هاتبـصق : مزراوخ - میلقا  مزراوخ  نوثـالثلا  یناـثلا و  لـصفلا 
.هتالغ مزراوخ و  تاراجت  نیوزق - یلا  نوحیجل  لفسالا  يرجملا  هراسی - نوحیج و  نیمی  یلع  یتلا  ندملا  مزراوخ و  راهنا 

(502 - 489)

رهن يأ  ناشفرز  رهن  متبلا و  لبج  دنقرمـس - دـنکیب - اهراوسأ - لـخاد  سمخلا  ندـملا  اراـخب و  دغـصلا  نوثـالثلا  ثلاـثلا و  لـصفلا 
هیسوبد هینیمرک - دغسلا -
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.دنقرمس یتح  نوحیج  ءاروام  کلاسم  هتاراجت - دغصلا و  تالغ  امهل - هرواحملا  ندملا  فسن و  شک و  نجنبر - و 

(516 - 503)

رهن هناغرف - میلقا  يرخالا - ندـملا  نیماز و  هتبـصق - یه  ثکجنوب و  هنـسورشا - میلقا  نوحیـس  رهن  میلاقا  نوثالثلا  عبارلا و  لـصفلا 
ثکانب ثکنب - يأ  شاشلا  میلقا  يرخألا - ندملا  دنکزوا و  شوا و  ناجیدنا - ثکیسخا و  نوحیس - يأ   Jaxartes ستراسکج

يا باجیبسا  هنیدـم  باجیبسا - هیحان  تشخ - یف  هضفلا  نداعم  .ثکنوت  هنیدـم  قالیا و  هیحاـن  يرخـألا - ندـملا  هیخر و  هاـش  يا 
میلاـقا تالـصاح  هیئاـنلا - كرتلا  ندـم  یکریم و  زارط و  تنکغنی - دـنج و  ناربص - یـسی و  رارتأ - يأ  باراـف  دـنکمج و  ماریس -

.دنقرمس لامش  یف  یتلا  کلاسملا  نوحیس -

(532 - 517)

باتکلا 533 سراهف 

ینادلبلا 535 تسرهفلا  - 1

ماوقالا 573 صاخشالا و  تسرهف  - 2

ینارمعلا 582 تسرهفلا  - 3

12 ص : سرهفلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هحفصلا هطراخلا / مقر  طراوخلا  تبث 

هفالخلا 14 مایأ  یف  هیبرغلا  هیبونجلا  هیسآ  میلاقأ  - 1

هریزجلا 40 میلقا  نم  مسق  عم  ناتسزوخ ، قارعلا و  امیلقا  - 2

هیبرغلا 114 هیلامشلا  دودحلا  میلاقأ  عم  ناجیبرذا ، هریزجلا و  امیلقا  - 3

مورلا 159 دالب  - 4

ناجرج 220 سموق و  ناردنزام و  میلقا  عم  نالیج ، لابجلا و  امیلقا  - 5

نامرک 283 سراف و  امیلقا  - 6

ناتسجس 360 میلاقا  نم  مسق  عم  نارکم ، میلقا  - 7
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ناتسجس 372 میلقا  نم  مسق  عم  ناتسهوق ، ناسارخ و  امیلقا  - 8

نوحیج 476 نوحیس و  يرهن  میلاقا  - 9

مزراوخ 489 میلاقا  - 10

1 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

همجرتلا همدقم 

قرشلا یصاقا  یلا  قارعلا  نم  هیسابعلا  هلودلا  میلاقأ  هفص 

3 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

: هینادلبلا فیناصتلا  عضوب  هریبک  هیانع  نومدقالا  نوملسملا  نوخرؤملا  ینع 

طیطختلا فصولاب و  اهیف  اولوانت  تاروصم ، طراوخ و  ططخ و  کلاسم و  تالحر و  تامجعم و  نم 
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اهونّود الا  لقنلا  عامـسلاب و  وأ  هنیاعملا  هدـهاشملاب و  مهیلا  تعقو  هدراو  هدراش و ال  اوعدـی  ملف  .مهمایأ  یف  فورعملا  ملاعلا  میلاـقأ 
نم اهریغ ، هیمالـسالا و  دالبلا  اـیفارغج  یف  ثحبی  نمل  ایـساسأ  اـعجرم  تراـص  هنیمث  هیملع  هورث  کلذـب  اـنل  اوفّلخف  .مهرافـسأ  یف 
نبا لـقوح و  نباـک  تاـعوضوملا ، هذـهب  نیلوـالا  هیاـنع  نأ  یف  بیر  ـال  .هیططخلا و  هیداـصتقالا و  هیخیراـتلا و  هینارمعلا و  ههجوـلا 

هلودـلا ردـص  ذـنم  ترهدزا  یتلا  هیملعلا  هضهنلا  تاحفـص  نم  هحفـص  تناک  امنا  توقاـی ، يرخطـصالا و  یـسدقملا و  هبذادرخ و 
.هیسابعلا

هرـشع هسماخلا  هئملا   ) هرجهلل هعـساتلا  هئملا  بلاغلا  یف  مهنم  يدـعتی ز  و ال  هیبرعلاب ، اوبتک  نیذـلا  تاقثلا  نیفنـصملا  کـئلوا  یلا  و 
.مهتادایز و نم  هضعب  هیبرعلا و  رداصملا  نم  دمتـسم  ءالؤه  هبتک  ام  ضعب  .هیکرتلا و  هیـسرافلاب و  بتک  نمم  هعامج  دجن  دالیملل ،)

نیفنـصملا کئلوا  نع  هنم  رخأت ز  ام  امیـس  و ال  هیمالـسالا ، راطقالل  هیخیراتلا  ایفارغجلا  یف  ثحابلا  اهنع  ینغتـسی  هذـه ال  مهفیناصت 
.يزاغلا وبأ  هفیلخ و  جاحلا  مهرهشأ  .نیلوالا و 

لاح اعلطتـسم  رایدلا  هذـه  دـصق  نم  مهنم  انیأر  هفلتخم ،- هریثک  بابـسأ  کلذ  ثعبم  و  قرـشلا - دالبب  نییبرغلا  مامتها  أدـب  نیح  و 
.اهخیرات اهتاغل و  اسراد  اهراثآ  اهنادلب و 

، نیمدـقالا نیفنـصملا  کئلوا  تافلخم  یلا  همه  هجو  نم  مهنم  .طراوخلا و  اوعـضو  تالاقملا و  اوبتک  بتکلا و  کـلذ  یف  اوفنـصف 
عبطلاب و اهنورـشنی  اهنوققحی و  و  ملاعلا ، بتک  نئازخ  یف  اهلمـش  قرفت  تاـطوطخم  كاذـموی  تناـک  و  اهنوسرادـتی ، اـهیلع  اولبقأـف 

هیخیراتلا ایفارغجلا  یف  فیلأتلا  یلا  فرصنا  نم  مهنم  .مهتاغل و  یلا  اهضعب  نولقنی 

4 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.اعیمج ءالؤه  کئلوا و  نم  هثحب  هدام  ادمتسم  هتغلب ، هیمالسالا  نادلبلل 

نم هعیلط  یف  لعل  و 
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نیب مویلا  هتمجرت  عضن  يذلا  باتکلا  اذه  فلؤم  جـنرتسل ، یگ  روهـشملا  يزیلکنالا  هثاحبلا  ریخالا ، فنـصلا  اذـه  ءاملع  نم  رکذـی 
یتح ابرغ  تارفلا  نم  هیمالـسالا  میلاقالا  هفـص  هیتفد  نیب  يوح  .الومـش  اهرثکأ  هدام و  اهعمجأ  هباتک  انیفلأ  دـقف  .هیبرعلا  ءارق  يدـیأ 

هنع رخأت  هلودلا و  هذـه  رـصع  مدـقت  انمز  لوانت  ام  اریثک  کلذ  یلا  وه  .اقرـش و  هیـسآ  طساوأ  یف  هیـسابعلا  هلودـلا  هتغلب  ام  یـصاقأ 
نیفنـصملا نم  انیلا  تهتنا  یتلا  هیخیراتلا  هینادـلبلا و  فیلآتلا  تاهما  یلا  اذـه  هباتک  یف  عجر  دـق  .هجلاعی و  يذـلا  عوضوملل  ءافیتسا 
.برغلا ءانبأ  نم  نولاحرلا  نوقرشتسملا و  هبتک  ام  یلا  عجر  امک  طوطخملا ، عوبطملا و  کلذ  یف  لخدی  و  نیمدقالا ، نیملسملا 

همیدقلا تایمـستلا  اهیف  تبثأ  هثیدحلا و  هیفارغجلا  طراوخلا  یلا  اهعـضو  یف  دنتـسا  هدیدع  طراوخ  اذه  هباتکل  فلؤملا  لعج  دـق  و 
ام انّیبم  اهراهنأ ، اهارق و  اهندم و  هیمالـسالا و  میلاقالا  روک  رهـشأ  طراوخلا  هذه  یف  رکذف  .هثحب  هیلع  ّهلد  هملع و  هیلا  هادـه  امبـسح 

تایمستلا نم  اریثک  نأ  یلا  بلاغلا  یف  کلذ  ّدرمف  مهولا ، نم  یـش ء  عقاوملا  ضعب  نییعت  یف  لصح  ناف  کلاسم ، نم  اهللختی  ناک 
هکسامتم هدحو  هطراوخ  باتکلا و  نتم  نا  لوقلا  نم  دبال  .نیمختلا و  سدحلا و  یلع  هنییعت  ینبم  و  یش ء ، مویلا  هرمأ  نم  فرعی  ال 

.اضعب اهضعب  لمکی 

لـضفلا عجر  یلع  اصیرح  اهلقن  یف  انیمأ  ناک  همیدـقلا ، عجارملا  نم  اهلقن  یتلا  صوصنلا  عبتت  نم  اـنل  ناـب  اـم  یلع  فلؤملا ، نأ  مث 
ضعب لـقن  یف  اـنایحأ  فلؤملا  مه  نا و  .هنم و  لـقن  اـملک  هنمزب  هنم و  یقتـسا  يذـلا  عجرملاـب  هّونی  نأ  یف  طـق  ددرتـی  مل  .هیوذـل و 

هیلا انرشأ  ام  یلع  اههجو - ریغ  یلع  اهمهف  وأ  صوصنلا 
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یه و  هیکرتلا ، هیـسرافلا و  هیبرعلاب و  اـبوتکم  هعجارم  مظعم  نوکب  هتمدـقم ، یف  کـلذ  نع  راذـتعالا  یلا  وه  قبـس  دـقف  هنطوم - یف 
.اعم اهداجأ  نم  ّلق  تاغل 

سیل .فراعلا و  لّقنت  هیف  لقنتی  هعورف ، هلوصا و  یلع  علطم  هقئاقدب ، ریبخ  هعوضوم ، نم  نکمتم  ئراقلا ، يریـس  ام  یلع  فلؤملا ، و 
.هتایح همجرت  یف  اهرکذ  دریس  و  بابلا - اذه  یف  هریثکلا  هفیناصت  نم  کلذ  یلع  ّلدأ 

5 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم هریبک  هلمج  یلا  عجر  دـق  فلؤملا  ناک  امل  .لـصالل و  هقباـطم  هیبرعلا  همجرتلا  نوکت  نأ  باـتکلا ، اذـه  لـقن  یف  اـنیعار  دـقل  و 
اهنم لقننف  اهـسفنأ  لوصالا  کلت  یلا  دوعن  نأ  انیلع  امازل  انیأر  هعوضومب ، قلعتی  ام  اهنم  القان  اهیف و  ابّقنم  همیدـقلا ، هیبرعلا  رداصملا 

ظاـفلأ نم  یقتنن  .اـم و  عضوم  وأ  هنیدـم  هفـص  یف  هسفن  فلؤملا  اـهجمدأ  صوصن  هلمج  نیب  قـّفون  وأ  دـحاولا  فرحلاـب  صوـصنلا 
نیمدقالا نیفنصملا  بولسا  عم  یشمت  يزیلکنالا و  لصالا  یف  ثحبلا  قایس  قباط  ام  رداصملا  کلت  ریباعت  نم  نارمعلا و  هراضحلا و 
عوضوملا بناوج  ضعب  لامکتسا  یف  اهب  اّنعتساف  .رفسلا  اذه  فیلأت  دعب  بتک  نم  رهظ  ام  هعجارم  لفغن  مل  .تاعوضوملا و  هذه  یف 

(. م  ) فرحب اهانلیذ  دق  و  رمالا ، یضتقا  امثیح  شاوح  نم  هانفضأ  امب 

باتکلا اذهل  ام  يأر  يذلا  یقارعلا ، یملعلا  عمجملا  لضفب  دیشن  نأ  الا  هیبرعلا ، ءارق  یلا  رفسلا  اذه  همجرت  مّدقن  نحن  و  انعـسی ، و ال 
بیطأ رکشلا و  غلبأ  انم  هلف  .ملعلل  همدخ  هرشنب  ینع  و  هتقفنب ، هعبط  ّرقأ  هیبرعلا و  یلا  هلقن  انیلا  دهعف  عفنلا ، میظع  هدئافلا و  لیزج  نم 

.ءانثلا

داوع سیکروک  سیسنرف  ریشب 

6 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

باتکلا فلؤم  جنرتسل  همجرت 

دلو
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رمع نع  لوالا 1933 ، نوناک  یف 24  جربـمک  یف  یفوت  و  هنـس 1854 ، هرتلکناب  له  نتنتـسنه  یف   Guy Le Strange جنرتسل
.هنس نینامثلا  زهان 

Julius Mohl لهوم قرـشتسملاب  لصتا  كانه  .هما و  عم  سیراب  یف  شاعف  هدالب ، جراخ  هرمع  نم  ـالیوط  اـتقو  جـنرتسل  یـضمأ 
قرـشتسملا سورد  سیراـب  یف  رـضح  .هـیبرعلا و  هیـسرافلا و  نیتـغللا  سرد  یلا  هقّوـشف  .هیـسنرفلا  یلا  اـهمجرتم  هماـنهاشلا و  رـشان 

، هبابش ناوفنع  یف  وه  سراف و  دالب  هرایز  یلا  تاساردلا  هذه  هتزّفحف  .هیبرعلا  هغللا  یف   Stanislas Guyard رایوگ سالسناتس 
رامث نم  ناک  .اهتغل و  اهلاوحأ و  دالبلا و  هذه  خـیرات  یلع  فوقولا  یلع  اهئانثأ  یف  رفوت  ( 1880 - 1877  ) تاونس ثالث  اهیف  ثکمف 

اهل و هیزیلکنا  همجرت  عم  هیـسرافلاب   The Vizir of Lankuran هصق  Haggard درگه هکراشمب  هنس 1882  رـشن  نأ  کلذ 
هنس 1915 یف  رشن  و   . The Alchemist اهناونع يرخا  هیسراف  هصق  همجرت  رشن  هنس 1886  یف  .اهیلع و  قیلعت  اهظافلأل و  مجعم 

ینیوزقلا یفوتسملا  هّللا  دمحل  بولقلا » ههزن   » باتک نم  یفارغجلا  مسقلا 

7 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.نیلماعلا هنجللا  هذه  ءاضعأ  نم  جنرتسل  ناک  .بگ و  هنجل  تاعوبطم  هلسلس  یف  هل ، همجرت  عم 

هیخیراتلا ایفارغجلا  یف  بتک  نم  هفلأ  ام  یف  ناک  نیقرشتسملا ، رابک  فاصم  یلا  هتعفر  جنرتسل و  اهیف  زرب  یتلا  نیدایملا  ّلجأ  نکل  و 
.هیمالسالا دالبلل 

رهظ هنس 1890  یف  و  میلاقالا .» هفرعم  یف  میساقتلا  نسحأ   » هباتک یف  نیطسلف  نع  یسدقملا  هبتک  امل  همجرت  هنس 1886  یف  رشن  دقف 
بئاجع  » باـتک نم  هعطق  رـشن  هنــس 1895  یف  و   . Palestine Under the Moslems« مالـسالا دهع  یف  نیطـسلف   » هباتک

تاقیلعت و هیزیلکنا و  همجرت  عم  هریزجلا ، قارعلا و  راهنأ  هفص  اهیف  بارهس )  ) نویبارس نبال  هعبسلا » میلاقالا 
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Baghdad During the Abbasid« هیـسابعلا هفـالخلا  دـهع  یف  دادـغب   » موسوملا هباـتک  عـبط  هنــس 1900  یف  .هطراـخ و 
و  . The Lands of the Eastern Caliphate« هیقرشلا هفالخلا  نادلب   » هباتک هنـس 1905  یف  ردصأ  مث   . Caliphate

.هیبرعلاب هتمجرت  مویلا  مدقن  يذلا  اذه  وه 

دق .هیکلملا و  هیویسآلا  هیعمجلا  بتک  هلسلس  یف  هرشن  یخلبلا و  نبال  همانـسراف »  » باتک نم  سراف  میلقا  هفـص  لقن  هنس 1912  یف  و 
هیخیراتلا ایفارغجلا  یف  هدـیدع  تالاقم  هل  .بگ و  هنجل  هئازجأ  ضعب  تعبط  يذـلا  هیوکـسمل  ممالا » براجت   » رـشن یف  اضیأ  مهاـس 

.هتافو یتح  هنس 1880  اهیف  اوضع  هباختنا  ذنم  هیکلملا  هیویسآلا  هیعمجلا  هلجم  یف  اهرشن  مالسالا ، دالبل 

یمعلا لحی  مل  .یمعلا و  یلا  هنس 1912  هب  لآ  هرـصب ، یف  ادیدش  افعـض  یناعی  وه  هلیلجلا و  فیلآتلا  هذه  عیمج  جنرتسل  زجنا  دق  و 
کلذ رمثأف  هینابـسالا  هسارد  یلع  لاحلا  هذـه  یف  وه  ّبکنا و  .هل و  بتکی  أرقی و  نم  یلا  أجلی  ناکف  یملعلا ، هطاـشن  هلـصاوم  نود 

« هینابسالا یناغالا  باتک   » هنس 1920 هرشن 

The Book of Spanish Ballads 8 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هرافس  » ثداوح رشن  هنس 1928  یف  »Don Juan of Persia و  یسرافلا ناوج  نود   » خیرات هینابسالا  نم  لقن  هنس 1926  یف  و  . 
The Embassy of Clavijo« وجیفالک

يذلا  E .G .Browne نوارب قرشتسملا  هیلا ، هئاقدصأ  برقأ  نم  ناک  .هب و  نیبجعملا  ءاقدصالا و  نم  ریثک  جنرتسل  لوح  ّفتلا  و 
بگ هنجل  یف  اـعم  الغتـشا  دـق  .عیـضاوملا و  یتش  یف  هریثک  تارـضاحم  یقلأ  ثیح  جربـمک  هعماـج  یف  لـمعلا  یلا  لبـسلا  هل  دـهم 

.هینابسالا وأ  هیبرعلا  وأ  هیسرافلاب  ملعلا  هنع  یقلتی  باش ، وأ  خیش  ذیملت ، نم  جنرتسل  مایأ  لخت  مل  .هیراکذتلا و 

یف جنرتسل 
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همایا رخاوا 

( ناولم روسفوربلا  اهب  اندوز  هیفارغتف  هروص  نع  )

9 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

فلؤملا همدقم 

برعلا و یطسولا : نورقلا  ییفارغج  تافلؤم  یف  رابخأ  نم  قرفت  ام  مجحلا  لدتعم  دلجم  یف  عمجأ  نأ  تاحفـصلا ، هذه  یف  تلواح 
.یطسولا هیسآ  نم  هینادلا  عاقصالا  سراف و  هریزجلا و  قارعلا و  دالب  فصو  نمم  كرتلا  سرفلا و 

هافو دعب  امیف  نادلبلا  هذه  ناطیتسا  اوفصو  نیذلا  نیفلؤملاب  یهتنی  نیمدقالا و  نیملـسملا  تافنـصمب  أدبی  عجارم  نم  هنع  تلقن  ام  و 
روصعلا تمتخ  دالیملل  رـشع  سماخلا  نرقلاب  نا  لوقلا  انعـس  یفف و  یطـسولا - هیـسآ  یف  يربکلا  تاحوتفلا  دـعب  يأ  کـنلرومیت -

.هیسآ یف  یطسولا 

ثحبلل هلصو  هنـس 1900  عوبطملا  هیـسابعلا » هفالخلا  دهع  یف  دادـغب   » باتکل هلمکت  الا  ءارقلا  يدـیأ  نیب  هعـضأ  يذـلا  رفـسلا  ام  و 
هنس 1890. رداصلا  مالسالا » دهع  یف  نیطسلف   » باتکب هتأدب  يذلا  یفارغجلا 

هکم و نیتسدـقملا  نیتنیدـملا  فصو  برعلا و  هریزج  ایفارغج  نع  احفـص  تبرـض  باتکلا ، اذـه  مجح  لادـتعا  یلع  ظفاحا  یکل  و 
بتکیف نیثحابلا  نم  ینم  هب  يردأ  وه  نم  عوضوملا  اذه  لوانتی  دق  .سابعلا و  ینب  هلودل  اعبات  ناک  دالبلا  هذه  مظعم  نأ  عم  هنیدملا ،

هفلتخملا و هیقیرفأ  یلامش  میلاقأ  فصی  .رمحالا و  رحبلا  نم  یناثلا  بناجلا  یف  هیمطافلا  رـصمل  برعلا و  هریزجل  هیخیراتلا  ایفارغجلا 
.هیمالسالا دالبلاب  انملع  لماکتی  كاذنیحف  .اهرمع  رصق  یلع  ترهدزا  یتلا  هدیعبلا  سلدنالا  یف  هیبرغلا  هفالخلا  نادلب 

ایفارغجلا یف  ثحبن  نأ  اـنیلع  بجو  احیحـص ، اـمهف  هتقیقح  یلع  مهفی  نأ  ادـیفم و  اـعتمم  یمالـسالا  خـیراتلا  نوکی  نأ  اـندرأ  نا  و 
لالخ یندألا  قرشلل  هیخیراتلا 

10 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.لیبسلا اذه  یف  دهج  لوأ  تلذب  دق  اذنأ  اه  .الماش و  اضیفتسم  اثحب  یطسولا  روصعلا 
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دقف رمالا  نکی  امهم  .کلذـل و  نیمّلـسملا  لوأ  انأف  نآلا  هیلع  وه  امم  اریخ  هلعج  هب و  هیانعلا  دـیزم  نم  باتکلا  اذـه  هیلا  رقتفی  ام  امأ 
باتک طالغأ  نم  هتمّوق  امب  لوق و  لک  عجارم  نم  یـشاوحلا  یف  هیلا  ترـشأ  اـمب  يدـعب  نم  عوضوملا  لواـنتی  نمل  قیرطلا  تدـهم 

الا اذـه  یباتک  ام  .هبقحلا و  هذـه  لالخ  الماک  افـصو  هیـسابعلا  هفالخلا  میلاقأ  فصو  یف  فیلآتلا  هروکاب  هب  تئج  ام  ناکف  نیفلاس ،
همجرت یـشاحت  یلا  هل ، هتدرأ  يذـلا  مجحلا  یلع  هظفاـحملل  تررطـضا  دـقف  هدراـش ، هدراو و  لـک  یعو  هنأ  یعدأ  تسل  لـمجم و 

هعبط رادـصا  یلا  سمت  هجاحلا  نا  لوقأ  تالحرلا  رکذ  یلع  .هلماـک و  همجرت  مالـسالا  یفلؤم  نم  اـنیلا  هیهتنملا  تـالحرلا  صوصن 
« قرشلا دالب  یف  رفسلا  دیربلا و  قرط   » باتکل هدیدج 

Sprenger, Post und Reise Routen des Orients

.اثیدح هروشنملا  نوتملا  یلا  دانتسالاب  ایفاو  احیحصت  هححصم 

هذـه تّدـس  دـق  همادـق ، هبذادرخ و  نبال  هتعبطب  هیوغ  يد  ذاتـسالا  اهقحلأ  یتلا  کلامملا  کلاسملا و  همجرت  نأ  نم  مغرلاب  کـلذ 
.دیعب دح  یلا  هوجفلا 

الا سیل  هتدروأ  ام  نأ  یلع  .اهیلع  تدمتعا  یتلا  رداصملا  یف  ءاج  ام  یلع  هتاعانـص  هتاراجت و  رکذ  میلقا ، لک  فصوب  تقحلأ  دق  و 
موسوملا ب لصفلا  یلا  عجریلف  یطسولا ، روصعلا  یف  یمالـسالا  قرـشلا  تاعانـص  تاراجت و  یلع  فوقولا  دارأ  نم  و  اریـسی ، ارزن 
ام ریخ  لاز  ام  وهف   Culturgeschichte des Orients« قرشلا هراضح  خیرات   » رمیرک نوف  باتک  نم  هعانـصلا » هراجتلا و  »

.نأشلا اذه  یف  بتک 

شماوهلا یف  مهیلا  ترشأ  دق  .مهنمز و  قایس  بسحب  هبترم  نیملسملا  نیینادلبلا  ءامـسأ  باتکلا ، نیماضم »  » تبث دعب  ئراقلا  يری  و 
.مهئامسأ نم  یلوالا  فورحلاب 

يدل هلماک  مهءامسأ  ترکذ  دقف  یشاوحلا ، یف  مهیلا  تعجر  نمم  مهریغ  امأ 
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تـسرهفلا یلا  عوجرلاب  یلوالا  هرملا  یلی  ام  یف  مهنم  لقنلا  نیح  مهتافلؤم  ءامـسأ  هفرعم  ریـسیلا  نم  .طـقف و  مهیلا  یلوـالا  هراـشالا 
.باتکلا یف  مهل  رکذ  لوأ  یلع  فوقولل  یئاجهلا 

تافلؤمل زجوم  فصو  یلع  يدیهمتلا ، لصفلا  یف  ئراقلا  فقیس  و 

11 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . Palestine Under the Moslems« مالسالا دهع  یف  نیطسلف   » باتک یف  اهیف  لوقلا  تطسب  دق  تنک  .برعلا و  نیینادلبلا 

ام یلع  قیلعتلا  نع  ینغ  یف  ینارأ  و  نیسوق .) نیب   ) هیدالیملا نینـسلا  نم  اهقفاوی  امب  هنورقم  يرجهلا  خیراتلاب  نینـسلا  ترکذ  دقل  و 
: مالعالا طبض  یف  هتعبتا 

ض-  ) نأ هیسرافلاب و   ( V ف  ) هداع ظفلی  یبرعلا  و )  ) فرح نأ  رکذأ  نأ  یبسح  .لامعتسالا و  هعئاشلا  هقیرطلا  یلع  هیف  تیرج  دقف 
(. س ( ) ظفلی ث )  ) و ز ،)  ) هیسرافلاب ناظفلی  ظ )

مث .هیف  همج  تاوفه  یلع  ئراقلا  عقی  دق  ایقرش ، نوکی  اهعیمج  داکی  رداصم  یلع  هفیلأت  یف  دمتعأ  اذه ، لثم  اباتک  نأ  یف  بیر  و ال 
.وهس یلا  ینهبنی  وأ  باوص  یلا  ینیدهی  نم  لضف  رکشأل  ینا  .للزلا و  نم  صانم  ال  عجارملا ، ددعتل  هنا 

نوکی اعوضوم ، لمـشأ  اثحب و  یفوأ  اذـه  ریغ  باتک  رهظ  ناـف  .هیخیراـتلا  اـیفارغجلا  عوضومب  هیاـنعلا  یلع  يریغ  مدـقی  نأ  وجرأ  و 
.نسحأ وه  ام  یلا  قیرطلا  دیهمت  نم  هیاغلا  باصأ  دق  یباتک 

رایأ 1905 هیلاطیا  هسنرولف - مقر 3  ونیریفوب  وکسسنرف  ناس  عراش 

جنرتسل

12 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیدالیملا هنسلا  هیرجهلا / هنسلا  مسالا / مهفیناصت  نمز  بسحب  مهؤامسأ  تبتر  دق  نوملسملا و  نوینادلبلا 

(864  ) هبذادرخ 250 نبا 

(880  ) همادق 266

(891  ) یبوقعیلا 278

(903  ) نویبارس 290 نبا 

(903  ) هتسر 290 نبا 
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(903  ) هیقفلا 290 نبا 

(943  ) يدوعسملا 332

(951  ) يرخطصالا 340

(978  ) لقوح 367 نبا 

(983  ) یسدقملا 375

(1047  ) ورسخ 438 رصان 

(1107  ) همانسراف 500

یسیردالا 548
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(1154)

(1184  ) ریبج 580 نبا 

(1225  ) توقای 623

(1275  ) ینیوزقلا 674

(1300  ) عالطالا 700 دصارم 

(1321  ) ءادفلا 721 وبأ 

(1340  ) یفوتسملا 740

13 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیدالیملا هنسلا  هیرجهلا / هنسلا  مسالا /

(1355  ) هطوطب 756 نبا 

(1417  ) وربا 820 ظفاح 

(1425  ) يدزیلا 828 یلع 

(1600  ) امن 1010 ناهج 

(1604  ) يزاغلا 1015 وبأ 

14 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دیهمت لوالا  لصفلا 

قرطلا هیقرشلا - هیلامشلا  هیبرغلا و  هیلامشلا  فارطألا  یف  میلاقألا  نییـسابعلا - ءافلخلا  مایا  یف  اهمیلاقا  سراف و  نیرهنلا و  نیب  ام  دالب 
میلاقألا یف  عضاوملا  ءامـسا  نورخآلا - نوفلؤملا  مهفیناصت - نوملـسملا و  نوینادلبلا  مالـسالا - دالب  دودـح  یـصاقا  یلا  دادـغب  نم 

.هیسرافلا هیکرتلا و  هیبرعلا و 

هیادـهل اوراس  نیح  امربم  ءاضق  برعلا  اهیلع  یـضق  یتلا  نییناساسلا  هرـساکالا  هکلمم  فلؤت  سراف  هریزجلا و  قارعلا و  دـالب  تناـک 
لک اهوبلغی  ملف  نوملسملا ، اهمجاه  یتلا  هیناثلا  یمظعلا  هلودلا  مه  و  نویطنزبلا ، مورلا  امأ  .دمحم  یبنلا  هافو  دعب  مالسالا  یلا  ملاعلا 
ریغ یف  امأ  .هقرش و  طسوتملا و  رحبلا  بونج  یلع  هلطملا  اهلحاوس  امیس  ال  هینغلا ، اهمیلاقأ  نم  هقرفتم  ماسقأ  یلع  اولوتـسا  لب  هبلغلا ،
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لاوز دعب  افّین  هنس و  یتئم  تشاع  مورلا  هلود  نا  لب  .هدع  انورق  کلذ  یلع  اولظ  و  ءافلخلا ، مدقت  دص  یف  هرصایقلا  حلفأ  دقف  کلذ ،
.هیسابعلا هفالخلا 

و هلتق .  مهـضعب و  هضرتعا  دـقف  هرـساکالا  رخآ  درجدزی  اـمأ  .مهناطلـسل  اهوعـضخأ  نییناـساسلا و  هکلمم  اوحـستکا  برعلا  نأ  یلع 
جهن تجهن  دـق  هرباعلا ، هیـسرافلا  هکلمملا  ریبدـتب  اوعلطـضا  نیذـلا  ءافلخلا  هلود  تناک  .مالـسالا و  یلا  اـهلک  سراـف  دـالب  توضنا 
اولقن و  نمزلا ، نم  فین  نرقب و  یبنلا  هافو  دعب  نییومالا  مهموصخ  اوبلغ  نیذـلا  نییـسابعلا  مایأ  یف  امیـس  .مکحلا و ال  یف  هرـساکالا 

دادغب اوسسأ  و  قارعلا ، یلا  ماشلا  نم  هفالخلا  هدعاق 
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نوفسیط قوف  لایمأ  هعضب  یلع  هلجد ، یلع 

15 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مایأ ذنم  هلودلا  هذه  نکل  .قرـشلا و  یف  هیمالـسالا  هلودلا  هدعاق  دادغب  تحبـصأ  ام  ناعرـس  .یلوالا و  هیوتـشلا  نییناساسلا  همـصاع 
يومأ هفیلخ  هبطرق  یف  ماق  نأ  متع  ام  و  سلدـنالا ، اهنع  تلـصفناف  .اّیمـسا  ول  و  اهتدـحو ، یلع  ظـفاحت  مل  ساـبعلا ، ینب  ءاـفلخ  لوأ 
هبطرق ریمأ  نلعأ  نیحف  .مهیدیأ  نم  رـصم  تتلفأ  یتح  مهتلود  مایق  یلع  نرق  ضعب  نرق و  ضمی  مل  .یـسابعلا و  دادـغب  هفیلخ  محاز 

و اضیأ ، هفالخلا  ماظنب  اوذخأ  نیذـلا  نییمطافلا  یلا  رـصم  یف  تلقتنا  دـق  هطلـسلا  تناک  سلدـنالا ، یف  نینمؤملل  اریمأ  هسفن  يومالا 
یف امأ  .ناتنثالا  اهعزانتت  تناکف  برعلا  هریزج  امأ  .نایحالا و  بلغأ  یف  رـصم  بکاوت  تناک  دـقف  ماشلا  امأ  .دادـغبل  مهتعاـط  اوذـبن 

کلت عیمجف  لامجالاب  و  دادغب .  يوانت ء  هفالخ  اهیف  مقت  مل  اهنأ  دیب  یسابعلا ، هفیلخلا  نع  هریثک  میلاقأ  تلقتسا  دقف  دیعبلا ، قرـشلا 
نا اّیمسا ، اعوضخ  سابعلا  ینب  ءافلخل  هعضاخ  ریخالا  یتح  تثبل  مالسالا ، لبق  هیناساسلا  هکلمملا  فلؤت  تناک  یتلا  هعساولا  میلاقالا 

هلود ابرغ  و  ناتـسناغفأ ، لابج  یطـسولا و  هیـسآ  يراحـص  اقرـش  اهدحی  یتلا  فارطالا  هیمارتملا  دالبلا  کیتاه  ناف  .ایقیقح  نکی  مل 
ءامـسأ تلظ  دـق  .باتکلا و  نم  هیتآلا  لوصفلا  یف  اهلاوحأ  هفـص  یف  طسبتنـس  هدـیدع  میلاـقأ  یلا  همـسقنم  تناـک  نییطنزبلا ، مورلا 

عقاو یف  قرـشلاف  انملع .) هیلا  یهتنا  ام  یلع   ) بلاغلا یف  هرـساکالا  مایأ  یف  هیلع  تناک  اـم  یلع  برعلا  ماـیأ  یف  اهدودـح  میلاـقالا و 
هیسایسلا و دالبلا  لاوحأ  تناک  نا  و  اذه ، انموی  یتح  رکذی  لدبت  اهیلع  أرطی  مل  دودحلا  ءامسالا و  نا  ثیحب  الیلق  الا  ریغتی  مل  رمالا ،

هیداملا يأ  هیداصتقالا  اهعاضوأ 
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.هریخالا هنس  هئمثالثلا  فلالا و  لالخ  یف  اریبک  اریغت  رظتنم  وه  ام  یلع  تریغت  دق 

.هیتآلا لوصفلا  یف  اهدورو  قایسل  اعبت  هفلتخملا  میلاقالا  هذه  یف  لوقلا  زجوا  نأ  يرأ  عوضوملا ، اذه  یف  لغوتأ  نأ  لبق  و 

: نیدفارلا هبه  الا  وه  ام  نیرهنلا ) نیب  ام  يأ   ) Mesopotamia« هیماتوبوزیم  » مسا نانویلا  هیلع  قلطأ  يذلا  میظعلا  یلهسلا  میلقالاف 
.هلجد تارفلا و 

مایأ لفسالا  هارجم  نکی  مل  یناثلا ) لصفلا  یف  نیبنس  ام  یلع   ) ریخالا رهنلا  اذه  و 

16 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

سیل ذا  یبرغلا ، تارفلا  فط  یتح  دـتمت  هلحاقلا ، برعلا  هیداب  نأ  انیرت  هطراـخلا  یلا  هدـحاو  هرظن  .مویلا و  هیلع  وه  اـمیف  نییـسابعلا 
.هنیمی یف  دفاور  رهنلا  اذهل 

هدـع دـفاور  فلؤت  هریثک  لوادـج  اهنم  ردـحنتف  هّیقرـش ، نع  هریبک  هفاسم  دـعبت  هیناریالا  لابجلا  نأل  کلذ : فالخ  هلاحف  هلجد ، امأ 
و ایندلا .  دالب  بصخأ  نم  میلقالا  اذه  لعج  يرلل  اماظن  قارعلا  یف  نییناساسلا  نع  نوملـسملا  ثرو  دـق  .هراسی و  یف  بصت  هلجدـل 

ءام نم  ضئافلا  لیوحتب  نیرهنلا  نیب  ام  ضرأ  نوقـسی  اوناـک  برعلا  نا  لوقلاـب  نـآلا  یفتکن  نکل  .ماـظنلا و  اذـه  رکذ  یف  طـسبتنس 
حوفـس یتح  هلجد  یقرـش  نم  ضرالا  امأ  .نیرهنلا  نیذه  نیب  ام  لوهـس  هقرتخم  هلجد  یلا  تارفلا  نم  ذـخأت  رهنأ  هلمج  یلا  تارفلا 

هبناج یف  هیلا  دوعت  هلجد و  نم  جرخت  راهنأ  هلمج  هیقست  اهضعب  و  لابجلا ، هذه  نم  ردحنت  راهنأ  هیقست  اهضعب  ناک  دقف  ناریا ، لابج 
.هیقرشلا لابجلا  یف  عبنت  یتلا  هریغصلا  راهنالا  نم  ریثک  تاناضیف  هایم  بعوتست  راهنالا  هذه  تناک  .رسیالا و 

لباب دالب  یه  هبصخلا و  بوسرلا  ضرأ  لفسالا  میلقالا  ماوق  .یلعالا و  لفـسالا و  نیمیلقا : یلا  نیرهنلا  نیب  ام  دالب  برعلا  مسق  دق  و 
، همیدقلا
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هلجد نم  ائدتبم  برغلا  یلا  قرشلا  نم  دتمی  طخ  نامزالا ) فالتخاب  فلتخا  دق  و   ) یلامشلا هّدح  .قارعلاب و  میلقالا  اذه  فرع  دق  و 
یف قارعلا  ندم  ربکأ  نأ  بیرال  .امهنیب و  يذلا  لهـسلا  یف  رخآلا  نم  امهدحأ  بارتقاب  نارهنلا  ناذه  ذـخأی  ثیح  تارفلاب ، ایهتنم  و 

أشنأ نرقب ، هیسابعلا  هلودلا  مایق  لبق  نکل  .دادغب و  تناک  سابعلا  ینب  مایأ 

17 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و نورق ، هعـضب  هرهدزم  ندملا  هذه  تلظ  .هرـصبلا  هفوکلا و  طساو و  یه : هریبک و  ندم  ثالث  قارعلا ، حتف  دـعب  نولوالا  نوملـسملا 
میلقا یف  هلهآلا  ندـملا  ربکأ  دادـغب ، ضرع  طخ  یف  تارفلا  یلع  یتلا  نییناـساسلا ) ماـیأ  نم  هنیدـم  راـبنالا  و   ) راـبنالا یه و  تناـک 

.سابعلا ینب  مایأ  قارعلا 

.همیدقلا و روصعلا  یف  يونین  هکلمم  تماق  كانه  .نیرهنلا و  نیب  ام  یلاعأ  یف  هیرخصلا  لوهسلا  بوسرلا ، ضرأ  لامش  یف  دتمت  و 
یتلا راهنألا  هلجد و  تارفلا و  یلاعأ  هایم  اهب  طیحت  همیظعلا  لوهسلا  کلت  نأل  هریزجلاب ، ایلعلا  نیرهنلا  نیب  ام  دالب  برعلا  یمـس  دق 

.هیرخصلا لوهسلا  یبونج  امهیف  بصنت 

.نامیظعلا نارهنلا  ناذه  اهیف  عبنی  یتلا  لابجلا  یتح  الامش  هریزجلا  میلقا  دتمی  و 

لصوملا و اهندم : رهشأ  .هرساکالا و  مایأ  هتلزن  یتلا  هیبرعلا  هلیبقلا  یلا  اهنم  مسق  لک  بسن  ماسقأ ، هثالث  یلا  مسقنت  هریزجلا  تناک  و 
یـصقأ یف  .هیدابلا و  فط  نم  برقلاب  يربکلا  تارفلا  هودع  یلع  هقرلا  و  هلجد ، یلاعأ  یف  دمآ  و  يونین ، لالطأ  نم  هبرقم  یلع  یه 

.قشمد هنیدم  هیدابلا  هذه  نم  رخآلا  فرطلا 

يدـیأ اهتبوانت  دـق  دالبلا  هذـه  .تارفلا و  اعبنم  امه  و  نامأوتلا ، نارهنلا  اهنم  جرخی  یتلا  هیلبجلا  دـالبلا  هیلی ، يذـلا  لـصفلا  فصی  و 
اهندم تناک  دقف  .مورلا  برعلا و 
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اذهل و  عاقصالا ، هذه  یف  برعلا  رقتسی  مل  .مهنیب و  اهرزج  برحلا و  ّدم  بسحب  يراصنلا ، دیب  هرات  نیملسملا و  دیب  هرات  اهنوصح  و 
: عسوأ يدـمب  لب  مورلا  دالبب  فورعملا  میلقالا  رمأ  نم  ناک  ام  کلذ  ریظن  .بلاغلا و  یف  ارـصتخم  یلوالا  انرداصم  یف  اهفـصو  ءاـج 

مورلا هلود  نم  أزجتی  اءزج ال  دالیملل ) هرـشع  هیداحلا  هئملا   ) هرجهلل هسماخلا  هئملا  نم  ریخـالا  فصنلا  یتح  میلقـالا  اذـه  ثبل  دـقف 
نیملسملا نأ  یلع  .سوروط  لابج  وه  میظع و  زجاح  هفالخلا ، نادلب  نیب  میلقالا و  اذه  نیب  لصفی  ناک  هنأ  کلذ  عجرم  نییطنزبلا و 

هرم ریغ  هینیطنطسقلا  اورصاح  دقل  .سوروط و  لابج  بورد  نیرباع  لوضانالا  دالب  نوزغی  هنس  لک  وحن  یف  اوناک 

18 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

بتکی ملف  کلذ  ادع  ام  یف  امأ  .يرغصلا  هیسآ  هبضه  یف  نوصح  یلع  اولوتـسا  و  تایماح ، تاقوالا  ضعب  یف  اوماقأ  يودج و  نود 
مل .اهیف و  هعقر  ذخأ  مهل  حاتی  نأ  نود  يرغـصلا ، هیـسآ  یف  هریثک  تاوزغ  اوزغ  دقف  .دالبلا  کلت  یلع  ءالیتسالا  سابعلا  ینب  ءافلخل 

تراصف نییطنزبلا ، نم  اهومنغ  یتلا  باضهلا  هذه  یف  كارتالا  هقجالسلا  ّلحف  هفالخلا  تفعض  یتح  كانه  نیملسملا  مکح  دطوتی 
یه و  ایلعلا ، هریزجلا  میلقا  قرش  یف  .کلذ و  یلع  تلاز  ام  یه  .نیملـسملا و  راید  هلمج  نم  اریخأ ، مورلا  دالب  يأ  يرغـصلا ، هیـسآ 

Araxes سرأ رهن  هالعأ  نم  هّدحی  »Atropatene و  نیتابورتأ  » مساب امیدق  فرع  دـق  .ناجیبرذا و  میلقا  نیرهنلا ، نیب  ام  دالب 
هریحبلا میلقـالا ، اذـه  یف  هیعیبطلا  ضراوعلا  زربأ  .نیوزق و  رحب  یف  بصی  اـمهالک  و  دوردیفـس ،»  » وه ضیبـالا و  رهنلا  هلفـسأ  نم  و 

هغارم زیربت و  اهبرقب  و  هیمرأ ، هریحبب  نآلا  هفورعملا  يربکلا  هحلملا 
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هریغص میلاقأ  هلمج  هیلی ، يذلا  لصفلا  لوانت  .نیوزق و  رحب  یلا  اهبرقأ  هندم و  رابک  نم  یه  و  لیبدرأ ، اهقرـش : یلا  .میلقالا و  اتدعاق 
یف یلبجلا  زجاحلا  وه  زربلأ و  لبج  دور  دیفـس  قشی  ثیح  نیوزق  رحب  یلع  نالیج ، وأ  نالیگ  اهلوأ  .هیبرغلا  هیلامـشلا  دودـحلا  یلع 

لـصفلا اذه  لوانت  .نیوزق و  رحب  لخاد  یف  هریغـص  اتلد  فلأف  نیرغلا  هنّوک  یبوسر  لهـس  یف  رهنلا  اذـه  يرجی  .هیناریالا و  هبـضهلا 
میلقا .نیرهنلا و  نیذه  نیب  وه  و  هبرغ ، یلا  نارأ  میلقا  .دحتملا و   Cyrus رکلا سرأ و  يرهن  مف  دنع  وه  و  ناقوم ، میلقا  هفص  اضیأ 

یلبجلا میلقالا  یه  سرأ و  عبانم  دـنع  هیمالـسالا  هینیمرأ  هرخآ : یف  .هعبانم و  دـنع  هیجروج »  » ناتـسجرک و  رکلا ، لامـش  یف  ناورش 
.ناو هریحبب  طیحملا 

ام لهس  یلع  فرـشت  هلابج  ناف  .لابجلا  میلقاب  هتیمـست  یف  برعلا  نسحأ  يذلا  بصخلا  يذام  میلقا  ناجیبرذأ ، یقرـش  بونج  یف  و 
مظع دارکالا و  نأش  الع  امل  .ناریا و  طساوأ  یف  يربکلا  هزافملا  دودح  غلبت  یتح  اقرـش  دـتمت  لابجلا  هذـه  .لفـسالا و  نیرهنلا  نیب 

ام ابلاغ  یطسولا  نورقلا  یف  لابجلا  میلقا  نأ  انب  ّرمیس  .ناتسدرکب و  لابجلا  میلقا  نم  یبرغلا  مسقلا  فرع  هریخالا ، هنمزالا  یف  مهرمأ 
دالب هب  داری  يذلا  یبرعلا  قارعلا  نع  هل  ازییمت  یمجعلا  قارعلاب  هتیمست  یف  اوأطخأ 

19 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و همیدقلا .)  Ecbatana اناتبکا یه  و   ) ناذـمه هاشنامرک و  برغلا  یفف  هریثک : ندـم  لابجلا ، میلقا  یف  .یلفـسلا و  نیرهنلا  نیب  اـم 
لوهس یف  هیناطلسلا  هنیدم  سراف  لوغم  ینتبا  مث  .ناهفـصأ  یقرـشلا : بونجلا  یف  و   . Rhages) یه و   ) يرلا یقرشلا : لامـشلا  یف 

نمزلا نم  انیح  دادغب  ناکم  تذخأ  دق  و  هیلامشلا ، میلقالا  اذه 
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نم جرخت  تناک  .سراف و  نیرهنلا و  نیب  ام  دالب  نم  نییناخلیالا  مایأ  یف  فلأتت  تناک  یتلا  مهتلود  نم  مسقلا  اذه  هدـعاق  تحـضأف 
يرجم یف  باسنی  نأ  دـعب  رهنلا  اذـه  و  هلجد .) ریغـصت   ) لیجد برعلا  هامـس  دـق  و  نوراک ، اهنم  هریثک ، راهنأ  لاـبجلا » میلقا   » لاـبج

.هلجد تارفلل و  كرتشملا  بصملا  قرش  یلا  سراف  جیلخ  سأر  یف  بصی  جرعتم  لیوط 

.هدیدعلا هعورف  لیجد و  يأ  نوراک ، رهنل  لفـسالا  يرجملا  یبناج  یلع  قارعلا ، قرـش  يذام و  بونج  یف  وهف  ناتـسزوخ ، میلقا  امأ 
ناتسزوخ قرـش  یف  .هضرأ و  تالغ  تکز  ههایم  هرفول  .زاوهالا و  رتست و  هندم  رهـشأ  .ریخلا و  رفاو  بصخلا  میظع  میلقالا  اذه  ناک 

مایأ یف  میلقالا  اذـه  لظ  دـق  .هیـسرافلا و  هکلمملا  دـهم  همیدـقلا   Persis سـسرب دـالب  وـه  .میظعلا و  سراـف  میلقا  جـیلخلا ، یلع 
.نییناساسلا دهع  یف  هیلع  ناک  ام  وحن  یلع  روک  سمخ  یلا  امسقنم  نییسابعلا 

و دزی ، (Persepolis و  سیلوپسرپ  ) رخطـصا و  میلقالا ، هدعاق  زاریـش  اهّلجأ  .هریبکلا و  هریغـصلا و  ندملاب  هظتکم  سراف  تناک  و 
.درجبأ راد  و  ناجّرأ ،

ضراوعلا زربأ  .زمره و  هنیدـم  ءوشن  لبق  نأش  اذ  ایراجت  ازکرم  سیق  هریزج  تناک  .سراف و  لاـمعأ  نم  دـعت  جـیلخلا  رزج  تناـک  و 
اذه یف  ام  .هضیرعلا و  هبـضهلا  نایدو  یف  هرـشتنم  اهنم  رغـصأ  يرخا  هیئام  عقر  و  هحلملا ، يربکلا  ناکیتخب  هریحب  سراف  یف  هیعیبطلا 

هسفنب امئاق  امیلقا  سراف  یف  درجبأ  راد  هروک  تراص  .هیلا و  هراشالا  ترم  دق  و  لابجلا ، میلقا  لسالس  نم  بعشتم  لابج ، نم  میلقالا 
دزی هروک  تقحلا  یطسولا  روصعلا  رخاوأ  یف  هراک و  نابش  دالیملل ) هرشع  هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  یمست  تناک  .لوغملا و  مایأ  یف 

.لابجلا میلقاب  اضیأ 

.نامرک و میلقا  سراف ، قرش  یف  و 
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، نییسابعلا مایأ  یف  ناتبصق  میلقالا  اذهل  ناک  .يربکلا و  هزافملا  هتمخاتمل  .ابیرقت و  راهنالا  نم  هولخل  ابصخ  هفلاس  نود  وه 

20 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

زربأ .هراـجتلا و  هـجئار  هنیدـم  تناـک  و  لخادـلا ، یف  تـفریج  لـحاسلا و  یلع  زمره  هندـم : رهـشأ  .ناـمرک و  ناجریــسلا و  اـمه : و 
، فارطالا هیمارتم  هحلم  هرفقم  هزاـفملا  هذـه  .سراـف و  دـالب  طـسو  یف  يربکلا  هزاـفملا  هیلاـعلا : ناریا  هبـضه  یف  هیعیبطلا  ضراوعلا 

یه .نیوزق و  رحب  یلع  یلامـشلا  اهبناج  فرـشملا  لابجلا  فحل  یف  يرلا  نم  سراـف  دـالب  هعطاـق  یقرـشلا  بونجلا  هاـجتاب  فرحنت 
.يدنهلا طیحملل  مخاتملا  میلقالا  نارکم ، لابجب  لفسالا  هفرط  جمدنی  ضیرع  قاطنک  طسبنت 

.بدجملا اهحطس  نم  هعساو  هعقر  حالمالا  یطغت  هلیلق و  تاحاو  هزافملا  هذه  یف  و 

هذـه ناف  کلذ  عم  .اهبناوج و  یلع  همئاقلا  ندـملا  نیب  طبرت  ملاعملا  هحـضاو  هریثک  کلاسم  اهیفف  ءاتـش  نّیه  هزافملا  روبع  نأ  یلع 
نیمیلقـالا یبرغلا و  یبونجلا  اهریفـش  یف  اـمه  و  ناـمرک ، سراـف و  یمیلقا  نیب  مئادـلا  لاـصتالا  نود  لوحی  زجاـح  يربکلا  هزاـفملا 

ریبک رثأ  يوارحصلا  زجاحلا  اذهل  ناک  .یقرشلا و  هبونج  یف  ناتسیس  هعم  ناسارخ و  کلذب  ینعن  و  رخآلا ، اهدح  یلی  امیف  نییقرـشلا 
هزافملا یف  نیملـسملا  نیینادلبلا  لاوقأ  نم  انیلا  یهتنا  ام  لصفلا  اذه  یف  انرکذ  نأ  دعب  .هراودأ و  عیمج  لالخ  سراف  دالب  خیرات  یف 

و ( Indus) سدنالا يداو  یلع  هفرـشملا  تاعفترملا  دعـصی  هقرـش و  نم  دنهلا  بقاصی  يذـلا  نارکم  میلقا  ثحبلاب  انلوانت  يربکلا ،
.ءاحنالا هذه  هفص  فوتست  مل  انعجارم  نأ  یلع  .ناتسجولبب  مویلا  هنم  مسق  فرعی 

هعـساولا هریحبلا  هرز ، قرـش  یف  وه  .ناتـسیس و  يأ  ناتـسجس  میلقا  نامرک ، ءازاـب  هزاـفملا ، ماـسقأ  قیـضأ  ربع  نارکم ، لامـش  یلا  و 
یف بصی  .هلحضلا و 
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.یبرغلا بونجلا  یلا  هنزغ - لباک و  قوف  هقهاشلا - ناتـسناغفأ  لابج  نم  هردحنملا  هریثکلا  راهنالا  نم  هریغ  دنمله و  رهن  هریحبلا  هذه 
.راهدنق هنیدم  عضوملا  اذه  یف  و 

.هرز و هریحب  یف  ریبکلا  رهنلا  اذه  بصم  دنع  ناتـسجس ، هدعاق  جنرز  هنیدم  .دنمله و  دـفاور  نم  نادـفار  هب  فحی  لهـس  یف  یه  و 
نوت و هندم : رهشأ  و  لابجلا ) دالب  يأ   ) ناتـسهوق یمـسملا  یلبجلا  میلقالا  يربکلا ، هزافملا  ریفـش  یلع  هرز ، هریحب  یبرغ  لامـش  یف 

نیکونت مساب  اعم  هتلحر  یف  ولوب  وکرام  امهرکذ  دق  نیاق و 

 ( Tunocain  ) 21 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.سراف دالب  یف  میظعلا  یقرشلا  میلقالا  وه  هیبونجلا و  ناسارخ  دودح  ناتسهوق  ناتسجس و  امیلقا  فلؤی  و 

عوضوم یه  ناجرج و  ناتـسربط و  سموق و  هثالثلا : هریغـصلا  میلاقالا  یلا  هراشالا  ریخـالا  میلقـالا  اذـه  فصن  نأ  لـبق  اـنب  نسحی  و 
.يرلا یقرش  يربکلا  هزافملل  هیلامشلا  هفاحلا  ءاذحب  دتمی  ناغمادلا ، هتبصق  سموقف و  .لبقملا  لصفلا 

.نیوزق رحب  نع  هیلاعلا  ناریا  هبضه  لصفت  یتلا  زربلأ  لابجل  هیبونجلا  حوفسلا  هیف  و 

نم دـتمملا  ناردـنزام ، اضیأ  یمـسملا  ناتـسربط  میلقا  فلؤت  نیوزق و  رحب  یلا  ردـحنت  یلامـشلا ، اهبناج  امیـس  و ال  لابجلا ، هذـه  و 
ناتـسربط میلقا  اـنهاه  لـصتی  .نیوزق و  رحب  نم  هیقرـشلا  هیبوـنجلا  هیوازلا  یلا  برغلا  یف  دور ) دیفـس   ) ضیبـالا رهنلا  اـتلد  نـالیک و 

یلع .ناجرج و  رهن  و  ( Atrak) كرتا رهن  اهیقسی  یتلا  هیدوالا  هیف  و  همیدقلا ، ( Hircania) هیناکره وه  و  ناکرک ، يأ  ناجرجب ،
هیعارزلا ضرالا  نع  ناسارخ  لصفت  یتلا  ءارحـصلا  یلا  نیوزق  رحب  نم  اقرـش  ناجرج  میلقا  دتمی  .ناجرج و  هنیدم  موقت  ریخالا  اذه 

.مزراوخ میلقا  اهل  لاقی  یتلا  یه  و  ( Oxus) نوحیج اتلد  یف 

الا سیل  یلاحلا  ناسارخ  میلقا  و 
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كاذنیح ناک  ناسارخ ، میلقا  ناف  .یطسولا  روصعلا  رخاوأ  یتح  نییسابعلا  مایأ  ذنم  مسالا  اذهب  فرعی  ناک  يذلا  ریبکلا  عقصلل  هیقب 
نوحیج رهن  قرشلا و  نم  ناشخدب  رهن  یطسولا  روصعلا  یف  ناسارخ  فنتکی  ناک  .ناتسناغفأ و  یبرغ  لامـش  مویلا  وه  ام  اضیأ  مضی 

روباسین و یه : و  هتبصق ، مساب  عبر  لک  فرع  عابرأ ، هعبرأ  یلا  ناسارخ  نوملسملا  نوینادلبلا  مّسق  .لامشلا و  نم  مزراوخ  ءارحص  و 
زربأ .خلب و  هاره و  ورم و 

22 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ورم رهن  هاره و  رهن  نامیظعلا ، نارهنلا  ناسارخ : یف  هیعیبطلا  ضراوعلا 

الف مزراوخ ، مامأ  ءارحـصلا  لامر  یف  امهؤام  ینفی  مث  الامـش ، نافطعنی  و  ناتـسناغفأب ، مویلا  هفورعملا  دالبلا  لاـبج  یف  اـمهجرخم  و 
.هریحب وأ  رحب  یلا  نایهتنی 

رهنلا اذه  لامش  یف  عقت  برغلا و  یلاف  ناشخدب  نم  دتمت  هریغص  میلاقأ  هلمج  هفص  نوحیج و  رهن  یلاعأ  هیلی  يذلا  لصفلا  لوانتی  و 
.لارآ رحب  بونج  یف  وه  مزراوخ و  میلقا  انفصو  اضیأ  لصفلا  اذه  یف  .ینمیلا و  هتفض  دفاور  یلع  میظعلا و 

نوحیج رهنل  میدقلا  يرجملا  حاضیال  لصفلا  اذه  تاحفـص  ضعب  اندرفأ  دـق  .جـنکرأ و  همیدـقلا  هتبـصق  و  رهنلا ، اذـه  اتلد  هماوق  و 
دغصلا و میلقا  ( ، Jaxartes) نوحیس نیب  هنیب و  امیف  رهنلا ، اذه  ءارو  .لدجلا و  هلوح  رثک  دق  عوضوم  وه  و  نیوزق ، رحب  یلا  داملا 

: ناتلیلجلا ناتنیدملا  هیف  و  میدقلا ، ( Soghdiana) انایدغص وه 

میلاقالا ثحبلاب  لوانتیف  ریخالا ، لصفلا  امأ  .باتکلا  لوصف  رخآ  قبـسی  لصفلا  اذـه  .دغـصلا و  رهن  یلع  اـمه  و  يراـخب ، دـنقرمس و 
.هثیدحلا دنقشط  یه  شاشلا و  یلا  ثکیسخأ ، هتدعاق  و  نیصلا ، يراحص  موخت  نم  برقلاب  هناغرف ، میلقا  نم  نوحیس  رهن  یلع  یتلا 

لامشلا یف  باجیبسأ  میلقا  لوانتی  امک 
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رکذـی مـل  .سراـقلا و  يوارحـصلا  هیتلاـب  اراـم  لارآ  رحب  یلعأ  یف  بـصی  یتـح  نوحیــس  رهن  باـسنی  میلقـالا  اذـه  ءارو  .یبرغلا و 
کلت .یطسولا و  هیسآ  ءارو  امیف  قرشلا  یـصاقأ  یف  یتلا  هیلامـشلا  میلاقالا  هذه  نع  هرـصتخم  ارابخأ  الا  نومدقالا  برعلا  نوینادلبلا 

نع رابخالا  نم  هب  دتعی  امم  انیلا  هتنی  مل  هنأ  هیلع  فسؤی  امم  .یلوغملا و  وزغلا  دعب  الا  نأش  تاذ  حبصت  مل  كرتلا و  نطوم  عاقصالا 
و كرتلا ، سرفلا و  نیفلؤملاب  ضوعلا  انل  ناک  .کلذ و  یف  برعلا  نوینادـلبلا  انفعـسی  مل  بلاغلا  یف  .لیلقلا و  رزنلا  ـالا  هبقحلا  هذـه 

.هب قثوی  شوشم ال  مهنم  انیلا  یهتنا  ام  نکل 

نم هیتآلا  قرطلا  تناکف  .دادغب  هزکرم  قرطلل  مکحم  ماظن  ئشنا  سابعلا ، ینب  مایأ  یف  اهعاستا  یصقأ  هیمالسالا  هلودلا  تغلب  نیح  و 
و رمعلا .  یف  هدحاو  هرم  ول  هکم و  یلا  جحلا  نیملـسملا  یلع  ذا  جحلا ، هضیرف  ءادأل  زاجحلا  رطـش  هممیم  هلجد  ربعت  قرـشلا  یـصاقأ 

ماظن نع  هیفاو  فاصوأ  نمزلا  کلذ  نم  انیلا  تهتنا  دق 

23 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

راملا میلاـقالا  قرتخت  یتلا  قرطلا  مهأ  فصو  لـمجن  نأ  انعـسو  یف  و  همیدـقلا ) سرفلا  هکلمم  نع  برعلا  هثرو  دـق  و   ) اذـه قرطلا 
.هقباسلا تارقفلا  یف  اهرکذ 

.نیصلا و موخت  یف  یتلا  رهنلا  ءارو  ام  ندمب  همصاعلا  طبری  وه  .قرشلا و  یلا  براضلا  میظعلا  ناسارخ  قیرط  هماعلا : قرطلا  رهـشأ  و 
اراهنأ ارباع  لهـسلا  عطقی  مث  هیقرـشلا ، دادغب  یف  ناسارخ  باب  نم  أدبی  .هل  نیینادـلبلا  فصو  نم  اظح  قرطلا  رفوأ  قیرطلا  اذـه  لعل 

میلقا قیرطلا  اذه  لخدی  كانه  .ناریا و  لابج  یلا  يدؤملا  بردـلا  لفـسأ  یه  ناولح و  غلبی  یتح  ءانبلا ، هنـسح  رطانق  قوف  هدـیدع 
.لابجلا و
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لامـشلا هاجتاب  هاصقأ  یلا  هاصقأ  نم  لابجلا  میلقا  زاـتجیف  ناتـسدرک  هدـعاق  هاـشنمرک  لـصی  اداـح ، ادوعـص  لاـبجلا  دعـصی  نأ  دـعب 
هراسی و یف  ناتسربط  لابج  اکرات  سموقب  رمیف  بلاغلا ، یف  قرشلا  وحن  ذخأی  اهدعب  امف  يرلا  نم  .يرلاف و  ناذمهب ، رمی  و  یقرشلا ،

غلبی یتح  سوط  یلا  مث  روباسین ، یلا  یتأیف  هریس  عباتی  مث  .ماطسب  هنیدم  برق  ناسارخ  میلقا  لخدی  یتح  هبونج ، یف  يربکلا  هزافملا 
.دغصلا و میلقا  یف  امه  و  دنقرمـسف ، يراخب ، یلا  مث  لمآ ، دنع  نوحیج  رهن  هفـض  غلبیف  ءارحـصلا  زاتجی  ورم ، حرابی  نأ  دعب  .ورم و 

مث نآلا ) دنقشط  یه  و   ) شاشلا یلا  هریس  عباتی  رسیالا - نیرطـش : دنقرمـس ، نم  هریـصق  هفاسم  یلع  یه  و  نیماز ، یف  قیرطلا  رطـشنی 
یلا هجتی  مث  انیمی  فطعنی  نیماز ، هتحرابم  يدلف  یناثلا ، رطشلا  امأ  .نوحیج  رهن  لفاسأ  یف  ( - Utrar) رارتأ دنع  رهنلا  ربعم  یلا 

24 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.نیصلا ءارحص  موخت  یلع  دنکزأ  یلا  اریخأ  یهتنی  .هتدعاق و  ثکیسخأ  غلبیف  یلعالا ، نوحیس  رهن  هناغرف و  میلقا 

هزکرم سراف و  دالب  عطقی  يذـلا  اذـه ، انموی  یف  دـیربلا  قیرط  لاز  ام  .هادـم و  یـصقأ  یف  میظعلا  ناسارخ  قیرط  هیلع  ناـک  اـم  اذـه 
هفالخلا طوقس  دعب  .نولوالا و  برعلا  نوینادلبلا  هفـصو  يذلا  هسفن  لیوطلا  قیرطلا  كایذ  یفتقی  همیدقلا ، يرلا  برق  یه  نارهط و 

حتف الا  نکی  مل  عقاولا  یف  أرط  ام  لک  نأ  یلع  .لوغملا  هدعاق  تحضأ  یتلا  هیناطلسلا  هنیدم  ءاشناب  قرطلا  ماظن  ضعب  ریغت  هیـسابعلا ،
.يرلا نم  الدب  عوبرلا  هذه  یف  قرطلل  ازکرم  نمزلا  نم  انیح  تراص  یتلا  هیناطلسلا  یلا  ناذمه  نم  الامش  هجتی  یعرف  قیرط 

یتلا يربکلا  ندملا  نم  بعشتی  ناک  هیسابعلا ، هلودلا  مایأ  لئاوأ  یف  و 
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قیرط هاشنامرک ، راوج  نم  جرخی  ناکف  .سراـف  دـالب  ءاـحنأ  رئاـس  یلا  دـتمت  هنیمی ، هراـسی و  نم  قرط  میظعلا ، ناـسارخ  قیرط  یلع 
یلع عضاوم  یلا  لیبدرا و  یلا  یهتنت  بعـش  قیرطلا  اذهل  .هیمرأ و  هریحب  یلع  یتلا  ندملا  نم  اهریغ  زیربت و  وحن  لامـشلا  یلا  ذـخأی 

ناـجنز یلا  یبرغلا  لامـشلا  وحن  يرلا  نم  جرخی  اـمک  ناهفـصأ ، یلا  یقرـشلا  بونجلا  وـحن  قـیرط  ناذـمه  نم  جرخی  .سرأ و  رهن 
ابونج اهدـحأ  هجتی  هریثک  هیعرف  قرط  زکرم  ناسارخ  یف  روباسین  تناک  .لیبدرا و  یلا  يدؤی  قیرط  اهنم  .تافاسملا و  فورعم  قیرط 

هاره یلا  یقرشلا  بونجلا  وحن  هجتی  رخآ  نیاق و  یلا  بهذی  ناک  رخآ  قیرط  .ناتسهوق و  یف  يربکلا  هزافملا  ریفـش  یلع  سبط  یلا 
قیرطب یقتلی  ثیح  دورلا ) ورم  يأ   ) رغصالا ورم  رهن  یلا  ادعاص  ورم  رهن  يذاحی  قیرط  أدبی  ورم ، نم  .ناتـسجس و  یف  جنرز  یلا  مث 

( . Oxus) نوحیج رهن  ءارو  امیف  هیقرشلا  دودحلا  عاقصأ  خلب و  یلا  یضمیف  هاره ، نم  تآ 

ذمرتب اهلصوی  یبرغلا  بونجلا  وحن  قیرط  .مزراوخ و  یف  جنکرأب  اهلصوی  یبرغلا  لامـشلا  وحن  قیرط  يراخب ، نم  جرخی  ناک  هنأ  مث 
.خلب ءازاب  نوحیج  رهن  یلع 

یلا اهنم  هجراخلا  هماعلا  قرطلا  یف  لوقلا  لـمجنل  دادـغب ، یلا  نـآلا  دـعنل  .هعورف و  ناـسارخ و  قیرط  ماـظن  فصو  لـمکی  اذـهب ، و 
.يرخالا تاهجلا 

25 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم قیرطلا  اذـه  یف  ام  و  سراف ، جـیلخ  یلع  میظعلا  يراجتلا  ءاـنیملا  هرـصبلا ، یلا  طـساوب  راـملا  قیرطلا  هلجد ، رادـحناب  ناـک  دـقف 
مث ناتـسزوخ ، یف  زاوهالا  یلا  قیرط  لصی  ناک  هرـصبلا ، طـساو و  نم  .انیدـل و  فورعم  ءاـملا ، ربلا و  ـالک  یف  لـحارم ، تاـفاسم و 

.سراف و یف  زاریش  یلا  قّرشی 
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دزیب رمی  یقرشلا  لامـشلا  وحن  قیرط  و  يرلا ، یلا  مث  ناهفـصأ  یلا  الامـش  بهذی  قیرط  قرطلا : نم  ریثکل  ازکرم  هنیدملا  هذه  تناک 
.قرط هلمج  قرـشلا  یف  نامرک  ناجریـسلاب و  زاریـش  لصی  .روباسینب و  لصتت  هذه  .سبط و  یلا  لصی  یتح  يربکلا ، هزافملا  اقرتخم 

یقرشلا و بونجلا  وحن  ناقیرط : زاریش  نم  عرفتی  ناک  .يربکلا و  هزافملا  قرتخی  قیرط  ناتسجس  یف  جنرزب  اهلـصی  امهیقرـش  یف  مث 
نم انیح  تناک  و  فاریـس ، یلا  یناثلا  و  زمره ، برق  روس و  یلا  درجبأ  رادب  رمی  امهدحأ  .سراف  جـیلخ  ئناوم  یلا  نایدؤی  بونجلا ،

سراف میلقا  ئناوم  ّلجأ  نمزلا 

یلع هفوکلا  یلا  ابونج  هجتیف  هیبرغلا  دادغب  نم  أدبی  هنیدملا  هکم و  یلا  جحلا  قیرط  انیفلأ  ماعلا ، قرطلا  زکرم  دادـغب ، یلا  اندـع  اذا  و 
ئداب یف  ریسی  جحلل ، ناث  قیرط  هرصبلا  نم  جرخی  ناک  دق  .زاجحلا و  یتح  امیقتـسم  نوکی  داکی  طخب  اهعطقیف  هیبرعلا ، هیدابلا  فط 
قیرط یبرغلا ، اهلامـش  نم  دادـغب ، نم  جرخی  ناک  .هکم و  لامـش  نم  نیتلحرم  یلع  اریخأ  ناـیقتلی  و  لوـالا ، قیرطلا  هازاوم  یف  هرمأ 

و قشمد ، یلا  ماشلا  هیداب  قرتخی  قیرط  هقرلا  نم  جرخی  ناک  .هقرلا و  یلا  رهنلا  هاذاحمب  دعـصی  اهنم  و  رابنالا ، دنع  تارفلا  یلا  لصی 
یبناج یف  لصوملا  یلا  دعـصت  قرط  لامـشلا ، یلا  دادـغب  نم  دـتمی  ناـک  هنأ  مث  .مورلا  روغث  یلا  الامـش  بهذـت  هریثک  اـهریغ  قرط 

.هیناث و ههج  نم  یبرغلا  بونجلا  یف  تارفلا  یلع  ءایـسیقرق  یلا  و  ههج ، نم  دـمآ  یلا  لصی  قیرطلا  اذـه  ناک  لـصوملا  نم  .هلجد و 
.مورلا دالب  ءازاب  یتلا  روغثلا  مظعمب  لصتت  قرط  دمآ  نم  جرخت  تناک 

.نییسابعلا مایأ  یف  دادغب  نم  هجراخلا  کلاسملا  هیلع  تناک  ام  لمجم  اذه 

، کلاسملا کلت  تناک  و 
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لک کلاسملا  هذـه  فصوب  برعلا  نوینادـلبلا  ینع  دـقل  .هیئانلا و  هلودـلا  میلاقأب  همـصاعلا  طبرت  دـیربلل ، تاـطحم  نم  اـهللختی  اـمب 
بسحب نیمدقالا  کئلوا  یف  لوقلا  زجون  نأ  انب  نسحی  هوبتک ، ام  یلا  عوجرلل  هیانعلا و 

26 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . باتکلا اذه  لوصف  یف  رابخأ  نم  اندروأ  ام  یف  اندامتعا  ناک  هوبتک  ام  یلعف  .مهفیناصت  هباتک  نمز 

نم نادلبلا  هفص  یف  برعلا  هنّود  ام  لوأ  و  دالیملل .) هعـساتلا  هئملا   ) هرجهلل هثلاثلا  هئملا  طساوأ  یف  شاع  نیفنـصملا ، کئلوا  مدقأ  و 
.کلاسملا یف  ناک  بتک ،

کلت اهب  رمت  تناک  یتلا  ندـملا  نع  رابخالا  نم  اذـبن  کلذ  تنمـض  و  قرطلا ، فلتخم  رکذ  یف  تطـسبت  تافنـصملا  کیتاه  ناـف 
، کلاسملا بتک  نم  انیدیأ  یف  امم  رکذ  ام  هعیلط  یف  .هلغ و  جارخ و  نم  هلودـلا  میلاقأ  نم  میلقا  لک  نم  عفتری  ام  ترکذ  و  قرطلا ،

.همورخم عضاوملا  نم  ریثک  یف  اهصوصن  نأل  اضعب ، اهضعب  لمکی  هعبرأ 

.هتسر نبا  یبوقعیلا و  همادق و  هبذادرخ و  نبا  مه : و  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  لهأ  نم  بتکلا  هذه  وفلؤم  و 

.جارخلا و لامع  نم  ناک  همادق  و  لابجلا ، میلقا  یف  دـیربلا  بحاص  ناک  هبذادرخ  نباف  .امهتدام  یف  ناقفتی  ناداکی  نالوالا  نانثالاف 
نم بعـشتت  تناـک  یتلا  هریبکلا  قرطلا  نم  هریغ  میظعلا و  ناـسارخ  قیرط  یلع  یتلا  تاـفاسملا  ترکذ  دـق  اـمهکلاسمف  کـلذ  یلع 

.هقباسلا تارقفلا  یف  هاّنیب  ام  یلع  هلحرم  هلحرم  دادغب ،

دانتسالاب الصفم  ایططخ  افص  نییسابعلا و  همـصاع  فصن  نأ  انل  رّـسیت  دق  .هلک و  انیلا  هتنی  مل  یبوقعیلا  باتک  نا  هیلع ، فسؤی  امم  و 
نم ریثک  نع  هنیمث  ارابخأ  دروأ  یبوقعیلا  نأ  یلا  اذه  .نویبارس  نبا  باتک  یف  هباتک و  یف  دادغب  نع  ءاج  ام  یلا 
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انلصی ملف  هرصاعم ، نویبارس ، نبا  امأ  .هباتک  ریغ  یف  هل  دوجو  امم ال  قارعلا  میلقا  قرتخت  یتلا  قرطلا  نع  لیـصافت  و  يرخالا ، ندملا 
اذه و  مسق .  ریغ  هباتک  نم 

27 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هفص یف  لوقلا  زجوأ  نویبارس  نبا  نأ  امک  .هریزجلا  قارعلا و  راهنأ  رکذ  یف  يربکلا  هتمیق  ناف  دادغب ، هفص  یلع  هئاوتحا  یلا  مسقلا ،
.يرخالا میلاقالا  راهنأ 

همالک یف  هقیقدت  وه  هب  انءاج  ام  لضفأ  نأ  الا  ندملاب ، ههیونت  هیلع  داز  و  یبوقعیلا ، باتکل  الثامم  اباتک  فّنـص  دقف  هتـسر ، نبا  امأ 
.هاره ناهفصأ و  یلا  سوط  نم  بهاذلا  امیسال  قرط  نم  هنم  عّرفت  ام  هرکذ  و  دهشملا ، برق  سوط  یتح  میظعلا  ناسارخ  قیرط  یلع 

رکذ یلع  رصتقی  مل  وه  .زاریش و  یلا  اقرش  ههجتملا  هتمتت  عم  هرصبلا  یلا  هفوکلا و  یلا  ابونجف  دادغب  نم  قیرطلا  هفص  کلذ و  لثم  و 
مأ اطباه ، مأ  ادـعاص  لابجلا  یف  قیرطلا  ناک  اذا  امع  انّیبم  اهقرتخت  یتلا  ضرـالا  هعیبط  فصو  لـب  اـهلزانم ، قرطلا و  هذـه  تاـفاسم 

عـضاوم تیبثت  قرطلا و  هذـه  اهعطقت  تناک  یتلا  طوطخلا  نییعت  یف  نأشلا  ریبک  اذـه  هتـسر  نبا  فصوف  .لوهـسلا  یف  قیرطلا  ناـک 
ابیجع اینادـلب  الوکـشک  بتک  دـقف  هتـسر  نبال  رـصاعم  وه  و  هیقفلا ، نبا  نیرخآلا : نیفلؤملا  تاقث  نم  .هسرادـلا و  نکامالا  نم  ریثک 

 . اهحیحصت همدقت و  نم  رابخأ  لامکتسا  یف  عفان  هنکمالا  یف  هلاوقأ  ضعب  نأ  یلع  هرصتخم  ریغ  فسألل  ای  انیلا  هتنی  مل  ادج 

لوقلا اوفو  دق  و  دالیملل ) هرـشاعلا   ) هرجهلل هعبارلا  هئملا  یف  مهروهظ  لوأ  ناکف  اوبتک ، امیف  اقـستم  اجهن  اوجهن  نیذلا  نوینادلبلا  امأ 
ائیش اورکذی  مل  هیمالسالا و  هلودلا  میلاقأ  نم  میلقا  لک  هفص  یف 
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کلاسملا بتک  نم  یقرأ  مهفیناصت  نأ  یف  ءارم  .قرط و ال  نم  میلقا  لک  یف  ام  اورکذ  ماع  هجوب  مهنکل  .اضرع و  الا  کلاسملا  نع 
ئراقلا اهیلع  فقیس  یتلا  هعساولا  هینادلبلا  لیصافتلاب  مهل  نونیدم  نحن  و 

28 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ام .دـئاوفلاب و  هرخاز  مهفیناصتف  .یـسدقملا  لقوح و  نبا  يرخطـصالا و  مه : هثالث  ءالؤه  هعیلط  یف  .باـتکلا و  اذـه  فیعاـضت  یف 
(، سیلوبسرب  ) رخطصا لهأ  نم  وه  و  يرخطصالا ، نأ  یلع  .يرخطـصالا  باتکل  هحقنم  هعـسوم  هثدحم  هخـسن  الا  لقوح  نبا  باتک 

لوصف رئاس  یلا  سایقلاب  سراف  نع  لصفلا  اذه  رـصتخا  يذـلا  لقوح  نبا  یف  هدـجت  هیف ال  ابهـسم  افـص  هنطوم و  سراف  فصو  دـق 
هسفنب هدهاش  ام  یلع  هانب  هنأ  کلذ  .هقبس  نمع  فلتخی  صاخ  بولـساب  هتیفارغج  بتک  هناف  امهرـصاع ، دق  و  یـسدقملا ، امأ  .هباتک 

عئابطلا و تاداعلا و  هنکمألل و  هفـصوف  .هلاصا  اهرثکأ  برعلا و  نوینادـلبلا  هفنـص  ام  لک  نم  مظعأ  هباتک  لعلف  .میلاقالا  فلتخم  یف 
.یطسولا نورقلا  یف  برعلا  تافنصم  هلسلس  یف  بتک  ام  ریخ  نم  نادعی  میلقا  لک  صئاصخل  هصیخلت  تاعانصلا و  تاراجتلا و 

طراوخلا یف  ترکذ  یتـلا  ءامـسالا  مظعم  نییعت  یف  هثـالثلا  نییجهنملا  نیینادـلبلا  کـئلوال  نونیدـم  اـننأ  یلا  ریـشن  نأ  اـنب  نسحی  و 
ام وأ  اهانفـص ، یتلا و  اهلحارم  قرطلا و  لزانم  يأ  تافاسملاب ، اتبث  لصف  لک  رخآ  یف  اودروأ  مهناف  .احیحـص  انییعت  اـنباتکب  هقحلملا 

.هرواجملا و ندملا  نیب  یتلا  هیعرفلا  قرطلا  نم  ریبک  ددع  یلا  اوراشأ  دـق  قرطلا ، رکذ  یلا  مه  .قرط و  نم  هیف  ثوحبملا  میلقالا  یف 
عضاوم یلع  انتفقوأف  ثیلثتلا ، طاقن  نم  هکبشب  هطراخلا  لم ء  یلع  انتناعأ  دق  هفورعم  طاقن  نم  ءادتبا  اهودرس  یتلا  تافاسملا  هذه 
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.یبیرقت هجوب  هطراخلا  یف  اهنییعت  انل  ینستف  لاوحالا ، مظعم  یف  اهملاعم  لاوز  اهساردنا و  یلع  لیوط  نم  یضم ز  یتلا  ندملا  ضعب 

یف اهعـضوم  نییعت  نم  نآلا  اّنکمت  دـق  انک  نا  و  مویلا ، یلا  اهبئارخ  عضوم  ققحتی  مل  هناف  سراـف : دـالب  یف  جّوت  هنیدـم  کـلذ  لاـثم 
هتلمج و یف  یخیرات  امهلوأ  نیباتک : فنص  دقف  .يدوعسملا  هرشاعلا :)  ) اضیأ هعبارلا  هئملا  یفلؤم  نم  .قاطن و  قیضأ  نمض  هطراخلا 

« . فارشالا هیبنتلا و   » باتک وه  هبیرغ و  دئاوف  رابخأب و  هرخازلا  هعماجلا  فیناصتلا  نم  امهیناث  و  بهذلا » جورم   » وه

29 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

امهفـصو و  نیلاحرلا ، ریهاشم  نم  نیّجاحل  نیباتک  انبـصأ  هرـشع ،) هیناثلا  هرـشع و  هیداحلا   ) هسداسلا هسماخلا و  هئملا  یلا  انیهتنا  اذاف 
هـسماخلا هئملا  فصتنم  یف  ناسارخ  نم  اجاح  جرخ  یـسراف  لجر  وه  و  ورـسخ ، رـصان  امهدـحأ  .نأشلا  ریبک  نکامأ  نم  هب  ارم  اـمل 

مدقأ نم  هیسرافلاب  اهنّود  یتلا  هتایموی  .هیبرعلا و  هریزجلا  هقارتخا  ماشلا و  رصمب و  هفاوط  دعب  اهیلا  داع  مث  هکم ، یلا  هرـشع ) هیداحلا  )
و قارعلل ، هفـصو  .هطانرغ و  نم  اجاح  یـسلدنألا ، یبرعلا  هلاحرلا  ریبج  نبا  جرخ  نرقب  هدعب  فیناصت و  نم  هغللا  هذـه  یف  انل  عقو  ام 

یمسی ّفلؤم  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  لئاوا  نم  انیلا  هلصاولا  هیـسرافلا  فیناصتلا  نم  .انیلا و  یهتنا  ام  عورا  نم  دادغب ، امیـس  ال 
، اضیأ نرقلا  اذه  فصتنم  نم  انیلا  لصو  .هیاغلا و  یلع  یفوأ  دـق  نیمث  فصوب  میلقالا  اذـه  هفلؤم  لوانت  سراف ) باتک  « ) همانـسراف »

یـسیردالا فیرـشلا  نّود  .هیلقـص  کلم  یناثلا  رجور  يدنمرونلا  کلملا  طالب  یف  شاع  يذـلا  یـسیردالل  یملع  یفارغج  فّنـصم 
افصو هیخانملا  میلاقالا  بسحب  هنمز  یف  فورعملا  ملاعلا  فصو  هیبرعلا و  هغللاب  هباتک 
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قطانم بسحب  يأ  میلاـقالا  بسحب  اهفـصو  یف  يرج  هنـأل  اـطابتعا  بلاـغلا  یف  هفلتخملا  تاـیالولا  لاـصوأ  عّطق  دـقف  .هتعجارم  ّقشت 
مل کلذ  یلا  فلؤملا  .عبارلا و  میلقالا  یف  اهـضعب  ثلاـثلا و  میلقـالا  یف  اهـضعب  فصو  ءاـج  ـالثم ، هریزجلا  قارعلا و  دـالبف  .ضرعلا 
راز هنأ  الا  .انباتک  یف  هل  متهن  ام  وه  طسوتملا و  رحبلا  قرـش  یف  یتلا  عاقـصالا  یلع  سراف و ال  دالب  یلع  هسفنب  افقاو  افـسأ ، او  نکی 

ببـسب  ) هنکمالا ءامـسأ  نأ  الا  نّمثی ، دـالبلا ال  هذـهل  هفـصو  و  مورلا .  هلودـل  هعباـت  هیـالو  هنمز  یتح  تناـک  دـق  يرغـصلا و  هیـسآ 
لاوحالا نم  ریثک  یف  اهتءارق  رسیتت  ال  طوطخملا ) فیحصت 

30 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . لصالا یف  باوصلا  هجو  نّیبت  هعم  نکمی  ادح ال  اهیف  غلب  دق  فیحصتلا  نأ  ذا 

توقایل نادلبلا » مجعم  ، » هیسابعلا هفالخلا  طوقـس  یلوغملا و  وزغلا  ناک  اهیف  و  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  تافنـصم  نم  انلـصو  و 
هتالحر یف  هتادـهاشم  مهیلع  داز  هنأ  الا  نیفلؤملا ، نم  مدـقت  نمم  هاقتـسا  هفّنـصم  نأ  عم  .ءازجالا و  ریثک  ریبک  رفـس  وه  .يومحلا و 

نود سبتقا ، یئاجهلا و  بیترتلا  یلع  هیف  داوملا  توقای  فّنص  .صیحمت  دقنب و  عجور  اذا  نمثب  رّدقی  باتک ال  وهف  .يدملا  هعـساولا 
.مهنم توقای  تاسبتقم  الول  هونّود  ام  یلع  علطن  نأ  انل  نکی  مل  نوفلؤم  مهنیب  و  برعلا ، یینادلب  نم  هفالسأ  هعـضو  ام  لک  نم  دّیقت ،

رصتخم رهظ  ریبکلا ، مجعملا  اذه  فیلأت  یلع  نرقلا  عابرأ  هثالث  یضم  دعب  و  (. 942  ) هنس 330 یف  بتک  يذلا  لهلهم  نبا  هلاحرلاک 
.دادغب ءاحنأ  یف  یتلا  هنکمالا  یلع  اهب  قوثوم  هنیمث  تاکاردتسا  بلاغلا  یف  هل  قارعلا  لهأ  نم  فلؤمل  عالطالا » دصارم   » ناونعب هل 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


فلتخم تاراجت  یف  دـئاوف  امهنمـض  ضرالا  امهیف  فصو  نیءزج  یف  اـباتک  نّود  دـق  و  ینیوزقلا ، نمزلا : اذـه  وحن  یف  أـشن  نمم  و 
.ءادـفلا و یبأل  نادـلبلا  یف  قّسنم  باتک  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  نم  انیلا  یهتنا  .اهتالغ و  میلاقالا و  ندـملا و 

یف همدقت  نمع  القن  هباتک  ّفلأ  هنأ  عم  .یماش و  ریمأ  ادفلا  وبأ 

31 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . نادلب نم  هراز  امل  هتادهاشم  هیلا  فاضأ  هناف  بلاغلا ،

یبرغم لجر  هطوطب  نبا  .هطوطب و  نبا  هلحر  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  يأ  هسفن ، نمزلا  اذـه  نم  انءاج  اـمم  و 
دقف هطوطب ، نبا  رصاع  دق  و  یفوتـسملا ، هّللا  دمح  امأ  .هیبرعلاب  هباتک  نّود  دق  .یقدنبلا و  ولوب  وکرام  اهیف  يراج  هلیوط  تالحرب  ماق 
ماـیأ لوـغملا  اـهیف  ّلـح  نأ  دـعب  دـالبلا  لاـح  هـیف  حـضوا  سراـف ) قارعلا و  دـالب   ) هیلوـغملا ناریا  هـکلممل  افـصو  هیـسرافلاب  بـتک 

.نییناخلیالا

، یلوغملا دهعلا  نع  همیظعلا  هتمیق  یلا  رفـسلا ، اذه  و  خیراتلا ) هدـبز  « ) هدـیزگ خـیرات   » وه خـیرأتلا و  یف  اباتک  یفوتـسملا  فّنـص  و 
 . هلیلج هیفارغج  دئاوف  یلع  بلاغلا  یف  يوتحی 

.يدزیلا یلعل  یخیرأت  باتک  رومیت ، دهع  نع  رداصم  نم  انلصو  ام  هعیلط  یف  و 

هرشع هسماخلا   ) هرجهلل هعساتلا  هئملا  نم  لوالا  فصنلا  یلا  امهدهع  یقری  .هیـسرافلاب و  امهالک  وربأ و  ظفاحل  یفارغج  فّنـصم  مث 
یناثلا هیقرشلا و  هیکرتلاب  بتک  امهدحأ  نییکرت  نیفلؤم  فیناصت  رومیت ، تاحوتف  دعب  امع  اضیأ  رداصملا  نم  رکذن  امم  و  دالیملل .)

هیداحلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  لهأ  نم  امه  و  هینامثعلا ، هیکرتلاب 

32 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ریمأ يزاغلا  یبأل  لوغملا » كرتلا و  خیرأت  : » امه نارفسلا  ناذه  و  هرشع .) هعباسلا   ) هرشع
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 . بتکلا ءامسأب  روهشملا  فشکلا  عضاو  هفیلخ  جاحلل  امن » ناهج   » هامسملا ملاعلا  هیفارغج  و  مزراوخ ،

نوفلؤملا ناک  دـقف  .برعلا  نیخرؤملا  نم  ریثک  تافنـصم  یلا  عوجرلا  نم  لیـصافتلا ، ضعب  یف  قمعتلا  انیغتبا  نا  انل ، هحودـنم  ـال  و 
هثلاثلا هئملا  یف  هّفلأ  دـق  و  يرذالبلل ، نادـلبلا » حوتف   » باتک کلذ  نمف  .مهتافنـصم  یف  اعم  نادـلبلا  خـیرأتلا و  نوجلاـعی  نومدـقالا 

انیری هنأل  ردـقلا  لیلج  باتکلا  اذـه  .اهعوقو و  بسحب  برغلا  قرـشلا و  یف  نیملـسملا  حوتف  هیف  فصو  دـالیملل .) هعـساتلا   ) هرجهلل
هئملا یلا  یقری  رخآ  باتک  هرکذ ، رم  دق  و  یبوقعیلا ،» خیرات   » باتک یلا  انیدل  .اهیف و  دئاسلا  نیدلا  مالسالا  حبـصأ  نیح  دالبلا  لاح 

دق و  یناهفصالا ، هزمح  خیرأت  بابلا  اذه  یف  لخدی  امم  .سداسلا و  مسقلا  ریغ  هنم  عبطی  مل  هیوکـسم و  نبا  هفنـص  هعـساتلا )  ) هثلاثلا
هیسرافلا بتکلا  نم  ریثک  یلا  هفیلأت  یف  عجر  هنأ  الا  هیبرعلاب ، فلؤم  باتکلا  اذه  نأ  عم  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  فصتنم  یف  هبتک 

.هالول اهب  لهج  یلع  انک  قئاقح  هیف  دروأ  نآلا و  هعئاضلا 

یف شاع  نمم  يربطلا  .يربطلا و  خـیرأت  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  لئاوأ  نم  انیلا  هیهتنملا  اـهعمجأ  هیبرعلا و  خـیراوتلا  لـمکأ  نأ  یلع 
یف نییـسابعلا  لاوحأ  فرعت  یف  ریثـالا  نبا  خـیرات  یلع  دـمتعی  نأ  نسحی  .یـساسأ و  یفارغج  عجرم  باـتکلا  اذـه  .نمزلا و  کـلذ 

رابخالا لامکتـسا  یف  نودلخ  نبا  خیرأت  اندیفی  و  يرخفلا .»  » فورعملا ب یمالـسالا  خیرأتلا  یف  زجوملا  کلذک  .مهدهع و  رخاوأ 
یتلا هریسیلا 

33 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هغللاب مهتافلؤم  اونّود  نیفلؤملا  ءالؤه  لکف  .ناکّلخ  نبال  نایعالا » تایف  و   » باتک اهب  افیرعت  اندـیزی  .ریثالا و  نبا  خـیرات  یف  اهدـجن 
هیخیراتلا تافلؤملا  نم  هرکذ  نسحی  امم  و  هیبرعلا . 
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، هنیمث هیفارغج  دـئاوف  ایوح  نالیلج  ناباتک  امه  .هدـیفح و  ریم  دـناوخل  ریـسلا » بیبح   » دـناوخریمل و افـصلا » هضور   » هیـسرافلا هغللاب 
هیسآ یف  هیقوجلسلا  هلودلا  یف  ناثحبی  نیرخآ  نییـسراف  نیخیرات  یلا  اضیأ  هراشالا  انتوفت  .هیـسرافلا و ال  میلاقالاب  لصتا  ام  امیـسال 

 . میهاربا نبا  یبیب و  نبا  نیخرؤملا  مساب  یباتک  تاحفص  یف  هرم  ریغ  امهیلا  تعجر  دق  نامرک و  يرغصلا و 

هنکمالا ءامسأ  نع  ائیـش  اهیف  رکذن  يدیهمتلا ، لصفلا  اذه  اهب  متتخن  تاحفـص  عضب  صّـصخن  نأ  هانطـسب ، ام  لامکال  انب ، نسحی  و 
هریزجلا قارعلا و  یمیلقا  یف  هنکمالا  ءامسأ  مظعمف  .هطراوخ  یف  تتّبث  باتکلا و  لوصف  یف  تدرو  یتلا 

34 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و ینعم ، هیبرعلاب  ندملا  ءامـسأل  .یمالـسالا و  حـتفلا  لبق  هعئاشلا  موقلا  هغل  یه  هیناثلا  تناک  ذا  ایمارا ، وأ  راجنلا  یبرع  نوکی  نأ  اما 
فلالا فرحب  اهئاهتنا  نم  اهتغیص و  نم  اهزییمت  ریـسیلا  نمف  هیمارالا ، ءامـسالا  امأ  .طساو  هرـصبلا و  هفوکلا و  کلذ  یلع  هلثمالا  نم 
عـضوم يأ  ربعملا ،  ) اهانعم اتربع »  » الثمف .ماع  هجوب  اهتفرعم  بعـصت  اضیأ ال  ءامـسالا  هذـه  یناعم  و  اـتلبج .» : » کـلذ لاـثم  .هلیوطلا 

(. رسجلا تیب   ) هیبرعلا یف  اهانعم  و  ارسجاب »  » .براوق و یلع  رسجل  اعضوم  نّیعت  یهف  روبعلا )

.ردانف هّللا ) هیطع  عضوم  يأ  « ) دادغب  » لثم همیدقلا  هیسرافلا  ءامسالا  امأ 

( . Apologos «) سغولبأ  » یه و  هلبألا »  » لثم اّیح  لاز  ام  اینانوی  امسا  كانه  انه و  اضیأ  دجت  و 

هئملا نم  یناثلا  فصنلا  یف  اهل  یقوجلـسلا  حـتفلا  دـعب  الا  انّیب ، ام  یلع  هیمالـسا ، ادـالب  يرغـصلا  هیـسآ  یف  مورلا  دـالب  حبـصت  مل  و 
(. هـیکرت  ) هثیدــح و  هـیبرع )  ) همیدــق نیتغیــصب : اـنیلا  تـهتنا  اـهیف  هیناــنویلا  ءامــسالاف  هّـمث ، نـم  و  هرــشع .) هیداــحلا   ) هسماــخلا

مث هیقولسب  الوأ  تفرع  الثم  ( Seleucia) هیسولسف
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و ال ( Arakliyah) هیلکارأ هثیدـحلا  روصعلا  یف  هلقره و  هغیـصب  ـالوأ  اهدـجن  ( Heraclia) هـیلکره و  ( . Selefkeh) هکفلسب
.همیدقلا هینانویلا  ءامسالا  لحم  هیکرتلا  تایمستلا  ّتلح  کلذ ، تبقعأ  یتلا  هینامثعلا  هدایسلا  دالبلل و  یقوجلسلا  حتفلا  دعب  هنأ  بیر 

هبیرغ هیبرعلا  ءابفلالا  نأ  هئجهتلا ، طبض  ددصب  هرکذ  بجی  ام  نکل  و 

35 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناک .ناتفلتخم و  ناتئجهت  یکرت ) مجعم  لک  یف  کلذ  رهظی  امک   ) هیکرتلا تاملکلل  راص  اذـهل  .هینانویلا و  نع  اـهتبارغ  هیکرتلا  نع 
و نامارق »  » و نامرق »  » و یسارق »  » و یـس » هرق   » و راصح » هرق   » و راصحارق »  » مسا دجنف  .اهـسفن  هغللا  ظافلأ  لاح  هنکمالا  ءامـسأ  لاح 

.هریثکلا هلثمالا  نم  کلذ  ریغ 

ندم ءامسأ  دجن  نأ  بعـصلا  نمف  .یبرع  لصأ  نم  هردحنملا  ءامـسالا  هلق  انل  نّیبت  هیـسرافلا ، میلاقالا  طراوخ  یلع  هرظن  انیقلأ  اذا  و 
عقاولا یف  ءامسالا  اوّریغی  مل  نوملسملاف  .سراف  یف  ءاضیبلا )» هدلبلا   » يأ ءاضیبلا   ) ازیب ناجیبرذأ و  یف  هغارملا  ادع  ام  كانه  هیبرعلاب 
هیعیبط ءایشأ  نم  هذوخأم  ءامـسأ  تاذ  لزانم  يرق و  دجن  ام  اریثک  و  هیناساسلا .  هکلمملا  یلع  اولوتـسا  امنیح  رییغتلا  ضعب  اهوّریغ  وأ 

دروأ دـق  .کمن و  هد  نارتشا ، هد  درم ، هد  هیـسرافلاب : یمـست  تناـک  دـقف  .حـلملا  هیرق  لـمجلا و  هیرق  سـآلا و  هیرقک  هروهـشم ، وأ 
هیرق لمجلا و  هیرق  سآلا و  هیرق  مساب  الثم  رکذلا  هفلاسلا  يرقلا  مهفیناصت  یف  دجنف  امئاد ، همجرتم  ءامـسالا  هذه  برعلا  نوینادـلبلا 
یلع انه  رمالا  نا  يرخا ، هرابعب  .سراف و  دالب  یف  تاقوالا  لک  یف  لمعتـسملا  وه  ناک  یـسرافلا  مسالا  نأ  دیؤی  ام  انیدل  و  حـلملا . 

ءاـجرلا سأر  و  ( Schwarz -Wald) هیناـملالاب یه  و  ( Black Forest) ءادوسلا هباـغلا  لوقن : نیح  اندـنع  هیلع  وه  اـم  وـحن 
Cape) حلاصلا
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.ملکتملا هغل  بسح  یلع  بتکلا  یف  طراوخلا و  یف  هعونتم  غیصب  هداع  دری  ءامسالا  هذه  لثمف  ( of Good Hope

36 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کلذ نمف  .هیـسرافلاب  هلباقی  ام  انیلا  هتنی  مل  هیبرعلاب  لزنم  مسا  هیبرعلا ، ءامـسالا  لوادج  یف  دـجن  دـق  اننأ  هیلا ، هراشالا  نسحت  امم  و 
ناوأ یف  تفرعف  هیـسراف  هنیدـم  انایحأ  برعلا  تعن  و  نانمـس »  » مساب کلذ  دـعب  فرعی  راص  ام  عضوملا  نوکی  دـق  و  بلکلا » سأر  »

قرست تناک  مهباود  نأل  صوصللا » رصق   » نولوالا نوملسملا  اهامس  دقف  راوکنک  یف  رمالا  ناک  ام  وحن  یلع  اهتعنب ، اهمساب و  دحاو 
.اهیف

هیمیلقا همـصاع  نوحتافلا  نوملـسملا  سـسأ  امل  هنأ  یتح  یبرعلا ، تعنلا  ال  راوکنک »  » وه ریخالا  یف  شاع  يذـلا  مسالاف  کلذ  عم  و 
هدیدجلا هنیدملل  اوذختا  دق  اوناک  سیلوبـسرب ،»  » همیدـقلا رخطـصا  تبجح  ام  ناعرـس  یتلا  زاریـش  یف  لصح  ام  وحن  یلع  هدـیدج ،

نم هریغ  نأش  ودبی ، ام  یلع  هقاقتشا  زاریـش و  مسا  لصأ  ققحت  نکمی  .اهل و ال  هودّلخ  هیلـصالا و  هیـسرافلا  هیرقلا  مسا  رهظی  ام  یلع 
.هریثکلا ءامسالا 

.اهتمرب همیدقلا  هیناساسلا  هکلمملا  ایفارغج  لهجن  داکن  فسألل  ای  اننأ  ذا 

هثیدحلا بتکلا  یف  اهتئجهت  تراص  ناذمه »  » و زیشرت »  » حبـصأ ثیثیرط »  » ناف .نمزلا  ریغتب  ریغتت  عبطلاب  تناکف  ءامـسالا ، هئجهت  امأ 
« . نادمه »

یف بتکت  یهف  هیبرعلا  ناشاق »  » کلذ لاثم  .دـحاو  تقو  یف  ام  مسال  هیـسراف  هئجهت  هیبرع و  هئجهت  اضیأ ، کلذ  یلا  لمعتـست  دـق  و 
هیثالثلا ظافلالا  یف  هیبرعلا  هغللا  دعاوق  یضتقمب  و  نایناغج » «: » نایناغص  » و کهاج »  » اریخأ ترهظ  کهاص »  » و ناشاک ،»  » هیـسرافلا

یف فورحلا  جراـخمل  هاراـجم  ّمق » : » مق و  ّمب »  » هددـشم هیبرعلا  یف  بـتکت  نأ  بـجی  هیـسرافلا  مـب  ناـف : هحیحـصلا ، فورحلا  تاذ 
فرحلا لمعتسی  مل  .هیبرعلا و 
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هنکل و  رخآ ، مسا  هلحم  لحیل  هلوهجم  بابـسأل  مسا  لامعتـسا  لطبی  نأ  لصحی  دـق  .هتبلا و  هیـسرافلا  یف  ددـشملا  ریخـالا  حیحـصلا 
یلا ترـصتخا  مث  ناـهاشنامرک »  » مساـب ذـئدعب  تـفرع  یتـلا  نیـسیمرق »  » وأ نیـسامرق »  » یف ثدـح  اـم  وـحن  یلع  لوـألاک ، یـسراف 

.رضاحلا تقولا  یف  هاشنامرک » »

.اهلیدبت هلع  اضیأ  لهجن  ءامسالا ، هذهل  یلصالا  أشنملا  لهجن  اننأ  امک  و 

37 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لاخداب یضقت  هیفرصلا  هدعاقلا  نأل  .دیعب  دح  یلا  یعامس  اهلامعتساف  هنکمالا ، ءامسأ  اهب  فّرعت  یتلا  هیبرعلا  فیرعتلا  هادأ  لأ »  » امأ
لصأ نم  ءامـسالا  مظعم  ثیح  قارعلا ، یفف  .امئاد  درّطت  هدعاقلا ال  هذه  نأ  ریغ  هیمجعالا ، نود  هیبرعلا  ءامـسالا  یلع  فیرعتلا  لأ » »

ریغ امـسا  هونـص  لثم  ناک  نا  فیرعتلا و  لأ »  » هتلخد دـقف  تارفلا  امأ  لأ .»  » نودـب امئاد  بتکی  هلجد  نأ  دـجن  لاحلا ، هعیبطب  یماس 
تحبـصأ هیبرعلاـب )  ) ناجریـسلاف نـمزلا : رورمب  هـیبرعلا  فـیرعتلا  لأ »  » طاقـسا یلع  اوـجرد  هیـسرافلا  میلاـقالا  هیمـست  یف  و  یبرع . 

مسا یلع  فیرعتلا  لأ »  » برعلا لامعتـسال  ریـسفت  نم  سیلف  .یفرع  هادالا  هذه  لامعتـساف  رمأ  نم  نکی  امهم  .ناجریـس و  هیـسرافلاب 
« . لأ  » نودب امئاد  بتکی  ناهفصأ  نم  مسقل  میدقلا  مسالا  وه  و  یج »  » مسا نأ  دجن  امنیب  يرلا » »

.كابترالا نم  ریثک  هلع  کلذ  ناکف  تایمستلا  قالطا  یف  نیّلقم  برعلا  ناک  و 

فرعت تلاز  ام  الثم  قشمدف  رخآ : مسا  همصاعلا  کلتل  ناک  ول  یتح و  میلقالا ، کلذ  مساب  میلقا  همصاع  اوّمسی  نأ  مهدنع  هدعاقلاف 
نودیری ناتسجس و  هنیدم  وأ  ناتسجس  بلاغلا  یف  اهنومـسی  اوناک  ناتـسجس  ندم  مهأ  جنرز  و  ماشلا ، همـصاع  یه  ماشلاب و  مهدنع 

الثم ثدح  امک  ناتمصاع ، میلقالل  نوکی  امنیح  كابترا  یلا  اعبط  لامعتسالا  اذه  يدأ  دق  .میلقالا و  کلذ  هنیدم  اهب 
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.ناجریسلا یلوالا  همصاعلا  یلع  همیدقلا  بتکلا  یف  قلطا  هنیدملا ) دصقن  و   ) نامرک مسا  ناف  .نامرک  میلقا  یف 

دعب الا  همـصاع  حبـصت  مل  .هرملاب و  هنیدـملا  کلت  ریغ  یه  هیلاحلا و  هنیدـملا  نامرک  یلع  مسـالا  اذـه  قلطا  هریخـالا  روصعلا  یف  و 
هذه طراوخ  نیب  یطسولا و  نورقلا  یینادلب  تایاور  یلا  ادانتسا  هعوضوملا  طراوخلا  نیب  انراق  اذا  کلذک  .ناجریسلا و  بارخ 

38 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هسردنملا ناجریـسلا  هدلب  یف  رمالا  اذکه  .هثیدحلا و  هیالولا  یف  هیلع  اظفاحم  یقب  دق  هسردنم  هنیدم  مسا  نأ  بلاغلا  یف  انیأر  مایالا ،
نیتدلبل نیمسا  البق  اناک  و  تفریج »  » و ریسدرب »  » کلذ وحن  .هثیدحلا و  ناجریسلا  هیالول  المعتـسم  لاز  ام  هسفن  مسالا  اذه  ناف  الثم ،

هیالولا مسا  اما  رجهی  نمزلا  رورمب  و  دحاو ، مسا  امئاد  امهیلع  قلطی  اهتبـصق  هیالولاف و  لوقلا  لمجم  .طقف و  امهیتیالول  ایقبف  نیتلیلج 
و نودرا ، مساب  فرعت  هریغـص  هدلب  یلع  نآلا  قلطی  همیدقلا  نودرا  هعطاقم  مسا  ناف  هلثمالا  نم  مدقت  ام  یلع  ءانب  .هنیدملا و  مسا  وأ 

(. يرلا راوخ   ) راوخ امیدق  اهل  لاقی  ناک  دق 

اهب فرعت  ءامـسأ  اهل  هروهـشم  لابج  ممق  نأ  ماـع  هجوب  دـجن  معن  .اـضیأ  هرفاو  هیبرعلا  تایمـستلا  نکت  مل  هیعیبطلا ، اـیفارغجلا  یف  و 
دالب زجحت  یتلا  همیظعلا  سوروط  لابج  هلـسلسف  .لابجلا  نم  هلـسلس  یلع  اـصاخ  امـسا  اوقلطی  مل  مهنکل  و  دـنولأ ) دـنوامد و  لـثم  )

هلخادـلا سوروط  هعومجم  نم  ادـحاو  البج  الا  سیل  مسالا  اذـه  نأ  ریغ  ماکل ، لبج  مساب  أـطخ ) و   ) اـبلاغ رکذـت  اـهریغ ، نع  مورلا 
(. سوروط یتنا  )

رحب ناریا و  هبضه  نیب  هلصافلا  هرهشلا  همیظعلا  زربلأ  لابج  اهنم  فلأتت  یتلا  هلیوطلا  ممقلا  هلسلسل  امسا  برعلا  نوینادلبلا  قلطی  مل  و 
اوناک دقل  .نیوزق و 
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(. تسجیج هرز ، ولاهام ، لثم :  ) هصاخ ءامسأ  هریبکلا  تاریحبلا  یلع  هداع  نوقلطی 

هنیدـم یلا  اضیأ  تبـسن  نا و  هریحب و  هیمرأ و  هریحبک  اهلحاوس  یلع  هنیدـم  رهـشأ  مساب  فرعت  تناـک  هریحبلا  نأ  فولأـملا  نکل  و 
هریبکلا ندـملا  وأ  میلاقالا  نم  هسبتقم  هفلتخم  تایمـست  رکذـت  تناکف  .اضومغ  رثکأ  اهتیمـست  یف  رمالا  ناک  راحبلا  نأ  لب  .شیجرأ 

و ناـجرج » رحب   » و نـالیگ » رحب   » و ناتـسربط » رحب  : » هیف لـیقف  یتـش  تایمـستب  نیوزق  رحب  یمـس  اذـکه  .اـهلحاوس و  یلع  هعقاوـلا 
لثم .یطـسولا و  روصعلا  لـئاوأ  یف  هلامـش  یف  تماـق  یتلا  رزخلا  هکلمم  یلا  هبـسن  رزخلا  رحبب  اریخأ  فرع  و  وکاـب » رحب   » کلذـک

.مزراوخ رحبب  فرعی  ناک  دقف  لارآ »  » کلذ

.سراف رحبب  سراف  جیلخ  فرع  و 

ندـملا و نأ  ذا  رداصم  نم  اندـیب  امم  تابختنم  الا  باتکلا  لوصف  یف  رکذأ  مل  یننأب  املع  طیحی  ئراقلا  لعجأ  نأ  دوأ  ماـتخلا  یف  و 
اهؤامسأ تدرو  یتلا  يرقلا 

39 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رکذ تلفغأ  دق  .باتکلا و  اذه  تسرهف  یف  هتبثملا  ءامـسالا  فعـض  نم  رثکأ  کش  یه و ال  .ادج و  هریثک  كاذ ، وأ  میلقالا  اذه  یف 
حاضیال هینایب  اموسر  الا  تسیل  يری  اـم  یلع  یهف  طراوخلا ، اـمأ  .اـیبیرقت  اـنییعت  اـهنییعت  ناـکمالا  یف  نکی  مل  یتلا  عضاوملا  ءامـسأ 

اهیلا ریـشا  يرخالا  دـعب  هدـحاولا  تبقاعت  یتلا  ندـملاف  اذـکه  .نمزلا و  نم  ام  هبقح  یف  رطق  يأ  هیلع  ناک  امع  نیبت  یه ال  و  نتملا ،
 . مأ ال دحاو  نمز  یلا  يزعت  ندملا  هذه  تناک  اذا  ام  حاضیاب  لیفک  نتملا  .دحاو و  تقو  یف  اهلک  تناک  اهنأک  طراوخلا  یف  ابلاغ 

40 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

قارعلا یناثلا  لصفلا 

یلا نیرهنلا  نیب  ام  ضرا  میسقت 
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اهبونج یف  ام  نئادـملا و  دادـغب - همیظعلا - يرلا  رهنأ  هلجد - تارفلا و  ییرجم  یف  ریغتلا  لباب - دـالب  يأ  قارعلا  هیبونج - هیلاـمش و 
یلا اـمهییرجم  هیف  هلجد  تارفلا و  ذـختا  يذـلا  میظعلا  نیرهنلا  نیب  اـم  لهـس  هعیبطلا  تمـسق  حلـصلا  مف  یتح  هلجد  یلع  ندـم  نم 

و همیدقلا ) لباب  دالب  وه  و   ) یبونجلا .لصالا و  ّيرجح  الهس  یطغت  عارم  همظعم  و  همیدقلا ) روشآ  هکلمم  وه  و   ) یلامـشلا نیمـسق :
.اهبصخ و هرفول  عبرالا  ایندلا  نانج  نم  دالبلا  هذه  قرـشلا  لهأ  ّدع  .يرلا و  راهنأ  اهیقـست  لیخنلا و  اهیف  رثکی  هبـصخ  هیبوسر  هضرأ 

امأ و  لحاسلا »  » وأ فرجلا »  » قارعلا ینعم  .قارعلاب و  یبونجلا  و  هریزجلاب ، یلامشلا  نیرهنلا  نیب  ام  برعلا  یمس  دق 

41 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لصالا یف  هب  دیرا  هنأ  وأ  نآلا ، عاض  امیدق  امسا  لّثمی  هلعلف  کشلا ، هیرتعی  رمأف  هفلاسلا  دوهعلا  یف  مسالا  اذه  لامعتسا  يرج  فیک 
تراص یتح  داوسلا  هملک  لولدم  عستا  .ءادوسلا و  ضرالا  يأ  داوسلا  ضرأب  یبوسرلا  لهسلا  نومسی  برعلا  ناک  ینعملا و  اذه  ریغ 

.بلاغلا یف  نیفدارتم  نیظفل  قارعلا  یه و 

 . هعیمج لباب  دالب  میلقا  اهب  داری  حبصأ  و 

اطخ ماع  هجوب  قباطی  نیلوالا  برعلا  نیینادلبلا  يدل  امهنیب  دحلا  ناکف  هفلتخم  هنمزأ  یف  هریزجلا  قارعلا و  نیب  دودحلا  تریغت  دـق  و 
.قارعلا لامعأ  نم  دعت  نیتنیدملا  نیتاه  اتلک  تناک  .هلجد و  یلع  تیرکت  یلا  تارفلا  یلع  رابنالا  نم  الامش  بهذی 

یتلا ندملا  نم  اریثک  قارعلا  یف  اولخدأف  ابیرقت ، برغلا  هاجتاب  تیرکت  نم  بهذـی  طخلا  اولعج  دـقف  نیینادـلبلا ، نم  مهبقعأ  نم  امأ 
.رابنالا لامش  یف  تارفلا  یلع 

عطقی وه  .نیمیلقالا و  نیب  یعیبطلا  میسقتلا  یلا  برقأ  هیعیبطلا ، ایفارغجلا  یلا  رظنلاب  طخلا ، اذه  و 
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تارفلاب ( Euphrates «) ستارفی  » رهن برعلا  یمس  دق  .بونجلا و  وحن  ریبکلا  هفاطعنا  رهنلا  فطعنی  ثیح  هناع  نم  لفسأ  تارفلا 
لباقت یتلا  تالکید »  » هروصب موجرتلا  یف  درو  ریخالا  مسالا  اذه  .فیرعتلا و  لأ »  » نم ایلاخ  هلجدب  ( Tigris «) سرگیات  » اومس امک 

 . نیوکتلا رفس  یف  هلجد  اهب  رکذ  یتلا  هغیصلا  یه  و  ( Hiddekel «) لقاّدح  » هملک نم  ریخالا  رطشلا 

42 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، هلجد یلع  یه  و  نوفسیط ، تناک  دالیملل ،) هعباسلا   ) هرجهلل یلوالا  هئملا  نم  لوالا  فصنلا  لالخ  یف  قارعلا  نوملسملا  حتف  امل  و 
اهنونکـسی و ندـم  یف  برعلا  هبغرل  .نییناـساسلا و  كوـلملل  هیئاتـشلا  همـصاعلا  میلقـالا و  اذـه  ندـم  ّلـجأ  نئادـملا ، اهومـس  دـق  و 

میلقالا اذـه  ندـم  مهأ  تراص  تمن و  ام  ناعرـس  طـساو  هرـصبلا و  هفوکلا و  اـثالث : اندـم  ریـصق  نمز  یف  اوسـسأ  اـهیف ، نورکـسعی 
.دیدجلا یمالسالا 

 . هیما ینب  مایأ  یف  نیتقیقشلا  قارعلا  یتمصاع  صاخ  هجوب  هرصبلا  هفوکلا و  تناک  و 

سابعلا ینب  ءافلخ  یناث  سسأف  .هدیدجلا  مهتلودل  هدیدج  همصاع  ذاختا  لاحلا  یضتقا  نییسابعلا ، یلا  نییومالا  نم  رمالا  لقتنا  امل  و 
دهعلا یف  رخافم  نم  قشمد  هب  تفصتا  ام  یلع  تطغ  نأ  دادغب  تمتع  ام  .لایمأ و  هعضبب  نئادملا )  ) نوفـسیط قوف  هلجد  یلع  دادغب 

هلودـلا بلق  راـصف  قارعلا  میلقا  نأـش  ـالع  .لاـحلا و  هعیبـطب  اـضیأ  قارعلا  همـصاع  هیـسابعلا و  هفـالخلا  هدـعاق  تحبـصأ  يومـالا و 
.قرشلا یف  اهزکرم  هیمالسالا و 

تارفلا ییرجم  یف  میظع  ریغت  نم  أرط  امل  نآلا ، هدهعن  امع  انّیب  افالتخا  فلتخت  یطـسولا  نورقلا  یف  هیعیبطلا  قارعلا  لاوحأ  تناک  و 
بـصخل ندع  هنج  نیلوالا  ءافلخلا  نمز  یف  قارعلا  نم  تلعج  یتلا  هدـیدعلا  يرلا  رهنأ  یف  بارخ  نم  کلذ  نع  مجن  ام  و  هلجد ، و 

هلجد باسنی  .هضرأ 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


تارفلا هایم  وه و  دادغب  نم  لفسأ  میقتـسم ) طخب   ) الیم وحن 250  یلع  یقتلی  یقرـشلا و  بونجلا  یلا  ذـخأی  جرعتم  يرجم  یف  مویلا 
یف بصی  ضیف  یف  يأ  ضیرع  يرجم  یف  كاذـنیح  يرجی  ناـک  برعلا ، طـشب  فرعی  رهن  نوکتی  نیرهنلا  نارتـقا  نم  .هنرقلا و  یف 

.سراف جیلخ 

43 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ذنم ناک  هلجد  نأ  نظلا  یلع  بلغی  .هثیدـحلا و  هطراـخلا  یف  يری  اـم  اذـه  .طوطخلا و  لدـعأ  یف  لـیم  هئم  ءاـهز  هلوط  غلبی  ناـک  و 
ثیح یبونجلا ، ههاجتا  نع  فرحنا  لیم  هئمب  دادغب  لفـسأ  زواجت  اذا  هرـشع ) هسداسلا   ) هرـشاعل هئملا  فصتنم  یتح  مالـسالا  ردـص 

طـساو هنیدـم  تناک  .هنایب و  یتأیـس  ام  یلع  هیحلا ) طش  يأ   ) یحلا طشب  مویلا  فرعی  يرجم  یف  طساو  یلا  باسناف  یلاـحلا ، هارجم 
مث بعـشتت  هتیقب  تناک  و  يرلا ، راهنأ  یلع  هئام  مظعم  عزوی  هلجد  ناک  طساو  نم  لفـسأ  ـالیم  نیتس  وحن  یلع  .رهنلا و  یبناـج  یلع 

.یمظعلا هحیطبلا  یف  ینفت 

ابونج دتمت  و  لیم ، یتئم  هبارق  اهلوط  الیم و  نیسمخ  اهـضرع  غلبی  هعقر  یف  حّطبتت  یطـسولا ، نورقلا  لاوط  یمظعلا  هحیطبلا  تناک  و 
.هرصبلا حوانت  یتح 

تارفلا دومع  ناک  ذا  هفوکلا ، بونج  نع  لایمأ  هعضب  دعبی  یبرغلا ، اهلامـش  یف  عضوم  دنع  تارفلا  نم  ءاملا  اهیتأی  هحیطبلا  تناک  و 
یلع ناک  .اروس و  رهنب  فرعی  يرلل  امیظع  ارهن  الا  نآلا ) هدومع  وه  و   ) كاذـنیح هلحلا  طش  نکی  مل  .هفوکلا و  طش  مایالا  کلت  یف 

و رطقلا ، دنع  حئاطبلا  لخدی  هلجد  ناک  دق  .نفـسلا و  ریـسل  هقزأ  اهنیب  ام  لصوی  راوهأ  یمظعلا ، هحیطبلا  لفـسأ  نم  هیلامـشلا  هفاحلا 
تارفلا و هایم  هیف  عمتجت  هیلاحلا ) هنرقلا  برق   ) عضوم یلا  اهنم  جرخت  نفسلا  تناک 
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یقلت نأ  نود  یئاـملا  قیرطلا  اذـه  یف  ردـحنت  رهنلا  نفـس  تناـک  و  برعلا ،  طـش  ضیف  سأر  یلا  دـسألا  یبأ  رهن  یف  يرجتف  هلجد 
هضرف هرصبلا  .هرصبلا و  یتح  دادغب  نم  هبوعص 

44 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

طـش هب  فرعی  ناک  ام  یلع  ءاروعلا  هلجد  وه  ضیفلا  و  برغلا - یلا  ضیفلا  نم  لـمحی  ریـصق  رهن  یهتنم  دـنع  تناـک  دـق  .دادـغب و 
.كاذنیح بلاغلا  یف  برعلا 

و هرامعلا ،  توک  مویلا  اهل  لاقی  هیرق  دنع  نم  السنم  یحلا  طش  قرـش  یف  يرجی  هثیدحلا ، هطراخلا  یف  يری  ام  یلع  یلاحلا  هلجد  و 
نییناساسلا مایأ  ناک  يذـلا  هسفن  يرجملا  وه  هنرقلا  یلا  اذـه  یلاحلا  هلجد  يرجم  .یطـسولا و  نورقلا  اـیارذام  هدـلب  عضوم  یف  یه 

هأشن نأ  یلا  يرذالبلا  خرؤملا  بهذ  دق  .تحّطبت و  دق  برعلا  نوینادلبلا  اهفـصو  یتلا  یمظعلا  هحیطبلا  نکت  مل  نیح  ودـبی ، ام  یلع 
رمأ لفغا  همایأ  یفف  .دالیملل  هسماـخلا  هئملا  رخاوأ  یف  شرعلا  یلوت  دـق  و  یناـساسلا ، کـلملا  لوـالا  ذاـبق  ماـیأ  یف  تناـک  هحیطبلا 

.هریثک نینس  ماد  الافغا  هلجد  یف  دودسلا 

یف .یبرغلا و  هبونج  هبونج و  یف  اضفخنم  نیـضرالا  نم  ناک  ام  یلع  ءاـملا  بلغف  قوثب ، هلمج  نم  تقفدـتف  هأـجف  هاـیملا  تعفترا  و 
.اهتعارز اهترامع و  یلا  نیضرالا  کلت  تداع  یتح  میمرتلا  ضعب  دودسلا  تممر  هتفیلخ ، ذابق و  نبا  لداعلا  ناورشونأ  دهع 

629 م)  ) هرجهلل هنماثلا  وأ  هعباسلا  هنسلا  وحن  یف  هیناث  هلجد  تارفلا و  داز  دمحم ، یبنلا  رصاع  دق  و  زیوربأ ، يرـسک  دهع  یف  هنأ  الا 
.نیضرالا یلع  ءاملا  بلغ  و  یصحت ، عضاوم ال  یف  ماظع  قوثب  تقثبنا  .اهلبق و  اهلثم  ری  مل  همیظع  هدایز 

، زیوربأ يرسک  نا  يرذالبلا ، یف  ءاج  ام  یلع  و 
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امیف قوثبلا  ضعب  یلع  بلـص  هیافکلاب و  هلعفلا  لتق  عاطنالا و  یلع  لاومالا  رثن   » ناوالا و تاوف  دـعب  قوثبلا  کلت  دـسل  هسفنب  بکر 
هحیطب عاقب  نم  هترمغ  ام  تحبـصأ  یلوالا ، اهلاح  یلا  هایملا  دعت  مل  امل  و  هلیح .» یلع  ءاملل  ردـقی  ملف  موی ، یف  اراّسج  نیعبرأ  لاقی 

هنأ ذا  .همئاد 

45 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یقب هیناساسلا ، هکلمملا  لالحنال  و  نیرهنلا ، نیب  ام  دالب  حاستکاب  هیمالسالا  شویجلا  مایقل  و  هیلاتلا ، تاونسلا  تداس  یتلا  یـضوفلل 
سرفلا ءالبنلا  يأ   ) نیقاهدـلا زجعی  و  اهیلا ، تفتلی  الف  رجفنت  قوثبلا  تناـکف   » .لاـحلا هعیبطب  هلفغم  هیلا  تلآ  اـم  یلع  دودـسلا  لاـح 

«. تضرع هحیطبلا و  تعستاف  اهمظع  دس  نع  ضرالا ) کلت  نوکلمی  اوناک  نیذلا 

لوحت لوأ  نیبت  نییناساسلا ، دـهع  رخآ  نم  هبقحلا  هذـه  یلا  هتـسر  نبا  هراشا  يربکلا و  هحیطبلا  نّوکت  نع  رکذـلا  هراملا  رابخالا  و 
نیب ترم  یتح  ضرالا  تقرخ   » هلجد نأ  مث  یحلا . ) طش  يأ   ) یبرغلا هارجم  یلا  ایارذام ، ءارو  امیف  یقرـشلا ، هارجم  نم  هلجدل  ریبک 

میدقلا یقرشلا  يرجملل  همخاتملا  نیـضرالا  تراص  هتـسر - نبا  رکذ  ام  یلع  هلجد  تلوحت  املف  طساو .» نوکت  نأ  لبق  طساو  يدی 
.هباتک بتک  نیح  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  لاحلا  هذه  یلع  تناک  دق  و  زوافم ، يراحص و 

ترکس ثیح  راذملا  یسدبع و  یلا  الامش  دعاصلا  هنرقلا -) قوف   ) خسارف هتـس  هلوط  ناک  و  هلجد - نم  یقب  ام  هتـسر  نبا  فصو  مث 
همایأ یف  ناک  دق  و  رکسلا ، اذه  نا  هتسر  نبا  لاق  .ثیدحلا و  میدقلا و  یقرشلا  هلجد  يرجم  لفاسأ  وه  رهنلا  اذه  نأ  حضاو  هلجد و 

لامش یلا  يرجت  نفسلا  تناکف  .نییناساسلا  مایأ  یف  ادوجوم  نکی  مل  عضوملا ، اذه  قوف  امیف  هحالملا  لقرعی 
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قئاع الف  نئادملا ، یتأت  یتح  ایارذام ) یف   ) طساو لامـش  یف  هروک  یف  هیناث  همایأ ) هلجد  يأ   ) هلجدب هاقتلم  یتح  راذـملا  یـسدبع و 
: هلوق هتسر  نبا  یلاوی  مث  .نفسلا  ریس  نود  لوحی  رهنلا  یف 

رمتف نوفسیط )  ) نئادملا یتأت  یتح  هلجد ) ضیف  يأ   ) هرصبلا هلجد  لخدتف  دنهلا ، دالب  نم  يرجت  مالـسالا  لبق  رحبلا  نفـس  تناکف  »
مف قوف  جرخت  یتح 

46 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

«. دادغب هرخأتملا ) هنمزالا  یف  یلفسلا  هلجد  عضوم  يأ   ) هلجد یلا  ریصتف  حلصلا 

رـصعلا لاوط  ناـک  هنکل  .نییناـساسلا و  ماـیأ  یف  ماـع  هجوب  هعبتی  ناـک  يذـلا  یلـصالا  يرجملا  یف  باـسنی  یلاـحلا ، هلجد  لفـسأف 
و یلاحلا ؟ یقرشلا  هارجم  یلا  هیناث  رهنلا  لّوحت  یتم  لأسی : نأ  لئاسل  .طساوب و  راملا  یبرغلا  هارجم  یف  هحیطبلا  یلا  ردحنی  یسابعلا ،

انعجارم ناف  رمأ  نم  نکی  امهم  .یبرغلا و  يرجملا  یف  یمطلا  بّسرت  نم  اجیردـت  کـش  ـال  لـصح و  لوحتلا  نا  اذـه ، نع  باوجلا 
دیأ دق  .طساوب و  رمی  لاز  ام  ناک  لفسالا  هلجد  نأ  یلع  تعمجأ  هرشع ) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  ءدب  رومیت و  دهع  یتح  هیمالـسالا 
حلاص رهن  هنأ  اورکذ  یقرشلا و  عرفلاب  اوهون  نیذلا  نیلاحرلا  هعیلط  یف  و  1417 م .)  ) هنس 820 یف  بتک  نیح  رمالا ، اذه  وربا  ظفاح 

هتس یف  اهغلبف  هرصبلا  یلا  هنیفسب  هنس 1581 م  یف  علقأ  دادغب  راز  نأ  دعب  هناف  ( John Newberie) يربوین نوج  وه  نفسلا  ریسل 
نرقلا یف  و  هلجد .»)  ) دادـغب رهنب  تارفلا )  ) وّرف رهن  یقتلم  دـنع  موقت  هعلق   » اهنا لاقف  هنرقلاب ، سماخلا  مویلا  یف  رم  دـق  ناک  و  ماـیأ ،

هفاسم یلع  هنأ  رکذ  .م و  هنس 1652  طابش  یف  دادغب  رداغ  دقف  .هفلسک  هلجد  یف  هلحرب  یسنرفلا  هینرفات  ردحنا  هیلی  يذلا 
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حلاص ریغ  حبـصأ  دـق  همایأ  یف  طساوب ) راملا  وه  و   ) یبرغلا عرفلا  ناک  نیعرف ، یلا  هلجد  عرفتی  هنیدـملا ، هذـه  نم  لفـسأ  هلیلق  ریغ 
يذلا یلاحلا  یقرشلا  رهنلا  هتنیفس  یف  یسنرفلا  هلاحرلا  عبتاف  هلوق - دح  یلع  نیرهنلا - نیب  ام  هیحان  یف  يرجی  ناک  و  نفـسلا ، ریـسل 

هلجد و نا  لاقف : هنرقلاب  رم  ریسی  یشب ء  هرصبلا  هلوصو  لبق  .هرامعلا و  توک )  ) هترداغم دعب  همیدقلا » هیدلک   » هیحان یف  يرجی  ناک 
تارفلا ییرجم  یف  لدبت  نم  کلذ  الت  ام  یمظعلا و  هحیطبلا  ءوشن  دعی  كانه و  نایقتلی  تارفلا 

47 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیلع ناک  ام  انأش  کلذ  نع  لقی  .هفالخلا و ال  مایأ  یف  یلفـسلا  نیرهنلا  نیب  اـم  ضرـأل  هیعیبطلا  هلاـحلل  رظنلا  تفلی  اـم  مهأ  هلجد  و 
لامـش یف  ناک  امم  اعیمج ، قارعلا  نأ  دجن  لوقلا  زیجوب  .سرفلا و  نم  مهیلا  دالبلا  لاقتناب  حتفلا  دـعب  برعلا  هثرو  يذـلا  يرلا  ماظن 
.هلجد یف  بصتف  قرـشلا  وحن  هجتت  تارفلا و  نم  ذـخأت  راهنا ، ولت  راهنأ  اّنیب ، دـق  ام  یلع  هقـشت  تناک  نیرهنلا ، نیب  اعقاو  هحیطبلا و 

الیم نیسمخ  نم  وحن  یلع  هلجد  یف  یهتنی  تیرکت و  نم  لفسأ  أدبی  ناورهنلاب  فرعی  لیم  اتئم  هلوط  رهن  هلجد ، قرش  یف  ناک  امنیب 
یف میظعلا  یئاملا  ماظنلا  اذه  یف  لوقلا  طسبنس  .ناریا و  مخات  ام  يأ  هلجد ، نم  دعبالا  بناجلا  یف  ام  يوری  ناک  طساو و  لامش  نم 
انل ناب  نورـصاعملا ، نوفلؤملا  هبتک  ام  یلا  دانتـسالاب  هعوضوملا  هقفرملا  هطراخلا  یلا  هرظن  انیقلأ  نا  اننأ ، یلع  .باتکلا  نم  هعـضوم 

تناک امنیبف  .لالغتـسالا  لک  هایملا  رداصم  لالغتـسا  یف  قیقدـلا  مهماظن  ناـک  نییـسابعلا  ماـیأ  یف  بیجعلا  قارعلا  بصح  عجرم  نأ 
نیب هدتمملا  یضارالا 
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حوفس مامأ  هلجد و  راسی  یف  یتلا  یضارالا  تناک  قرـشلا ، هیحان  یلا  تارفلا  نم  هذخآلا  راهنالا  اهلک  اهیقـست  داکت  هلجد  تارفلا و 
و ایداصتقا ، اینف  اعیزوت  هیقرشلا  یضارالا  یلع  هضئافلا  هلجد  هایم  عزوت  تناک  دقف  .ناورهنلا  نم  ذخأت  راهنأ  اهیقـست  هیناریالا ، لابجلا 

.ناتسدرک لابج  نم  هردحنملا  هریثکلا  راهنالا  ناضیف  هایم  ّرجت 

48 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اراهظا هنیدملا  هذه  نع  رابخالا  مهأ  صخلن  نأ  وه  نآلا  هاخوتن  ام  هیاغ  دادغب و  ططخ  فصوب  هقباسلا ، یفیلآت  دحأ  یف  تینع  دق  و 
.هزکرم دادغب  تناک  يذلا  لوالا ) لصفلا  یف  هب  انهون  دق  و   ) قرطلا ماظنل  احاضیا  قارعلا و  ندم  نیب  هیسابعلا  همصاعلا  هلزنمل 

 . یسیع رهن  هلجد ، یلا  تارفلا  نم  لمحت  تناک  یتلا  هریبکلا  راهنالا  لوأف 

هنیدملل ناک  .دادغب و  هنیدم  هاون  یه  هرودملا و  هنیدملا  هلجد  یف  یسیع  رهن  بصم  قوف  روصنملا  ینتبا  ( 762  ) هنس 145 وحن  یف  و 
عم تأشن  مث  .قیرط  باب  لک  نم  جرخی  .یبرع و  لیم  بابلا  بابلا و  نیب  ضعب ، نع  اهـضعب  داعبالا  هیواـستم  باوبأ  هعبرأ  هرودـملا 

هنیدـم اهنم  ماق  هنیدـملا و  قاطن  یف  تجمدـنا  یتح  اهیلع  لیوط  تقو  ضمی  مل  .هعبرالا و  قرطلا  هذـه  یلع  هعـساو  ضاـبرأ  ماـیالا 
.يربکلا دادغب 

: هعبرالا هرودملا  هنیدملا  باوبأ  تناک  و 

.هفلتخملا یسیع  رهن  عورف  بصت  ثیح  هلجد  هفض  یلع  هدتمملا  ضابرالا  یلا  یضفی  وه  و  یقرشلا ، بونجلا  یف  هرصبلا  باب  ( 1)

.هکم یلا  جحلا  قیرط  وه  بونجلا و  یلا  قیرط  هنم  جرخی  و  دادغب ، نم  یبرغلا  بونجلا  یف  هفوکلا  باب  ( 2)

هلجد هفـض  یلع  هعقاولا  ندـملا  یلا  انیمی  تارفلا و  یلع  رابنالا  یلا  اراـسی  قیرطلا  عرفتی  ثیح  یبرغلا ، لامـشلا  یف  ماـشلا  باـب  ( 3)
.دادغب لامش  هیبرغلا 

باب ( 4)
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رکـسعب تفرع  یتلا  یه  و  هیقرـشلا ، دادغب  یلا  یـضفی  ناک  رـسجلا  اذه  .رهنلا و  روبع  دارأ  نمل  ریبکلا  رـسجلا  یلا  يدؤملا  ناسارخ 
.هیقرشلا دادغب  یف  عماجلا  دجسملا  اضیأ  أشنأ  و  هرصق ، انهاه  يدهملا  ینب  دق  .هتفیلخ و  روصنملا و  نبا  وه  يدهملا  و  الوأ ، يدهملا 

49 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهقوف هیـساّمشلا  هلحم  .هفاصرلاب و  تفرع  دـق  و  رـسجلا ، سأر  نم  برقلاب  یتلا  هلحملا  تالحم : ثالث  یقرـشلا  بناـجلا  یف  ناـک  و 
رهنلا هفـض  نم  أدبی  يرئاد  فصن  روس  هیقرـشلا  دادـغب  نم  ثالثلا  تالحملا  هذـهب  فیطی  ناک  .اهتحت و  مّرخملا  هلحم  .رهنلا و  یلع 

ناسارخ قیرط  لوأ  هیقرـشلا ، دادـغب  نم  ّقیـضلا  یطـسولا  مسقلا  قرتخی  ناک  .مرخملا و  تحت  اـضیأ  رهنلاـب  یهتنی  هیـسامشلا و  قوف 
ام یلع  هنم - .هیقرشلا و  دادغب  یف  یناثلا )  ) ناسارخ باب  یلا  ریبکلا  رـسجلا  ربعی  و  هرودملا ، هنیدملا  یف  ناسارخ  باب  نم  أدبی  يذلا 

.مالسالا راید  یصاقأ  غلبی  یتح  اقرش  هریس  عباتی  قباسلا - لصفلا  یف  اّنیب 

ضبرلا ناـک  .اـبونج و  هجتیف  اـّنیب - اـم  یلع  جـحلا - قیرط  يأ  هفوکلا ، قیرط  هرودـملا ، هنیدـملا  یف  هفوکلا  باـب  نم  جرخی  ناـک  و 
باب ضبر  هرودملا  هنیدملا  یبرغ  یف  .خرکلاب و  فرعی  هرودملا  هنیدـملا  راوسأ  نم  خـسرف  وحن  یلا  بابلا  اذـه  نم  دـتمملا  میظعلا 

.ماشلا باب  هفوکلا و  باب  نم  هیلا  لوصولا  ناک  و  لّوحملا ،

هلحم ماشلا  باب  لامـش  یف  ناک  .لّوحملا و  هدـلبب  ارام  رابنالا  یلا  بهاذـلا  ریبکلا  یبرغلا  قیرطلاـب  لـصتت  یتلا  قرطلا  عمتجم  هیف  و 
فنتکی هیبرحلا ، هلحم  ءارو  امیف  هیبرغلا  دادـغب  یف  هیلامـشلا  رباقملا  تناـک  و  هرودـملا .) هنیدـملا  بونج  یف  خرکلا  رظاـنت   ) هیبرحلا

تیمس نیمظاکلاب و  ذئدعب  رباقملا  هذه  تفرع  .اهنم و  نیبناج  هلجد 
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 . هعیشلا همئأ  نم  نیماما  یحیرض  یلا  هبسن  کلذب 

رهن لامـش  یف  لب  رطق  جوسط  یبرغلا  بناجلا  یفف  هلجد  نم  بناج  یف  اهنم  نیجوسط  لک  جیـساسط : هعبرا  طسوتت  دادغب ، هنیدـم  و 
یف يذاولک  جوسط  و  ناسارخ ، قیرط  لامـش  یف  وه  قوب و  رهن  جوسط  یقرـشلا  بناجلا  یف  .هبونج و  یف  ایروداب  جوسط  و  یـسیع ،

یلع هلجد  هفض  یلع  همئاق  يذاولک  هدلب  تناک  .بونجلا و 

50 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هلودـلا قرط  هنم  عرفتت  يذـلا  زکرملا  یه  و  دادـغب ، نـم  جرخی  و  بوـنجلا .  یلا  هیقرـشلا  دادـغب  باوـبا  یـصقا  تـحت  ریـسی  یش ء 
هنیدملا یف  هفوکلا  باب  دنع  نالـصفنی  اناک  و  برغلا ، یلا  رخآلا  بونجلا و  یلا  امهدـحا  بهذـی  انرکذ - ام  یلع  ناقیرط - اهعیمج ،

یبونجلا و قیرطلاف  .ریبکلا  رسجلا  یهتنم  نم  نآدبی  هیقرشلا و  دادغب  ناقرتخی  قرشلا  یلا  لامـشلا و  یلا  نابهذی  ناقیرط  .هرودملا و 
راهنالا یناـث  رـصرص  رهن  یلع  یه  رـصرص و  هدـلب  یلا  لـصی  خرکلا ، ضبر  رداـغی  نا  دـعب  ناـک  هکم ) و   ) هفوکلا یلا  بهاذـلا  وه 

باـب نم  راـبنالا ، قیرط  يأ  یبرغلا ، قیرطلا  أدـبی  .هبونج و  یف  یـسیع  رهن  هازاوـمب  يرجی  و  هلجد ، یلا  تارفلا  نم  هذـخآلا  هریبـکلا 
كرتی ناسارخ ، قیرط  يأ  یقرشلا ، قیرطلا  .یسیع و  رهن  یلع  لّوحملا  هدلب  یلا  لصی  خسرف  وحن  دعب  و  اثارب ، ضبر  قرتخیف  هفوکلا 

رهنلا ربعم  اهدـنع  ناورهنلا و  رـسج  اهغلبی : هنیدـم  لوا  .مرخملا و  هلحم  لامـش  ناسارخ  باب  دـنع  نآلا ، انیب  ام  یلع  هیقرـشلا ، دادـغب 
نا متعی  اـم  و  هیقرـشلا ، دادـغب  یف  نادربلا  باـبف  هیـسامشلا  هلحم  قرتخی  ناـک  و  یلامـشلا ، قیرطلا  قرطلا : رخآ  .ناورهنلا و  میظعلا :

.هیقرشلا هلجد  هفض  یلع  یه  نادربلا و  هدلب  یلا  لصی 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


(. هریزجلا میلقا   ) یلامشلا نیرهنلا  نیب  ام  ندم  ءارماس و  غلبیف  رهنلا  راسی  هریس  عباتی  مث 

ههج نم  هنیدملا  عاستال  اریبک ، اریغت  اهضابرا  دادغب و  ططخ  تریغت  هیسابعلا ، هفالخلا  اهیف  تشاع  یتلا  هسمخلا  نورقلا  نوضغ  یف  و 
هفالخ یف  هیلع  تناک  ام  یلع  هنیدـملا  هروص  الا  وه  نا  هقباسلا  تارقفلا  یف  هاـنروص  اـم  .يرخا و  ههج  نم  اـهماسقا  ضعب  بارخ  و 

(، 836  ) هنـس 221 یف  .هرودملا و  هنیدملا  یف  بارخلا  تعقوا  دق  هتافو ، دعب  تبـشن  یتلا  هیلخادـلا  بورحلا  تناک  .دیـشرلا و  نوره 
هنـس ءارماس  ترجه  امل  .ریغ و  میلقا ال  هنیدم  تسما  و  ءافلخلا ، نم  هعبـس  دهع  یف  دادـغب  نأش  لؤضف  ءارماس  یلا  هفالخلا  ماقم  لقن 

همصاعلا یلا  هفیلخلا  داع  و  ( 892  ) 279

51 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یلع ابارخ  تدادزا  یتلا  هرودملا  هنیدـملا  دـجم  تفلخ  دـق  روصقلا ، نم  ریثکلا  اهیف  دجتـسا  دـق  و  هیقرـشلا ، دادـغب  تناک  همیدـقلا ،
.هنع اولوحتی  نا  نود  یلوغملا  حتفلا  یتح  هیلاتلا  هعبرالا  نورقلا  لالخ  یقرشلا  بناجلا  یف  ءافلخلا  ماقأ  .بارخ و 

.مّرخملا بونج  یف  هذه  مهروصق  یسابعلا  رصعلا  رخاوا  یف  ءافلخلا  ینتبا  دق  و 

هذـه تناک  .دیـشرلا و  نوره  مایا  یف  هیلع  تناک  ام  یلع  هیقرـشلا  دادـغب  راوسا  لخاد  یف  یتلا  ثـالثلا  تـالحملا  یلفـس  مّرخملا  و 
ضابرا هثدـحملا  روصقلا  لوح  أشن  نا  متع  اـم  هنا  ـالا  بارخلا ، اـهیلع  یلوتـسا  دـق  هیلع ، ملکتن  يذـلا  نمزلا  یف  ثـالثلا  تـالحملا 
دیدجلا هیقرـشلا  دادغب  روس  ناک  دق  .يرئاد و  فصن  میظع  روسب  اضیا  یه  تطیحا  یتح  لیوط  تقو  اهیلع  یـضمی  داک  ام  هدیدج ،

بقاصی هنا  يأ   ) اهتحت رهنلا  هفض  یف  هؤاهتنا  و  روصقلا ، قوف  رهنلا  هفض  نم  هؤدب  و  هقیتعلا ، مرخملا  هلحم  نم  امسق  مضی 
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یلع وقی  مل  ( 1258  ) هنـس 656 یف  هنا  الا  .هرم  ریغ  ّمر  مث  ( 1095  ) هنـس 488 یف  روسلا  ینب  دق  رهظتـسملا  ناک  و  يذاولک .) جوسط 
هنیدم نم  یقبت  ام  نضتحی  مویلا  یتح  امئاق  ثعشتملا  روسلا  اذه  لازام  .هیسابعلا و  هفالخلا  طوقـسب  رمالا  یهتناف  لوغملا  موجه  دص 

 . یکرتلا اهیلا  ماقم و  سمالاب و  تناک  املثم  مویلا  قارعلا  همصاع  هثیدحلا  دادغب  یمحی  و  ءافلخلا ،

نئادملا .هلجد و  یبناج  یلع  نئادملا ، دادغب : نم  لفسا  خسارف  هعبس  یلع  و 

52 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هثالثب دالیملا  لبق  نولوالا  نویقولسلا  اهسسا  یتلا  هیقولس  نوفسیطق و  نیمأوتلا : نیتمصاعلا  لالطا  یلع  برعلا  هقلطا  يذلا  مسالا  وه 
اولاقف اهمـسا  برعلا  رـصتخا  دـق  و  نوفـسیطق ،»  » اما .روطقن  سقولـس  مساب  تیمـس  دـق  یبرغلا ، بناجلا  یف  یه  و  هیقولـس ، .نورق و 

ناک ام  ملعن  انسل  ذا  میدقلا ، یسرافلا  هنیدملا  مسال  افیحصت  نوکی  دقف  ایقیرغا ، ادب  نا  وه و  .هقاقتـشا و  لصا  فرعی  الف  نوفـسیط ،
رهن هیقولـس  ماشلا و  هیکاطنا  یلع  لداـعلا  ناورـشونا  یلوتـسا  دـالیملل ، هنـس 540  یف  هذـه و  مهتلود  همـصاع  نویناساسلا  هب  یمـسی 
هلجد بناج  یف  دـیدج  ضبر  یف  اهیف  مهلزناف  سرفلا ، كولم  هداع  یلع  نوفـسیط  هتمـصاع  یلا  هذـه  هیقولـس  لها  یلجا  و  بلکلا ،

فرعی ب لاز  ام  ناک  .نرقب و  کلذ  دعب  قارعلا  برعلا  حتف  نیح  ایقاب  ضبرلا  اذه  ناک  .قارعلا و  هیقولس  عضوم  ءازاب  يأ  یقرـشلا ،
.هیکاطنا رارغ  یلع  تینب  اهنا  مهضعب  رکذ  دق  و  هینانویلا »  » هیمورلا هنیدملا  يأ  هیمور » »

نا رهاظلا  .اهتءارق و  یف  فالتخا  یلع  هفورعم  ءامسا  تاذ  ندم  عبس  نم  فلأتت  نوملسملا  نوفنـصملا  رکذ  ام  یلع  نئادملا  تناک  و 
امنیح هرماع  همئاق  تناک  طقف  ندملا  هذه  نم  اسمخ 
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هیمور و اهراوجب  .ربنابـسا و  اهبونج  نم  لیم  یلع  .نوفـسیط و  يأ  هقیتعلا  هنیدـملا  یه : و  هعـساتلا ،)  ) هثلاثلا هئملا  یف  یبوقعیلا  بتک 
کلملا هدـلب  يأ  «- ) ریـشدرا هب -  » فیحـصت یه  ریـسرهب و  تناک  هلجد  نم  رخآلا  بناجلا  یف  .یقرـشلا و  بناجلا  یف  ندـملا  هذـه 

.ذابأ سالب  اهنومسی  توقای  رکذ  ام  یلع  سرفلا  ناک  و  طاباس ، اهلفسا : نم  خسرف  یلع  و  هبیطلا -) ریشدرا 

نم یقرشلا  بناجلا  یف  همئاق  هایاقب  تلاز  ام  يذلا  مخفلا  یناساسلا  رصقلا  و 

53 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

فرعی رخآ  مخف  ءانب  كانه  .ربنابـسا و  یف  موقی  یبوقعیلا  یف  ءاج  ام  یلع  ناویالا ، اذـه  ناک  .يرـسک و  ناویا  برعلا : هامـس  هلجد ،
هئملا ءادتبا  ذنم  هراثآ  تفع  سردـنا و  دـق  ریخالا  اذـه  نا  الا  .اهلامـش  نم  لیم  یلع  هقیتعلا  هنیدـملا  یف  يری  ناک  ضیبالا ، رـصقلاب 

دوقعملا ءانبلا  یلع  قیرفت  نود  يرـسک » ناویا   » و ضیبالا » رـصقلا   » مسا اوقلطا  نیرخأتملا ، نیفنـصملا  عیمج  ناـف  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا
یف هرخآ  نع  قحمی  ءانبلا  اذه  داک  دق  .نییناساسلا و  كولملا  هینبأ  نم  عضوملا  اذه  یف  مویلا  یتح  مئاقلا  دـیحولا  رثالا  وه  ریبکلا و 
ءانب یف  هرجآ  لامعتـسا  یناساسلا و  رـصقلا  ضقنب  رما  هفیلخلا  اذه  ناف  .دادـغب  ینبی  روصنملا  ناک  نیح  هنماثلا )  ) هیناثلا هئملا  طساوا 

کلذ و یلع  هفیلخلا  رـصا  دقف  هضقن ، نع  لودعلاب  هعانقا  يودج ، نود  یکمربلا ، دلاخ  یـسرافلا ، هریزو  لواح  و  هدیدجلا ، هتنیدم 
ام یلع  يرسک ، ناویا  كرتف  .ءانبلل  دیدجلا  رجآلا  عنص  نم  رثکا  فلکی  کلذ  نا  نیبت  ضقنلاب و  ئدب  نیح  هیأر  ققحت  ریزولا  نکل 

دادغب یف  دیدجلا  جاتلا » رصق   » راوسا ءانبل  هرجآ  نم  ریثک  یش ء  لقن  نمزب  کلذ  دعب  .هناکم و  یف  امئاق  توقای ، هب  هامس 
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(. 903  ) هنس 290 یف  هئانب  نم  یفتکملا  یلع  هفیلخلا  غرف  دق  .هیقرشلا و 

حتفلا نمز  یف  ینب  رماع  عماج  دجسم  تاذ  هلهآ  هریغص  هدلب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  مویلا ، بارخلا  اهمع  دق  و  نئادملا ، و 
دق .هرماع و  رجآلا ، نم  نئادملا  قاوسا  تناک  .دمحم و  یبنلا  هباحص  رهـشا  نم  یـسرافلا  ناملـس  حیرـض  هنم  برقلاب  .یمالـسالا و 

یناثلا بناجلا  یف  یه  و  طاباس ، یف  اضیا  نومأملا  ماقا  امک  .اهل  هرواـجملا  هیمور  یف  نمزلا  نم  اـنیح  هسلجم  روصنملا  هفیلخلا  دـقع 
.رهنلا نم 

نا یبوقعیلا  رکذ  دقف  .هیلع  مالکلا  یف  اوضافا  برعلا و  نوینادلبلا  هب  ثدحت  اعوضوم  هتعور  قیتعلا و  هرساکالا  رصق  هماخف  تناک  و 
و ربش .  نم  لقا  ضرع  یف  عارذ  وحن  هرجآ  لک  لوطف  هرجآ : مظع  یلا  توقای  راـشا  .اـعارذ و  نوناـمث  ضرـالا  نع  قاـطلا  همق  ولع 

، اهرصق نئادملا و  نع  ایفارخ  اثیدح  درس  دق  و  یفوتسملا ، يور 

54 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هلهآ و یبرغلا  بناجلا  یف  اهئازاب  یتلا  يرقلا  تیقب  نا  ابابی و  اـبارخ  هیمور  نئادـملا و  تراـص  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  نا 
: اهبونج یلا  .ناقمورلا و  اهراز : نیح  توقای  اهامس  اهرکذ ، رم  دق  و  ریسرهب ، هلوق  یلع  يرقلا  کلت  رمعا  نم  ناک 

.اهرکذ رم  دق  و  رصرص ، اهبرغ  یف  و  جاحلا ، قیرط  یف  هلحرم  یلع  یه  و  ناریرز ،

هلجد نم  اقرش  دتمملا  نئادملا  لوح  يذلا  جوسطلا  .نئادملا و  قوف  ریسی  یش ء  یلع  هلجد  یف  بصی  وه  رـصرص و  رهن  یلع  یه  و 
 . هتالغ هرف  یفوتسملا و  يرطا  و  هیف ، هدیدع  يرق  ءامسا  توقای  درس  دق  و  لفسالا .) یلعالا و   ) ناذارلاب فرعی  ناک  ناورهنلا ، یلا 

و رهنلا »  » هلقع يأ   ) لوقاعلا رید  و 
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لکش یلع  لدی  همسا  .نئادملا و  لفسا  خسارف  هرشع  یلع  یقرـشلا  بناجلا  یف  وه  و  هیلا ، ریـشت  هثیدحلا  هطراخلا  تلاز  ام  هتجوع ،)
ناک .طسوالا و  ناورهنلا  جوسط  ندـم  ّلجا  نم  تناک  هریبک  هنیدـم  هلوح  يراصنلل  ارید  ناک  دـق  .عضوملا و  اذـه  یف  هلجد  يرجم 
اذـه یف  هلجد  یلع  رـصآملا  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  هیاهن  یف  هتـسر  نبا  رکذ  .قوسلا و  نع  اریثک  دـعبی  عماج ال  دجـسم  هنیدـملا  یف 

«. ناطلسلا لبق  نم  رصأملا  هرایسلا و  باحصا  اهب  و   » عضوملا

سولق ذخؤت  مث  نیطـش  یلع  نفـسلا  دشت  و  رخآلا ، بناجلا  نم  ناتنیفـس  هلجد و  یبناج  دـحا  نم  ناتنیفـس  دـشت  نا  رـصأملا  و  : » لاق
نا هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  رکذ  و  لیللاب .» نفـسلا  زوجت  ـالئل  نفـسلا  یلا  اهـسوؤر  دـشت  هلجد و  ضرع  یلع  لاـبح ) )

هئملا یف  توقای  رکذـف  .هارجم  لّوح  هلجد  نا  مث  هلهآ .» هرماع  هریبک  لوقاعلا ، رید  نم  ّلجا  هنیدـم  طـساو  وحن  نم  هلجد  یلع  سیل  »
( هرشع هثلاثلا   ) هعباسلا

55 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دعب یفوتـسملا  نا  یلع  .هیربلا  طسو  یف  هدرفمب  وه  و  لیم ، رادقم  هلجد  نیب  هنیبف و  نآلا  اماف  هلجد ، ئطاش  یلع  ناک  لوقاعلا  رید  نا 
.لیخنلا نیتاسب  اهطسوتل  بطر  ءاوه  تاذ  هریبک  هنیدم  لوقاعلا  رید  دعی  ناک  نرقب  توقای 

.اهریغ نع  اهل  اقیرفت  اموق  ینب  بیسب  تیمس  و  هریغصلا ، بیسلا  هدلب  لوقاعلا ، رید  قوف  خسارف  هثالث  یلع  اضیا  هیقرشلا  هفضلا  یف  و 
هفیلخلا شویج  تبلغت  نیح  ( 876  ) هنـس 262 اهیف  ترج  یتلا  هعقولاب  خیراتلا  یف  اهرما  رهتـشا  و  نوتیزلا ، نیتاسب  اهیف  رثکت  تناک  و 

و حیلسلاب ، بقلملا  يرام  رم  رید  لوقاعلا ، رید  نم  لفسا  لیلق  دعب  یلع  .رافصلا و  بوقعی  یلع  دمتعملا 
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یتشباشلا هفصو  .دادغب  نم  اخسرف  رشع  هتـس  یلع  لیم ، هلجد  نیب  هنیب و  یقرـشلا ، بناجلا  یف  وه  و  هنق ،)  ) وأ ینّق  ریدب  اضیأ  فرعی 
، ءانبلا مکحم  لاع  میظع  روس  هیلع  عینملا و  نصحلاب  هیبش  میظع  رید   » هناب توقای ،) لـقن  هنع  و  (، ) هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  خرؤملا 

هیالق لک  لوح  و  نواـب .)  100 - 500  ) رانید یتئام  یلا  رانید  فلا  نم  مهنیب  یلالقلا  هذـه  نوعیاـبتی  مه  و  هناـبهرل ، هیـالق  هئم  هیف  و 
«. راج رهن  هطسو  یف  و  انواب )  25 - 100  ) ارانید نیسمخ  یلا  رانید  یتئام  نم  اهنم  ناتسبلا  هلغ  عابت  و  ناتسب ،

: یبرغلا بناجلا  یف  اهئازاب  و  ابارخ ، همایا  یف  تناـک  اـهنا  توقاـی  لاـق  هدـیلب  یه  .هیفاـصلا و  هلجد : رهن  یلع  ینق  رید  نم  برقلاـب  و 
هثلاثلا هئملا  ءدـب  یف  .لوقاعلا و  رید  یقرـش  بونج  نیخـسرف  یلع  یه  هثیدـحلا و  هطراـخلا  یف  يرت  تلاز  اـم  و  اـینیمه ) وأ   ) هیناـمه
هلمرا هدیبز  هما  نیمالا و  ینبا  نمزلا : نم  انیح  نومأملا  اهیف  رجح  نیمالا  هفیلخلا  هافو  دعبف  نأشلا ، هلیلق  هدلب  هینامه  تناک  هعـساتلا ) )

 . دیشرلا نوره 

هریبک هیرق  اهنا  هلوقب : هینامه  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  فصو  و 

56 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هنسح عرازم  اهلوح 

هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  اهفـصو  و  هیقاـب .  تـلاز  اـم  يارجرج و  وأ  اـیارجرج  لوقاـعلا ، رید  یقرـش  بوـنج  خـسارف  هـعبرا  یلع  و 
هقبـس دق  و  یبوقعیلا ، رکذ  و  هنیدـملا .» نم  هعطق  لوح  رودـی  ءام  مهل  و  رماع ، لحاسلا  برقب  عماجلا  همیظع ، هدـلب   » اهناب هرـشاعلا ) )

، توقای یف  ءاج  ام  یلع  هرشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  تناک  و  لفـسالا .» ناورهنلا  هنیدم  یه  و  سرفلا ، فارـشا  راید   » اهنا نرقب ،
برخ ام  عم  تبرخ   » دق
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موقت نامعن ، لتب  مویلا  هفورعملا  بئارخلا  ثیح  ایارجرج ، نم  لفـسا  خـسارف  هعبرا  یلع  یبرغلا ، هلجد  بناج  یف  و  تاناورهنلا .» نم 
یف عماجلا  اهدجسم  یلعالا و  بازلا  هنیدم  یه  و  قیرطلا » فصن  یف  دادغب  طساو و  نیب  هدیلب   » اهنا توقای  رکذ  دق  و  هینامعنلا ، هدلب 
نبا رکذ  ام  یلع  هینامعنلا ، ترهتـشا  .نیناجملا و  جـلاعی  هیف  و  لقزه ، رید  هیناـمعنلا  هنیدـم  یف  نا  کـلذ  یلع  یبوقعیلا  داز  قوسلا و 

نیتاسب اهلوح  هرهاز  هدـلب  اهنا  هینامعنلا  یفوتـسملا  رکذ  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  و  ریرحلا .» سفانطلا  ذـختت  اهب   » نال هتـسر ،
 . لیخنلا

.ایارجرج نم  لفسا  خسارف  هعست  یلع  یقرشلا  بناجلا  یف  هدیلب  لّبج  تناک  و 

لاق .قوسلا و  یف  عماج  دجـسم  اهب  هریبک و  هنیدـم  یه  و  ناطلـسلل » خـیبط  راد   » اـهب نا  هعـساتلا )  ) هثلاـثلا هئملا  یف  هتـسر  نبا  رکذ  و 
رید یلت  لبج  نا  یسدقملا 

57 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هریبک هیرق  توقای  مایا  یف  تراص  اهنا  الا  .ربکلا  یف  لوقاعلا 

ردحنملا یلاحلا  هلجد  وه  یقرـشلا و  هلجد  يرجم  نم  یحلا  طش  جرخم  دـنع  هرامعلا  توک  مویلا  موقت  ثیح  ایارذام  هدـلب  تناک  و 
فارـشا هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  اهنکـسی  ناـک  .هیقرـشلا و  هتفـض  یف  اـیارذام  تناـک  .هنرقلا و  یلا  یقرـشلا  بونجلا  هاـجتاب  مویلا 
بناجلا یف  وه  يذلا  سباس  رهن  ءازاب  هدلب  یه  و  كرابملا ، الفـس : ایارذام  یلی  .هلجد و  یف  ناورهنلا  بصم  ناک  اهدـنع  و  سرفلا ،

جوسط هبصق  هدلبلا  هذه  تناک  .کلذ و  یلع  مالکلا  یتأیـس  .مسالا و  يذلا  رهنلا  مف  دنع  تناک  سباس  رهن  هدلب  هلجد و  نم  یبرغلا 
هسمخ یلع  هلباقملا ، هفضلا  یف  لبج و  نم  خسارف  هسمخ  یلع  تناک  اهنا  لیق  و  لفسالا ، بازلا 
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یلع حلصلا ، مف  .طساو و  قوف  خسارف  هعبس  یلع  تناک  .هجرخم و  يأ  همف  دنع  حلصلا  مف  هدلب  حلـصلا و  رهن  هلجد : رادحناب  خسارف 
رـصقلاب یمالـسالا  خیراتلا  یف  اهرمأ  رهتـشا  دـق  و  قاوسأ .» عماج و  دجـسم  اهب  .هلجد و  یقرـش  یلع  هنیدـم  ، » هتـسر نبا  یف  ءاج  ام 

اـیاطعلا و یلع  سرعلا  کـلذ  یف  قفنأـف  .هتنبا  ناروبب  نومأـملا  ینب  هیف  .نومأـملا و  ریزو  لهـس  نب  نسحلا  اـهیف  هأـشنأ  يذـلا  مخفلا 
.حلصلا مف  تبرخ  مث  هباتک .  یف  يدوعسملا  هلصف  ام  یلع  قیدصتلا ، دودح  قوفت  ماسج  لاومأ  تابهلا 

58 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مف هدلب  نم  الیلق و  الا  ابارخ  رهنلا  دادتما  یلع  يرق  نم  اهرواج  ام  هدـلبلا و  دـجو  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  اهراز  املف 
.یبونجلا قفألا  یف  يری  طساو  یف  عماجلا  دجسملا  ناک  حلصلا 

59 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( عبات  ) قارعلا ثلاثلا  لصفلا 

- لیجد جوسط  نادربلا - دادغب - قوف  هلجد  نادابع - هلبألا و  اهراهنا - هرـصبلا و  ءاروعلا - هلجد  هنرقلا - راذـملا و  حـئاطبلا - طساو -
.هیسداقلا یبرح و  اربکع و 

مظعا تناک  دق  .اهنم و  هدحاو  لک  نم  اخسرف  نیـسمخ  یلع  یهف  .زاوهالا  هرـصبلا و  هفوکلا و  نیب  اهطـسوتل  اطـساو ، طساو  تیمس 
.دادغب ءانب  لبق  ثالثلا  يربکلا  قارعلا  ندم  يدحا  انرکذ  ام  یلع  تناک  لب  رکسک ، جوسط  ندم 

طساو تناک  و  (. 703  ) هنـس 84 ه وحن  یف  طساو  هنیدم  يومالا ، کلملا  دبع  هفیلخلا  مایأ  یف  روهـشملا  قارعلا  یلاو  جاجحلا ، ینتبا 
هنیدم ناک  طساو  نم  یقرشلا  بناجلا  نا  یبوقعیلا  رکذ  .عماج و  بناج  لک  یف  ناعماج ، اهل  .نفـس  رـسج  امهنیب  هلجد ، یبناج  یلع 

(، هعساتلا  ) هثلاثلا هئملا  یتح  بناجلا ، اذه  ناکس  یلع  هبلغلا  .جاجحلا و  نمز  لبق 
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نم يرت  تناک  دقف  همیظعلا  هتبقب  روهشملا  وه  و  ءارضخلا ، هبقلا  هل  لاقی  رضخالا و  رصقلا  هیبرغلا  هنیدملا  یف  جاجحلا  ینب  .مجعلل و 
تتنـسأ اذا  مالـسلا  هنیدـم  ماوق  اهب  و   » بصخلا هریف  طساو و  ضرا  تناک  .اهلامـش  یف  خـسارف  هعبـس  یلع  یه  و  حلـصلا ، مف  اهالعا 

فلأ ماعلا  یف  اهجارخ  ناک  و  تهیع » وأ  اهیحاون 

60 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

عماـج نا  یـسدقملا ، يورو  969 م . )  ) ه هنـس 358  طساو  یف  ناـک  دـق  .لـقوح و  نبا  رکذ  اـم  یلع  راـنید ) فلا   40  ) مهرد فـلأ 
نفسلا امهیف  لخدت  ناعضوم  رـسجلا  یفرط  یف  لعج  دق  و  هرماع ، هنـسح  اهقاوسأ  تناک  کلذک و  جاجحلا  هانب  دق  یقرـشلا  بناجلا 

.اهقس غیرفتل و 

و ینیوزقلاف ، .اهنم  بارخلا  هباتنا  ام  لوا  ناک  یقرشلا  اهبناج  نا  رهظی  .قارعلا و  ندم  رهـشا  نم  هفالخلا  روصع  لاوط  طساو  تیقب  و 
داشاو .یبرغلا  هلجد  بناج  یف  اهدرفمب  هنیدملا  نا  رکذ  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  طساو  یف  ایـضاق  ناک 
اهلزنی هولخ  هئمثالث  وحن  اهیف  هلفاح  همیظع  هسردـم  اهیف  نا  لاق  و  همخفلا ، اهینابمب  هیلاـتلا ، هئملا  لـئاوا  یف  اـهیف  ناـک  و  هطوطب ، نبا 

.ملعتلل نومداقلا 

هئملا هیاهن  یف  .اریثک و  اهءاوه  بطرت  یتلا  هفیثکلا  لیخنلا  نیتاـسب  نم  اـهلوح  اـمب  هطوطب ، نبا  رـصاع  نمم  وه  و  یفوتـسملا ، هون  و 
نکل .هیوق و  هیماح  اهیف  ماقأ  يذلا  رومیت  بورح  یف  نأش  اذ  اعضوم  اهنوکب  هرم  ریغ  طساو  رکذ  درو  هرـشع ) هعبارلا   ) هرجهلل هنماثلا 

یلا ردحنملا  یقرشلا  هارجم  یلا  لّوحت  و  قباسلا - لصفلا  علطم  یف  انیب  ام  یلع  طساو - نع  هلجد  يرجم  دعتبا  نرق ، وحنب  کلذ  دعب 
املف .هنیدملا  رئاس  یلع  بارخلا  یلوتساف  .هنرقلا 
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اروهـشم ناک  دـق  رهنلا  نا  هیربلا و  طسو  یف  اهدرفمب  اهنا  لاق  هرـشع ،) هعباـسلا   ) هرـشع هیداـحلا  هئملا  علطم  یف  هفیلخ  جاـحلا  بتک 
 . مالقالا هنم  ذختت  يذلا  هبصقب 

61 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . اهئامساب اهرکذ  نفسلا ، لمحت  ماظع  رهنأ  هسمخ  یلا  مسقنا  اهنع ، لصفنا  اذا  طساو ، نم  لفـسأ  هلجد  ناک  توقای ، رکذ  ام  یلع  و 
.حئاطبلا یف  بصت  مث 

یه و  رطقلا ، قوف  طساو و  نم  لفسأ  هلجد  یلع  ندم  هلمج  نویبارس ، نبا  رکذ  دقف  .نولوالا  نوفنصملا  هرکذ  ام  قفاوی  لوقلا  اذه  و 
اهنم برقلاب  .طساو و  نم  خسارف  هرشع  یلع  رسیالا  بناجلا  یف  هفاصرلا  ندملا : هذه  یلوأ  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  هحیطبلا  مف 

: هلفسا .نابأ و  رهن  اضیا  ظفلی  .مسالا و  اذهب  هدلب  هبصم  یف  .ناب و  رهن  هل  لاقی  هحیطبلا ، یف  بصی  اقرش و  هلجد  نم  لمحی  رهن 

رهن الوا  یه  حـئاطبلا ، یف  بصت  ابرغ و  يرجت  رهنأ  هثالث  اهئازاب  و  یقرـشلا ، بناجلا  یف  عضاوملا  هذـه  .لاـمعلا و  ریدـف  ثوراـفلا ،
اهلک .هیدـیدشلا و  هیرق  دـنع  هلوأ  يدودرب  رهنف  رقعلا ، دـماوجلا و  اتدـلب  هیلع  بیـسلا و  رهنف  مسـالا ، اذـهب  هریبک  هیرق  هیلع  شیرق و 

فـصو دـقف  کلذ  یلا  و  عمجلا .) هغیـصب  « ) دـماوجلا  » اضیا اهل  لاقی  و  اهبرق ، هدـماجلا و  لوح  هحیطبلا  یف  نأـش  تاذ  اندـم  تناـک 
یلع هنکمألا  هذـه  هاجت  ناـک  .هنـسح و  عرازم  عایـض و  اـهلوح  هریحب  یلع  قیلـصلاب  فرعت  هعقبلا  هذـه  یف  هریبک  هنیدـم  یـسدقملا 
ناک و  ص 54 .)  ) لوقاعلا رید  یف  هانفصو  دق  يذلا  رصأملاک  هلجد  یبناج  ّدشی  رـصأملا  اهب  تیناوحلا و  هلجد : نم  یقرـشلا  بناجلا 

رصأملا اذه 

62 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رطقلا دنع 
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بعش و ثالث  بعـشتی  هتـسر ، نبا  رکذ  ام  یلع  هعـساتلا ،)  ) هثلاثلا هئملا  یف  هلجد  ناک  ثیح  هفاصرلا  لفـسا  اخـسرف  رـشع  ینثا  یلع 
 . حئاطبلا یف  هؤام  بصنی 

لک و  يرقلا ، ندملا و  اهیف  رـشتنت  حئاطبلا ، هذه  اهیف  تحّطبت  یتلا  هعقرلا  و  هحفص 43 . یف  اهانفـص  دق و  هحیطبلا و  عمج  حئاطبلا  و 
.اهرهن دّسوتت  اهنم  هدحاو 

(، هعـساتلا  ) هثلاثلا هئملا  هیاهن  یف  بتک  دـق  و  هتـسر ، نباف  .بصخلا  یف  هیاغ  فجت  نیح  تناـک  اـهتبرت  ناـف  مخ ، اـهءاوه و  نا  عم  و 
یلا لـمحی  ناـک  حـلاملا ، يرطلا و  نم  مهکمـس  اـهنم  راـهنأ  حـئاطبلا  هذـه  نم  جرخی  و  بصقلا ، اـهیف  تبنی  هلوقب  حـئاطبلا  فصو 

قـشت بیرقتلا - هجوب  یلاحلا  تارفلا  يرجم  عبتت  تناـک  اـهلعل  و  اقرـشف - رطق  نم  اـهنا  رهاـظلاف  هلجد  هاـیم  اـما  .هرواـجملا  یحاونلا 
، بصقلا نم  تلخ  نا  حئاطبلا  .هرصبلا و  ضیف  یلا  رهنلا  اذه  نم  حئاطبلا  هایم  ّبصنت  و  دسالا ، یبا  رهن  یلا  هلصتم  راوها  نیب  اهقیرط 
ام یلع  رطقلا  لفسأ  حنجت  اهناف  هریبکلا  هیرهنلا  نفسلا  اما  .قیراوزلا  اهیف  ریـست  هقزأ  اهنیب  امیف  لصی  .لوهلا و  وأ  روهلا  برعلا  اهامس 

- عضاوم هقزالا ، هذـه  نیب  .راوهالا و  نیب  ام  لصت  بصق  هقزأ  هبـش  یف  رمتف  قیراوزلا  یف  اهیف  ام  ضعب  لمحی  و  : » هتـسر نبا  یف  ءاج 
يرجملا ریهطت  یلع  اهلاجر  لمعی  حلاسم  اهیف  و  ّقبلا » نم  اهب  نونتکی  بصق  نم  خاوکا  اهیلع  نیکاکدلا - هابـشأ  بصق - نم  هذختم 

 . صوصللا اهیف  ئبتخی  هیعیبط  نماکم  حئاطبلا  یف  نال  نیحالملا ، هیامح  و 

و یصمکب ، روه  یناثلا  و  یّصحب ، روه  لوالا  هرـصبلا : یلا  ءاملا  لمحت  یتلا  راوهالا  هذه  نم  هعبرا  ءامـسأ  نویبارـس  نبا  درـس  دق  و 
وه هیدمحملا و  عبارلا  روهلا  و  اثایرصب ، روه  ثلاثلا 
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.ناسح هرانم  هامسملا  هرانملا  تناک  هیف  و  راوهالا ، مظعا 

63 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هرامع یلا  نیـضرالا  کلت  ضعب  داعاف  هیما ، ینب  لماع  جاجحلا  همدخ  یف  ناک  يذلا  یطبنلا  ناسح  یلا  هبـسن  کلذب  تفرع  امنا  و 
یلا هحیطبلا  ءام  لـمحی  وه  و  نیناوکلا ، هیرق  هلاـحلاب و  رهنلا  ّرمی  و  دـسالا ، یبا  رهن  یلا  ّداـم  وه  بصق و  قاـقز  ریخـالا  روهلا  یلی  و 
نیح .روصنملا و  هفیلخلا  یلاوم  نم  ناک  هنرقلا ، قوف  یلاحلا  تارفلا  يرجم  وه و  قفتی  هرهن  و  اذـه ، دـسالا  وبا  .هلجد و  ضیف  سأر 
.هیلا بسنف  هتلخد  یتح  هعسوف  هقیضل ، هلخدت  مل  نفسلا  نا  لیق  و  توقای ، رکذ  ام  یلع  رهنلا  اهب  رفح  هرصبلا ، یف  شیجلل  ادئاق  ناک 

.نییناساسلا مایا  ذنم  هلبق  اروفحم  توقای ، رکذ  ام  یلع  ناک  و 

یف تدرو  هنرقلا ، هعلق  یلا  هراشا  لوا  و  برعلا .  نیینادلبلا  نم  دحا  اهرکذی  ملف  هلجدـب ، تارفلا  مویلا  نرتقی  ثیح  یه  و  هنرقلا ، اما 
(. هرشع هعباسلا   ) هرشع هیداحلا  هئملا  علطم  یف  هیکرتلا  امن  ناهج 

، انرکذ دق  ام  یلع  یطسولا ، روصعلا  یف  اضیا - اننمز  یناساسلا و  نمزلا  هلجد  وه  و  یقرشلا - هلجد  يرجم  نم  لفسالا  مسقلا  ناک  و 
خسارف و هتس  هلوط  ناک  .راذملا و  رهن  یمست  هدترملا  هایملا  هذه  تناک  .هیلامشلا و  هتیاهن  یف  رکـس  دق  هدترملا و  هایملا  هیلا  دعـصت 

ینعأ ضارا - نم  هیبناجب  فحی  ام  ناک  .حیحصلا و  امهعـضوم  فرعی  نیتللا ال  راذملا  و  یـسادبع ) وأ   ) یـسدبع یتنیدم  یلا  يدؤی 
راذملا تناک  .طساو و  هروک  رکسک ، یتح  یبرغلا  لامشلا  یلا  دتمت  یه  و  یخوجب ، فرعی  كاذنیح - یقرـشلا  هلجد  قیقع  دادتماب 

ناسیم و هبصق  یه  و  هلیلج ، هدلب  یمالسالا  حتفلا  مایا  یف 
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اما .بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  هّللا  دبع  حیرض  هیف  میظع  رماع  دهـشم  اهب  و  مایا ، هعبرا  هرـصبلا  نیب  امهنیب و  .ناسیمتـسدب و  اضیا  تفرع 
یف هعنصم  تناک  و  میدقلا ، اهمسا  یهسادفا  بیرعت  اهمسا  و  لصألا ، هیسراف  توقای ، رکذ  ام  یلع  اهناف  اهنم  هبیرقلا  یـسدبع ، هنیدم 
نم بلجی  ناک  ینیوزقلا ، رکذ  ام  یلع  .حـئاطبلا و  نم  یقرـشلا  مسقلا  یتروک  ناسیم  رکـسک و  تناک  .حـتفلا و  لـبق  رکـسک  هروک 

داـصت یتـلا  جـیرارفلا  طوطبلا و  بصقلا : راوها  یف  رثـکت  .ءادـجلا و  رقبلا و  سیماوـجلا و  اـهیعارم  یف  یبرت  و  دـیجلا ، زرلا  رکـسک 
ناسیم یف  .اهریغ و  یلا  لمحی  حلمیف و  طوبـشلا  نم  ریثک  اهراهنا  یف  داصی  ناک  .هرواجملا و  ندملا  قاوسا  یلا  لمحت  كابـشلاب و 

ریزعلا دهشم 

64 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کلت یف  اروهشم  ناک  دقف  روذنلا » هیتأت  فوقو و  هیلع  و  دوهیلا ، هتمدخب  موقی  رومعم   » هنا ینیوزقلا  رکذ  دق  .ارزع و  یمـسی  یبنلا و 
ص64 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  هباجتسم .  هلوبقم  هیف  هالصلا  نا  ءاحنالا 

جیلخ یف  بصی  دـسالا و  یبا  رهن  مف  نم  أدـبی  وه  و  الوط ، لـیم  هئم  غلبی  تارفلا ، هلجد و  هاـیم  نارتقا  نم  نوکتملا  ضیرعلا  ضیفلا 
طشب مویلا  فرعی  وه  ریش و  نمهب  سرفلا  هامس  .هرـصبلا و  ضیفب  ءاروعلا و  هلجدب  اضیا  ضیفلا  اذه  فرع  دق  .نادابع و  دنع  سراف 

هدیدعلا و هرـصبلا  راهنا  دملا  كردی  .الامـش و  یـسدبع  راذملا و  دنع  هسأر  یتح  سراف  جیلخ  نم  رزجلا  ّدملا و  هکردـی  .برعلا و 
یلع ریبکلا ، يراجتلا  قارعلا  رغث  هرصبلا ، عقت  .اهنم و  رزجی  مث  هبرغ  یف  ضیفلا و  قرش  یف  يرلا  راهنا 
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هریثک راهنا  اهبونج  هرـصبلا و  لامـش  یف  .نیرهنب و  هرـصبلا  نم  هغلبت  نفـسلا  تناک  .ضیفلا و  برغ  نم  لیلق  دـعب  یلع  هیدابلا  ّفط 
روفحم رهن  یلا  اذه  .هریثک  يرخا  راهنا  ضیفلا  نم  یقرشلا  بناجلا  یف  بصی  ناک  .ءاروعلا و  هلجد  یلا  یلفـسلا  حئاطبلا  هایم  لمحت 

میلقا نم  ردـحنی  لیجد  و  نوراک ،) رهن   ) لیجد ضیفب  هلجد  ضیف  لصی  نادابع ، قوف  ـالیم  نیثـالث  نم  وحن  یلع  ناـیب  رهن  هل  لاـقی 
 . نانامیلس دنع  سراف  جیلخ  یف  بصی  ناتسزوخ و 

یتلا هیبرعلا  لئابقلا  اـهداوس  عطقأ  و  (، 638  ) هنـس 17 یف  رمع  مایأ  یف  تئـشنأ  دوسلا -  هراجحلا  نم  اهمـسا  قتـشا  دق  و  هرـصبلا - و 
.هدیدجلا قارعلا  مصاوع  نم  ناحبصت  هفوکلا  یه و  اذاف  هنیدملا  هذه  تعستا  ام  ناعرـس  .هیناساسلا و  هلودلا  ضیوقت  دعب  اهیف  تلزن 

لمجلا هعقو  هرصبلا  برق  ترج  (، 656  ) هنس 36 یف  و 

65 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هعقولا هذـه  یف  .رومالا و  يرجم  یف  رثؤی  مل  کلذـف  نامثع ، هفیلخلا  توم  ّببـس  نم  یلع  بلغت  دـق  ایلع  مامالا  نا  عم  هروهـشملا و 
.میقتسم طخ  یف  هلجد  ضیف  نم  الیم  رشع  ینثا  وحن  یلع  هرصبلا ، .ناروهشملا و  نایباحصلا  ریبزلا  هحلط و  لتق 

نم نفـسلا  هیف  ریـست  هّلبألا و  رهن  و  دادغب ، نم  هلزانلا  نفـسلا  هیتأت  یقرـشلا و  لامـشلا  نم  لقعم  رهن  نارهن : هلجد  نم  اهیلا  قش  دق  و 
یف ضیفلا  هایم  نیب  نیرهنلا و  نیذـه  نیب  طسوت  امم  فلأتی  .نادابع و  دـنع  سراف  جـیلخ  یلا  جرختف  یقرـشلا  بونجلا  وحن  هرـصبلا 
یف هّلبألا  رهن  بصم  قوف  هریزجلا ، هذهل  هیقرشلا  هیبونجلا  هیوازلا  یف  هّلبألا  هدلب  .هب و  یمست  تناک  ام  یلع  يربکلا ، هریزجلا  قرشلا ،

.ضیفلا

موقت هرصبلا  تناک  و 
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یف هرصبلل  .سوق و  لکشب  هیدابلا  اهب  فیطت  ابرغ  ربلا  هیحان  نم  اهرود  تناک  .هّلبألا و  لقعم و  يرهن  نیب  لصوملا  رهنلا  دادتما  یلع 
اهلوط امأ  .لایمأ  هثالث  وحن  بابلا  اذه  یلا  رهنلا  نم  اهدادتما  ناک  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .هیدابلا و  باب  هل  لاقی  باب  ههجلا  هذه 

لیخنلا نیتاسب  اهیلیو  هریثک ، راغـص  راـهنا  اهیقـست  هبـصخ  ضرا  اـهراوسا  لوح  .رجـآلاب و  اـهرود  رثکأ  .ریثکب و  کـلذ  یلع  دـیزیف 
یف ناـث  عماـج  و  میدـقلا ، وه  هیداـبلا و  هجو  یف  یبرغلا  باـبلا  یلع  اهدـحا  عـماوج : هثـالث  هرـصبلاب  نا  یـسدقملا  رکذ  .هعـساولا و 

«. هدلبلا فرط  یلع   » ثلاث عماج  و  هضّیبم .» نیطاسأ  یلع  هلثم ، قارعلاب  سیل  لهآ  رماع  لیلج  ّیهب   » قاوسالا

یف اهلاحم  رهـشا  نم  دـبرملا  ناک  .هعـس و  دادـغب  قاوسأک  قاوسالا  هذـه  و  تاناخلا ، نیکاکدـلا و  اهیف  قاوسا  ثـالث  هرـصبلا  یف  و 
.ریبزلا هحلط و  ربق  اهب  اظاظتکا و  هنیدملا  ماسقأ  رثکأ  وه  .هیدابلا و  نم  هیتآلا  لفاوقلا  ّطحت  هیف  و  یبرغلا ، بابلا 

66 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تناک بتک  راد  ملعلا : رود  نم  رکذ  امیف  یسدقملا  رکذ  و  بارخلا .  یلا  لآ  دق  یسدقملا  بتک  نیح  هرصبلا  لاحم  نم  ریثک  ناک  و 
یف يرجأ  و   » .ناتـسزوخب زمرهمار  هنیدـم  یف  اـهلثم  بتک  راد  اـضیأ  أـشنأ  .اـهفقو و  راّوس و  نبا  اـهأشنا  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف 

«. خسنلا هءارقلا و  مزل  امهدصق و  نم  یلع  نیرادلا 

.رافسالا نم  هریبک  هرهمجب  هلفاح  هرصبلا  یف  بتکلا  راد  تناک  و 

هروث تناک  نیح  ( 871  ) هنـس 257 یفف  .هیـسابعلا  هلودلا  خیرات  یف  هروکذملا  نتفلا  بورحلا و  ءارج  نم  اریثک  هرـصبلا  تناع  دق  و 
نم هنا  یعدی  ناک  و  جنزلا - بحاص  برخ  اهدشأ ، یلع  جنزلا 
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هنـس 311 یف  و  مایأ .  هثالث  هنیدـملا  هدـنج  بهتنا  .برخ و  امم  عماجلا  ناک  .اهماسقأ و  مظعم  قرحأ  هرـصبلا و  یلع - مامالا  هلـالس 
اهئاخر ضعب  تعجرتسا  هنیدـملا  نکل  .اموی و  رـشع  هعبـس  هرملا  هذـه  یف  بهنلا  ماد  و  هرـصبلا ، هنیدـم  هطمارقلا  میعز  بهن  ( 923)

مظعم ناک  و  اهب ، طیحی  میظع  روس  اهل  ریثک و  قلخ  اهب  لاق : ( 1052  ) هنس 443 یف  ورسخ  رصان  یسرافلا  هلاحرلا  اهراز  املف  .قباسلا 
ترج یتلا  هفلتخملا  ثادحالا  یلا  ریشت  ارازم  رشع  هثالث  اهیف  ناک  .عماجلا و  دجسملا  برق  یلع ، هفیلخلا  تیب  ناک  .ابارخ و  هرصبلا 

.هنیدملاب هطیحملا  هیحان  نیرشعلا  ءامسا  اضیأ  ورسخ  رصان  درس  .اهیف و  یلع  ماقم  نیح 

تناک .همیدقلا و  اهدودح  لخاد  یف  خسرف  فصن  دتمی  ناک  هنیدملل  اروس  مالسلا  دبع  یضاقلا  ثدحتـسا  ( 1123  ) هنس 517 یف  و 
دجـسم یلع  هطوطب  نبا  ملکت  دق  .هلهآ و  هنیدم  یلوغملا ، حتفلا  دعب  هطوطب  نبا  اهراز  نیح  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هرـصبلا 

نصحلا لثم  لاع  ءانب   » هنا لاقف : بلاط  یبا  نب  یلع 

67 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و بئارخلا ، هلوح  نالیم و  هرماعلا  اهئایحأ  نیب  نآلا و  هنیب  و  هعمجلا .» یف  الا  هنوتأـی  ـالف  هیف  هعمجلا  نولـصی  مه  عماوص و  عبـس  هل  و 
اهیف قبی  ملف  اهـسفن  هدـلبلا  اما  .ریبزلا  ربق  هحلط و  ربق  روسلا  نم  برقلاب  .نالیم و  لوـالا  روسلا  نیب  و  عماـجلا ) نیب  يأ   ) هنیب کلذـک 

هددجی مل  اهعماج  نا  رکذف  هرـصبلا ، نع  هلیوط  ارابخا  هسفن ، نمزلا  کلذ  یف  بتک  دق  و  یفوتـسملا ، درـس  .هلهآ و  ءایحأ  هثالث  ریغ 
و هنم - عسوأ  عماج  نبی  مل  و  مالسالا - یف  عماج  مظعأ  ناک  و  یلع ، هفیلخلا  الا 
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نا اههجو  یف  هب  فلحی  يذلا  مسقلل  اقفو  هنکاس  یقبت  وأ  كرحتت  هرانم  هیف  ناک  .حیحصلا و  اههاجتا  یف  عماجلا  اذه  هلبق  یلع  نّیع 
.هرصبلا دهاشم  یف  رخآ  مالک  یفوتسملل  .اهعفار و  ناک  بلاط و  یبا  نب  یلع  مامالا  یلا  يزعت  همارک  یه  ابذک و  وأ  اقدص  ناک 

اهرمت .هوطخ و  هئم  نم  دعبأ  یئارلا  يری  داکی  اهراجـشا ال  فافتلال  هنا  یتح  هنیدـملاب  فحی  يذـلا  اهلیخن  ّنغلا و  اهنیتاسب  يرطأ  و 
.نیصلا دنهلا و  یف  هحبار  هتراجت  رومتلا و  دوجأ  نم 

فلا هئم  یلع  تدازف  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  رکذ  ام  یلع  تّدع ، دق  .اهراهناب و  هنمزالا  لک  یف  هرـصبلا  ترهتـشا  و 
یف یباحـصلا  راسی  نب  لقعم  هرفح  دادغب ، ههج  نم  یتآلا  ریبکلا  رهنلا  وه  هنا  اّنیب  دق  و  لقعم ، رهن  .قیراوزلا و  اهرثکأ  یف  يرجت  رهن 

تناک .خـسارف و  هعبرأ  امهنم  لک  لوط  ناک  یقرـشلا ، بونجلا  وحن  هرـصبلا  نم  نادـتمی  امه  و  هلبالا ، رهن  رهنلا و  اذـه  .رمع و  مایأ 
 . عبرالا ایندلا  نانج  يدحا  يربکلا ، هریزجلل  یبونجلا  بناجلا  دادتماب  هلبالا  رهن  نیتاسب 

68 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یلع یه  و  کلذ .  نم  مدـقأ  یلا  لب  یناـساسلا  دـهعلا  یلا  اـهخیرات  عجری  ( ، Apologos) ینانویلا اهمـسا  بیرعت  یه  و  هّلبألا ، و 
.راح ءاوه  تاذ  ضیفلا ،

هلبألا رهن  مف  دنع  انیب ، ام  یلع  هلبالا  تناک  .هیدابلا و  فّط  دنع  لخادلا  یف  اهولعج  هدیدجلا ، مهتنیدم  هرصبلا  نوملسملا  ینتبا  امل  و 
هیمـس دـیفح  اذـه  نامثع  نا  لاـقی  و   ) ناـمثع ّقش  هامـسملا  هدـلبلا  بونجلا  وحن  نم  اـهئازاب  يربکلا و  هریزجلا  یف  لامـشلا  لـبق  نم 

یقرشلا بناجلا  یف  ههاجت  هلبالا و  رهن  مف  قوف  تناک  و  ثلاثلا ) هفیلخلا 
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هفیلخلا رکـسع  يأ  رفعج ، یبا  رکـسع  عضوملا  اذـهل  لاقی  ناـک  .ناتـسزوخ و  دـیری  هلجد و  ربعی  نم  اـهیف  لزنی  هلحرم  ضیفلا ، نم 
.کلذ لثم  نامثع  قش  ناک  .عماج و  دجسم  تاذ  هریبک  هدلب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هلبالا  تناک  .روصنملا و 

نیتنیدـملا و نیتاه  روصق  نا  نرق ، فصنب  کلذ  دـعب  اهراز  دـق  و  ورـسخ ، رـصان  رکذ  .ناـترماع و  یـسدقملا  يور  اـم  یلع  اـمه  و 
.هنسح لاح  یف  امهیعماج  امهقاوسأ و 

عـضاوملا هذه  نا  لاق  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  بتک  امل  .تاهجلا و  هذـه  اوبّرخ  نینرقب  کلذ  دـعب  لوغملا  نکل  و 
.هیرق و نآلا  یه  لاقف  هّلبألا  هطوطب  نبا  فصو  نرقب  کلذ  دعب  .همیظعلا و  هتردسب  اروهشم  نامثع  قش  یقب  .بارخلا و  یلا  تلآ  دق 

 . میدقلا اهعضوم  یف  هثیدحلا  هرصبلا  تماق  نیح  اهب  تملأ  یتلا  هذه  اهتلاح  نم  ثیدحلا  رصعلا  یف  تضهن  دق 

ءاج ام  یلع  و  هیف .» قرغت  نفسلا  رثکأ  تناک  و  ررضلا ، میسج  رطخلا  میظع  روخ  اهرهن ، يدی  نیب  هلجد  یف  هلبألا  نکر  یلع  ناک  «و 
کلذ اهتعّلب  ماظعلا و  هراجحلاب  اهتقـسوأ  بکارمب  هدـیبز - اهنا  مهـضعب  رکذ  ساـبعلا - ینب  ءاـسن  ضعب  هل  تلاـتحا   » لـقوح نبا  یف 

ناکملا دسناف  رادقم  یلع  تفاوت  دق  و  اهعلتباف ، ناکملا 

69 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هقوف و هثالث  لقعم و  رهن  یه : یبرغلا و  هبناج  یف  هرصبلا  ضیف  یلا  بصی  اهلک  هعستلا و  راهنالا  نویبارس  نبا  رکذ  و  ررـضلا .» لاز  و 
یلوم یلا  هبسن  کلذب  یمس  امنا  و  بیصخلا - یبا  رهن  وه  راهنالا  هذه  مهأ  نا  یلع  ضیفلا  مف  هلبالا و  رهن  نیب  هرصبلا  بونج  هعبرأ 

هئملا طساوأ  یف  هیلع  ینب  دقف  روصنملا - هفیلخلا  یلاوم  نم 
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انمز تعنتماف  هنیکم  هنیـصح  تناک  هراتخملا »  » جـنزلا اهامـس  یتلا  هنیدـملا  هذـه  .جـنزلا و  نم  راوثلل  میظع  نصح  هعـساتلا ،)  ) هثلاثلا
تماد بورح  دعب  الا  یئاهنلا  ءاضقلا  جـنزلا  هنتف  یلع  کلذ  دـعب  ضقی  مل  اهیلع و  اهدرج  یتلا  یـسابعلا  هفیلخلا  شویج  یلع  الیوط 

 . هنس هرشع  سمخ 

حـتفملا و اتنیدـم  هنم  هبرقم  یلع  وأ  هیلع  ناـّیرلا و  رهن  نویبارـس ، نـبا  رکذ  اـم  یلع  هـلجد ، ضیف  یقرـش  یف  راـهنالا  مـهأ  تناـک  و 
.حتفملا هلجد  یمسف  ضیفلا  یلع  اهمسأ  بلغ  ثیحب  نأش  تاذ  یلوالا  تناک  نا  و  حیحصلا ، امهعضوم  ملعی  هرکسدلا و ال 

ءانیم مویلا  اهعـضوم  یف  .ضیفلا و  یلع  اـهئازاب  هلبـالا  نم  خـسارف  هسمخ  یلع  ناـیب  هدـلب  همف  دـنع  ناـیب و  رهن  رهنلا ، اذـه  لفـسأ  و 
نویبارـس نبا  دعب  بتک  دق  و  یـسدقملا ، لاق  نوراک .)  ) لیجد ضیفب  هلجد  ضیف  یلاعأ  لصی  رهنلا  اذه  رافحلا و  رهن  یلع  هرمحملا 

رهنلا  » مساب همادق  هرکذ  نرقب  کلذ  لبق  .یهیوبلا و  هلودلا  دضع  هقـش  دق  خـسارف ، هعبرأ  هلوط  و  رهنلا ، اذـه  نا  نرقلا ، عابرأ  هثالثب 
هامـس اـم  یلع   ) يدـضعلا رهنلا  قـشی  نا  لـبق  نفـسلا  تناـک  زاوهـالا و  یلا  هرـصبلا  نم  هیتـآلا  نفـسلا  هیف  ریـست  تناـک  و  دـیدجلا »

 . هلبالا یلا  نایبب  هرام  هلجد  ضیف  یلا  رحبلا  نم  لخدتف  دوعت  مث  رحبلا  یلا  رهنلا  یف  بهذت  یسدقملا )

دق و  راهنالا ) طسو  هانعم  یسراف  وه  و   ) ناذور نایم  توقای  اهامس  لیجد ،) هلجد و  ضیف  يأ   ) نیـضیفلا نیب  یتلا  يربکلا  هریزجلا  و 
اهناب یسدقملا  اهفصو 

70 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

همئاق و نادابع  تلاز  ام  .نانامیلـس و  لـیجد  ضیف  دـنع  يرخأ  هیواز  یف  و  ناداـبع ، هنیدـم  رحبلا  لـحاس  یلع  اـهنم  هیواز  یف  هخبس 
نآلا اهنکل 
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رهنلا اتلد  لعفب  يدملا  اذه  یلا  رسحنا  دق  رحبلا  نا  ذا  الیم ، نیرشع  نم  رثکأ  یلاحلا  سراف  جیلخ  لحاس  نع  دعبت  لیجد  ضیف  یلع 
عاّنـص اهیف  رحبلا ، ریغ  هیرق  ـال  دـلب و  اـهءارو  سیل  ناـب  ناداـبع  فصو  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملاف  کـلذ  عم  .میظعلا و 

هنس 438 اهیف  لح  دق  و  ورـسخ ، رـصان  لاق  .ضیفلا و  مف  هسارحل  همیظع  حلاسم  اهلوح  هریزجلا و  یف  تبنت  یتلا  ءافلحلا  نم  رـصحلا 
رانم هباثمب  وه  باشخلاب و  فرع  ام  هیف  اوماقأ  دـق  .رزجلا و  ءانثا  یف  نیخـسرف  نم  لقأ  اهنع  دـعتبی  ناـک  هنمز  یف  رحبلا  نا  (، 1047)

حطـس نع  عفتری  هقیـض و  هتمق  هعـستم و  هتدـعاق  عبرم  وه  قینجنملا و  هئیه  یلع  جاـسلا  بشخ  نم  هریبک  هدـمعأ  هعبرأ  نم  نوکتی  »
سارحلا اهب  فقی  دوقع  هعبرأ  اهقوف  نم  فقس و  اهنأک  بشخ  نم  دمع  یلع  هماقم  دیمرق  هراجح و  هتمق  یلع  اعارذ و  نیعبرأ  رحبلا 

و .نوجنی » نوطاتحیف و  دـیعب  نم  نوحالملا  هاری  یتح  کـلذ  حاـیرلا و  هؤفطت  ـال  ثیحب  هجاـجز  یف  اجارـس  نولعـشی  لـیللا  یفف  ... 
نیب اهنیب و  هریبک  هیرق  تراص  دـق  تناک  هنماثلا  هئملا  یف  هطوطب  نبا  اهب  رم  نیح  اهنکل  تاطابرلا و  عماوجلا و  هریثک  ناداـبع  تناـک 

هئمعبرا تغلب  اهتیابج  نا  يور  ریبک و  ءانیم  اهنا  نادابع  یف  لاق  هطوطب ، نبا  رصاعم  یفوتسملا ، ناف  کلذ  عم  .لایمأ و  هثالث  لحاسلا 
ادحاو و 

71 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دعت یه  و  نادابع ، قرش  خسارف  هعـضب  یلع  نانامیلـس  ءانیم  تناک  .هرـصبلا و  لام  تیب  یلا  عفدت  هنمز  فرـصب  رانید  فلأ  نیعبرا  و 
اهسسؤم نا  اهنع  هفرعن  ام  .ناتسزوخ و  لامعأ  نم  بلاغلا  یف 
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 . دهازلاب بقلملا  رباج  نب  نامیلس  هل  لاقی  لجر 

فافض نم  هبیرقلا  ندملا  قارعلا و  دودح  یتح  همـصاعلا  لامـش  یف  هلجد  دادتما  یلع  یتلا  ندملا  فصنل  دادغب  تمـس  یلا  دعنل  و 
هیقرشلا هلجد  یلع  یتلا  هیلامشلا  ندملا  لصوملا و  یلا  دادغب  نم  ماعلا  قیرطلا  یلع  هحفصلا 50 ) رظنا   ) البق انملکت  دقل  .ناورهنلا و 

نادربلا و هدیلب  غلبی  خسارف  هعبرأ  وحن  دعب  .هیسامشلا و  هلحمب  نادربلا  باب  نم  دادغب  یقرش  یف  أدبی  ناک  قیرطلا  اذهف  .يرـسیلا  يأ 
هثالث یلع  هفرزملا  .هفرزملا و  یغوزب و  امه  نأشلا  اتلیلج  نایرخأ  ناتیرق  نادربلا  دنع  و  ناردب .  یلا  فّرحت  مساب  همئاق  تلاز  ام  یه 

فطعنم هاقتلم  قوف  یهتنی  و  هنایب ، یتأیـس  ام  یلع  نادربلا ، برق  هیدـشارلا  دـنع  هلجد  صلاـخلا و  رهن  یقتلی  و  دادـغب .  قوف  خـسارف 
نورقلا یف  رهنلا  يرجم  ناک  دق  .دادغب و  لامـش  الیم  نیتس  یلع  هیـسداقلا  نم  أدبی  يذلا  فطعنملا  وه  اقرـش و  هجتملا  ریبکلا  هلجد 

هقیقع یقرش  یلع  ناک  ام  لالطا  .نادربلا و  یلا  هیسداقلا  نم  امیقتسم  اطخ  بلاغلا  یف  عباتی  یطسولا 

72 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.نیلوألا نیفنصملا  نم  هریغ  نویبارس و  نبا  اهرکذ  و  هطراخلا ، یف  اهیلا  ریشأ  دق  ندم  نم 

یف هباتک  بتک  دق  و  دـصارملا ، فلؤم  هامـس  هلجدـل  یقرـشلا )  ) یلاحلا يرجملاف  هرم ، ریغ  انه  لوحت  دـق  هلجد  يرجم  نا  رهاظلا  و 
یتنـس 623 و 640 نیب  ینعأ  رـصنتسملا ، هفیلخلا  مایأ  لصح  ام  هارجم ، یف  تالدبتلا  مظعأ  نم  هطیطـشلا و  (، 1300  ) هنس 700 وحن 

.اهنع یلصالا  يرجملا  لوّحتب  ضارأ  نم  بدجأ  ام  یقسل  راهنالا  نم  اریثک  قش  هفیلخلا  نا  رابخألا  تور  دقف  ( 1242 - 1226)

هئملا لئاوأ  ذنم  يدوعسملا  ملکت  دق  و 
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اذـه نم  تأشن  دادـغب ، قوف  یقرـشلا  بناجلا  یبرغلا و  بناجلا  لهأ  نیب  یـضارالاب  تابلاطمل  هیعرـش  هیوست  یلع  هرـشاعلا )  ) هعبارلا
نع اریثک  دـعبی  وه  هلجد و  قیقع  یلع  نآلا  اهلالطا  يرت  و   ) یقرـشلا بناجلا  یف  ندـم  نم  ناـک  اـمف  .هلجد  يرجمل  ریخـألا  لوحتلا 

هرـشع وحن  یلع  ثالثلا  ندملا  هذه  .يرـصب و  رهنلا  رادحناب  اهیلی  اناوأ و  اهرواجی  اهرهـشأ و  یه  اربکع و  یلاحلا :) يرجملا  برغ 
هجوب اربکع  بانعأ  یـسدقملا  يرطأ  دـق  .برطلا و  وهللا و  باحـصأ  اهدـصقی  یتلا  نیتاسبلا  اـهفنتکت  تناـک  .دادـغب و  نم  خـسارف 

یف نکل  انطراوخ و  یف  نّیعت  تلاز  ام  ثلعلا و  وأ  ثلع  هدـلب  ریـسی ، یـشب ء  اربکع  قوف  .هرماـع و  هریبک  هنیدـم  اـهنا  لاـق  صاـخ و 
ثیح ثلعلا  یبرغ  لامـش  یف  .هلجد و  نم  اـهیلا  ّرجی  رهن  یلع  هلهآ  هریبـک  هنیدـم  اـهنا  هلوقب  یـسدقملا  اهفـصو  .یبرغلا و  بناـجلا 

یف تناک  یتلا  تارفلا  هیسداق  هیـسداقلا و  هذه  نیب  نطلخی  الف  هلجد ، هیـسداق  میظعلا : هفاطعنا  قرـشلا  هیحان  یلا  مویلا  رهنلا  فطعنی 
لمعب هروهشم  هلجد  هیسداق  تناک  و  رهنلا .  اذه  برغ 

73 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . بونجلا بوص  ادام  هلجد  نم  لیجد  رهن  ذخأی  اهئازاب  و  جاجزلا . 

یلا تارفلا  نم  لمحی  یتآلا ، لصفلا  یف  هنیبنـس  ام  یلع  هلـصأ ، یف  ناک  نوراک ،) رهنب  فورعملا  لیجد  رهن  ریغ  وه  و   ) لیجد رهن  و 
رهن ّقشب  یقرـشلا ، همـسق  وه  لفـسالا و  هارجم  یف  ءاـملا  یقب  یبرغلا و  همـسق  رمطنا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  علطم  یف  هنا  ریغ  .هلجد 

.لبرطق جوسط  یلی  امم  هیبرغلا  دادغب  لامش  یف  بصخلا  نکسم  جوسط  یقسی  لیجد  ناک  .هیسداقلا و  لفسأ  هلجد  نم  ذخأی  دیدج 

، کلذ یلع  اذه ، ریخألا  لیجد  رهنف 
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یلامـشلا ضبرلا  هیبرحلا  یقـسیف  بونجلا  یلا  دـمی  ام  اهنم  هریثک ، راهنأ  هنم  عرفتی  اربکع و  ءازاب  هیف  بصی  مث  هلجد  نم  ذـخأی  ناک 
اربکع برغ  یف  ندملا  يرقلا و  نم  ریثک  نکسم ، اضیأ  یمـسی  و  لیجد ، جوسط  یف  ناک  و  رظنأ ص 49 .)  ) هیبرغلا دادغب  یف  ریبکلا 
هرطنق ایاقب  مویلا  عضوملا  اذـه  یف  .همئاق و  كاذـنیح  تناک  و  ( 1184  ) هنـس 580 یف  ریبج  نبا  اهراز  دـق  یبرح و  اهمهأ : هلجد و  و 

ام یتلا  هباتکلا  هدـیؤت  ام  وه  و  ( 1232  ) هنـس 629 یف  هّللاب  رـصنتسملا  هفیلخلا  يرخفلا ،)  ) یف ءاج  ام  یلع  اهدیـش ، رهنلا  قوف  هریبک 
 . اهیف تلاز 

74 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ءامـسأ کلذ ، یلا  توقای ، درـس  و  دالبلا .» یلا  راجتلا  اهلمحی  قیفـصلا و  سابرکلا  بایثلا  اهیف  جـسنی   » هریظحلا تناک  یبرح  برق  و 
لظ .هریظحلا و  برق  دـلب »  » هطراـخلا ك یف  يری  اـهنم  ریثک  لاز  اـم  و  جوسطلا ، اذـه  یف  تناـک  فین  هیرق و  هئم  یه  هریثک و  يرق 

ام دوجأ  هناّمر  ناک  .یفوتسملا و  هب  هفصو  ام  یلع  بصخلا  هیاغ  یف  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یتح  یبرح  هتنیدم  لیجد و  جوسط 
.دادغب قاوسأ  یف  يری 

.یتآلا و لصفلا  یف  اهفـصو  یتأیـس  ءارماس و  هنیدـم  هیـسداقلا  قوف  لایمأ  هرـشع  یلعف  .اهریغ  هریثک  ندـم  جوسطلا  اذـه  یف  ناک  و 
نیب قیرطلا  فصتنم  یف  .هلجد و  قرـش )  ) راـسی نم  هریغـص  راـهنأ  هثـالث  عرفت  عضوم  قوـف  یه  هریطملا و  اـمهنیب : هفاـسملا  طـسوتت 
یف ءاج  اـم  یلع  هریطملا  هیرق  .راوکزب و  راوکلب و  اـضیأ  هل  لاـقی  راوک و  رب  موقی  رهنـألا  هذـه  رودـص  لفـسأ  هیـسداقلا و  هریطملا و 

يری ناک  و  ینابیشلا ، رطم  یلا  تبسن   » توقای
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« . هریطملا لیق  تریغف و  هیرطملا  یه  امنا  و  جراوخلا ، يأر 

یف هیبونجلا  هلحملا  خرکلا ، نع  هل  ازییمت  ءارماس  خرک  اضیأ  هل  لاقی  زوریف و  خرک  ءارماس ، لامـش  لاـیمأ  هرـشع  یلع  اـضیأ  ناـک  و 
ذخأی اهئازاب  .هلجد و  راسی  نم  ناورهنلا  لمحی  اهنم  برقلاب  و  رودلا »  » هلامش یلا  مث  .دادغب  نم  یبرغلا  بناجلا 

75 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنکمألا هذه  عضاوم  .هریطملا و  ءازاب  هیناث  هیلا  دوعی  مث  هلجد  نم  ذخأی  رهن  وه  یقاحسالا و  رهن  ینمیلا ، يأ  هیبرغلا ، هلجد  هفـض  نم 
.اهءامسا زواجتی  اهب ال  انملع  نکل  و  هدوجوم ، تلاز  ام  اهنا  الا  بئارخ ، اهضعب  ناک  نا  یه و  راهنالا و  اهنیعت  اعیمج 

76 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« همتت  » قارعلا عبارلا  لصفلا 

نیجیندنبلا و نیقناخ - ءالولج و  ناسارخ - قیرط  ناورهنلا و  رـسج  هنیدم  ندملا - نم  اهریغ  ابوقعاب و  ناورهنلا - تیرکت - ءارماس -
یتلا ءارماس  هنیدـم  تناک  یثوک  رهن  کلملا - رهن  رـصرص و  لوحملا و  یـسیع - رهن  رابنالا - یلا  هثیدـحلا  نم  تارفلا  ندـم  تایب -

لبق هفورعم  (، 892 - 836  ) یلا 279 ه هنس 221  نم  يأ  فین ، نرق و  فصن  يدم  مهل  همصاع  سابعلا  ینب  ءافلخ  نم  هعبـس  اهذختا 
اهمـسا .نمزلا و  نم  ـالیوط  اـحدر  نأـش  تاذ  هنیدـم  اریثک  مدـی  مل  يذـلا  اـهزع  هورذ  نم  تواـهت  نا  دـعب  تیقب  مث  یبرعلا ، حـتفلا 

دوقنلا یف  اهمـسا  دـجو  هریخالا  هغیـصلا  هذـهب  .يأر و  نم  رـس  یمـست  نا  اهیف ، ماـقأ  نیح  مصتعملا ، هفیلخلا  رمأـف  ارماـس ، هیمارـالاب 
مـسالا وه  و  ءارماس »  » اهرهـشأ اهنم  اتـس  ناکلخ  نبا  رکذ  هفلتخم ، روصب  ظفلت  کلذ  عم  هیمـستلا  تناک  .اهیف و  هبورـضملا  هیـسابعلا 

 . هنیدملا هذه  نع  هثحبل  اناونع  توقای  هراتخا  يذلا 

/ هیقرشلا هفالخلا  نادلب 
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77 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت 

هعبـسلا ءافلخلاف  .اهروصق  ءارماسل و  لصفم  لیوط  ثیدـح  هعـساتلا ،)  ) هثلاـثلا هئملا  رخآ  یف  بتک  دـق  و  یبوقعیلا ، نم  اـنیلا  یهتنا  و 
میظنت ءانبلاب و  اضرف ، مهیلع  ضورفملا  مهغارف  تقو  اولغـش  دـق  كرتلا ، نم  مهدـنج  يرـسأ  بلاغلا  یف  اوناک  و  اهیف ، اوماـقأ  نیذـلا 

یف ماق  رهنلا و  هاذاحمب  خـسارف  هعبـس  اهروصق  تدـتماف  هیقرـشلا  هلجد  هفـض  یلع  اهـسفن  هنیدـملا  تماـق  .بعللا  نیداـیم  ءاـیحألا و 
هدـیدج نیدایم  ءاشنا  یلع  اهقدـصی ، لقعلا  داکی  هلئاط ال  الاومأ  رخآلا  ولت  دـحاولا  ءافلخلا ، قفنأ  روصقلا و  نم  ریثک  یبرغلا  بناجلا 

یلا مدـق  نیح  هل  رـصق  لوأ  دیـشرلا ) نوره  ءانبأ  رغـصأ  وه  و   ) مصتعملا هفیلخلا  اهیلع  ینب  یتلا  ضرـالا  تناـک  و  بعللا ، دیـصلل و 
.ناهریطلاب فرعت  هضرأ  تناک  و  نواب )  2000  ) رانید فالآ  هعبرأب  هباحـصأ  نم  هارتشا  يراصنلل  ارید  (، 836  ) هنس 221 یف  ءارماس 

.هریطملا ههج  یف  ءارماس  یبونج  یف  يرخأ  عئاطق  و  رودلا ، یتح  اهقوف  ام  خرکلا و  یف  عئاطق  كارتالا  هدنج  عطقأ  و 

.هرصق ّطخ  .هیقرشلا و  هلجد  هفض  برق  عماج  دجسم  لوأ  هفیلخلا  ینب  و 

، هرصبلا نم  عوذجلا  بشخلا و  رئاس  جاسلا و  لمح  یف  و  هلودلا ، ءاحنا  رئاس  نم  نهملا  لهأ  نیئانبلا و  هلعفلا و  صاخشا  یف  بتک  و 
هراسی عراشلا و  نیمی  یلع  تماق  .هلجد و  هازاومب  مظعالا ، عراشلاب  یمـسملا  عراشلا  طتخا  .هیقذاللا و  هیکاطنا و  نم  ماخرلا  شرف  و 

تیب اضیأ  أشنا  .قاوسأ و  بورد و  هیبناج  یف  خرکلا و  یلا  هریطملا  نم  ادـتمم  مظعالا  عراشلا  ناـک  .عئاـطقلا و  هدـیدجلا و  روصقلا 
دیدجلا لاملا 

78 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

موی هفیلخلا  اهیف  سلجی  یتلا  هماعلا  راد  هلودلا و  نیواود  و 
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.سیمخلا نینثالا و 

كانه أشنأف  .هلجد  نم  یبرغلا  بناجلا  یلا  ارـسج  دـقع  ءارماس ، بناج  یف  ءاـنبلل  ساـسالا  عضو  طـطخلا و  نم  مصتعملا  غرف  اـمل  و 
بناجلا یقـسی  ناک  .میلاقالا و  رئاس  ناسارخ و  ماشلا و  نم  سورغلا  تلمح  هرـصبلا و  نم  اـهیلا  لـخنلا  لـمح  هّنجـألا و  نیتاـسبلا و 
هامسملا ضرالا  تناک  هذهف  .مصتعملا  هطرـش  بحاص  میهاربا  نب  قحـسا  هرفح  هرکذ ، رم  دق  و  یقاحـسالا ، نم  لمحت  راهنأ  یبرغلا 

دق ءارماس  تناک  ( 842  ) هنس 227 یف  مصتعملا  یفوت  امل  .ناهریطلا و  ضرأ  نم  ءارحـص  ءارماس  نا  یبوقعیلا  لاق  اهیف  و  ناهریطلاب ،
أدب ام  هدعب ، نم  هفالخلا  یلع  ابقاعت  ناذللا  لکوتملا  قثاولا و  هانبا  لمکا  .اهینابم و  لامج  اهروصق و  هماخف  یف  دادغب  سفانت  تذخأ 
هکد هیقرـش و  هکد  یف  سلاـجم  هیف  لـعج  هلجد و  یلع  هیلا ، هبـسن  ینوراـهلاب ، فورعملا  رـصقلا  قثاولا  نوره  ینب  دـقف  .اـمهوبأ  هب 
هنـس یف  هّللا  یلع  لکوتملا  رفعج  هوخأ  هفلخ  .دادـغب و  نم  اـهدرت  یتلا  نفـسلا  لوخدـل  حلـصت  رهنلا  نم  هضرف  قثاولا  رفح  .هیبرغ و 

عراشلا ّدم  و  خرکلا ، لامش  خسارف  هثالث  یلع  هل  دیدج  رصق  ءانبب  أدتبا  ( 859  ) هنس 245 یف  هنا  الا  الوأ ، ینوراهلا  لزنف  ( 847  ) 232
یف يرفعجلا  رصقلا  لالطأ  تلاز  ام  و  يرفعجلا ، رـصقلا  وأ  هیلکوتملاب  هلوح  تماق  یتلا  هدیدجلا  هنیدملا  هرـصق و  فرع  و  مظعالا ،

.همیدقلا هنیدملا  یه  هزوحاملا و  هب  تجمدنا  و  كانه ، ناورهنلا  عّرفت  اهفلؤی  یتلا  هیوازلا 

روصقلا تدتما  .هدیدجلا و  همصاعلا  لهأ  یلع  قاض  ذا  هوبأ ، هانب  يذلا  عماجلا  ناکم  یف  اعـساو  ادیدج  اعماج  اضیأ  لکوتملا  ینب  و 
یف لکوتملا  هابأ  رصتنملا  لتق  ( 861  ) هنس 247 یف  .تلصتا و  رودلا و  یلا  هریطملا  نم  نیتاسبلا  و 
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یف قسوجلا  رـصق  یف  برطـضملا ، دهعلا  کلذ  یف  هوبقعأ  نیذـلا  هعبرالا  ءافلخلا  ماقأ  .هیلکوتملا و  یف  يرفعجلاب  فورعملا  هرـصق 
مث الوأ ، قسوجلا  یف  ءارماس  یف  ءافلخلا ، رخآ  لکوتملا و  نب  دمتعملا  ماقأ  دـق  .مصتعملا و  هینبأ  نم  وه  و  ءارماس ، هلابق  هلجد  یبرغ 

 . قوشعملاب فورعملا  رصقلا  وه  یقرشلا و  بناجلا  یف  ادیدج  ارصق  هل  ینتبا 

79 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم ریثک  ءامـساب  اـنعجارم  تهون  دـق  و  (. 892  ) هنـس 279 یف  دـمتعملا  هافو  لیبق  دادـغب  یلا  هلودـلا  زکرم  لـقتنا  رـصقلا  اذـه  نم  و 
 . یقاحسالا یلع  مصتعملا  هینبأ  نم  وه  روهشملا و  صجلا  رصق  نویبارس  نبا  رکذف  .يرخألا  روصقلا 

کلت عومجم  ناکف  .هیلایخ  لاومأ  نم  اهیلع  ءافلخلا  هقفنأ  ام  اـنیبم  هریغ  یلع  داز  و  روصقلا ، نم  هریبک  هلمج  ءامـسأ  توقاـی  درـس  و 
.ینیلرتسا نواب  نییالم  هینامث  نم  اوحن  لداعی  ام  يأ  مهرد  نییالم  هعبرأ  نویلم و  یتئم  تاقفنلا 

دقل و  بارخلا .  یلا  هریثکلا  اهروصق  لوؤت  نا  دادـغب و  یلا  اهنم  ءافلخلا  هدوعب  اهدـجم  عیـضی  ءارماس و  زع  لوزی  نا  اـیعیبط  ناـک  و 
بناجلا یف  اـهنم  ناـک  اـم  امیـس  ـال  هرماـعلا  هرهازلا  اـهنیتاسب  فصو  یف  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  لـهأ  نم  وه  و  لـقوح ، نبا  بنطأ 

ءارماس یف  عماجلا  دجسملا  ناک  و  ءارماس ) نم  يأ   ) اهنم رمعأ  همایأ  یف  حبصأ  لامشلا  یف  خرکلا  نا  لاق  یـسدقملا  نکل  .یبرغلا و 
ماخرلا و نیطاسا  هیف  تلعج  انیملاب و  هناطیح  تسبل  دـق  قشمد  عماج  یلع  راتخی  ریبک  عماج  اـهب  : » یـسدقملا هیف  لاـق  اـمئاق ، لاز  اـم 

: توقای لاق  و  هلیوط .» هرانم  هل  و  هب ، شرف 

نینذؤملا تاوصأ  ولعتل  هرانم  عفرب  رمأ   » دقف مصتعملا  هانب  يذلا  لوالا  عماجلا  هرانم  اهنا 
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 . ههج لک  نم  خسرف  هفاسم  نم  دهاشت  هرانملا  هذه  تناک  و  اهیف .»

80 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جراخ نم  اهلوح  رودـت  هینوزلح  هاقرم  تاذ  تناک  هیولملا »  » فرعت ب هصخاش  تلاز  ام  یه  و  همیدـقلا ، هراـنملا  هذـه  نا  رهاـظلا  و 
نم لوالا  فصنلا  یف  یفوتسملا  هآر  ام  اذه  .هیلاحلا و  ءارماس  لامـش  نم  لیم  فصن  وحن  یلع  نآلا  هیولملا  .اهتمق و  یلا  اهب  دعـصی 
نم هاقرم  اهل  اعارذ و  نیعبس  هئم و  اهلوط  غلبی  كاذموی  عماجلا  دجـسملا  یف  همئاقلا  هرانملا  نا  لاق  دقف  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 

 . مصتعملا هفیلخلا  اهانب  دق  نا  کلذ  یلع  داز  رخآ و  ناکم  یف  اهلثم  يری  اهجراخ ال 

یحیرـض اهیف  نا  ذا  هعیـشلا ، نم  ءارماس  لها  لج  راص  مث  .الیلق  الا  ءارماسب  املع  اندزی  ملف  عجارم ، نم  کلذ  نم  ثدـحأ  وه  ام  اـما 
رـشع یناثلا  مامالا  نا  نولوقی  هبیغلا  بادرـس  اهعماج  یف  .يرکـسعلا و  نسحلا  هنبا  يداهلا و  یلع  رـشع : يداحلا  رـشاعلا و  نیماـمالا 

عـضوملا یف  ناحیرـضلا  ناذه  موقی  و  نامزلا .  رخآ  یف  دوعیـس  يذـلا  رظتنملا  يدـهملا  مئاقلا  وه  و  ( 878  ) هنـس 264 یف  هیف  باغ 
نیح هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  لئاوا  یف  .يرکسعلاب و  فرعف  رشاعلا  مامالا  بسن  عضوملا  اذه  یلا  .مصتعملا و  رکـسعب  فورعملا 

نع الـضف  دقارملا ، هذـه  نم  بیرقلا  عماجلا  دجـسملا  یف  نا  لاق  صاخ و  هجوب  دـقارملا  هذـه  رکذ  یعیـش ، وه  و  یفوتـسملا ، بتک 
عبس اهعافترا  هوطخ و  نورشع  ثالث و  اهطیحم  نوعرف ،  هعـصقب  فرعی  رجح ، نم  اروهـشم  اضوح  اهیلا ، انرـشأ  یتلا  همیظعلا  هترانم 

نحص یف  همئاق  عارذ ، فصن  اهنخث  عرذا و 

81 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

عماجلا
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قبی مل  هیلع و  بارخلا  یلوتسا  دق  همایا  یف  ءارماس  مظعم  نا  کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  .اهلمعب و  مصتعملا  هفیلخلا  رما  دق  .ءوضولل و 
( . 1330  ) هنس 730 ءارماس  راز  دق  و  اهل ، هطوطب  نبا  فصو  لوقلا  اذه  دیا  .لیلق و  الا  هنیدملا  نم 

.هیبرغلا هلجد  هفض  یلع  تیرکت  هنیدم  ءارماس ، لامش  نم  الیم  نیثالث  یلع  و 

هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا  رکذ  .هلجد و  یلع  هلطملا  هنیـصحلا  اـهتعلقب  هروهـشم  یه  .قارعلا و  دـح  یف  هنیدـم  رخآ  دـعت  تناـک  و 
اهنا فوصلا و  عاّنصب  هفورعم  یسدقملا ، رکذ  ام  یلع  هنیدملا ، هذه  تناک  .كانه و  ارید  مهل  نا  يراصن و  اهلهأ  رثکأ  نا  هرشاعلا ) )
رکذ .اهئاوه و  هدورب  نم  مغرلاب  هنسلا  یف  تارم  ثالث  اهیف  عرزی  خیطبلا  نا  نم  لاقی  ام  کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  .مسمسلا و  ندعم 

.هنیکم هجاربا  هوطخ و  فالآ  هتس  هطیحم  روس  دلبلاب  فیطی  هنا  ( 1184  ) هنس 580 تیرکت  یف  رم  نیح  ریبج  نبا 

 . هریثکلا اهعماوج  اهقاوسا و  هطوطب  نبا  يرطا  دق  و 

.اّنیب دق  ام  یلع  ریسی  یشب ء  رودلا  لفسأ  هلوأ  و  هلجد ، نم  لمحی  ناورهنلا  و 

.هثدحأ نم  لوأ  هرساکألا  نأل  يورسکلا  لوطاقلاب  هالعأ  یف  فرعی  ناک  و 

امم اریبک  اددع  نویبارـس  نبا  رکذ  .دادغب و  بونج  لیم  هئم  وحن  یلا  ءارماس  قوف  نم  هلجد  یقرـش  یف  یتلا  نیـضرالا  یقـسی  ناک  و 
يرت تلاز  ام  رهنلا  ملاعم  تناک  نا  و  نآلا ، لاز  دق  اهّلج  نا  ریغ  تاناورذاشلا ، روسجلا و  یلا  راشا  و  ندم ، نم  هفافض  یلع 

82 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ندملا نم  اهریغ  نع  اهل  ازییمت  ثراحلا  رود  وأ  ایابرع  رود  تیمس  یتلا  رودلا  ناورهنلا  زواجتی  نا  دعب  .هطراخلا و  یف 
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هرطنق كانه  هیلع  و  ءایحا ، نم  ءارماس  یلامـش  رهاظ  یف  اـمم  هریغ  هیلکوتملا و  رـصقل  اـسامم  رمی  مسـالا ، اذـهب  تفرع  یتلا  هریثکلا 
تناک و  مصتعملا ، هفیلخلا  سرح  بحاص  ناک  دـق  و  یکرتلا ، خاتیا  یلا  هبوسنم  هعیطق  هیرق و  یه  هیخاـتیالا و  یلا  رمی  مث  هراـجح . 

نم موق  مه  هرفـص و  یبا  یلا  هبـسن  مسالا  اذـهب  ریدـلا  یمـس  اـمنا  .هیورـسک و  هرطنق  كاـنه  هیلع  و  هرفـص ، یبأ  ریدـب  فرعت  ـالوأ 
مسا توقای  لاق  ام  یلع  هذه  هیدمحملا  و  قیراوز .  رسج  كانه  هیلع  هریغص و  هدلب  یه  هیدمحملا و  یلا  ناورهنلا  رمی  مث  .جراوخلا 

لفسأ لیلق  دعب  یلع  .هیبأ و  عرصم  دعب  هفالخلا  یلوت  دق  رـصتنملا و  دمحم  هنبا  مساب  هیدمحملا  لکوتملا  اهامـس  هیخاتیالل ، ثیدح 
بناج یف  دـحاو  عضوم  اهلک  اهلئاوأ  .دـنجلا و  وبأف  ینومأملاف  يدوهیلا  یه : هثالثلا و  لیطاوقلا  ناورهنلاب  یقتلی  عضاوملا ، هذـه  نم 

باصم قوف  ناورهنلا ، یف  میقأ  .هنیدملا و  بونج  یف  هبصخلا  عاقبلا  یقـست  تناک  و  ءارماس ، نم  لفـسأ  هریطملا  برق  رـسیالا  هلجد 
.لوطاق و لوأ  بصم  دنع  هریبک  هیرق  یه  هینومأملا و  یلا  رمی  مث  تاناورذاشلا ،)  ) هریثکلا دودـسلا  نم  دـس  لوأ  هیف ، لیطاوقلا  هذـه 

.مصتعملا مایأ  یف  یکرتلا  دئاقلا  فیصو  یلا  هبسن  فیـصو ، هرطنقب  فرعت  هرطنق  هینومأملا  هریطملا و  نیب  يدوهیلا  لوطاق  یلع  ناک 
وبأ وه  ثلاثلا و  لوطاقلا  .رطانقلا و  هیرق  نم  لفسأ  ناورهنلا  یف  بصی  ینومأملا ، وه  یناثلا و  لوطاقلا  و 

83 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لیطاوقلا و ّلجأ  دـنجلا  وبأ  ناک  .دـنجلل و  اقازرأ  تلعج  یتلا  یه  نیـضرالا و  نم  یقـسی  ناک  ام  هرثکل  دـنجلا  ابأ  یمـس  و  دـنجلا ،
دیشرلا و نوره  هرفح  ائطاش  اهرمعأ 
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و رفط ، توقای  فصو  .قیراوز و  رـسج  كانه  هیلع  رّفط و  هنیدـم  هیبناج  یلع  تناک  .هرفح و  نّابا  كانه  ماقأ  موی  ارـصق  هیف  هل  ینب 
هرم توقای  هکلـس  دـق  و  اقوقد . » ابوقعاب و  نیب  یعرم  ءام و ال  هب  سیل  شحوم  عاق   » اهنا هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  اهراز  دـق 

.هعطق دق  حبصأ و  یتح  يدجلا  لبقتسی  ناک  هلیلد  نا  لاق  .قراط و  رثأ  نکاس و ال  رثأ  هیف  ری  ملف  لبرا  یلا  دادغب  نم 

يولص باب  اضیأ  یمـست  و  يولـص ) وأ   ) یلوص هنیدم  ناورهنلا ، هثالثلا و  لیطاوقلا  هذه  رخآ  ءاقتلا  نم  لفـسأ  خسارف  هعبرأ  یلع  و 
ابوقعاب دنع  .یلعالا و  ناورهنلا  جوسط  هنیدـم  یه  .دادـغب و  لامـش  خـسارف  هرـشع  یلع  ابوقعاب ، هنیدـم  اهنم  لفـسأ  .يولـصاب و  وأ 

نم برقلاب  .ناورهنلا و  رسج  هامسملا  هدلبلا  یلا  اهنم  ارسجاب و  یلا  لصی  یتح  مسالا  اذهب  یقبی  و  ارمات »  » ریبکلا ب لوطاقلا  فرعی 
رهن هل  لاقی  رهن  ارمات ، نیمی  نم  لمحی  لیخنلا  هب  فحت  رماـع  جوسط  طـسو  یه  و  رـسجلا ،) تیبل  هیمارـالا  هغیـصلا  یه  و   ) ارـسجاب

.هیقرشلا دادغب  یقست  هریثک  راهنأ  صلاخلا  نم  لمحی  .دادغب و  لامش  نادربلا  دنع  هلجد  یف  بصی  صلاخلا و 

نیمی نم  انه  لمحی  .اذـه و  انثحب  قایـس  یف  هیلع  مالکلا  یتأیـسف  دادـغب ، نم  بهاذـلا  ناسارخ  قیرط  هعطقی  و  ناورهنلا ، رـسج  اـمأ 
دادغب یف  یلفـسلا  تالحملا  یقـست  هریثک  راهنأ  رهنلا  اذه  نم  عرفتی  .يذاولک و  دـنع  هلجد  یف  بصی  نیب  رهن  هل  لاقی  رهن  ناورهنلا 
دادغب لفسأ  هلجد  یف  بصی  عایـض و  يرقب و  رمی  لیمب ، رـسجلا  لفـسا  هلوأ  یلاید  رهن  هل  لاقی  رهن  ناورهنلا  نم  لمحی  و   » هیقرـشلا

« . لایمأ هثالثب 

/ هیقرشلا هفالخلا  نادلب 
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84 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت 

یمس امنا  و  ناروب ، رسج  یلا  رمی  مث  یلعألا ، ناورذاشلا  یلا  رمی  مث  .ناورهنلا  مساب  رهنلا  فرعی  ناورهنلا ، رسج  هنیدم  بونج  نم  و 
رکذ دـق  و  اتربع ، هنیدـم  یلا  رمی  مث  هیطازرب ) اـهلعل   ) هیطازری ناروب : رـسج  نم  لفـسأ  .نومأـملا و  هفیلخلا  هجوز  یلا  هبـسن  کلذـب 

نیبناج و یف  هنیدم  یه  و  دینجلا ، ینب  فاکـسا  یلا  رمی  مث  لفـسالا ، ناورذاشلا  یلا  مث  رماع ، قوس  اهیف  یمجعأ و  مسا  اهنا  توقای 
ناتاه و   » هلوق کلذ  یلع  داز  و  مرک ، مهیف  ناک  هیحانلا و  هذه  ءاسؤر  اوناک  دینجلا  ینب  نا  توقای ، هرکذ  امم  ذـخؤی  .اهقـشی و  رهنلا 

و ناورهنلا ، رهن  دسنا  دـق  ناک  هیقوجلـسلا ، كولملا  مایأ  ذـنم  ناورهنلا  بارخب  بارخ ، هرـشع ) هثلاثلا  هعباسلا - هئملا   ) نآلا ناتیحانلا 
«. اهعمجأب هروکلا  تبرخف  مهرکاسع ، اهقرطت  و  مهفالتخاب ، هرفح  هحالصا و  نع  كولملا  لغتشا 

ئشب ایارذام  لفسأ  هلجد  یف  بصی  نا  یلا  هدام  عایض  هلصتم و  يرق  نیب  الیم ، نیتس  وحنب  دینجلا ، ینب  فاکـسا  دعب  ناورهنلا  رمی  و 
مل ابارخ و  توقای  نمز  یف  تناک  و  سباس ، رهن  هنیدم  ءازاب  یتلا  كرابملا  قوف  لّبج و  بونج  یف  اّنیب ، دق  ام  یلع  ایارذام ، .ریـسی و 

 . هنایب مدقت  ام  یلع  یحلا  طش  نع  هلجد  دعتبی  ثیح  هرامعلا  توک  لفسأ  تناک  دق  اهنا  یلع  .نآلا  هطراخلا  یف  رثأ  اهمسال  قبی 

دوعت یتلا  یلاید ) نیب و  رهن  صلاخلا و   ) هثالثلا هعورف  عم  ناورهنلا ) ارمات و  لوطاقلا و  اهب  ینعا  و   ) ناورهنلل هثالثلا  ماـسقألا  هذـه  و 
یتلا ءامـسألاف  .هدقعملا  هیئاملا  هکبـشلا  نع  نویبارـس  نبا  هدروأ  ام  حضوت  هیقرـشلا ، دادـغب  یحاون  یقـست  نا  دـعب  هلجد  یلا  اههایم 

هیلا تراص  ام  قفاوت  اهیلع ال  اهقلطأ 
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لوادـجلا و هاـیم  هیف  عمتجت  تناـک  لـیم ، یتـئم  هلوـط  غلاـبلا  ناورهنلا  نا  اـنیرت  هثیدـحلا  هطراـخلا  یلا  هدـحاو  هرظن  ناـف  .هنمز  دـعب 
مـسقف .هلجدـل  رـسیالا  بناجلا  یلع  ناضیفلا ) مایأ  یف   ) اههایم تغطل  رفح ، دـق  ناورهنلا  نا  الول  .هیـسرافلا و  لابجلا  نم  اـهجراخم 

ارمات

85 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیبارتـلا یلا  هیرخـصلا  ضرـألا  نم  لزنی  نا  فـیخ   » هنا توقاـی  رکذ  دـقف  .لوادـجلا  هذـه  نم  الودـج  هئدـبم  یف  ناـک  ناورهنلا  نم 
.هیقرشلا دادغب » روک  نم  هروکل  اهنم  رهن  لک  راهنأ  هعبس  شرفلا  کلذ  یلع  قیس  خسارف و  هعبس  شرفف  اهرفحیف ،

رهنلاب سیل  برعلا  نوینادـلبلا  هرکذ  يذـلا  صلاخلا  ناف  لاـح  لـک  یلع  و   ) ارماـتل نیعرف  رکذ ، اـم  یلع  یلاـید ، صلاـخلا و  ناـک  و 
یف هروک  مسا  توقای  مایأ  یف  صلاخلا  و  ابوقعاب .) یبرغ  لامش  نم  هبرقم  یلع  يرجی  یلاحلا  رهنلا  نا  ذا  مویلا ، صلاخلاب  فورعملا 

.هیقرشلا دادغب  راوسأ  یلا  اهفارطأ  دحأ  یهتنی  و  ناسارخ ، قیرط  لامش 

.يولـص و دـنع  لوطاقلا  یف  بصی  لابجلا و  نم  یتأی  رهن  مسا  ناورهنلا  هبذادرخ  نبا  هتـسر و  نبا  لعج  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  و 
نم فلأتی  ناتـسدرک و  لابج  نم  جرخی  يذـلا  یلاید  رهنل  امـسا  ناـک  ناورهنلا  نا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  رکذ 
ارهن ابوقعاب  قوف  ناریصی  نیقناخ و  نیریش و  رـصق  یلا  رمی  وه  ناولح و  رهن  ارمیت و  هلفـسأ  یف  یمـسی  ناورـش و  امه  نیرهن  نارتقا 

 . ناورهنلا یف  بصی  ادحاو 

لیلج اعـضوم  میدقلا  یف  تناک  .دادـغب و  نم  ناسارخ  قیرط  یف  هلحرم  لوأ  یهف  ناورهنلا ، رـسجب  اضیأ  هفورعملا  ناورهنلا  هدـلب  اما 
هثلاثلا هئملا  یف  هتسر  نبا  فصو  دق  .هریغصلا و  هوفس  هرکسد  نآلا  اهلحم  ّلح  دق  نأشلا و 
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عماج و دجـسم  قاوسأ و  یبرغلا  بناجلا  یف  : » لاق اهطـسو و  یف  نیفـصنب  ناورهنلا  رهن  اهقـشی  هنیدم  اهنأب  ناورهنلا  هدـلب  هعـساتلا ) )
لقوح نبا  هون  و  هراملا .» جاحلا و  اهلزنی  تاناخ  دجسملا  لوح  قوس و  عماج و  دجسم  یقرشلا  بناجلا  یف  .اهیضارأ و  یقست  ریعاون 

، عماجلا دجسملا  هیف  رمعأ و  هموی  یف  ناک  یقرـشلا  بناجلا  نا  کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  .اهتاریخ و  اهتالغ و  هرثکب  هیتآلا  هئملا  یف 
ارام الامش  هجتاو  اهنع  لدع  دق  ناسارخ  قیرط  نال  ابارخ  ناورهنلا  هدلب  تناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  بتک  امل  و 

جوسطب فرعت  همایأ  یتح  كانه  هبصخلا  هعقبلا  کلت  تلظ  ابوقعابب و 

86 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جنرانلا و عاونأ  دوجأ  یتؤت  هلـصتم  لیخن  نیتاسب و  تاذ  یه  و  هندـم ، یلوأ  یفوتـسملا  رکذ  ام  یلع  ابوقعاب  تناک  ناسارخ و  قیرط 
 . جرتألا

ناک .هرم و  ریغ  توقای  اـهرکذ  .ناورهنلا و  هدـلب  یقرـش  لامـش  یف  یه  و  زور ) دـلب  وأ   ) زورلا هدـلبب  نـآلا  زورلا  زارب  هدـلب  فرعت  و 
.اضیأ و یفوتـسملا  اهیلا  راشأ  دق  و  ناسارخ ، قیرط  یقرـش  نم  یه  .ارمات و  جوسط  نم  دعت  و  ارـصق .  اهیف  ینب  دق  دـضتعملا  هفیلخلا 

نم رصق  اهب  هریبک و  هنیدم  یه   » هلوقب هتسر  نبا  اهفـصو  دق  کلملا و  هرکـسد  ناسارخ  قیرط  یف  ناورهنلا  هنیدم  یلت  یتلا  هلحرملا 
هرکسدلا هذه  عضوم  نم  نیبتی  و  برغملا .» یلی  امم  دحاو  باب  هل  ءانبلا  نم  یـش ء  هلخاد  سیل  فرـشم و  روس  هلوح  هرـساکألا  ءانب 

یف هرخآ  نع  هقرحأ  هبهن و  لق  ره  نا  خیراتلا  یف  ءاج  امیظع  ارـصق  زیورب  ورـسخ  ینتبا  ثیح  هروهـشملا  درجتـسد  عضوم  قباطی  هنا 
.دالیملل و هنس 628 
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دق و   ) لهلهم نبا  هلاحرلا  هآر  دق  هیورسک ، درجتـسدب  فرعی  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یلا  رهظی  ام  یلع  هبئارخ  تیقب  و  رـصقلا ، اذه 
هرخـص نم  اهنا  اهیلا  رظانلا  کشی  ال  مدـنهملا ، رخـصلا  نم  اهلک  تاـناویا ، قساوج و  نم  هبیجع  هینبأ  اـهیف   » لاـقف توقاـی ) هنع  لـقن 

، هرکسدلا اما  هروقنم » هدحاو 

87 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هذه یف  یسدقملا  لاق  و  نوملسملا .  هانب  ایوق  انصح  هرکـسدلا  یف  نا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  رکذ  لقوح  نبا  ناف  هیبرعلا ، هدلبلا 
توقای اهرکذ  نابرهش ، هیرق  هرکسدلا ، نم  هبرقم  یلع  و  جازآب .» ماغ  هلفسأ ، عماجلا  لیوط ، دحاو  اهقوس  هریغص  هنیدم   » اهنا هنیدملا 

.هرساکالا تانب  نم  نابلگ  هریمألا  اهتأشنا  هعیض  نینامث  هدلبلا  هذه  لامعأ  نم  نا  یلا  ریخألا  راشأ  یفوتسملا و  و 

هرطنق هنیدـملا  هذـه  نم  هبرقم  یلع  .اهل و  روس  راجـشالا و ال  اهب  ّفحت  ءالولج ، هنیدـم  ناسارخ ، قیرط  یف  هیلاتلا  هلحرملا  تناک  و 
هیف ریـست  يذـلا  رهنلا  قوف  تناک  اهنا  توقای ، یف  ام  یلع  .هینوراهلا و  اهل  لاقی  هیرق  كانه  و  هصـصرم ، رجح  نم  هرـساکالا  ءانب  نم 

ّرف نوملسملا و  مهحابتـساف  ( 637  ) هنـس 16 نیملـسملل  سرفلا  یلع  هروهـشملا  هعقولا  تناک  اهب  .ارـسجاب و  یلا  ابوقعاب  نم  نفـسلا 
اذه انتقو  یف  ءالولج  عضوم  .یقوجلسلا و  هاشکلم  هانب  اطابر  هیف  نال  ءالولج ، طابر  عضوملا  اذه  یفوتسملا  یمس  .درجدزی و  کلملا 
یلع  » هنیدم اهنا  یلا  یسدقملا  راشأ  دق  نیقناخ و  هنیدم  ءالولج ، قرـش  یف  ناک  .هثیدحلا و  رمحالا ) طابرلا  يأ   ) طابرلزق هلحرم  وه 

نیقناخ نم  برقلاب  و  ناقیط .» رجآ و  صجب و  همیظع  هرطنق  هیلع  تینب  دـق  میظع  داو  اهب  : » لاقف هتـسر  نبا  اهرکذ  و  ناولح .» هداـج 
هریثک همیظع  طفنلل  نیع 
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.ناسارخ هداج  اهیلع  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  يأ  همایأ  یف  اقاط » نوکت 24  داو  یلع  همیظع  هرطنق  اهب  : » توقای لاق  .لخدلا و 

تالغلا هرفاو  تثبل  اهتیحان  نا  الا  هریبک  هیرق  ودعت  الف  بارخلا  یلا  تلآ  دق  نیقناخ  نا  رکذ  یلاتلا ، نرقلا  یف  یفوتسملا  بتک  امل  و 
.

88 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تناک .نیریـش و  رـصق  موقت  لابجلا ، میلقا  یف  هدـلب  لوأ  یه  و  ناولح ، یلا  قیرطلا  طسو  یف  نیقناخ ، یلی  اـمم  خـسارف  هتـس  یلع  و 
هثلاثلا هئملا  یف  هتـسر  نبا  هفـصو  یناساس ، رـصق  لالطا  راوسأ و  تاذ  هریبک  هیرق  كاـنه  .زیوربا و  يرـسک  کـلملا  هقوشعم  نیریش 

یلا يدؤت  باوبأ  اهنم  ضعب و  یلا  اهضعب  ذفنی  رجح  ناویالا  لوح  و  رجآلا ، صجلاب و  ینبم  ریبک  میظع  ناویا  هیف  : » هلوقب هعـساتلا ) )
نا هب  هّونی  امم  .هیقاب و  اهلالطأ  تلاز  ام  یتلا  نیریش  رصقل  لیوط  فصو  یفوتسملا  توقایل و  و  رمرملا .» طالبلاب و  ناکدلا  ناویالا و 

تایاکحلا نم  تراص  دـق  روهـشملا ، زیوربا  کلملا  سرف  زیدبـش  داّوعلا و  ینغملا و  ذـبهلب  نیریـش و  هکلملا  قیـشع  داهرف ، هیاـکح 
، ناولح .سراف و  هبـضه  هیادـب  دـنع  یتلا  همیظعلا  لابجلا  نیریـش  رـصق  یلع  ّلطت  ءاـجرالا و  کـلت  یف  عاـقبلا  نم  ریثک  یف  هیلحملا 
، یلبجلا قیـضملا  یف  اهعوقول  اهنا  الا  بلاغلا ، یف  قارعلا  لامعأ  نم  دـعت  تناـک  نا  یه و  و  ناـسارخ ، قیرط  یف  یف  هیلاـتلا  هلحرملا 

.رخآ لصف  یف  اهفصو  یلع  یتأنس 

نیجیندنبلا .تایب و  نیجیندنبلا و  امه : امهیلا ، هراشالا  نسحت  ناتمهم  ناتنیدـم  ناتـسزوخ ، دودـح  دـنع  ناسارخ  قیرط  بونج  یف  و 
و ایاسکاب ، ایارداب و  یجوسط  ندم  مهأ  تناک  هنیدملا  هذه  نا  الا  هطراخلا ، یف  رکذ  هل  قبی  مل  مسا 
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یقرـش لامـش  یلی  اـمم  ناـجوسطلا  ناذـه  و  اـهنم .  هبرقم  یلع  نیجیندـنبلا  عـضوم  نوـکی  نا  دـبال  همئاـق و  اـیاسکاب  هیرق  تلاز  اـم 
.هبصخلا يرقلا  نم  ریبک  ددع  امهیف  ناورهنلا ،

همایأ یف  مسالا  نا  یفوتسملا  رکذ  .ناکیندن و  توقای و  هاور  ام  یلع  هیـسرافلاب  تفرع  نیجوسطلا ، نیذه  زکرم  نیجیندنبلا  تناک  و 
نبا رکذ  ام  یلع  نیجیندنبلا ، .ناجّرأ و  نم  اهرهن  ردحنی  و  ناتسدرک ، لابج  فحل  هیحان  یف  اهنا  ناکیندنب و  ظفلی  ناک 

89 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جرخم نا  هلوقب : یفوتـسملا  اهرکذ  دـقف  هرهاظ ، اهبئارخ  تلاز  ام  و  تاـیب ، اـما  .هدـحاو  هروک  یف  زورلا  زارب  یه و  تناـک  هبذادرخ ،
تناک یحاونلا  نم  اریثک  ناف  هحولملا ، نم  یش ء  یلع  ناک  هءام  نا  عم  هلجد و  لصی  الف  زوافملا  یف  ینفی  ناتـسدرک و  لابج  اهرهن 

و ینمرالا . » هبـشت  ککت  بیطلاب  ذـختی  : » هلوقب لقوح  نبا  اـهرکذ  یتلا  بیطلا  هدـلب  ثیح  تناـک  تاـیب  نا  رهاـظلا ، .هنم و  یقـست 
بیطلا لهأ  نا  توقای  يور  .اهدـعب و  هثداحلا  تایب  هدـلب  ایاقب  اهبئارخ  رواجت  .نییـسابعلا و  مایأ  یف  نأشلا  هلیلق  هدـلب  بیطلا  تناـک 

 . مدآ نب  ثیش  یلا  مهبسن  نوعجری  و  هیطبن ، » مهتغل  طبن و  »

نم أدـبی  يذـلا  طخلا  نا  البق ، اّنیب  دـقف  .هلجد  یلا  تارفلا  نم  هلماحلا  راهنالا  یلع  تارفلا و  یلع  یتلا  قارعلا  ندـم  نـآلا  فصنل  و 
نیب یعیبطلا  دحلا  وه  ابونج ، رهنلا  فاطعنا  دـنع  ریـسی  یـشب ء  هناع  نم  لفـسأ  هربعی  مث  تارفلا  یلا  ابرغ  هجتی  تیرکت و  دـنع  هلجد 

.یفوتسملا لاق  ام  یلع  قارعلا ، هریزجلا و  یمیلقا 

نیرهنلا نیب  امیف  هیرجحلا  لوهسلا  هلامش  یف  .هیبوسرلا و  لباب  دالب  ضرأ  وه  و  داوسلا ، أدبی  طخلا  اذه  بونج  نم  و 
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تفرع .مسقلا و  اذـه  لامـش  یف  هنیدـم  یـصقأ  هناع ، نم  لفـسأ  الیم  نیثـالث  هسمخ و  یلع  یه  تارفلا و  هثیدـح »  » دـعت .یلعـألا و 
مایأ یف  تئـشنأ  اهب ، طیحی  ءاملا  و  تارفلا ، طسو  یف  هنیـصح  هعلق  اهیف  نا  توقای  رکذ  .هلجد و  هثیدح  نع  اهل  ازییمت  هرونلا  هثیدحب 
اتدلب ردحنملل ، تیهو ، هثیدحلا  نیب  .ءاوه و  اعضوم و  تیرکت  لباقم  اهناب  یفوتـسملا  اهفـصو  .ریـسی و  تقوب  یبرعلا  حتفلا  دعب  رمع 
تلاز ام  هریغـص و  هدـلب  توقای ، رکذ  ام  یلع  هسولآ ، .خـسارف و  هعبـس  يرخألا  هدـحاولا و  نیب  تارفلا  یلع  امه  هسووان و  هسولآ و 

مویلا یلا  همئاق 

90 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

روس و اهیلع  هنیدم  تیه  تناک  .تیه و  يرق  نم  بسحت  هسووانلا  تناک  .یمالسالا و  حتفلا  رابخأ  یف  نیتدلبلا  نیتاه  رکذ  نرتقی  و 
یف یفوتـسملا  لاق  .هرماع و  هنیدـم  تیه  نا  لقوح  نبا  رکذ  .یبرغلا و  تارفلا  بناج  یلع  یه  ریثک و  لیخن  اهیف  هنیـصح و  هعلق  اـهل 

هدرابلا و دالبلا  ههکاـف  اـهیف  رثکت  تناـک  و  یّبج )  ) هبج هیرق  اـهنم  هیرق ، نیثـالث  اـفین و  اـهلامعأ  نم  نا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا 
ثعبنت ههیرک  حئاور  نم  اهءاوه  طلاخی  امل  ینکـسلا  هبیط  نکت  مل  اهـسفن  هنیدملا  نا  ریغ  جـنرانلا ، رمتلا و  زوللا و  زوجلاک و  هراحلا 

 . اهل هرواجملا  ریقلا  نویع  نم 

هعبارلا هئملا  یف  قدـنخلا  اذـه  رفح  دـق  .ادوجوم و  یناثلا ) روباس  کـلملا  وه  و   ) روباـس قدـنخ  ناـک  یمالـسالا ، حـتفلا  ماـیأ  یف  و 
یتح هثیدحلا ) هرصبلا  برق   ) هّلبألا یلا  ابونج  دتمی  تیه و  نم  قدنخلا  اذه  أدبی  .برعلا  هامـسأ  ام  یلع  فاتکالا  وذ  روباس  دالیملل ،

لوأ هیف  يرجی  ءاملا  ناک  .رحبلا و  یلا  ذفنی 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


نیع .هفاجلا و  هماسقأ  ضعب  يرت  تلاز  ام  و  هیدابلا .» لهأ  نم  داوسلا  دارأ  نمل  اعنام  نوکیل  حـلاسملا  رظاـنملا و  هیلع  لـعج  و   » هرمأ
یف بصی  اهضراب و  ّرمی  رهن  رمتلا  نیع  نم  جرخی  و  هنیـصح ، هدلب  اهنا  یـسدقملا  اهیف  لاق  هیدابلا ، یف  تیه  بونج  یف  یه  و  رمتلا ،

عـضوم نا  یلع  .اهبرقب  اثافـش  هل  لاقی  عضوم  نم  دـالبلا و  رئاـس  یلا  رمتلا  بسقلا و  لـمحی  اـهنم  .تیه و  هنیدـم  نم  لفـسأ  تارفلا 
نیذه

91 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . فورعم ریغ 

هعبارلا هئملا  لبق  تارفلا  راسی  نم  میدـقلا  لیجد  رهن  لمحی  ناک  ثیح  بّرلا  هیرق  تیه ، نم  لفـسا  اخـسرف  رـشع  ینثا  یلع  ناـک  و 
یبرغلا مسقلا  اذه  رمطنا  دق  .هیبرغلا و  دادغبل  هیلامشلا  ضابرالا  یلا  لصی  مث  لب  رطق  نکسم و  یجوسط  یقسیف  قّرـشی  و  هرـشاعلا ) )

دق و  هیـسداقلا ، ءازاب  هلجد  نم  هءام  ذـخأی  لیجد  ناـک  ( 951  ) هنـس 340 یف  يرخطـصالا  بتک  نیح  .انیب و  دـق  ام  یلع  لـیجد  نم 
مایأ همیظعلا  قارعلا  ندـم  نم  تناک  دـقف  تارفلا ، راـسی  یلع  یه  و  راـبنألا ، اـمأ  .نکـسم  جوسط  یلع  اـنمالک  یف  کـلذ  انحـضوأ 

(Perisabor و روباسیریب هینانویلاب  و   ) روباس زوریف  سرفلا  اهامـس  دـق  .یمالـسالا و  حـتفلا  لبق  ام  یلا  اهنمز  یقتری  .نییـسابعلا و 
امنا هنیدملا  هذه  نا  لاقی  .اهفنتکی و  يذـلا  جوسطلا  یلع  برعلا  مایأ  یف  قلطی  روباس  زوریف  مسا  راص  روباش و  اهرمع  نم  لوأ  ناک 

وبأ اهددـج  مث  اهنم  اهباحـصأ  قزرت  هرـساکالا  تناک  و  نبتلا ، ّتقلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  ریبانأ  اهب  عمجی  ناک  هنال   » رابنالاب تیمس 
نا یلا  اهب  ماقأ  اروصق و  اهب  ینب  سابعلا و  ینب  ءافلخ  لوأ  حافسلا  سابعلا 
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روصنملا ذـخأ  یتلا  هدـیدجلا  سابعلا  ینب  همـصاع  دادـغب  یلا  اهنم  لقتنا  مث  نمزلا  نم  انیح  روصنملا  هوخأ  اضیأ  اهب  ماـقأ  و  تاـم .»
نا لاق  .رابنالا و  یف  اوسبح  دق  اوناک  لباب  یلا  سدقملا  تیب  نم  رـصن  ذـخوبن  مهابـس  نیذـلا  دوهیلا  نا  یفوتـسملا ، یکح  .اهئانبب و 

 . هوطخ فالآ  هسمخ  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  ناک  اهراوسأ  رود 

لمحی نفسلا  ریسل  حلاص  ریبک  رهن  لوأ  جرخم  دنع  اهنا  یف  رابنالا  هلزنم  و 

92 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

فرع اـمنا  و  یـسیع ، رهن  وه  رهنلا  اذـه  .یبرغلا و  بناـجلا  یف  هرّودـملا  هنیدـملا  یبونج  هضرفلا  یف  بصی  هلجد و  یلا  تارفلا  نم 
هیلا و   ) هفیلخلا مع  یلع  نب  یسیع  وأ  روصنملا ، مع  نبا  یسوم  نب  یسیع  نوکی  نا  اما  وه  و  یسابعلا ، ریمالا  یسیع  یلا  هبـسن  کلذب 
نم نفسلا  ریسل  احلاص  هلعج  هرفح و  ددج  ذا  رهنلا  یلع  همـسا  قلطا  یـسیع  ریمالا  ناف  رمالا ، نکی  امهم  و  بلغالا .) یف  رهنلا  بسنی 

هبسن اّممد  هرطنق  اهل  لاقی  هلوهم  هرطنق  لیلق ، یشب ء  رابنالا  لفسأ  تارفلا  نم  هجورخ  دعب  رهنلا  اذه  یلع  ناک  .دادغب و  یتح  تارفلا 
لّوحملا یلا  یهتنی  یتح  هعایض  روباس و  زوریف  جوسط  يرق  یقسیف  رمی  مث  .هجولفلا  دنع  تارفلا  هفـض  یلع  تناک  اّممد و  هیرق  یلا 

فلؤی يذلا  رهنلا  وه  هارـصلا و  رهن  هراسی  نم  عرفت  لوحملا  یلا  راص  اذاف  .دادغب  نم  یبرغلا  بناجلا  ضابرأ  نم  دحاو  خـسرف  یلع 
هازاومب ابلاغ  يرجی  ناک  يذلا  هارصلا  رهن  .اهبونج و  یف  ایروداب  جوسط  هیبرغلا و  دادغب  لامش  یف  لب  رطق  جوسط  نیب  لصافلا  دحلا 

.هرودملا هنیدملا  باوبأ  دحأ  هرصبلا  باب  نم  لفسأ  هلجد  یف  بصی  یسیع  رهن 
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.لیلق وه  لیجد و  رهن  نم  عرفت  ام  الا  هیبرغلا  دادغب  راهنأ  عیمج  نیرهنلا  نیذه  نم  عرفتت  تناک  و 

ربعت اهنم  رغصا  نفـس  یلا  دادغب  یلا  تارفلا  ندم  نم  هیتآلا  نفـسلا  یف  نوکی  ام  لّوحی  اهدنع  نال  کلذب  تیمـس  دقف  لّوحملا ، امأ 
هریثک ههزن  هبیط  هنـسح  هدیلب  لوحملا  تناک  .خرکلا و  ضبر  یلا  لّوحملا  یلی  امیف  یـسیع  رهن  ولعت  یتلا  هدـیدعلا  رطانقلا  تحت  نم 

اهنم یفوتسملا  رکذ  .همخفلا  تایانبلا  نم  لیلق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یتح  اهیف  ناک  و  هایملا ، قاوسالا و  هکاوفلا و  نیتاسبلا و 
نوکی نا  بجی  هنا  دیب  حیحصلا ، لوحملا  عضوم  نآلا  فرعی  .هیقر و ال  لعفب  ضوعبلا  هبرقی  لت ال  قوف  مصتعملا  هفیلخلا  هانب  ارـصق 

اذه نیب  یفوتسملا  طبر  دق  و  اریثک .  برعلا  نوینادلبلا  هرکذ  يذلا  فوقرقعب  فورعملا  میدقلا  یلبابلا  لتلا  یقرش  لامش  یف 

93 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هیماح رّونت  ران  یف  میهارباب  یقلأ  يذلا  رابجلا  دورمن  هروطسأ  لتلا و 

نئادملا قوف  هبـصم  رـصرص و  رهن  وه  و  هلجد ، یلا  ریبکلا  یناثلا  رهنلا  تارفلا ، نم  لمحی  اّممد  هیرق  نم  لفـسأ  خسارف  هثالث  یلع  و 
یلاودلاب هنم  یقسی  هنا  نویبارس  نبا  رکذ  .هیبرغلا و  دادغب  بونج  یف  ایروداب  جوسط  یقـست  رهنلا  اذه  لفاسا  تناک  .خسارف و  هعبرأب 

، نئادملا یف  ضیبالا  هرساکالا  رصق  هیؤر  نکمی  ثیح  ناریرز و  دنع  ریـسی  یـشب ء  هلجد  یف  رهنلا  اذه  بصم  قوف  .فیداوشلا و  و 
.هفوکلا قیرط  هیلع  ربعی  بکارم  نم  رسج  اهیف  هیلع  هرماعلا و  رصرص  هنیدم  تناک 

نبا رکذ  ام  یلع  رـصرص  رهن  ناک  .یبرغلا و  دادـغب  بناـج  یف  ریبکلا  یبونجلا  ضبرلا  خرکلا ، نم  نیخـسرف  یلع  رـصرص  هنیدـم  و 
.نفسلا هیف  يرجت  لقوح 
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نأش تاذ  هنیدم  رصرص  تلظ  .اهئانب و  زارط  یف  نیطسلف  يرق  ضعبب  یـسدقملا  اههّبـش  .عورزلا و  لیخنلاب و  هرماع  رـصرص  هنیدم  و 
.اهل هرواجملا  ضابرالا  یف  رکسع  دادغب و  یلع  رومیت  یلوتسا  امنیح  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یتح 

هسمخب رـصرص  رهن  ههوف  نم  لفـسأ  هجولفلا  هیرق  دنع  هلوأ  .کلملا و  رهن  ناکف  هلجد  یلا  تارفلا  نم  لمحی  يذلا  ثلاثلا  رهنلا  اما 
یف هبصم  و  خسارف ،

94 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رهن مساـب  ناـنویلا  هرکذ  دــقف  همیدــقلا  هنمزـالا  ذــنم  اـفورعم  کــلملا  رهن  ناــک  .خــسارف و  هثــالثب  نئادــملا  نـم  لفــسأ  هـلجد 
تناک .ریبکلا و  ردنکـسالا  هرفح  هنا  لیق  و  مع ،)  ) دواد نب  نامیلـس  هرفح  نم  لوأ  نا  لیق   » توقای یف  ام  یلع  و  ( . Malcha) اخلم
.رصرص نم  ابونج  لایمأ  هعبس  یلع  یه  و  هفوکلا » قیرط  هیلع  ربعی  نفس  نم  رسج  اهیف  هیلع  کلملا ، رهن  اهل  لاقی  هنیدم  هفافض  یلع 

«. اهنم ارجـش  ارمث و  اعرز و  الخن و  رثکأ  یه  اهلهأب و  هرماع  رـصرص ، نم  ربکأ   » لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  تناک  کلملا ، رهن  هنیدم  و 
 . هیرق هئمثالث  فین و  اهتروک  یف  ناک  دق  نا  کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  و 

هلجد یف  بصی  .خـسارف و  هثالثب  کلملا  رهن  نم  لفـسأ  هلوأ  .یثوک  رهن  وه  هلجد  یلا  تارفلا  نم  لمحی  ناـک  يذـلا  عبارلا  رهنلا  و 
و لوالا ) یناساسلا  کلملا  یلا  هبسن   ) ناکباب ریشدرا  هروک  نم  یثوک  جوسط  یقسی  رهنلا  اذه  ناک  .خسارف و  هرشعب  نئادملا  لفـسأ 

یثوک قباطت  اهنا  لاقی  و  رهنلا ، اذه  یلع  نفـس ، نم  رـسج  اهیف  و  ّابر ، یثوک  هنیدـم  تناک  .ربوج و  رهن  جوسط  هنم  رخآ  عرف  یقـسی 
یف هاروتلا  یف  اهرکذ  دراولا 
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اهنا نومعزی  ، » هیمالسالا تایاورلا  یف  ءاج  ام  یلع  یثوک ، .لباب و  هیحان  یف  نأش  تاذ  هنیدم  تناک  و  ( 24 : 17  ) یناثلا کلملا  رفس 
(: هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  لاق  و  لیلخلا .» میهاربا  دج  یثوک  نم  اهمـسا  میهاربا و  اهیف  حرط  یتلا  ناعنک  نب  دورمنلا  ران 
نم ربکأ  تناک  هنیدـم  ّابر  یثوک  نا  موق  معزی  .اـّبر و  یثوکب  يرخـالا  قیرطلا و  یثوکب  امهادـحا  فرعت  ناـتیحان  نادـلب و  یثوک  »

«. دورمن ران  دامر  یه  اولاق  همیظع  دامر  لالت  اهب  .لباب و 

«. مالک اهیف  مهل  همیدق »  » هرانم هبش  قیرطلا  یثوک  برقب   » کلذ یلع  یسدقملا  داز  و 

لت وه  طراوخلا  هیلا  ریشت  ام  یلع  اهعضوم  یثوک و  هنیدم  نا  تالحرلا  بتک  تور  و 

95 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . کلملا رهن  هنیدم  بونج  لایمأ  هعبرأ  یلع  تناک  و  رهظی ، ام  یلع  میهاربا 

یلا بهاذـلا  جاـحلا  قیرط  یف  هلحلا  دادـغب و  نیب  طـسوتت  هلحرم  یه  هریبکلا و  اـشارف  هیرق  یثوک ، لامـش  نم  لاـیمأ  هعـضب  یلع  و 
هریثک هیرق   » لاقف ( 1184  ) هنـس 580 اهیف  ناک  ریبج و  نبا  اهفـصو  هرـشع .) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  هیاهن  یف  هیلع  ناک  ام  یلع  هفوکلا 

کلاسملل هفصو  یف  اضیأ  اشارف  یفوتسملا  رکذ  و  راغص .» تافرـش  هل  لاع  رادج  هب  قدحی  ریبک  ناخ  اهیف  و  ءاملا ...  اهقـشی  هرامعلا 
96 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  رصرص .  بونج  خسارف  هعبس  یلع  اهنا  لاقف 

« همتت  » قارعلا سماخلا  لصفلا 

- هفوکلا هنیدـم  هفوکلا - رهن  اـتیدابمب - هادـبلا و  رهن  سرنلا - رهن  لـینلا - رهن  لـینلا و  هریبه - نبا  رـصق  اروس - رهن  تارفلا - راطـشنا 
هئملا یف  تارفلا  رهن  ناک  قارعلا  قرط  هعانصلا - هراجتلا و  رشع - انثالا  قارعلا  تاناتسا  ءالبرک - یلع و  دهشم  هیسداقلا -
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.تارفلا دومع  نمیالا ، رهنلا  وه  و  یبرغلا ، نیمسق :» یلا  مسقنا  خسارف ، هتسب  یثوک  رهن  زواج  اذا  ( » هرشاعلا  ) هعبارلا

نم هریغ  نویبارس و  نبا  هامس  .یلاحلا  تارفلا  دومع  رسیالا ، رهنلا  وه  و  یقرشلا ، .حئاطبلا و  یلا  یهتنی  هفوکلا و  هنیدم  سامی  ناک  و 
تارفلا وه  و   ) اروس رهن  نا  نویبارس  نبا  رکذ  .حئاطبلا و  یف  بصت  راهنا  یلا  بعـشتی  ناک  مث  .ناروس  وأ  اروس  رهن  برعلا  نیینادلبلا 
یقـسی تارفلا ، مسقنی  ثیح  یلعـالا ، اروس  رهن  ناـک  .هنم و  ضرعأ  هفوـکلا و  رهن  نم  مظعأ  اـمیظع  ارهن  هماـیا  یف  ناـک  یلاـحلا ،)

نبا رصق  اهل  لاقی  هنیدم  برغب  رمی  مث  .طسوالا  ذابقهب  ناتسا  نم  امسق  جیساسطلا  هذه  تناک  و  امسوراب ، امـسیبرب و  اروس و  جوسط 
.هفوکلا یلا  هریبه  نبا  رصق  نم  جحلا  قیرط  رمی  هیلع  اروس و  رسج  رهنلا ، یلع  اهدنع ، .نالیم و  امهنیب  هریبه و 

رخآ یناثلا  ناورم  لبق  نم  قارعلا  لماع  هریبه  نبا  هسسؤم  یلا  بسنی  هریبه  نبا  رصق  یه  اراصتخا ، کلذب  تیمس  و  رصقلا ، هنیدم  و 
.هیمأ ینب  ءافلخ 

97 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف داز  و  هیف ، ریصاقم  فیقـست  متتـسا  و   » سابعلا ینب  ءافلخ  لوأ  حافـسلا  هلزن  هیمأ ، ینب  لاوز  دعب  .همتتـسیل و  هریبه  نبا  شعی  مل  و 
، يومالا لماعلا  مساب  هفیلخلا  رصق  لوح  تأشن  یتلا  هنیدملا  نومسی  سانلا  لظ  .مشاه و  هدج  مسال  ادیلخت  هیمشاهلا ،» هامـس  هئانب و 

یلع هریبه  نبا  هنیدـم  وأ  هریبه  نبا  رـصق  اهنومـسی  اوناکف  دادـغب ، هئانب  لبق  هیمـشاهلا  یف  روصنملا  لوزن  یتح  کلذـک  رمالا  یقب  و 
نم جرخی  رهن  یلع  وه  و  هفوکلا ، دادغب و  نیب  هنیدم  ربکأ  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هریبه  نبا  رصق  ناک  .یلوالا و  هداعلا 
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رکذ اـم  یلع  هنیدـملا ، تناـک  .رـصقلا و  نم  لفـسأ  اروـس  یلا  بـصی  رـصقلا و  قوـف  نـم  هـلوأ  یحر ، یبا  رهن  هـل  لاـقی  اروـس  رهن 
ّلق تطحنا و  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  هنا  یلع  قوسلا .» یف  عماجلا  و  دوهیلا ، هریثک  قاوسالا  هدیج  هریبک  ، » یـسدقملا

هبرخالا يدـحاب  طراوخلا  اهیلا  تراـشا  نا  فورعم و  ریغ  حبـصأ  مویلا  اهعـضوم  نا  یتح  هلحلا  نأـش  عاـفتراب  رهظی  اـم  یلع  اـهنأش 
.همیدقلا لبابل  هعساولا  لالطالا  لامش  لایمأ  هعضب  یلع  یتلا  هریثکلا 

هعبارلا هـئملا  یف  هـب  یمـسی  ناـک  اـم  یلع  اروـس  رهن  يأ  تارفلا  یلع  لـباب  لـالطا  نـم  لاـیمأ  هعـضب  یلع  یه  و  هـلحلا ، هنیدـم  اـما 
ریثک ارماع  اعـضوم  تناک  و  یقرـشلا ، بناجلا  یف  اهرمأ  لوأ  یف  اهمظعم  ناک  .نیعماـجلاب و  نمزلا  اذـه  یف  تفرع  دـقف  هرـشاعلا ،) )
الع ام  ناعرـس  .نمیالا و  بناجلا  یف  يأ  اهئازاب ، هلحلا  ( 1102  ) هنـس 495 وحن  یف  دیزم  ینب  سیئر  هلودلا  فیـس  ینب  مث  .بصخلا 

لطب اـمل  هیلع  تارفلا  ربعی  هفوکلا  یلا  دادـغب  نم  جـحلا  قیرط  راـص  .هلـصتم و  بکارم  یلع  دوقعم  اـهیف  میظع  رـسج  دوجول  اـهنأش 
هـسداسلا هئملا  تلح  نا  ام  .اروس و  رـسج  ربعی  ناـک  يذـلا  بارخلا ) یلا  كاذـنیح  لآ  دـق  ناـک  و   ) هریبه نبا  رـصقب  راـملا  قیرطلا 

ربع ( 1184  ) هنس 580 یف  .اروس و  رهن  مسا  لامعتسا  نمزلا  عم  لطب  مویلا و  هنأش  تارفلل  ادومع  اروس  رهن  راص  یتح  هرـشع ) هیناثلا  )
نم لسالـس  اـهبناج  نم  اـهب  فحت  راـبک  بکارم  یلع  ادوقعم  اـمیظع   » رـسجلا اذـه  ناـک  و  تارفلا ، یلع  هلحلا  یف  ارـسج  ریبج  نبا 

تاوطخ یفتقا  دق  و  هطوطب ، نبال  .تارفلا و  عم  هدتمم  یبرغلا  تارفلا  بناج  یلع  هریبک  هنیدم  كاذنآ  هلحلا  تناک  و  دیدح .»
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اذه روهشملا  نفسلا  رسجل  لیوط  فصو  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  لئاوأ  یف  هفلس 

98 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دق .لحاسلاب و  هتبثم  همیظع  هبـشخ  یلا  نیطـشلا  الک  یف  هطوبرم  دـیدح  نم  لسالـس  رـسجلا  اذـه  یبناج  یلع  ناک  دـقف  هلحلا ، یف 
تارفلا بناـج  یف  دـتمت  تذـخأ  هلحلا  نا  لاـقف  هلاـمکب  یفوتـسملا  هرـصاعم  هدروأ  هطوطب  نبا  هرکذ  اـم  .هنیدـملا و  قاوـسأ  يرطا 

.اهئاوه و هبوطرل  اببـس  کلذ  ناـکف  اـهجراخ  اـهلخاد و  یف  رثکی  لـیخنلا  ناـک  .یبرغلا و  هبناـج  یف  هیلع  یه  اـم  وحن  یلع  یقرـشلا 
رظتنملا يدهملا  نامزلا  بحاص  دهـشم  هنومـسی  ماقم  اهب  مهل  هیرـشع و  انثا  هیماما  مهلک  هلحلا  لهأ  نا  کلذ  یلا  یفوتـسملا  فاضا 

( . هالعأ رظنأ ص 80   ) نامیالا یلا  سانلا  هیادهل  جرخیس  و  ( 878  ) هنس 264 ءارماس  یف  یفتخا  يذلا 

رمی انیب ، دق  ام  یلع  ناک  رهنلا  اذه  نا  لوقی  هانیفلأ  اروس ، رهنل  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نویبارس  نبا  فصو  یلا  هیناث  اندع  ام  اذا  و 
ماظعلا هنهکلا  نع  لیوط  ثیدـح  یفوتـسملل  .رـسج و  نم  هبیرق  هیرق  لالطالا  هذـه  یف  نا  یـسدقملا  رکذ  .لـباب و  لـالطا  برغ  یف 

 . نیدلا موی  یلا  تورام  توراه و  ناطقاسلا  ناکالملا  هیف  سبح  دق  و  لتلا ، همق  یف  يذلا  بجلا  نع  لباب و  یف  اوشاع  نیذلا 

هامس دق  لینلا ، طشب  مویلا  فرعی  و  رهنلا ، اذه  .هلجد و  یلا  تارفلا  نم  لمحت  یتلا  هریثکلا  راهنالا  رخآ  اروس ، نم  ذخأی  لباب  قوف  و 
مسا مسالا  اذه  هبشی  و  هریبکلا .» هارصلا   » لینلا ب هنیدم  برغ  یلعالا  همسق  یف  نویبارس  نبا 

99 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و رظنأ ص 92 )  ) هیبرغلا دادغب  یف  هنم  رهشا  رخآ  رهن 
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نا لبق  .هددـعتم و  هریغـص  راهنأ  هنم  عرفتت  و  هریثک ، هرماـع  يرقب  رمی  هجرخم و  نم  اءادـتبا  قرـشلا  یلا  يرجی  هریبکلا ، هارـصلا  رهن 
ینب لماع  جاجحلا ، ناک  .هنیدملا و  لفسأ  هیف  بصیف  دوعی  مث  بساماج  هارص  رهن  هراسی  نم  عرفتی  ریسی ، یـشب ء  لینلا  هنیدم  لصی 

هذباوملا ریبک  بساماج ، یلا  بسنی  یقب  انیلا ، یهتنا  ام  یلع  همسا ، نکل  .بساماج و  هارص  رفح  داعا  دق  قارعلا ، یلع  روهـشملا  هیمأ 
تراص لینلا و  هنیدـم  جاجحلا  ینب  امک  .نامزلا  میدـق  یف  سراف  دالب  یف  تشدارز  نید  دـیطوت  یف  بساتـشک  کلملا  نواع  يذـلا 

یلع رـصم  لین  مساب  رهنلا  اذه  یمـس  دق  و  هیلینلا .  مساب  هطراخلا  یف  اهیلا  راشی  لاز  ام  اهلالطا  .هلک و  جوسطلا  اذه  یف  هنیدـم  لجأ 
.یساملا هرطنق  اهل  لاقی  همیظع  هرطنق  كانه  هیلع  و  لینلا ، هنیدمب  هریبکلا  هارصلا  رمی  .لاقی و  ام 

اما .اضیأ  لینلا  رهنب  ءادفلا  یبأ  مایأ  یف  فرع  هریبکلا ، هارصلا  نویبارـس  نبا  هامـس  يذلا  وه  و  هنیدملا ، یبرغ  یف  رهنلا  نم  ناک  ام  و 
.طقف لینلا  هنیدم  قرش  هنم  زواج  ام  یلع  مسالا  اذه  قلطا  دقف  نویبارس  نبا 

و رظنأ ص 56 .)  ) هینامعنلا ءازاب  هلجد  برق  لوهلا  هل  لاقی  اروه  لصی  یتح  اهیقـسیف  هیبناـج  یلع  قیتاـسر  يرقب و  رهنلا  اذـه  رمی  و 
هازاومب ریسیف  ابونج  هقیرط  یف  باسنی  لوهلا  نم  هناف  هسفن  لینلا  رهن  اما  .اسأر  هلجد  یلا  لمحی  یلعالا  بازلا  هل  لاقی  رهن  عرفتی  هنم 

یف رهنلا  بصی  اهدـنع  و  طساو ، قوف  موی  هریـسم  یلع  سباس  هنیدـم  .سباس و  رهن  هنیدـم  لفـسأ  یف  ریـصی  یتح  هلیلق  هفاسم  هلجد 
نسحی امم  .هلجد و  یلا  لفسالا  بازلا  یف  هئام  ضعب  باسنی  امبر  .هلجد و 

/ هیقرشلا هفالخلا  نادلب 
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100 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت 

ص  ) یف انیب  ام  یلع  هلجد ، نیمی  یلع  یتلا  هنیدـملا  تبـسن  هیلا  سباس و  رهن  هل  لاقی  لوهلا  لفـسأ  لینلا  نم  ناک  اـم  نا  اـضیأ  هناـیب 
هنیدم نم  رهنلا  يرجم  نا  توقای  رکذ  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یفف  هفلتخم : هنمزأ  یف  راهنالا  هذه  تایمـست  تلدبت  دقل  و  (. 57

ناف لک  یلع  .نویبارـس و  نبا  يدل  سباس  رهن  قباطی  لفـسالا  هباز  نا  رهظی  امنیب  یلعالا ، بازلا  رهن  یمـسی  ناک  هینامعنلا  یلا  لینلا 
.قیتاسر نم  امهیبناج  یلع  ناک  ام  ارماع  یقب  نا  و  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  تفج  دق  نیرهنلا  نیذه  ماسقأ  مظعم 

«، میظع بصنم  اهیف  ءاملا  و   » ناغماقلا هرطنق  اهل  لاقی  هرطنق  اروس  رهن  یلع  اهنم  لفسا  اندجو  تارفلا ، یلع  لباب  لالطا  یلا  اندع  اذاف 
یلا اروس  رهن  مسقنی  هثیدحلا ،- هلحلا  نیعماجلا - نم  برقلاب  هرطنقلا ، هذه  نم  لفسا  خسارف  هتـس  یلع  .نویبارـس و  نبا  رکذ  ام  یلع 

اهریغ رمع و  مامح  یقسیف  یقرشلا  بونجلا  وحن  يرجی  سرنلا  رهن  هل  لاقی  رـسیالا و  و  نیعماجلاب ، رمیف  ابونج  نمیالا  هجتی  نیمـسق :
یف شرعلا  یلتعا  يذلا  یناساسلا  کلملا  سسرن )  ) یسرن یلا  هبـسن  کلذب  رهنلا  اذه  یمـس  دق  .رفن و  هنیدم  یلا  یهتنی  يرقلا و  نم 

هادـبلا رهن  یف  امهءام  اروس  رهن  سرنلا و  رهن  بصی  ریـسی ، یـشب ء  ابونج  يرجی  نا  دـعب  .هرفحب و  رمأ  ناک  دـق  دـالیملل و  هنس 292 
لامـش موی  هریـسم  یلع  هفوکلا  تارف  راسی  نم  ذخأی  اضیغم  ناک  اذه  هادـبلا  وأ  هادـبلا  رهن  .هیلامـشلا و  حـئاطبلا  هفاح  قرتخی  يذـلا 

رهن ربعی  ناک  ماعلا  قیرطلا  لعل  .ریطانقلا و  اضیأ  اهل  لاقی  هفوکلا و  هرطنق  هدلب  برق  نم  امبر  هفوکلا و  هنیدم 
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هینامث یلع  رسجلا  اذه  .اروس و  یلع  يذلا  میظعلا  نفسلا  رسج  بونج  الیم  نیرـشع  هعبـس و  یلع  هذه  ریطانقلا  هنیدم  .اهیلع و  هادبلا 
و هادـبلا ) مف  هیبرعلاـب  و   ) هیربعلا ( Pombedita) هتیدـبموف عضوم  قباطت  وأ  رواجت  ریطانقلا  لعل  هفوکلا و  لامـش  ـالیم  نیرـشع  و 

رهن يرجی  نا  دعب  .لباب و  دالب  یف  دوهیلل  امیظع  ایملع  ازکرم  هرـشع ،) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  یلیطتلا  نیماینب  رکذ  ام  یلع  تناک ،
 . رفن هنیدم  برق  حئاطبلا  یف  اریخأ  بصی  سرنلا ، رهن  لفسالا و  اروس  رهن  هایم  هراسی  یف  لبقتسی  الیم و  نیسمخ  افین و  هادبلا 

101 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هجولفلا جوسطب  نافرعی  امهبرغ ، یلا  تارفلا  دومع  امهقرش و  یلا  اروس  رهن  و  لفـسالا ، تارفلا  مسقنم  نیب  ناذللا  ناجوسطلا  ناک  و 
هاجت تارفلا  نم  یبرغلا  بناجلا  یف  هفوکلا  یلا  یهتنی  مث  هادبلا  رهن  مفب  هرطنقلا و  هنیدمب  رهنلا  رمی  امهلفـسا  یف  و  یلفـسلا ، ایلعلا و 

يدوعسملا همادق و  هامـس  میدقلا  رهنلا  .هل و  هریغـص  عورف  نم  حئاطبلا  یف  بصنت  رهنلا  اذه  هایم  تناک  هفوکلا  بونج  یف  .رـسجلا و 
بئارخب رمی  ناک  .بیـسملا و  لفـسأ  یف  تارفلا  نم  مویلا  رطـشنی  يذلا  یلاحلا  هیدنهلا  رهن  قباطی  رهظی  ام  یلع  وه  و  یمقلعلا ، رهن 

.یسابعلا رصعلا  یف  تناک  یتلا  حئاطبلا  راوهأ  نیب  يرجی  نا  دعب  یلاحلا  تارفلا  دومعب  یقتلی  مث  همیدقلا  هفوکلا 

هفیلخلا مایأ  ( 638  ) هنـس 17 وحن  یف  يأ  هرـصبلا ، ءانبب  اوأدب  نا  دـعب  قارعلا  دالب  مهحتف  بیقع  هفوکلا  هنیدـم  نوملـسملا  سـسأ  و 
نم عساو  طیـسب  یلع  تماـق  .هیداـبلا و  بناـج  يأ  تارفلا  نم  یبرعلا  بناـجلا  یف  شیجلل  ارکـسعم  نوکتل  هفوـکلا  تطتخا  .رمع و 

هنیدملا هریحلا  راوج  رهنلا  هفض  یلع  ضرالا 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


يدم تراص  اهیف ، ماقأ  و  ( 657  ) هنس 36 یف  بلاط ) یبأ  نب   ) یلع اهیلا  مدق  نیح  .هفوکلا و  یف  سانلا  رثاکت  مث  همیدقلا .  هیـسرافلا 
فصو .هفوکلا و  عماج  یف  ( 661  ) هنس 40 یلع  مامالا  لیتغأ  دق  .هفالخلاب و  هوعیاب  ایلع و  اولا  نیذلا و  نیملسملا  همصاع  نینس  عبرا 

ءاـنب لـثم  اـهؤانب  حـصا و  اـهؤاوه  ربـکلا و  یف  هرـصبلا  نم  هبیرق  اـهنا   » لاـقف هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هفوکلا  هنیدـم  يرخطـصالا 
«. هرصبلا

یف هلتاق ، هبرـضب  یلع  مامالا  بیـصأ  هیف  يذـلا  عماجلا  دجـسملا  ناک  و  انأش ، هرـصبلا  قاوسأ  نود  اهنا  الا  هرماع ، اـهقاوسأ  تناـک  و 
هیف .هنیدملا و  یقرش 

102 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تالحم نم  .هفوکلا و  ءانبب  لهالا  نع  تلخ  دق  تناک  هرواجملا و  هریحلا  هنیدم  نم  تلقن  یتلا  هتوحنملا  هراجحلا  مص  نم  يراوسلا 
هنـس 580 یف  هفوکلاب  ریبج  نبا  ّرم  امل  .رومتلا و  دوجأ  اهرمت  لیخنلا و  نیتاسب  اـهلوح  هیداـبلا و  ّفط  یف  هساـنکلا ، هریبکلا : هفوکلا 

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  هطوطب  نبا  رکذ  و  اهرخآ .» قیتعلا  عماجلا  و  اهرثکأ ، یلع  بارخلا  یلوتـسا  دـقف  اهل  روس  ال   » تناک ( 1184)
تغرفأ ضعب و  یلع  اهـضعب  عضو  اعطق و  تعنـص  دـق  هتوحنم  همخـض  هراجح  يراوس  یلع   » موقی هفوکلا  عماـج  فقـس  نا  هرـشع )
اهراوسأ عرذ  نا  لاـقف  هفوکلا  نع  ـالیوط  اثیدـح  یفوتـسملا  درـس  .یلع و  لـتقم  عضوم  نیعی  بارحم  دجـسملا  اذـهب  و  صاـصرب .»

یف ناک  .نطقلا و  اهیف  رثکی  و  قارعلا ، رئاـس  یف  اـم  دوجأ  اـهیف  رکـسلا  بصق  ناـک  .روصنملا و  هفیلخلا  اـهانب  دـق  و  هوطخ ،  18000
« . حون نافوط  نیح  رونتلا  هنم  راف  يذلا  عضوملا   » اضیأ هیف  یلع و  فک  همالع  عماجلا  يراوس  نم  هیراس 

و
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: ناروهشملا نارصقلا  اهنم  برقلاب  نییناساسلا و  مایأ  یف  همیظع  هنیدم  تناک  .هریحلا و  لالطا  هفوکلا ، بونج  نم  خسرفلا  نود  یلع 
.ریدسلا قنروخلا و 

یلع نوملـسملا  یلوتـسا  نیح  .میظعلا و  دایـصلا  روج  مارهب  کلملل  لیق ، اـم  یلع  قنروخلا ، رـصق  هریحلا  کـلم  ناـمعنلا  ینب  دـق  و 
ءانثا هیف  نولزنی  اعضوم  کلذ  دعب  ءافلخلا  هذختا  .هحیـسف و  ءاهبا  نم  هیف  ناک  امب  قنروخلا  رـصق  مهلاه  قارعلا ، حتف  ءانثا  یف  هریحلا 

لاز ام  ناک  هترامع  ضعب  همخضلا و  هبابق  ایاقب  نا  الا  رهظی ، ام  یلع  نآلا  یـش ء  رـصقلا  اذه  نم  قبی  مل  هنا  عم  .دیـصلل و  مهجورخ 
هـسمخ یلع  هیدابلا ، فیـس  یلع  هنیدـم  هیـسداقلا  تناـک  و  هرـشع . ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  علطم  یف  هطوطب  نبا  هب  رم  نیح  اـصخاش 

قیرط یف  هلحرم  لوأ  یه  و  هفوکلا ، برغ  خسارف 

103 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هریبک هعقو  لوأ  یف  اـمیظع  ارـصن  ( 635  ) هنـس 14 نوملـسملا  زرحا  اهنم  برقلاب  .نیتاسب و  لیخن و  اـهلوح  ناـک  .هکم و  یلا  جـحلا 
نع اـهل  ازییمت  هفوکلا  هیـسداق  یمـست  و  هیـسداقلا - یـسدقملا  فـصو  .قارعلا و  یلع  مهئـالیتسا  نع  رفـسأ  سرفلا ، عـم  مهل  ترج 

.جحلا مایا  رمعت  هنیدم   » اهنأب رظنأ ص 73 -)  ) هلجد یلع  ءارماس  هیسداق 

«. دادغب باب  یلع  ضوح  یلا  تارفلا  نم  رهن  مهل  قش  دق  .نیط و  نصح  ناباب و  اهل  و 

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  هیـسداقلاب  هطوطب  نبا  زاتجا  امل  و  جـحلا .  مایأ  یف  قوسلا  ماقت  تناک  هماما  .عماجلا و  هیداـبلا ، باـب  دـنع  و 
 . بارخ همایأ  یف  اهمظعم  نا  یفوتسملا  رکذ  .هریبک و  هیرق  تحضا  دق  تناک  هرشع )

لایمأ هعبرأ  وحن  یلع  هنوسدقی ، هعیشلا و  همرکی  يذلا  یلع  دهشم  اهیف  و  فجنلا ، و 
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امل ایلع  مامالا  نا  یفوتـسملا ، رکذ  اـم  یلع  هعیـشلا ، يدـل  رتاوتملا  .اذـه و  اـنموی  یلا  هرماـع  هنیدـم  یه  .هفوکلا و  بئارخ  برغ  نم 
هتثج نفدـت  كربی  امثیح  هلـسر و  یلع  قلطی  مث  لـمج  یلع  هناـمثج  عضوی  ناـب  یـصوأ  هاـفولا  هترـضح  هفوکلا و  عماـج  یف  برض 

(791  ) هنـس 175 یف  هنا  یلع  .یفخأ  دـق  عضوملا  ناک  ذا  ربق ، هل  دیـشی  مل  هیمأ  ینب  ماـیأ  یف  نکل  .هیـصولا و  هذـهب  لـمعف  كاـنه ،
یلا هدیص  دراط  و  دیصتی ، هفوکلا  رهاظ  یلا  موی  تاذ  ابکار  جرخ  هناف  .یسابعلا  دیشرلا  نوره  هفیلخلا  فیرشلا ، هعـضوم  یلا  يدتها 

.هدنع هسرف  فقوت  هب  قحل  املف  بیثک 

مث .يذا  اهلانی  الف  ربلا  شوحو  یتح  هیلا  أجلت  بلاط  یبا  نبا  یلع  ربق  هنا  هفوکلا  لهأ  خویـش  ضعب  هربخاف  کلذـب  ملع  هل  نم  بلطف 
اذه خـیرات  ءدـب  .هترایز و  یف  سانلا  ذـخأ  .هبق و  هیلع  ینب  یفوتـسملا  رکذ  ام  یلع  .یلع و  ربق  رهظا  عضوملا و  رفحب  رمأ  دیـشرلا  نا 

نوره نا  یلع  .هعیشلا  هیلع  قفتا  ام  وه  امنا  هاندروأ  ام  و  مهبم ، ماقملا 

104 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.یلع ربق  یلع  عقو  يذلا  وه  هنا  رکذت  مل  برعلا  خیراوت  ناف  هدهع ، نم  هبقح  نییولعلا  هیلا  بّرق  نا  دیشرلا و 

- ءاجیهلا ابا  ینادمحلا  ریمالا  نا  انربخأ  دقف  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  فصتنم  یف  لقوح ، نبا  یلع ، دهشم  یف  لوقلا  لاطأ  نم  مدقأ  و 
بناج لک  نم  ناـکرالا  هعفترم  همیظع  هبق  ربقلا  یلع  ینتبا  ( » 929  ) هنس 317 یف  یفوت  و  ( 904  ) هنـس 292 یف  لصوملا  ریمأ  ناک  و 

يرخطصالا نا  یلع  اعینم .» اراصح  اهیلع  لعج  .یناماسلا و  رصحلا  نیمثب  اهشرف  روتسلا و  رخافب  اهرتس  باوبأ و  اهل 
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نم مهریغ  هززع  تاقثلا و  نم  ریثک  کلذ  دـیأ  دـق  .ریبکلا و  هفوکلا  عماج  هیواز  یف  ناک  امهمایا  یف  یلع  ربق  نا  ارکذ  لـقوح  نبا  و 
همایأ یتح  امئاق  لظ  يذلا  حیرضلا  یهیوبلا  هلودلا  دضع  دّیش  ( 977  ) هنس 366 یف  نا  هلوق : کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  و  نیفنصملا . 
دـضع نا  ریثالا ، نبا  خـیرات  یف  ءاـج  .هوطخ و  اهطیحم 2500  هریغـص  هنیدم  كاذـنیح  عضوملا  حبـصا  و  یفوتـسملا .) مایأ  یف  يأ  )

هنس یف  .موقلا و  نایعأ  نم  ریثک  هدعب  هرثأ  یفتقا  .هلودلا و  ءاهب  هلودلا و  فرش  هانبا  اضیأ  اهیف  نفد  .هتیصوب و  المع  اهیف  نفد  هلودلا 
هراز دقف  هؤانب  دیعأ  ام  ناعرس  هنا  یلع  .هعیشلا  داهطضا  یف  نودتشی  اوناک  و  هرثأ .  اولازأ  حیرضلا و  دادغب  لهأ  قرحأ  ( 1051  ) 443

(. 1086  ) هنس 479 یف  کلملا  ماظن  هریزو  هاشکلم و 

تیمس هداسلل  اراد  یلع  دهشم  یف  ثدحتسا  ناک  یناخلیالا ، نازاغ  نا  لاق  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  بتک  امنیح  و 
رهظب فجنلا   » نا نرقب  یفوتسملا  لبق  توقای  رکذ  و  هیفوصلل .) هیکت   ) هاقناخ أشنأ  هدایسلا و  رادب 

105 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.دهشملا یلا  رشی  مل  هنکل  و  هفوکلا .» ولعی  نأ  ءاملا  لیسم  عنمت  هانسملاک  هفوکلا 

هرـضحلا باب  نم  هلخد  و  هنـسح .» هنیدـم   » هنا یلع  دهـشم  یف  لاقف  ( 1326  ) هنـس 726 یف  فجنلا  یلا  هطوطب  نبا  هلاـحرلا  مدـق  و 
یلع و مامالا  حیرـض  هیف  اهعماجب و  داشأ  اـمک  هلیلجلا  اهـسرادم  اـهقاوسأ و  فصو  یف  بنطا  .حیرـضلا و  یلا  اـسأر  يدؤملا  هضفلا 
بهذـلا و لیدانق  نم  ریثکب  افـشک  درـس  .هضورلا و  یف  مهتاهاع  نم  نوأربی  اوناک  نیدـعقملا  نا  رکذ  .یناـشاقلاب و  هناـطیح  تناـک 

ترذن یتلا  هضفلا 
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هعبرم هبطـصم  هبقلا  طـسو  یف  : » لاـقف هسفن  حیرـضلا  فصو  و  هاوـس .  ریرحلا و  نم  طـسبلا  عاونأـب  هشورفم  اـهنا  اـضیأ  رکذ  و  اـهل ،
، باوبأ هعبرأ  حیرـضلا  یلا  یـضفی  و  هضفلا .» ریماسمب  هرمـسم  لمعلا  همکحملا  هشوقنملا و  بهذلا  حئافـص  اهیلع  بشخلاب  هوسکم 

اهیفـضی یتلا  تاـمارکلا  رکذـب  هثیدـح  هطوطب  نبا  متخ  و  نّولملا » ریرحلا  نم  روتـس  هیلع  هضفلا و  نم  هتبتع  راتـس و  باـب  لـک  یلع 
 . نیقداصلا نینمؤملا  یلع  یلع  مامالا 

نیسحلا اهیف  دهـشتسا  یتلا  هعقولا  عضوم  نیعت  یه  .هفوکلا و  یبرغ  لامـش  نم  خسارف  هینامث  یلعف  نیـسحلا ، دهـشم  يأ  ءالبرک ، اما 
دهشم نوروزی  امم  رثکأ  نیسحلا  دهشم  مویلا  هعیشلا  روزی  و  (. 680  ) هنس 61 یف  ابیرقت  هیوذ  هلآ و  عیمج  عم  لوسرلا  دیفح  یلع  نب 

هفیلخلا ناف  هعـساتلا .)  ) هثلاثلا هئملا  ذـنم  هیف ، هیانب  دوجو  یلع  لدـی  ام  كانه  نا  الا  دهـشملا ، اذـه  ینب  نم  لوأب  اـنل  ملع  ـال  .یلع و 
عضوم یقسب  نیـسحلا و  ربق  مدهب  ( 850  ) هنـس 236 یف  رمأ  نمزلا ، رورم  یلع  فعـضی  مل  اتقم  هعیـشلا  هتقمی  يذلا  وه  و  لکوتملا ،

نم سانلا  عنم  هربق و 

106 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دق لکوتملا  اهعقوأ  یتلا  هءاسالا  هذه  نا  ءارماس ، روصق  هفـصو  یف  یفوتـسملا  رکذ  .هوراز و  نا  دـیدشلا  باقعلاب  مهدّدـهت  و  هنایتا ،
مک ملعی  .هدی و ال  یلع  نیسحلا  ربق  باصأ  ام  اهباصا  لب  ءارماس ، یف  اهانتبا  یتلا  هروصق  نم  دحاو  رـصق  ءانب  زجنی  ملف  اهیلع  يزوج 
هبنت دق  ءانبلا  اذه  عاستا  نا  بیر  و ال  هلیلج ، هرضح  ( 979  ) هنـس 368 هیف  ینب  یهیوبلا ، هلودلا  دضع  نا  الا  ابارخ ، عضوملا  اذه  یقب 

لبق ابتک  ناذللا  ناینادلبلا  لقوح ، نبا  يرخطصالا و  هیلا 
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.هریصق هدمب  خیراتلا  اذه 

دهـشم راز  هاشکلم ، ناـف  .رهظی  اـم  یلع  هزیج  هرتف و  دـعب  تددـج  اـهنکل  و  نیـسحلا ، دهـشم  هبق  تقرتحا  ( 1016  ) هنـس 407 یف  و 
نیحیرـضلا فصی  مل  يومحلا  اتوقای  نأ  هیلع ، فسؤی  امم  .ءاحنالا و  کـلت  یف  ادیـصتم  جرخ  نیح  ( 1086  ) هنس 479 یف  نیسحلا 

هعبارلا  ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  ملکت  .نیـسحلا و  حیرـضب  فحی  يذـلا  روسلا  وه  و  رئاـحلا ،»  » اـضرع رکذ  هنا  لـب  ءـالبرک ، یف 
.هوطخ وحن 2400  اهطیحم  نا  لاق  .هضورلا و  لوح  تأشن  دق  تناک  هریغص  هنیدم  یلع  هرشع )

نع الا  دحا  لخدـی  ال  هموقلا ، باّجحلا و  هضورلا  باب  یلع  : » لاق انه و  اهراز  یتلا  همیظعلا  هسردـملا  هطوطب  نبا  هرـصاعم  فصو  و 
و ریرحلا .» راتسأ  باوبالا  یلع  و  هضفلا ، بهذلا و  لیدانق  سدقملا ، حیرـضلا  یلع  .هضفلا و  نم  یه  و  هفیرـشلا ، هبتعلا  لّبقیف  مهنذا 

اهب فحت  تناک  اهنا  یلع  .هنیدـملا  هذـه  تبّرخت  مهنتف  لـجال  و  ادـبا ، لاـتق  یف  هنیدـملا  هذـه  لـهأ  نا  کـلذ  یلع  هطوطب  نبا  داز 
 . تارفلا نم  ذخأت  راهنأ  اهیقست  لیخنلا و  نیتاسب 

هروک لک  هروک  هرـشع  یتنثا  ناک  میلقالا  اذـه  نا  ـالاق  هعـساتلا ،)  ) هثلاـثلا هئملا  یف  قارعلا  میلقا  همادـق  هبذادرخ و  نبا  فصو  اـمل  و 
یسدقملا داعأ  دق  هیلام ، تایاغل  ناک  هیف  لصالا  لعل  و  میسقتلا ، اذه  .اجوسط و  نوتس  هجیساسط  و  ناتسا ،

107 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، تاناتسالا تبث  فلأتی  .اهجیساسط  رهشا  رـشع و  ینثالا  تاناتـسالا  رکذن  نا  انب  نسحی  هیلع  .هیلی و  يذلا  نرقلا  یف  هنم  یـش ء  درس 
.هایملا کلت  ذخآم  اهیقست و  یتلا  راهنالا  قفاوی  امب  تاعومجم ، ثالث  نم 

.یقرشلا و هلجد  بناج  یف  یتلا  یه  و  تاناتسا ، هعبرأ  نم  فلأتت  یلوالا ، هعومجملاف 
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: زوریف داش  ناتسا  هروک  ( 1 : ) یه ارمات و  نم  رهنلا و  اذه  نم  اهیقس 

هـسمخ اـهعومجمف  يرخأ .  جیـساسط  هثـالث  نیقناـخ و  جوسط  ارماـت و  جوسط  هیف  و  زوریفذاـش ) اـضیأ  اـهل  لاـقی  و   ) ناوـلح یه  و 
هنیدملا جوسط  نیب و  رهن  يذاولک و  جوسط  قوب و  رهن  جوسط  هجیـساسط : و  دادـغب ، لوح  زمره  ذاش  ناتـسا  هروک  ( 2  ) .جیساسط و

ناتسا هروک  ( 3  ) .جیساسط و هعبس  اهلک  نارخآ و  ناجوسط  لفسالا و  ناذار  جوسط  یلعالا و  ناذار  جوسط  و  نئادملا ) يأ   ) هقیتعلا
اهلک يرخأ و  جیساسط  هعبرأ  هرکـسدلا و  جوسط  زورلا و  زارب  جوسط  نیجیندنبلا و  جوسط  ءالولج و  جوسط  هجیـساسط  ذابق و  ذاش 

لعجف نیمسالا ، هلادباب  همادق  هفلاخ  دق  هبذادرخ و  نبا  یف  تءاج  ام  یلع  اهاندروأ  نیریخالا  نیناتسالا  تایمست  .جیـساسط و  هینامث 
رخآ .هل و  هرواـجملا  هعبـسلا  جیـساسطلا  عم  ءـالولج  جوـسط  یلع  زمره  ذاـش  ورـسخ  مسا  قـلطا  .دادـغب و  ناتـسا  ذاـبق : ذاـش  ناتـسا 

هسمخ هیف  و  درک ، نیدنرا  همادق  هامس  دق  و  ناورهنلا ، هل  لاقی  ورـسخ و  ناجیزاب  ناتـسا  هروک  ( 4  ) ناک هلجد  یقرش  یف  تاناتـسالا 
دـینج و ینب  فاکـسا  هـعم  و   ) لفـسالا ناورهنلا  جوـسط  طـسوالا و  ناورهنلا  جوـسط  یلعـالا و  ناورهنلا  جوـسط  یه : جیــساسط و 

.ایاسکاب جوسط  اریخأ  ایارداب و  جوسط  و  اهوحن ) ایارجرج و 

جیساسط هعبرا  روباس  ذاش  یه  رکسک و  ناتسا  هروک  ( 5  ) امه تارفلا و  نم  هلجد و  نم  امهیقس  ناک  ناناتسا و  هیناثلا ، هعومجملا  و 
(6  ) طساو و لوح 
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ناسیمتـسد و جوسط  ناـسیم و  جوسط  یه  جیـساسط  هعبرأ  اـهیف  لفـسالا و  هلجد  یلع  هلجد  هروک  یه  نمهب و  ذاـش  ناتـسا  هروـک 
نارخآ ناجوسط 
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.هلبالا لوح  ناسیمتسد  عقی  و 

هذخآلا هریبکلا  راهنالا  نم  و  هرکذ ، رم  دق  و  میدقلا ، لیجد  رهن  نم  اهیقس  ناک  هلجد و  یبرغ  یلا  اهلکف  هیقابلا  هتـسلا  تاناتـسالا  اما 
یسیع و رهن  دادتماب  هعبرالا  هجیساسط  یلاعلا و  ناتـسا  هروک  ( 7  ) ناک تاناتـسالا  هذه  لوأ  .هلجد و  یلا  اقرـش  هداملا  تارفلا و  نم 

ریشدرا ناتسا  هروک  ( 8  ) هلفـسا هیلی  .ایروداب و  جوسط  لبرطق و  جوسط  نکـسم و  جوسط  راـبنالا و  وه  روباـس و  زوریف  جوسط  یه :
رهن جوسط  یثوک و  جوسط  نئادملا و  ءازاب  ناقمورلا  جوسط  ریـس و  رهب  جوسط  اهیف  لینلا و  یثوک و  رهن  دادـتما  یلع  یه  ناکباب و 

: هجیساسط نافسامویذ و  هب  یه  یباوزلا و  ناتسا  هروک  ( 9  ) ناک ناتسالا  اذه  قرش  یلا  .ربوج و  رهن  جوسط  طیقرد و 

.لفسالا بازلا  جوسط  طسوالا و  بازلا  جوسط  یلعالا و  بازلا  جوسط 

ناتسا هروک  ( 10  ) هثالثلا هذـه  لوأ  .لفـسالا و  طسوالا و  یلعالا و  ذابقهب  ناتـسا  بقاعتلاب : تناکف  هریخـالا  هثـالثلا  تاناتـسالا  اـما 
ناجوسط یلفسلا و  هجولفلا  جوسط  ایلعلا و  هجولفلا  جوسط  و  لباب ) بئارخ  لوح   ) لباب جوسط  جیساسط : هتـس  یه  یلعالا و  ذابقهب 

جوسط یه  جیساسط  هعبرا  هیف  طسوالا و  ذابقهب  ناتسا  هروک  ( 11  ) .تارفلا و برغ  نم  ریسی  دعب  یلع  رمتلا  نیع  جوسط  و  نارخآ . 
.کلملا رهن  جوسط  امسوراب و  جوسط  امسیبرب و  اروس و  جوسط  هادبلا و  رهن 

نم انل  نیبتی  .حئاطبلا و  لخدی  ثیح  لفسالا  تارفلا  یلع  تناک  جیـساسط  هسمخ  اهیف  لفـسالا و  ذابقهب  ناتـسا  هروک  ( 12  ) اریخأ و 
زوریف داش  هیناساسلا و  هلودلا  سسؤم  ناکباب  ریـشدرا  ناک  دقف  .نییناساسلا  نع  برعلا  اهذخأ  یتلا  میلقالا  تامیـسقت  ءامـسالا  هذه 

.دیعسلا علاطلا  هیسرافلاب  اهانعم  زوریف  ذاش  وأ 
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ذابقهب و 
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رهـشأ نم  هعبرأ  ءامـساب  اهلک  هّونی  نمهب  ذاش  روباس و  ذاش  ذابق و  ذاش  زمره و  ذاشف  .دـجم  اهانعم  ذاش  و  هبیطلا ، ذابق  ضرأ  اهانعم  و 
 . سرفلا كولم 

عم .ءاحنالا و  نم  هریغ  لوصحم  کلهتست  میلقالا  همصاع  تناک  نادلبلا و  رئاس  نم  اهیلا  لمحی  امم  اهرثکا  قارعلا  تاراجت  تناک  و 
یلع یفوأ  دق  نکی  مل  نا  و  تبثلا ، اذه  و  ندملا ، نم  هلمج  اهب  ترهتـشا  یتلا  تاعانـصلا  علـسلاب و  اتبث  یـسدقملا  درـس  دـقف  کلذ 

.رظنلاب ّيرح  هنا  الا  هیاغلا ،

جیـسنلا زخلا - بایث  ناولأ  اهیف  جـسنی  ناک  نادـلبلا و  رئاس  نم  اهیلا  لمحت  یتلا  علـسلا  بئارغب  هروهـشم  هلفاح  دادـغب  قاوسا  تناـک 
هعیفر و مئامع  روتـس و  رزأ و  دادغبب  و  دادغب -  تالحم  يدحا  یلا  هبـسن  کلذـب  یمـس  امنا  .ریرحلا و  نم  هّلج  روهـشملا و  یباّتعلا 
و  » رهاوجلا ندعم  کلذ  یلا  هرصبلا  .فئارطلا و  ئلآللا و  هعابب  اهقاوسأ  و  زخلاب ، هرصبلا  ترهتشا  .هعیفرلا و  هیناماسلا  لیدانملا  ناولأ 

لمحت اهنم  و  جنسادرملا .  راجنزلا و  رفجنزلا و  تخسارلا و  عنصی  اهب 

110 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رومتلاب و هفوکلا  ترهتشا  و  بصقلا .» لمع  یلع  هعیفرلا  ناتکلا  بایث  لمعت  هلبالاب  و  «. » جسفنبلا درواملا و  زخلا و  ءانحلا و  رومتلا و 
.زخلا مئامع  جسفنبلا و 

 . فوصلا بایث  ناولأ  هیسکا و  هینامعنلا  یف  عنصی  ناک  اریخأ  و  میش »  » هل لاقی  ددقم  کمسب  ّینبلا و  کمسلاب  طساو  ترهتشا  و 

جرخی ناک  اهنمف  .قرطلا  عیمج  هنم  جرخت  يذلا  زکرملا  هیـسابعلا ، هفالخلا  مایأ  یف  تناک  دادغب  نا  يدیهمتلا ، لصفلا  یف  انّیب  دـق  و 
رابنالا هفوکلا و  هرصبلا و  یلا  هریبک - قرط  هسمخ 
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.هلودلا یصاقأب  اهلصت  ناولح - تیرکت و  و 

اذه یف  ام  یبوقعیلا  هتـسر و  نبا  رکذ  دق  .هلجد و  یف  هردحنملا  نفـسلاب  ناک  هرـصبلا ، یلا  دادـغب  نم  قرطلا  رـسیا  نا  یف  ءارم  و ال 
هقزأ نم  اهزاتجتف  حئاطبلا  لخدت  مث  رطقلا  یتح  هلجد  دومع  یف  ردـحنت  نفـسلا  تناکف  .هراسی  رهنلا و  نیمی  یلع  ندـم  نم  قیرطلا 

نفـسلا تدارا  اذاف  .لـقعم  رهن  یف  هرـصبلا  یلا  هنم  هلجد و  ضیف  سأر  یلا  دـسالا  یبا  رهن  یـضفی  مث  رظنأ ص 62 )  ) لوهلا لـلختت 
دقف نئادـملاب ، راملا  هلجد  یقرـش  یف  طساو  یلا  دادـغب  نم  يربلا  قیرطلا  اما  .هلبالا  رهنب  ضیفلا  یلا  تداع  سراـف ، جـیلخف  ناداـبع 

.خسارفلاب تافاسم  نم  اهنیب  ام  رکذ  هنال  هطراخلا  یف  رهنلا  یلع  یتلا  ندملا  نییعت  یلع  اندعاس  افصو  هتسر  نبا  هفصو 

نم انیلا  یهتنا  .ءادفلا و  یبا  نم  نیعضوم  وأ  عضوم  یف  قیرطلا  هفـصو  انلمکتـسا  و  الوطم ، افـصو  اضیأ  قیرطلا  اذه  همادق  فصو  و 
یف هطوطب  نبا  هکلـس  يذلا  وه  قیرطلا  اذه  .حئاطبلل و  هیلامـشلا  هفاحلا  دادتماب  هرـصبلا  یلا  طساو  نم  يربلا  قیرطلا  فصو  همادـق ،
دنع .ناتـسزوخ و  همـصاع  زاوهالا  یلا  قرـشلا  هاجتاب  طساو  نم  قیرطلل  فصو  همادق  هتـسر و  نبال  و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 
اهنم بیطلا و  یلا  یقرشلا  لامـشلا  وحن  بهذی  ناک  عرف  هنم  رطـشنی  قیرطلا ، اذه  یف  طساو  قرـش  هلحرم  یلع  یه  و  نیبذاب ، هطحم 

یف اسوس )  ) سوسلا یلا 
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 . ناتسزوخ

یلا خرکلا  هلحم  ازاتجم  بونجلا و  وحن  اهجتم  هرودـملا  هنیدـملا  یف  هفوکلا  باـب  نم  جرخی  هفوکلا ، یلا  دادـغب  نم  جـحلا  قیرط  و 
تارفلا رهن  ربع  هنیدملا ، هذه  زواج  اذاف  .هریبه  نبا  رصق  یلا  اهنم  رصرص و 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


یلا هجتی  اهنم  و  اروس ، یف  نفسلا  رسج  یلع  اروس ، رهن  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هل  لاقی  ناک  و  نآلا ) تارفلا  دومع  وه  و   ) یقرشلا
جحلا قیرط  هجتی  هفوکلا  نم  .هفوکلا و  یف  هیقرشلا  ضابرالا  یلا  یـضفی  نفـس  رـسج  یلع  یبرغلا  تارفلا  رهن  ربعی  اهئازاب  .هفوکلا و 

.قیرطلا اذه  فصو  ءامدقلا  نیینادلبلا  عیمج  دروأ  دق  .هیدابلا و  یف  عقو  هیـسداقلا  نم  جرخ  اذاف  .هیـسداقلا  یلا  یبرغلا  بونجلا  وحن 
: هل الیصفت  مهرثکأ  ناک  و 

علطم دعب  .خسارفلا و  لایمالاب و  تافاسملا  رکذ  عم  يرخأ  کلاسم  هفوکلا  یلا  دادغب  نم  قیرطلا  ماسقا  ضعبل  رکذ  دـقف  .هتـسر  نبا 
اهماقم تماق  و  هفوکلا ، دادـغب و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  هلحرم  یه  و  هریبه ، نبا  رـصق  هنیدـم  تبرخ  هرـشع ) هیناـثلا   ) هسداـسلا هئملا 

رسج یلع  هلحلا  یف  یقرشلا  تارفلا  رهن  ربعی  قیرطلا  ناک  .اشارفب و  ارام  رصرص  نم  اهیلا  ردحنی  قیرطلا  ناکف  رظنأ ص 97 .)  ) هلحلا
ناک .نیلاحرلا و  نم  هدعب  ءاج  نم  ریبج و  نبا  هکلس  يذلا  قیرطلا  وه  اذه  .اروس و  یف  هلبق  ناک  يذلا  رسجلا  رارغ  یلع  میظع  نفس 
اذـه .اخـسرف و  نینامث  هسمخ و  نینامث و  نیب  هیبونجلا ، حـئاطبلا  هفاـح  هاذاـحمب  هرـصبلا ، یلا  هفوکلا  نم  قیرطلا  لوط  نا  فورعملا 

 . هبذادرخ نبا  هتسر و  نبا  هفصو  دق  هیسداقلا ، بونج  یف  هیدابلا  لحارم  نم  هیناثلا  هلحرملا  دنع  راسیلا  یلا  عرفتی  يذلا  قیرطلا 

ناقیرط زاجحلا  یلا  قارعلا  نم  هیبرعلا  هیدابلا  عطقی  ناک  هنا  انب  ّرم  دق  و 

112 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لامش نم  نیموی  هریسم  یلع  تناک  و  قرع .» تاذ   » اهل لاقی  هلحرم  دنع  نایقتلی  هرصبلا و  نم  رخآلا  هفوکلا و  نم  أدبی  امهلوا  جحلل :
.هکم یقرش 
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رکذ عم  هلحرم  هلحرم  نیروهـشملا  نیقیرطلا  نیذه  یـسدقملا ، کلذک  و  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  کلاسملا  بتک  تفـصو  دق  و 
لیلق دعب  یلع  دـیفب  رمی  هفوکلا  نم  قیرطلا  ناک  .لایمالاب  تافاسملا  نم  اهنیب  ام  و  يرخأ ، هلحرم و  نیب  یّـشعتملا ، اهیف  یتلا  لزانملا 
دعب امیف  تحبصا  یتلا  دالبلل  همیدقلا  همـصاعلا  هیرـض ، یلا  رمیف  هرـصبلا  قیرط  اما  .مویلا  رمـش  لبج  یف  هنیدم  لجا  لئاحلا ، بونج 

جحلا یقیرط  نم  عرفتی  ناک  .نآلا و  دـجن  ندـم  ربکأ  ضایرلا  برغ  لایمأ  هعـضب  یلع  هرهاظ  اـهبئارخ  تلاز  اـم  و  نییباـهولل ، هلود 
 . هنیدملا یلا  اسأر  یضفت  امهنیمی و  نم  جرخت  هیعرف  قرط  هرصبلا  هفوکلا و  نم  نیذخآلا 

113 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یسیع رهن  هفـض  عباتی  مث  الوأ  لّوحملا  یلا  بهذی  ابرغ و  هجتی  ناث  قیرط  هرودملا ، هنیدملا  یف  هفوکلا  باب  دنع  دادغب  نم  جرخی  و 
.هریزجلا و میلقا  یف  هناع  غلبی  اهنم  و  قارعلا ، میلقا  یف  هنیدـم  یلعأ  هثیدـحلاب  رمیف  رهنلا  عم  دعـصی  اـهنم  و  تارفلا ، یلع  راـبنالا  یلا 

اما .همادق  هبذادرخ و  نبا  اهفـصو  دق  و  ماشلا ، یلا  دادغب  نم  هبهاذـلا  تارفلل ) هیذاحملا   ) قرطلا دـحال  لوالا  مسقلا  وه  قیرطلا  اذـه 
و قیرطلا ، اذه  .تیرکت و  هنیدـم  یتح  قارعلا  میلقا  یف  نوکی  و  لصوملا ، یلا  هلجد  هاذاحمب  الامـش  هجتیف  ماشلا ، یلا  رخآلا  قیرطلا 

هذه دنع  .تیرکت و  غلبی  یتح  ءارماس  اربکعب و  ارام  رهنلا  راسی  ریاسی  هیقرشلا و  دادغب  یف  نادربلا  باب  نم  جرخی  دیربلا ، قیرط  ناک 
رمی مث  .یبرح  یلا  لـیجد  رهن  عم  دـعاصلا  هیبرغلا و  دادـغب  یف  هیبرحلا  هلحم  نم  ئداـبلا  لـفاوقلا  قـیرط  وـه و  یقتلی  ناـک  هنیدـملا 

ریاسی مث  ءارماس .  ءازاب  يذلا  رصقلاب 
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 . هطوطب نبا  ریبج و  نبا  هکلس  يذلا  وه  اذه ، ریخالا  قیرطلا  .تیرکت و  یلا  یقاحسالا  رهن 

.ناسارخ قیرط  هیقرشلا ، دادغب  یف  ناسارخ  باب  نم  عرشی  ناک  اریخأ  و 

اذه فصو  یف  هتسر  نبا  بهسا  دق  .رهنلا و  ءاروام  دالب  اقرتخم  نیصلا  دودح  یلا  انیب ، دق  ام  یلع  هجتی ، سراف و  دالب  زاتجی  ناک  و 
.هفلتخملا قیرطلا  اذـه  ماسقا  نیب  تاـفاسملا  اورکذ  دـق  مهلک ، لـقن  مل  نا  نیرخـآلا ، نیینادـلبلا  بلغا  نا  لـب  هلحرم ، هلحرم  قیرطلا 

 . قرطلا نم  هاوس  ام  قوفی  هب  انملع  راصف 

114 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هریزجلا سداسلا  لصفلا 

نسلا و ریغـصلا و  بازلا  لـبرا - هثیدـحلا و  ریبـکلا و  بازلا  هرواـجملا - ندـملا  يوـنین و  لـصوملا و  هعیبر - راـید  ثـالثلا - رایدـلا 
- رـسیند نیدراـم و  نـیعلا - سار  نیبیـصن و  يدوـجلا - لـبج  رمع و  نـبا  هریزج  هیداـمعلا - هینـسحلا و  ریغـصلا و  روباـخلا  قوـقاد -

.همرذاو دلب  رضحلا - راجنس و  راثرثلا - نابرع و  روباخلا - سامرهلا و 

ناک .اهلوهـس و  فنتکت  تناک  تارفلا  هلجد و  یلاعأ  نال  اّنیب ، دـق  ام  یلع  هریزجلاب ، ایلعلا  نیرهنلا  نیب  ام  دالب  نومـسی  برعلا  ناک 
: هیبرعلا لئابقلا  یلا  هبسن  رکب ، راید  رضم و  راید  هعیبر و  راید  یه : ثالث و  راید  یلا  مسقنی  میلقالا  اذه 

تناک .هتلیبقب و  رایدـلا  هذـه  نم  لک  فرعف  نویناساسلا ، همکحی  ناک  و  مالـسالا ، لبق  میلقالا  اذـه  تلزن  یتلا  رکب  رـضم و  هعیبر و 
.رکب و راید  ندـم  ربکأ  هلجد  یلاعأ  یف  دـمآ  .رـضم و  راید  هدـعاق  تارفلا  یلع  هقرلا  .هعیبر و  راید  ندـم  لجا  هلجد  یلع  لـصوملا 

ریغ روقا  لصا  و  روقا .» میلقا   » مسا تحت  هریزجلا  میلقا  فصو  یسدقملا ، نا  یلع  .الامـش  ثالثلا  رایدلا  هذه  یـصقأ  یه  رکب ، راید 
و حضاو ،
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.نیرهنلا نیب  ام  یلامش  یف  میظعلا  لهسلا  مسا  نمزلا  نم  انیح  ناک  هنا  انل  لاخی  نکل 

دقف .امهراسی  نم  اهلک  امهدـفاور  نالبقتـسی  ایلعلا ، نیرهنلا  نیب  ام  دـالب  یف  تارفلا  هلجد و  نا  اـنل  نیبت  هطراـخلا ، یلا  اـنعجر  اذا  و 
ءام فارصنا  یطسولا ، نورقلا  یف  هدعاقلا  هذه  نع  ّذش  دق  .لامشلا و  نم  وأ  یقرشلا  امهلامش  نم  امهیلا  ردحنت  دفاورلا ، هذه  تناک 

روباخلا دفار  سامرهلا  .نیبیصن و  نم  یتآلا  سامرهلا  رهن 

115 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

وه و یقتلیف  يرجی  هئام  نم  مسق  ناک  امنیبف  .سابعلا  ریکـسب  روباخلاب  هعاـمتجا  عضوم  قوف  ترکـس  دـق  ساـمرهلا  هاـمیف  ریبکلا .) )
یف يرجت  نا  دعب  تیرکت  دنع  هلجد  نیمی  یف  بصنت  هسفن  سامرهلا  رهن  هایم  تناک  ءایسیقرق ، دنع  تارفلا  یف  بصی  يذلا  روباخلا 

و رکب ، راید  تناک  دقف  .انل  نیبتیـس  ام  یلع  هیئاملا ، لصاوفلا  اهتنیع  دق  ثالثلا  رایدلا  هذه  دودـحف  کلذ  یلا  و  راثرثلا .  هل  لاقی  داو 
هلجد دـفاور  اهیقـست  ضرا ، نم  اهلامـش  یف  اـم  عم  ناـفاف  لـت  نم  لفـسأ  بونجلا  یف  میظعلا  هفطعنم  یلا  هعبنم  نم  هلجد  یقـس  یه 

نم تارفلل  هیذاـحملا  یـضارالا  یه  یبرغلا ، بوـنجلا  یلا  رـضم ، راـید  تناـک  .ناـفاف و  لـت  برغ  هراـسی  یف  بـصت  یتـلا  هریثـکلا 
راید اما  .نارح  نم  یتآلا  تارفلا  دفار  خـیلبلا  رهن  اهیقـسی  یتلا  لوهـسلا  عم  هناع  یلا  اردـحنم  لابجلا  لسالـس  رداغی  ثیح  طاسیمس 

نم نیعلا و  سأر  نم  ردـحنملا  ریبکلا )  ) روباـخلا قرـش  یف  یتلا  یـضارالا  نم  فلأـتت  و  رـضم ، راـید  قرـش  یف  تناـک  دـقف  هعیبر ،
یلع امم  کلذک  .انیب و  دق  ام  یلع  هلجد ، یلا  قرـشلا  وحن  راثرثلا  يداو  یف  باسنملا  رهنلا  وه  سامرهلا و  قرـش  یف  یتلا  یـضارالا 

یتفض
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هقرـش یف  یتلا  نیبیـصن و  یتح  هلجد  برغ  یف  یتلا  یـضارالا  يأ  تیرکت ، یلا  نافاف  لـت  نم  رهنلا  رادـحناب  دـتمت  ضارا  نم  هلجد 
.ریغصلا روباخلا  رهن  یلعالا و  لفسالا و  نابازلا  اهیقسی  یتلا  لوهسلا  یلع  هلمتشملا 

نا لاقی  .ادـحاو و  اریبک  يرجم  فلؤتف  رهنلا  لیقاوع  لصتت  ثیح  هیبرغلا ، هلجد  هفـض  یلع  هعیبر ، راـید  هدـعاق  لـصوملا ، تناـک  و 
.ریشدرا ذوب  اهل  لاقی  هنیدم  نییناساسلا  مایا  اهعضوم  یف  موقی  ناک  .لاصتالا و  اذه  نم  اهمسا  ءاج  امنا  لصوملا 

یف يونین  بئارخب  یبرغلا  بناجلا  یف  یتلا  هنیدملا  طبری  نفس  رسج  هلجد  یلع  اهیف  بصن  .هیمأ و  ینب  مایأ  یف  لصوملا  نأش  الع  و 
يذلا عماجلا  اضیا  اهیف  ینب  هریزجلا و  میلقا  هدعاق  هیمأ ، ینب  ءافلخ  رخآ  یناثلا  ناورم  دـهع  یف  لصوملا  تراص  .یقرـشلا و  بناجلا 

، لفوح نبا  فصو  و  قیتعلا .  عماجلاب  ذئدعب  فرع 

116 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نمف .تاریخلا  هریثک  اهقیتاسر  اهیحاون و  قاوسالا ، هرماع  هبیط  هدـلب  اـهناب  هنیدـملا  هذـه  (، 969  ) هنـس 358 لصوملا  یف  ناک  دـق  و 
 . دارکالا نم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهلهأ  لج  ناک  .سنوی و  یبنلا  ربق  هیف  يونین و  قاتسر  کلذ 

لصوملا قدانف  نسح  یـسدقملا  يرطا  .هعیبر و  راید  فلؤت  هریثک  قیتاسر  روک و  نم  لصوملا  لوح  ام  درـسب  لقوح  نبا  ینع  دق  و 
یلع هعبرملا  یمسی  نصح  اهیف  اربک و  هرصبلا  ثلث  وحن  ریدتـسم  فصن  دلبلا  .هیهب و  اهرود  ءانبلا و  هنـسح  هنیدملا  تناک  .هریثکلا و 
یلع یناثلا ) ناورم  عماج   ) عماجلا .اضیأ و  قوسلا  مساـب  نصحلا  فرعی  ناـک  و  ءاـعبرالا ، قوسب  فرعت  قوس  هلخاد  یف  هدـیبز ، رهن 

نم تاجازآ  هلک  جردب  هیلا  دعصی  هزشن  یلع  طشلا  نم  مهس  هیمر 
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نم هینامث  ءامسا  یسدقملا  رکذ  .هاطغم و  قاوسالا  رثکأ  .اهل و  باوبأ  هنحـص ال  یلا  عماجلا  یلـصم  نم  هیدؤملا  هلخادم  .هراجحلا و 
یف هفیلخلا  رـصق  نا  و  نالوخ ، ناک  لصوملا  مسا  نا  لاق  .هریبک و  هفاسم  طشلا  دادتماب  دتمت  هنیدـملا  رود  تناک  و  هریبکلا .  اهبورد 

و حیرلا ، هبلقأ  هیمحت ، هیوق  نوصح  امیدق  رـصقلا  اذهل  .همیدقلا و  يونین  یلع  فرـشی  هنیدملا  نم  خـسرف  فصن  یلع  رخآلا  بناجلا 
 . عرازم بئارخلا  کلت  تناک  یسدقملا ، بتک  نیح  .رسوخلا و  رهن  هل  لاقی  رهن  نآلا  اهبئارخ  قشی 

117 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يذلا وه  و  روهـشملا ، نیدـلا  رون  ناک  ریـسیب ، نمزلا  اذـه  لبق  .اهفـصو و  لصوملا و  هنیدـم  ریبج  نبا  راز  ( 1184  ) هنـس 580 یف  و 
هانب يذـلا  قیتعلا  عماجلا  نکل  قوسلا و  طسو  یف  ادـیدج  اعماج  ینب  دـق  هرمأ ، لوأ  یف  یبویـالا )  ) نیدـلا حالـص  لـمع  هئاول  تحت 
روس اهمظتنی  همیظع  هعلق  دـلبلا  یلعأ  یف  و   » هدـیدجلا هکیبابـش  لیمجلا و  قّوزملا  هربنمب  رهنلا  یلع  امئاق  لاز  ام  ناـک  یناـثلا  ناورم 

.هلفسا یلا  دلبلا  یلعأ  نم  دتمی  عستم  عراش  دلبلا  نیب  امهنیب و  لصف  دق  جوربلا و  دّیشم 

قاوسالا و تاناخلا و  تامامحلا و  دجاسملا و  هیف  ریبک  ضبر  هدلبلل  اهئام و  یف  هجاربا  روسلاب و  هلـصتم  یه  دـلبلا و  یقرـش  هلجد  و 
هفلتخملا تارایدـلا  ءامـسا  ینیوزقلا  درـس  .هریثک و  ملعلل  سرادـم  هنیدـملا  یف  و  هیراسیقلا .  هل  لاقی  قوس  و  لیفح ،» ناتـسرام  اهیف 

لصوملا قدنخ  یلا  صاخ  هجوب  راشأ  و  لصوملل ، هرواجملا 

118 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . لاق ام  یلع  ریعاونلا  اهیقست  هریثک  نیتاسب  اهیلاوح  ناک  .هیلاعلا و  اهتعلق  قیمعلا و 

لولت اما 
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یف هبوتلا و  یلا  يونین  لهأ  هوعدل  سنوی  یبنلا  هیلا  جرخ  يذلا  عضوملا  وه  هبوت و  لت  یـسدقملا  مایا  ذنم  اهل  لاقی  ناک  دـقف  يونین 
نیع اهل  لاقی  اهئامب  یفـشتسی  نیع  هنم ، خـسرف  فصن  یلع  .ینادـمحلا و  هلودـلا  رـصان  اهانب  راوزلل  رود  هلوح  عماـج  عضوملا  اذـه 
رود مظعم  نا  توقای  رکذ  و  یبنلا .  اذـه  اهـسرغ  یتلا  نیطقیلا  هرجـش  كانه  يری  عماـج و  اـهراوجب  سنوی ، یبنلا  یلا  هبـسن  سنوی 

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  لـصوملاب  هطوطب  نبا  ّرم  .سیجرج و  یبنلا  ربق  هنیدـملا  یف  .جازآ و  اـهلک  ماـخرلاب و  اـینبم  ناـک  لـصوملا 
فرعت اهتعلق  تناک  و  یلهد .» هنیدـم  یلع  يذـلا  روسلا  لثم   » هیلاع هریثک  امهجاربا  ناـقیث  ناـنثا و  ناروس  دـلبلا  یلع  لاـقف : هرـشع )

و هماقلا » رادقم  عفتریف  جاعزنا  هوقب و  ءاملا  اهنم  جرخی  هنمثم  ماخر  هصخ  ( » نیدلا رون  عماج   ) ثیدحلا اهعماج  یف  ناک  .ءابدحلاب و 
ارفح هروفحم  هراجح  نم  هربنم  نا  لاق  یفوتـسملا و  هب  هون  يذـلا  وه  عماجلا  اذـه  لعل  و  هلجد ، طـش  یلع  ثلاـث  عماـج  دجـسم  اـهب 

بناجلا یف  سنوی ،» دهـشم   » یلا راشأ  و  هوطخ .  فلا  هماـیا  یف  لـصوملا  رود  ناـک  .بشخلا و  یف  رفح  هنأـک  عنـصلا  نقتم  ـالیمج 
 . يونین بئارخ  قوف  دیشملا  هلجد ، نم  رخآلا 

یلا .یفوتـسملا و  توقاـی و  اـمهرکذ  دـق  سیلمرک و  یلطرب و  اـمه : ناتریغـص ، ناتدـلب  لـصوملا ، یقرـش  نم  لاـیمأ  هعـضب  یلع  و 
نم تبن  اهب   » هلوقب اقیشعاب  یسدقملا  رکذ  .لصوملا و  لامعأ  نم  هثالثلا  نادلبلا  هذه  .اقیشعاب و  لیلقب  امهلامش 

119 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهل لصوملا ...  يرق  نم   » اقیشعاب نا  کلذ  یلع  توقای  داز  و  هنع .» تطقس  ریزانخ  وأ  ریساوب  هب  هعلق و 
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هیف و  ریبک ، قوس  اهل  و  جـنرانلا ، لخنلا و  نوتیزلا و  اهنیتاسب  رجـش  یلع  بلاغلا  و  ءاحرا ، هدـع  هب  رادـت  اـهنیتاسب و  یقـسی  راـج  رهن 
یلطرب تناک  و  هرـشع .) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  يراصن » اهلهأ  رثکأ  و  هرانم ...  هل  نسح  ریبک  عماج  اـهب  و  هیراـسیق ...  تاـمامح و 

عیبلا قاوسالا و  تاریخلا و  هریثک  هنیدملاک  هیرق   » اهنا توقای  لاق  .يونین و  لامعأ  نم  اهلثم  یه  و  اقیشعاب ، بونج  لایمأ  هعضب  یلع 
یفوتـسملا يرطأ  و  لثملا .» هب  برـضی  دـیج  سخ  لوقب و  مهل  و  نیملـسملل ، عماج  اهب  .هینارـصنلا و  اهلهأ  یلع  بلاـغلا  ءارـشلا و  و 

اهب هنیدـملاب و  ههیبش  هیرق  یه  .توقای و  یف  اـم  یلع  رماـع  قوس  اـهب  ناـک  سیلمرک و  لاـیمأ : هعـضبب  بونجلا  یلا  .اـهنطق و  هدوج 
نم دادغب  دیری  نمل  لزنم  لوأ  یه  هلجد و  هفض  یلع  اهنا  دیب  .هنیهج  جرم  وأ  هنیهجرم  اضیا : هنکمالا  هذه  نم  برقلاب  ناک  .راجت و 

.لصوملا

« . دلبلا طسو  عماجلا  و  رجح ، صج و  نم  نصحلا  .مامحلا و  جاربا  هریثک  اهنا   » یسدقملا رکذ  و 

.نیبازلا هایم  هیقرشلا  هتفض  یف  هلجد  لبقتسی  تیرکت ، لصوملا و  نیب  و 

نیذـه نیب  اـم  یف  هعـساولا  هبـصخلا  عرازملا  یعارملا و  لـقوح  نبا  يرطا  دـق  .رخـآلا و  قوـف  لـیم  هئم  وـحن  یلع  امهدـحا  بصی  و 
يأ لفسالا  بازلا  اما  .هثیدحلا  دنع  هلجد  یف  هبصم  و  ناجیبرذا ، هینیمرا و  نیب  لابجلا  یف  ریبکلا ، يأ  یلعالا ، بازلا  أدبم  .نیرهنلا و 
رمی یتلا  دالبلا  فرعت  .نسلا و  دنع  هلجد  یف  بصنی  روزرهش و  دالب  نم  ردحنی  هناف  هیرج ، هدحل  اضیا  نونجملا  یمـسی  و  ریغـصلا ،

هؤام نوکی  .شیغباب و  رهکتشم و  مساب  توقای ، رکذ  ام  یلع  ریبکلا  بازلا  اهب 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


ازییمت لصوملا  هثیدح  یمست  و   ) هلجدب هاقتلم  قوف  خسرف  یلع  یه  و  هثیدحلا ، اما  .الیلق  افـص  يرج  املک  و  هرمحلا ، دیدش  هلوأ  یف 
یلع هیمأ  ینب  ءافلخ  رخآ  یناثلا  ناورم  هرامعلا  یلا  اهداعا  دقف  هحفصلا 89 ،) یف  اهرکذ  ّرم  دق  تارفلا و  هثیدح  نع  اهل 

120 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.جردب و هلجد  نم  اهیلا  دعصی  هرئاد و  هبش  یلع  تینب  دق  و  راجـشا ، نیتاسب و  تاذ  دویـصلا  هریثک  یه  و  عقانم ، یلع  فرـشی  فرج 
.طشلا برق  رجحلاب  ینبم  اهعماج 

مایق لبق  هروکلا  هبصق  تناک  دق  و  اضیا .  هثیدحلا ) هدلبلا   ) هیسرافلاب کلذ  ینعم  درک و  ون  مساب  نییناساسلا  مایأ  یف  فرعت  تناک  و 
 . لصوملا

بازلا و  هقوف ، یـسدقملا ، یف  ام  یلع  اهنکلو ، .يدوعـسملا  یف  ام  یلع  هلجدـب ، لفـسالا  بازلا  یقتلم  تحت  لـیم  یلع  نسلا  هدـلب  و 
.اهقرش یف  رغصالا 

نع اهل  ازییمت  اّم  راب  نس  اهل  لاقی  ناک  .مهل و  عیب  توقاـی  رکذ  اـم  یلع  اـهیف ، .يراـصن و  یطـسولا  روصعلا  یف  اـهلها  مظعم  ناـک  و 
.نسلاب هفورعملا  ندملا  نم  اهریغ 

، خـسارف هعبراب  اهقرـش  یلا  و  روس ، هنیدـملل  .هراجحلاب و  هؤانب  قاوسالا  یف  نسلا  عماج  .نسلا و  برق  امراب  لابج  عطقی  هلجد  ناک  و 
: لفسالا بازلا  هفض  یلع 

لیلعت .هثیدحلا و  نسلا و  یف  لاحلا  کلذک  .هطراخلا و  یف  مویلا  اهل  رثأ  اهنا ال  رهاظلا  و  لقوح ) نبا  هیمـست  بسح   ) جیزاوبلا هنیدم 
تلظ و  کلملا ، جیزاوب  مساب  هنیدملا  هذه  یلا  توقای  راشأ  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  ذنم  اریثک  تلدبت  دـق  نیبازلا  لفاسا  نا  کلذ 

.رانید نییناخلیالا 14000  لام  تیب  یلا  يدؤت  تناک  اهنا  یفوتسملا  رکذ  دقف  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یتح  همئاق 

ناک نسلا ، بونج  نم  و 
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لبجب اضیأ  فرعی  و  امراب ، لبج  فحل  یف  هدلب  یه  امرابب و  الوأ  ارام  يرـسیلا  هلجد  هفـض  ریاسی  دادغب ، ءارماس و  یلا  دـیربلا  قیرط 
و (، 916  ) هنـس 304 یف  برـضلل  اراد  رهظی  ام  یلع  تناک  دـق  و  اتلبج ، وأ  اتلبج  یلا  اریخأ  یهتنی  و  هیناقدوسلا ، یلا  اـهنم  .نیرمح و 

دق کلاسملا  بتک  نا  الا  هطراخلا  یف  نآلا  هریغـصلا  نادـلبلا  هذـهل  رثأ  لیلقب و ال  تیرکت  یلامـش  هیقرـشلا  هلجد  هفـض  یلع  تناک 
.قیقد هجوب  اهعضاوم  ترکذ 

هیمستلا یه  قواط و  قوواط و  هروصب  مسالا  اذه  يدزیلا  یلع  دروأ  قوقد - وأ  ءاقوقد  هنیدم  نسلا ، قرش  نم  لیم  هئم  فین و  یلع  و 
دق و  نآلا - هعئاشلا 
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ناتسدرک لابج  نم  هجرخم  و  هطبض ) ام  یلع   ) قوقد رهن  یلع  یفوتـسملا  ملکت  .اهرکذ و  نم  نیینادلبلا  نم  هدعب  نم  توقای و  رثکأ 
رطخلا هدـیدش  عضاوم  یفوتـسملا ، یف  ءاج  ام  یلع  ثیح ، هیلمرلا  ضرالا  یف  قوقد  هنیدـم  لفـسا  هؤاـم  ینفی  و  هفیلخ ، دـنبرد  برق 

رهنب مویلا  فرعی  ام  وه  لفسالا  هارجم  و  هلوق ، یلع  ناضیفلا  مسوم  یف  هلجد  یلا  قوقد  رهن  لصی  .اهزایتجا و  لواحی  نم  اهیف  خوسی 
.ناورهنلا یف  بصنت  عیبرلا  ناضیف  یف  قوقاد  رهن  هایم  تناک  دق  هعمجأب ، ایح  ناورهنلا  ناک  نیح  همیدقلا ، هنمزالا  یف  نکل  میظعلا و 

هراشالا نسحت  امم  .طفن و  نویع  اهنم  برقلاب  دادغب و  ءاوه  نم  حصأ  اهؤاوه  هطـسو و  هدلب  اهناب  قوقاد  هنیدم  یفوتـسملا  فصو  و 
 . عضوملا اذه  اورکذی  مل  نیلوالا  برعلا  نیینادلبلا  نا  هیلا 

اهناب توقای  اهفصو  دق  .ریغصلا و  ریبکلا و  نیبازلا  نیب  طیسب  عساو  ضرالا  نم  ءاضف  یفف  همیدقلا ، البرا  یه  و  لبرا ، اما 
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قوس اهیف  اهفـصن و  یف  عطقنی  هنیدـملا  روس  و  قیمع ، قدـنخ  اهل  میظع و  بارتلا  نم  لاع  لت  یلع  اهتعلق  و   » راجتلا اهدـصقی  هنیدـم 
جراخ اهضبر  یف  تماق  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  و  ناسنا .» فک  هیلع  رجح  هیف  فکلا  دجـسم  یمـسی  دجـسم  اهب  .همیظع و 

هنیدم روسلا 
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.هیدامعلا و هنیدـم  لصوملا ، لامـش  یلا  و  نطقلا .  امیـس  اهتلغ ال  هدوج  یفوتـسملا  يرطا  .تایراسیق و  قاوسأ و  اـهیف  ترمع  هریبک 
یفوتملا یملیدلا  ریمالا  هلودـلا  دامع  اهـسسؤم  یلا  هیدامعلا  تبـسن  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  .یلعالا و  بازلا  عبانم  نم  برقلاب  یه 

ریما یبا  یکنز  نیدلا  دامع  یلا  ( 1142  ) هنس 537 یف  اهدیدجت  وأ  هیدامعلا  ءاشنا  نوزعی  نیفلؤملا  نم  هریغ  نا  الا  ( 949  ) هنس 338
اهلبق كانه  ناک  دارکالل  انـصح  نا  توقای  يور  و  هلاجر ، رهـشأ  نم  یبویالا )  ) نیدلا حالـص  ناک  نیدـلا و  رون  روهـشملا  هریزجلا 

 . هریبک هنیدم  اهناب  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هیدامعلا  یفوتسملا  فصو  و  بشآب .  فرعی 

الیم نیسمخ  هئم و  وحن  یلع  روباسیف  هنیدم  لامش  هلجد  یف  بصنی  وه  هینسحلا و  روباخ  رهن  عبانم  هیدامعلل ، هرواجملا  لابجلا  یف  و 
.لصوملا قوف 

هرطنق هینـسحلا  هدلب  دنع  هیلع  ناک  و  نازوزلا ، ضرأ  نم  توقای ، یف  ءاج  ام  یلع  نیعلا ) سأر  روباخ  ریغ  وه  و   ) رهنلا اذـه  جرخم  و 
اهایاقب تلاز  ام  همیظع و 

123 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نأش وذ  عضوم  اهناب  یسدقملا  اهفصو  دق  .عماج و  هینـسحلا  یف  ناک  .همیدقلا و  هدلبلا  لثمت  هیرقلا  هذه  لعل  و  اغا ، نسح  هیرق  برق 
ایاثلعم هدلب  لصوملا ، قیرط  یف  اهبونج  نم  موی  هلحرم  یلع  و  . 
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.نیتاسبلا هریثک  یه  لت و  یلع  عماج  اهیف  هریغصلا و 

تناک .اـهیناب و  یبلغتلا  رمع  نب  نسحلا  یلا  هبـسن  رمع  نبا  هریزجب  فرعت  نأـش و  تاذ  هنیدـم  یه  هریزجلا و  روباـسیف ، لامـش  یف  و 
یف و  ءاملا .» هیف  يرجأ  قدـنخ  كانه  لمع  مث  لالهلا  هبـش  هدـحاو  هیحان  نم  الا  هریزجلا  هذـهب  طیحت  ، » توقای رکذ  اـم  یلع  هلجد ،
داز و  لسعلا » نبجلاب و  هروهشم  تناک  هینیمرأل و  هضرف  یه  روس و  اهیلع  : » هلوقب هریزجلا  لقوح  نبا  فصو  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا 

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  اهیف  ناک  هطوطب و  نبا  اهدـهاش  و  ءاتـشلا .» یف  هلحو  یه  و   » هراـجحلا نم  اـهءانب  نا  کـلذ  یلع  یـسدقملا 
و اضیأ .» هراجحلاب  ینبم  اهروس  لمعلا و  مکحم  هراجحلاب  ینبم  قیتع  دجسم  هنسح و  قوس  اهل  .بارخ و  اهرثکأ   » نا لاق : و  هرـشع )

.فین هیرق و  هئم  اهلامعأ  نم  ناک  هنا  یفوتسملا  رکذ 

 . يدرقاب هروک  یف  هیرق  یه  يدبزاب و  رمع : نبا  هریزج  هلابق  ناک  و 

.عضوملا اذهل  فصو  انیلا  هتنی  مل  هنا  ریغ  ( Bezabda) يدبزب یمسملا  روهشملا  ینامورلا  نصحلا  ماقم  موقت  يدبزاب  و 

نآرقلا یف  ءاج  دـق  .نینامثلا و  هیرق  لبجلا  تحت  و  حون ، دجـسم  هتمق  یف  .يدوجلا و  لبج  اهیقرـش ، نم  رمع ، نبا  هریزج  نم  يری  و 
تاـیاورلا هتنیع  اـم  هریزجلا و  یف  هعـضوم  قفتی  يذـلا  لـبجلا  وه  و  يدوجلا .» یلع  توتـسا   » حوـن کـلف  نا  هیآلا 43 ) هروسلا 11  )

( هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  راشأ  .مهددعب و  نینامث  تیمـس  كانه  هیرق  اونب  حون  لاجر  نم  نینامث  نا  لاقی  .هیمالـسالا و 
قوسب یفوتسملا  اهامس  .هینسحلا و  لامش  هلحرم  یلع  هنیدم  یه  لاقف  هیرقلا  هذه  یلا 
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لاق و  نینامث ،
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: یه اهءامسا و  توقای  درس  هریثک  دفاور  رمع ، نبا  هریزج  برق  هلجد ، راسی  یف  بصنی  .همایا و  یف  اهیلع  اذوحتـسم  ناک  بارخلا  نا 
.هریزجلا قوف  مسالا  اذهب  هریبک  هیرق  هیلع  و  نویبارس ) نبا  یف  افناساب  وه  و   ) اثانیعاب ینری و 

 . نازوزلا ضرا  نم  اشود  رایوبلا و  رهن  ردحنی  هینسحلا  روباخ  لامش  یف  هنیدملا  هذه  لفسا  و 

سامرهلا و يرهن  جرخم  اـهیف  و  هبقاـعی ، اـهلهأ  و  هیلبجلا ، نیدـبع  روط  هروک  رمع ، نبا  هریزج  تمـس  یف  یبرغلا  هلجد  بناـج  یف  و 
اهنیتاسبب ضیبالا و  اهدروب  هروهـشم  اهنا  توقای  رکذ  دـق  هیناـمورلا و  ( Nisibis) سیبیسن یه  نییبیـصن و  تناک  .نیبیـصن و  روباخ 

(Mygdonius) سینودکم وأ  ( Saocoras) سروکوس نانویلا  ویفارغج  هامس  دق  سامرهلا و  رهن  یلاعا  یف  موقت  .افلا  نیعبرالا 
هریزجلا و عاقب  لجا  یه  لاـقف : (، 959  ) هنـس 358 اهیف  ناک  و  لقوح ، نبا  اهفـصو  انأش ، هریزجلا  ندم  مظعأ  نم  نیبیـصن  تلاز  ام  و 

الول ندملا  بیطأ  نم  یه  .اسولابب و  فرعی  لبج  بعش  نع  اهئام  جرخم  .ریعشلا و  حمقلا و  بوبحلا و  نم  تالغ  هعس  یلا  اهنـسحا ،
نم اهقوس  هفینملا و  اهروصق  هنـسحلا و  اهتامامح   » يرطأ .لصوملا و  نم  بحرا  اهنا  یـسدقملا  یف  ام  یلع  .اـهبراقع و  نم  فوخلا 

يرطأ و  ( 1184  ) هنـس 580 یف  نیبیـصن  ریبج  نبا  راز  دق  و  سلک .» رجح و  نم  نصح  اهب  و  دلبلا ، طسو  عماجلا  و  بابلا ، یلا  بابلا 
.نیجیرهص اهعماج  یف  نا  رکذ  .اهنیتاسب و 

نبا فصو  .هنـسحلا و  تارامعلا  نم  کلذ  ریغ  سرادـم و  ناتـسرام و  اهیف  .هراـجحلا و  مص  نم  دوقعم  رـسج  ساـمرهلا  رهن  یلع  و 
ناکف اهعماج  اما  برخ  دق  اهرثکأ  نا  لاقف  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهراز  دق  و  نیبیصن ، هطوطب 
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و بیطلا .  هراطعلا و  یف  هل  ریظن  يذلا ال  درولا  ءام  عنصی  اهب  هفتلملا و  نیتاسبلا  اهب  ّفحت  .ناریبکلا و  هاجیرهص  هیف  همایا و  یف  امئاق 
وحن اهروس  رود  نا  یفوتسملا  رکذ 

125 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هدیجلا اهرومخ  هنسحلا و  اههکاوف  هرخافلا و  اهمورک  يرطأ  هوطخ و   6500

 . هرثک ضوعبلاک  هیذؤم و  هماس  یه  هتیمملا و  اهبراقع  رش  اهدرو و  هدوج  یلع  کلذک  ملکت  .هئب و  همخ و  اهنا و  لاق  هنکل  و 

هروهشم ( Chaboras) ساروباـخ رهن  یلع  هیناـمورلا  ( Resaina) اـنیا سأر  یه  و  روباـخلا ، عباـنم  برق  نـیعلا  سأر  تناـک  و 
، اهنم انیع  نا  لیق  .دحاو و  ناتسب  اهنأک  اهلعجت  اهنیتاسب و  یقـستف  نویعلا  هذه  عمتجت  .لاقی و  ام  یلع  انیع  هغلابلا 360  اهنویع  هرثکب 
هیرهازلا و نیع  یلا  لخدـت  راغـصلا  قیراوزلا  تناک  .روباخلا و  یف  بصی  اهنم  داملا  ءاملا  .رارق و  اهل  فرعی  ـال  هیرهازلا ، نیع  یه  و 

روس تاذ  هنیدم  اهنا  لاقف  نیعلا ، سأر  لقوح  نبا  فصو  .اوءاش و  نا  تارفلا  یلع  ءایسیقرق  یلا  مهنیتاسب و  یلا  اهیف  نوبکری  سانلا 
رکذ .اهرود و  یلی  امم  عرازم  يرق و  اخـسرف  نیرـشع  وحن  هنیدملا  لهأل  ناک  و  نیحاوط ، نیتاسب و  روسلا  لخاد  ناک  هراجح و  نم 

نیعلا سأر  یف  ناینبلا  و  هلفـسا .» یف  یفخی  الف  مهردـلا  حرطی  لالز ، نیتماق  نم  وحن  ءاـملا  سأر  هریغـص  هریحب  اـهب   » نا یـسدقملا 
یف هنیدملل  نکی  مل  .روباخلا و  یلع  مامح  هسردـم و  ناعماج و  اهل  لاق : و  ( 1184  ) هنـس 580 ریبج  نبا  اهب  ّرم  دق  صج و  هراجح و 

نا رکذ  یفوتسملا  نال  هیناث ، رمع  دق  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  ناک  نا  اهنصحی و  روس  همایأ 
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.مورکلا حمقلا و  نطقلا و  هریثک  اهنا  لاق  هوطخ و  وحن 5000  هطیحم 

یه یتلا  رسیند  یلع  هفرشملا  نیدرام  همیظعلا : هیرخصلا  هعلقلا  امهلامش ، یف  نیبیـصن ، نیعلا و  سأر  نیب  هفاسملا  فصن  وحن  یلع  و 
ءارما لقعم  یه  .زابلا و  اهل  لاقی  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نیدرام  هعلق  تناک  اهبونج و  خـسارف  هثالث  وحن  یلع  لهـسلا  یف  اـهتحت 
تماق و  هرشع .) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  الهآ  ناک  میظع  ضبر  أشن  یبونجلا  اهبناج  یف  لبج و  هنق  یلع  هعلقلا  هذه  .نادمح و  ینب 

قوف راد  لک  جردلاک  اهلها  رود  .طبر و  سرادم و  تاناخ و  هریثک و  قاوسأ   » هیف

126 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.عنام مهحوطس  نود  سیل  رودلا  نم  هتحت  ام  یلع  فرشی  اهنم  برد  لک  يرخألا و 

هنیدم  » اهناب هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئاملا  یف  اهراز  دق  نیدرام و  هطوطب  نبا  فصو  و  مهرود .» یف  هدعم  جیراهص  نم  مهبرش  لج  و 
«. ءابهشلا یمست  ءامش  هعلق  اهل  .زعرملاب و  فورعملا  فوصلا  نم  اهیلا  هبوسنملا  بایثلا  عنصت  اهب  همیظع 

: لاقف نیدرام  یفوتسملا  فصو  و  لبجلا .» هعلق  يأ   » هوک هعلق  اضیأ  اهل  لاقی  و 

تالغلا و هریثک  اهتیحان  نا  کلذ  یلع  داز  و  روباخلا ، یف  رهنلا  اذه  بصی  نیدبع و  روط  یف  همساب  لبج  نم  یتآلا  روص  رهن  اهیقسی 
.هکاوفلا نطقلا و 

و فورعم .) ریغ  یقیقحلا  اهعضوم  نا  رهظی  هعبرا و  یلا  نیخسرف  نیب  ام  کلذ  یف  لوقلا  توافت   ) اهنم خسارف  هعـضب  یلع  رـسیند ، و 
یف اهراز  نیح  هنا  توقای  رکذ  .راصح و  جوق  اضیأ  اهل  لاقی  همیظع و  قاوسأ  تاذ  هنیدـم  هرـشع ) هثلاـثلا   ) هعباـسلا هئملا  یف  تناـک 

هنس یف  اهنکل  هیرق و  اهآر  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  هیاهن  یف  هابص 
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(، 1184  ) هنس 580 یف  اهب  ّرم  نیح  ریبج ، نبا  اهفـصو  و  قاوسأ .» مظع  لهأ و  هرثک  اربک و  اهل  ریظن  ارـصم ال  تراص  ( » 1225  ) 623
یف تناک  .اقرـش و  لایمأ  هعـضب  یلع  اراد ، .تامامح و  هدـیدج و  هسردـم  اهجراخ  .لفاوقلل و  رطخم  یه  اهل و  روس  هنیدـم ال  اهناب 
یف رقت  حوطـسلا و  قوف  يرجت  دلبلا و  معت  هانق   » یـسدقملا فصو  و  هریغـص .  هنیدـم  اهنا  لقوح  نبا  رکذ  .همیظع  هعلق  نامورلا  مایأ 

بلحملا بلجی  اهلامعأ  نم  .لبج و  فحل  یف  هدـلب  اهنا  توقای  لاق  و  سلک .» دوس و  هراجح  مهناـینب  .داو و  یلا  ردـحنت  مث  عماـجلا 
.بارعالا هب  بیطتت  يذلا 

یف اثوترفک  .اهب و  هرامع  ابارخ ال  اـهتعلق  تناـک  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  ارادـب  هطوطب  نبا  ّرم  نیح  و  نیتاـسب .» تاذ  یه  و 
دنع تناک  نأشلا و  هلیلق  هدـلب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تراص  اهنا  لقوح  نبا  رکذ  .ریغـصلا و  اـهرهن  یلع  نیدراـم  یبرغ  بونج 
یلا هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  راشأ  يومحلا  توقای  نا  الا  اراد ، نم  عسوأ  كاذنیح  تناک  .دمآ و  نم  ردحنملا  قیرطلا  یقتلم 

اهنا

127 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هریبک هیرق 

نم یتآلا  سامرهلا  رهن  کلذ  نم  لفسأ  هیف  بصی  و  نیعلا ، سأر  نم  یتآلا  نیدرام  رهن  هایم  هراسی  یف  لبقتـسی  ریبکلا  روباخلا  ناک 
سامرهلا یقتلم  قوف  ریـسی  یـش ء  یلع  ناک  سابعلا و  ریکـس  نم  باسنت  انیب - ام  یلع  تناک - رهنلا  اذه  هایم  رثکأ  نا  یلع  .نیبیـصن 

لودـج هئمثالث  هایم  نم  هیف  بصنی  ام  یلا  اذـه  هریبک ، راهنأ  هثالث  هایم  روباـخلا  یف  کـلذ  نم  عمتجتف  .راـثرثلا  يداو  یلا  روباـخلاب 
ابونج روباخلا  ردحنی  مث  .یفوتسملا  رکذ  ام  یلع 
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یتنیدمب رمی  هنیدملا  هذه  یلا  رهنلا  لصی  نا  لبق  .اهفـصو و  ئجیـس  و  رـضم ، راید  یف  هنیدم  ربکأ  یه  تارفلا و  یلع  ءایـسیقرق  یلا 
یف تناک  هدوجوم ، اهبئارخ  تلاز  ام  و  نابارع ، وأ  نابرع  .هعیبر و  راید  لاـمعأ  نم  روباـخلا  یـضارأ  یف  اـمه  و  نیـسکام ، ناـبرع و 

.روباخلا و یبناج  یف  یمنت  یتلا  ناـطقالا  هریثک  یه  و  نطقلا ، باـیثلا  اـهیف  لـمعت  عینم و  روس  اـهیلع  هنیدـم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا 
وأ  ) نیسکام ءایـسیقرق : نیب  اهنیب و  قیرطلا  فصن  یف  اهبونج  یلا  و  نیتاسب ، اهلوح  عیفر  لت   » اهنا لاق  نابارع و  یلع  یـسدقملا  ملکت 

، قرخنملا یمـست  هریغـص  هریحب  اهنم  هبرقم  یلع  .اضیأ و  اهیف  رثکی  نطقلا  ناک  .روباخلا و  عطقی  نفـس  رـسج  ناـک  ثیح  نیـسکیم )
«. اهئام هیمک  ملعی  اهرعق و ال  فرعی  حولملا و ال  جاجزلاک  بذع  قرزا  ءام  اهیف  دیزأ و  وأ  بیرج  هحاسم  اهترادتسا 

تنب مورلا  نا  لاقی  و   » .صاصرلا هراجحلاب و  هدودسم  الامش )  ) خسارف هتـس  نیبیـصن  نیب  اهنیب و  نیع  نم  سامرهلا  جرخم  نا  لاقی  و 
 ... ریسی یش ء  اهنم  حتفف  اهحتفب  رمأ  اهیلا و  راس  هنیدملا  هذه  لخد  امل  لکوتملا  ناک  .هنیدملا و  هذه  قرغت  الئل  اهیلع  هراجحلا  هذه 

بونج دـیزی  وأ  لیم  هئم  یلع  و  صاصرلا .» هراجحلاب و  هیلع  ناک  ام  یلا  هتداعا  هماکحاب و  رمأ  یتح  هدـیدش  هبلغ  ءاـملا  هیلع  بلغف 
هریبک هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  كانه  ناک  سابعلا و  ریکسب  فورعملا  رکسلا  نیبیصن ،

128 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

راثرثلا و ءام  لق  دـقف  مویلا  اما  .انیب  ام  یلع  هلجد  یف  بصی  ناک  دـق  و  راـثرثلا ، رهن  سأر  یف  ساـبعلا  ریکـس  .قاوسأ و  عماـج و  اـهل 
.هیرج عطقنا 
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فیـصلا یف  امأف  .راطمالا  ترثک  اذا  دـمی   » هنا رکذ  همجعم  توقای  بتک  نیحف  الیئـض  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  ذـنم  هؤام  ناک  و 
تناک نفـسلا  نا  لاقی  : » مدـقت ام  یلع  داز  هرم و  ریغ  هارجم  توقای  داترا  دـق  و  هحلم .» هلیلق  نویع  هیماح و  هایم  عقانم و  الا  هیف  سیلف 

«. هرامع هریثک و  يرق  هیلع  تناک  و  هلجد ) یلا  روباخلا  نم   ) هیف يرجت 

 . هرفقم هیرب  ریغ  عاقبلا  کلت  نکت  ملف  توقای  بتک  نیح  اما 

لامشلا نم  لبقتسی  راثرثلا  ناک  و  امراب ، لبج  وه  و  نیرمح ، لبج  اهل  لاقی  تاعفترم  نیب  يرجی  راثرثلا  رهن  ناک  راجنـس ، هیرب  یف  و 
هریثک هرماع  اـهیحاون  و  رجح ، نم  روس  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  راجنـس  یلع  ناـک  .راجنـس و  هنیدـم  نم  هیلا  ردـحنی  اریغـص  ارهن 
لوقت .هدـلبلا و  طسو  یف  عماجلا  و  ریثک » لـخن  اـهب   » لاـق اـهجنران و  اـهجنرت و  اـهتفکاسا و  هرهـش  یلا  یـسدقملا  راـشا  .تاریخلا و 

نم یقرشلا  بناجلا  یف  يدوجلا  لبج  یلع  توتسا  مث  نافوطلا ، نمز  یف  راجنس  لبج  یف  تحطن  حون  هنیفس  نا  هیمالـسالا  تایاورلا 
.هاشکلم و نب  رجنـس  وأ  راجنـس  هقجالـسلا  نیطالـس  رخآ  دـلو  لیق ، ام  یلع  راجنـس ، هنیدـم  یف  نا  کلذ  یلع  توقای  داز  .هلجد و 

.هنولم تاماج  اهفوقس  صوصف و  اهشرف  اهتامامحب : هروهشم  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  رکذ  ام  یلع  راجنـس ، تناک 
.مخفلا عماجلا  اهدجسمب  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهب  ّرم  دق  و  هطوطب ، نبا  هون  و 

رثکت .لبجلا و  حفـس  یف  تاجردب  اهرود  یلا  دعـصی  هراجح و  نم  وه  هوطخ و  یفوتـسملا 32000  رکذ  ام  یلع  اهروس  رئاد  ناک  و 
نوتیزلا مورکلا و  اهنیتاسب  یف 

، صنلا داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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129 ص :

راجنـس و نیب  هفاسملا  فصن  دـنع  اهب  رمی  راثرثلا  نا  نویبارـس  نبا  رکذ  .نامورلا  دـنع  ( Hatra) ارتح یه  رـضحلا و  و  قامـسلا .  و 
.تیرکت برق  هلجدب  هاقتلم 

تینب هریثک  تویب  هیف  و  هعبرم ، هراجح  نم  هدیـش  نورطاسلا  هیناب  نا  توقای  يور  ریبک .  یثرف  رـصق  ایاقب  رـضحلا  یف  يری  لاز  اـم  و 
لک ءازاب  راغص  جاربأ  هعـست  جربلا  جربلا و  نیب  ارابک و  اجرب  نوتـس  اهیف  ناک  لاقی   » هنا رکذ  همدنهملا و  هراجحلاب  اهباوبأ  اهفوقس و 

فورعملا عضوملا   ) دـلب دـنع  مسقنی  قیرطلا  اذـه  .نمیالا و  هلجد  بناج  یف  نیبیـصن  یلا  لصوملا  نم  قیرطلا  ناـک  و  رـصق . » جرب 
لصوملا نم  خسارف  هعبرا  یلع  یه  و  لصوم ) یکساب  مویلا 

130 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

عـضوم یف  دـلب  .يولع و  دهـشم  دـلب  یف  ناک  هنا  توقای  رکذ  .رفعا  لتب  ارام  راجنـس  یلا  ابهاذ  راـسیلا  یلا  هجتی  قیرط  نیقیرط : یلا 
ص130 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  .ذابارهش  همیدقلا  هیسرافلا  هنیدملا 

یـسدقملا لاق  .هریبک و  هنیدم  یه  لاقف  دلب  یلا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  راشا  .طلب و  اهل  لیق  امبر  دلب »  » هنیدم نا  لاق 
یه رکـسلا و  بصق  اهیحاون  یف  یمنی  هدـلبلا و  طـسو  عماـجلا  قاوسـالا و  هجرف  رجح  صج و  نم  ناـینبلا  هنـسح  اـهنا  اـهروصق  یف 
رکذ .راج و  رهن  هیف  ریبک  ضبر  یلع  فرشت  هنیصح  هعلق  اهبرغ ، نم  هدحاو  هلحرم  یلع  وه  و  درفنملا ، رفعا » لت   » لت قوف  .هبـصخ و 

 . اهیف لمعی  رطعلا » نم  یش ء  وه  بلحملا و  یلا  هبسن   » هیبلحملا اهل  لاقی  اهنم  هیحان  یف  یمنی  ناک  لخنلا  نا  توقای 

، همسقنم نم  أدبی  هناف  نمیالا ، قیرطلا  اما 
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اهللختی هلحم ، نورـشع  سمخ و  یه  هبیط و  ههزن   » هلوقب یـسدقملا  اهفـصو  دق  اثانیعاب و  هنیدـم  یلا  بهذـی  دـلب و  هنیدـم  یلی  امم 
اـضیأ فرعت  هنیدـملاک » هریبـک  هیرق   » نیب اـهنیب و  طـلخن  ـال  نا  یغبنی  و  صخر .» قفر و  عم  قارعلاـب  اـهلثم  سیل  هاـیملا ، نیتاـسبلا و 

: اثانیعاب یلی  امم  نیبیـصن  قیرط  یلع  هحفـصلا 124 و  یف  اّنیب  ام  یلع  رمع ، نبا  هریزج  لامـش  هلجدب  یقتلی  يذلا  رهنلا  یلع  اثانیعابب 
هثلاثلا هئملا  یف  تناک  .نیرّمالا و  مهنم  تیقل  مهب  تلزن  اذا  لفاوقلا  تناکف  .هیـصوصللا  یف  اهلهاب  لثملا  برـضی  هدلب  یه  و  دیعقرب ،

تلح ام  .هبذع و  هریثک  رابآ  اهب  توناح و  اتئم  اهیف  باوبأ و  هثالث  اهل  روس و  اهیلع  هریبک  هدلب  هعساتلا ) )

131 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هریقح هریغص  هیرق  تحبصاف  اهلها  لیعافأ  هرثکل  لفاوقلا  رثکأ  اهتبنجت  یتح  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا 

یهتنا .نیرهنلا و  نیب  فرعت  هروک  نم  یه  اربک و  دیعقرب  لثم  هنیدم  تناک  و  نیبیصن ، دیعقرب و  نیب  هفاسملا  فصن  وحن  یف  همرذأ  و 
اهیف .صجلا و  رخصلاب و  هدوقعم  هرطنق  هنیدملا  طسو  یف  هیلع  اهقشی و  رهن  نسح و  رصق  اهب  ناک  هنا  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  نم  انیلا 
بیبط هب  اهفـصو  امم  لاح  لک  یلع  انیلا  یهتنا  ام  اذـه  .هنیدـملاب و  طیحی  قدـنخ  روسلا  جراـخ  نم  رخـآلا و  نود  امهدـحا  ناروس 

یف هریغص   » لاقف همرذا  یـسدقملا  فصو  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .هفیلخلا و  همدخ  یف  ناک  نیح  اهب  ّرم  دق  و  دضتعملا ، هفیلخلا 
« . بابق مهناینب  رابآ و  نم  مهبرش  هیربلا ،

132 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« همتت  » هریزجلا عباّسلا  لصفلا 

- نارح خیلبلا و  رهن  هقفارلا - هقرلا و  رضم - راید 
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راید جورس - طاسیمس - جبنم و  رسج  سلاب و  هناع - ماشلا - هفاصر  هیلادلا - هبحرلا و  دیعس و  رهن  ءایسیقرق - هملـسم - نصح  اسذا و 
.ترعس نافاف - لت  افیک و  نصح  نزرا - نیقرافایم و  هلجد - عبانم  یناح و  دمآ و  رکب -

یلا لامشلا  نم  ردحنملا  خیلبلا  رهن  بصم  قوف  یه  و  هقرلا ، اهندم  لجا  .تارفلا و  فافضب  فحت  اّنیب ، دق  ام  یلع  رضم ، راید  تناک 
مـسا ام  و  ( . Nicephorium) موـیروفقن یه  و  ( Callinicus) سکینلک همیدـقلا  هینانویلا  هنیدـملا  عضوم  یف  تماـق  .تارفلا و 

عـضاوم یف  دـجوت  هقرلاف  همث  نم  .ناضیفلا و  تقو  ءاملا » اهیلع  طسبنی  داو  بنج  یلا  ضرا  لک  هقرلاف   » اـهل تعن  ـالا  یبرعلا  هقرلا » »
.اهریغ نع  اهل  ازییمت  ءادوسلا  هقرلاب  تفرع  تارفلا  یلع  یتلا  هقرلا  هذه  .ناکمل و  هیمستک  يرخأ 

یلع رطیـست  و  یلعالا ، نیرهنلا  نیب  ام  ندـم  مهأ  نم  هقرلا  تناک  هنماثلا ،)  ) هیناـثلا هئملا  یف  ساـبعلا  ینب  یلا  هفـالخلا  تلقتنا  نیح  و 
نم عارذ  هئمثالث  وحن  یلع  هقفارلا  هنیدـم  ءانبب  ( 722  ) هنس 155 یف  روصنملا  هفیلخلا  عرـشف  اهب  ظافتحالا  مهیلع  ناکف  .ماشلا  موخت 

هنیدم تناکف  .مالـسلا  هنیدم  رارغ  یلع  تینب  هقفارلا  نا  لاقی  .هدـیدجلا و  هلودـلل  نیلاوملا  ناسارخ  لهأ  نم  ادـنج  اهب  بتر  هقرلا و 
.هرودم

133 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.دادغب و یف  رحلا  دتشا  املک  هقفارلا  وأ  هقرلا  یف  میقی  ناک  هنال  مالسلا ، رـصق  هامـس  ارـصق  اهیف  هل  ینب  اهروصق و  ینب  دیـشرلا  نا  مث 
.هلحض و هریحب  تناک  اهتقر و  لوح  و  هقفرلا ، هقرلا و  نیب  ءاضفلا  ضرالا  یف  هدیدج  هینبأ  تدیش  همیدقلا و  هقرلا  تبرخ  ام  ناعرس 

و اهل ، اضبر  نمزلا  نم  انیح  هریخالا  تناک  دق  و  هقفارلا ، یلع  هقرلا  مسا  بلغ 
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ناتنیدـم  » اـمه لاـقف  هقفارلا  هقرلا و  یتنیدـم  یلع  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ملکت  لـقوح  نـبا  نا  یلع  .ماـیالا  رورمب  اهمـسا  لـطب 
هبصق هقرلا   » لاق هقرلا و  الا  فصی  ملف  یسدقملا  اما  راجشالا ، یتریثک  اتناک  و  عماج .» دجسم  امهنم  هدحاو  لک  یف  نیتقصالتملاک و 

.نوتیزلا دیجلا و  نوباصلا  ندعم  و  تاریخلا ، نیتاسبلا و  يرقلا و  هریثک  قاوسالا  هنسح  ناباب ، اهل  ضیرع و  نصحب  رضم ، راید 

همیدـق هنیدـم  بئارخ  اهنم  برقلاب  .هکد و  هقرلا  یف  ریبک  تیب  لکل  ناک  لاق : مث  هبیط .» تاـمامح  اـهب  نیزازبلا و  یف  هقرلا  عماـج  و 
برقلاب بانع و  رجـش  هیف  هغاصلا  یف  عماجلا  هقرلا ، ضبر  یه  لاق  هقفارلا و  یلع  ملکت  یفوتـسملا  نا  یلع  .هقرتحملا  هقرلا  اهل  لاـقی 

 . تارفلا یلع  لطی  دجسم  اهنم 

هیواعم و یلع و  هفیلخلا  باحصا  نیب  لاتقلا  ناک  اهیف  هروهشملا و  نیّفـص  ضرا  اهقوف ، امیف  هقرلا  ءازاب  نمیالا ، تارفلا  بناج  یف  و 
نع ادیعب  ناک  نم  نا  یفوتسملا ، هیف  هعبات  دق  و  لقوح ، نبا  يور  .اهیف و  هفورعم  یلع  باحصا  نم  هعقولا  هذه  یف  دهـشتسا  نم  روبق 

نیفـص هعقو  ضرا  لباقم  .اربخ و  هنم  ّسحی  ارثأ و ال  کلذـل  يری  الف  ناکملا  یلا  دعـصی  اروبق و  يری  هنا  کـلذ  اـبجع  يری  روبقلا 
هعلقلا هذه  تناک  ریمن و  ینب  نم  ایبرع  ناک  لوالا و  اهکلام  یلا  هبسن  ربعج  هعلق  اهل  لاقی  هعلق  يرسیلا )  ) هیلامشلا تارفلا  هفـض  یلع 

جنرفلا یلوتسا  ( 1104  ) هنس 497 یف  .هفالخلا و  خیرات  راودأ  رخآ  یف  اهرکذ  ددرت  ام  اریثک  رسودب و  اهرما  ءدب  یف  فرعت 

134 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لفسا هراسی  نم  تارفلا  لبقتسی  .یلوالا و  هیبیلصلا  هلمحلا  یف  اسذا  نم  اهیلع 
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هذه مسا  درو  .نارح و  لامش  یف  هینابهذلا  نیع  یمست  نیع  نم  هعبنم  و  ( Bilecha) اخیلب مساب  نانویلا  هفرع  دق  و  خیلبلا ، رهن  هقرلا 
 . هناهد نیع  يأ  هناهد  همشج  هروصب  هیسرافلاب )  ) یفوتسملا هبتک  هنابهذلا و  هینامهدلا و  هروصب  اندیب  یتلا  عجارملا  یف  اضیا  نیعلا 

هعبنم برقف  .هدـفاور  رهنلا و  اذـه  نم  اهیقـس  ناـک  هلیلج  ندـمب  رمی  هقرلا و  تحت  تارفلاـب  یقتلی  مث  بونجلا  وحن  خـیلبلا  يرجی  و 
مه و  مویلا ) قارعلا  هئباص  نیب  مهنیب و  طلخی  الا  یغبنیف  هینارحلا  هئباصلا  مه  و   ) نییئباصلا هنیدـم  تناک  (Carrhae و  اهرک  ) نارح

ههیزن هنیدـم   » اهنا نارح  یف  یـسدقملا  لاق  .نافوطلا و  دـعب  ضرالا  یف  تینب  هنیدـم  لوأ  تناک  نارح  نا  لاقی  .میهاربا و  نید  یلع 
اهل نا  (، 1184  ) هنـس 580 ناّرحب  ّرم  دـق  و  ریبج ، نبا  رکذ  .عماج و  اهیف  و  ءانبلا » نسح  یف  ءایلیا  لمع  یلع  هراجح  نم  نصح  اهیلع 

: لاقف عماجلا  فصو  هراجحلاب و  اینبم  اروس 

هدـلبلا هذـهل  .بشخلاب و  اهلک  هفقـسم  قاوسا  اهل  .ماـخرلا و  نم  راوس  یلع  تماـق  دـق  هبق  هیف  اـباب و  رـشع  هعـست  وذ  ریبک  نحـص  هل 
دهشم اهبونج ، نم  خسارف  هثالث  یلع  .هوطخ و  ناک 1350  نحصلا  روس  طیحم  نا  کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  .ناتـسرام و  هسردم و 

 . اهل ّدع  راهنا ال  هیقست  ضارا  نم  هلوح  ام  و  میهاربا ،

مل .خیلبلا و  دفاور  دـحا  عبانم  دـنع  یهف  ( ، Callirhoe) وهرلک ینانویلا  مسالل  فیرحت  وه  و   ) اهرلا برعلا  اهامـس  دـق  اّسدا و  اـما 
نوینادلبلا بهسی 

135 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هریثکلا اهـسئانک  هنیدملا  هذه  هب  ترهتـشا  ام  رثکأ  .مهتینارـصن و  یلع  اوماقا  اهناکـس  بلغأ  نال  هنیدملا ، هذه  رابخأ  یف  نوملـسملا 
نبا رکذ  دقف 
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نم اهرلل  اذاقنا  ( 944  ) هنـس 332 یف  مورلل  نوملـسملا  هاطعأ  یـسیعل ،» لیدنم  اهب  ناک  و  رید ، هعیب و  هئمثالث  یلع  هدایز  اهب   » لقوح
هـسینک اهب   » نا اهعماج  یلع  همالک  دـعب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  نم  یناثلا  فصنلا  یف  یـسدقملا  لاق  .اهبهن و  اـهیلع و  مورلا  موجه 

یلع ینب  دق  سدقملا  تیب  یف  یـصقالا  دجـسملا  نا  اضیأ  لاق  .عبرالا و  ایندـلا » بئاجع  يدـحا  یه  ءاسفاسفلاب  هسبلم  جازآب  هبیجع 
.اهرارغ

یلوتساف (. 1098  ) هنس 492 یف  یلوالا  هیبیلصلا  هلمحلا  هجوب  هیبرعلا  هیماحلا  تبثت  مل  .هنصحم و  هنیدم  تناک  اهنا  کلذ  یلع  داز  و 
Jocelin) یناثلا نیلسوج  نم  یکنز  اهداعتـسا  ( 1145  ) هنـس 540 یف  نکل  .هینیتال و  هیالو  نرق  فصن  تیقب  اـسدا و  یلع  نیودـلب 

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  هصخاش  هلیمجلا  اهینابم  نم  ریثک  بئارخ  تناک  .نیملـسملا و  يدـیاب  اهرلا  تراص  نمزلا  اذـه  ذـنم  و  ( . II

يدزیلا یلع  رکذ  .اهلثم و  یف  فین  عارذ و  هئم  هتعس  نحص  ءارو  موقن  هراجحلاب  ءانبلا  هنسح  همیظع  هبق  یفوتسملا  فصو  و  هرـشع .)
اهناف هرـشع ) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  علطم  یتح  مسالا  اذهب  فرعت  اهرلا  تلظ  .رومیت و  بورح  نع  هثیدح  یف  هرم  ریغ  اهرلا  هنیدـم 

افروأب یمـست  تلاز  ام  .یبرعلا و  اهرلا »  » فیرحت مسالا  اذه  نا  لیق  و  افروا »  » مساب تفرع  نیینامثعلا  كرتلا  يدـیا  یلا  اهلاقتنا  دـعب 
 . مویلا یتح 

136 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یه و  نیتاسب ، اهیف  ناک  .نیعلا و  سأر  یلا  قیرطلا  یلع  هریغـصلا  اّدجاب  هنیدم  خـیلبلا ، رهن  قرـش  نم  هبرقم  یلع  نارح  بونج  یف  و 
.يومالا هفیلخلا  کلملا  دبع  نب  هملسم  یلا  نصحلا  اذه  بسن  دق  ادجاب و  یلا  هنم  خیلبلا  یلا  برقأ  وه  يذلا  هملسم  نصح  برق 
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هلوط هیف  عنـصم  نم  هلهأ  برـش  و   » .هیقیقحلا رهنلا  هفـض  نع  لیملا  فصن  لیم و  وحن  یلع  نارح و  بونج  خسارف  هعـست  یلع  وه  و 
یف خیلبلا  نم  هیف  يرجی  ءاملا  .هحلـصا و  دق  هملـسم  ناک  .هراجحلاب و  دوقعم  اعارذ  نیرـشع  وحن  هقمع  و  هلثم ، ضرع  یف  عارذ  اتئم 
یلع ینب  دق   » نصحلا ناک  و  هملسم .» نصح  نیتاسب  رهنلا  اذه  یقسی  .ماع و  هیقب  هلهأ  یفکیف  هألمی  یتح  هرم  هنس  لک  یف  درفم  رهن 

هملـسم نصح  بونج  یف  ناک  و  اعارذ .» نیـسمخ  نم  رثکأ  ءاوهلا  یف  هعافترا  و  رکیا ) ثلث  لداعی  ام  وه  و   ) ضرالا نم  بیرج  ردق 
اهارع دـق  و  اعـساو .» اهزن  ابـصخ  الزنم  تناک  : » لاـقف لـقوح  نبا  اهفـصو  دـق  .ناورجاـب و  اـهنم : خـسارف  هثـالث  یلع  هقرلا  قیرط  یف 

 . رضم راید  نم  هیرق  ناورجاب  نا  رکذف  هملسم ، نصحل  هفصو  انمدق  دق  و  توقای ، اما  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  لالتخالا 

بصی ثیح  يرسیلا  هلجد  هفـض  یلع  همیدقلا  ( Circesium) مویـسیکرک یه  ءایـسیقرق و  هقرلا ، نم  لفـسا  لیم  یتئم  وحن  یلع  و 
هریثک و راجشأ  نیتاسب و  اهل  هنیدم   » اهناب ءایـسیقرق  لقوح  نبا  فصو  و  (. 127  ) هحفصلا یف  اّنیب  دق  ام  یلع  هیف  ههایم  هلـضف  روباخلا 

بناجلا یف  اهنم  خسارف  هتـس  یلع  اهل  هرواجملا  هبحرلا  نم  رغـصأ  دـلب  اهنا  ارکذ  دـقف  یفوتـسملا  توقای و  اما  ههزن .» اهـسفن  یف  یه 
ازییمت اهسسؤم ، قوط  نب  کلام  هبحرب  تیمس  هذه  هبحرلا  .تارفلا و  نم  یبرغلا 

137 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیلادلا هبحرلا و  .هریغـص و  هدلب  یه  هیلادلا و  اهنم : برقلاب  ناک  .نومأملا و  هفالخ  یف  کلام  شاع  دق  .باحرلا و  نم  اهریغ  نع  اهل 
لاقی رهن  برق 
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فرعت هبحرلا  لثم  یه  .هیلادلا و  قوف  هیف  بصیف  دوعی  ءایسیقرق و  قوف  لیلق  یـش ء  یلع  تارفلا  نیمی  نم  جرخی  ناک  دیعـس ، رهن  هل 
ناک و  يومالا ، کلملا  دـبع  هفیلخلا  نبا  دیعـس  ریمالا  رهنلا  اذـه  رفحب  رمأ  دـق  ناک  .اهریغ و  نع  اهل  ازییمت  قوط  نبا  کـلام  هیلادـب 

هیحان ندم  لجا  یه  لاقف  هبحرلا  هنیدم  یـسدقملا  فصو  دق  .نمزلا و  نم  انیح  لصوملا  یلوت  دق  و  ریخلا ، دیعـسب  بقلی  ایقت  الجر 
هنـسح اهنم  رغـصا  تناکف  هیلادلا  اما  .ریبک  ضبر  عینم و  نصح  اهل  و  ناسلیط » هیدابلا  وحن  نم   » اهرود تناک  و  هریزجلا ، یف  تارفلا ،

.هیبرغ یف  تارفلا  ئطاش  یلع  ضرالا  نم  فرش  قوف 

وأ ماـشلا  هفاـصر  یمـست  تناـک  هقرلا و  بونج  خـسارف  هعبرأ  یلع  اـهایاقب  تلاز  اـم  و  هفاـصرلا - هقرلا : هبحرلا و  نیب  هیداـبلا ، یف  و 
ءاقتا ماشلاب  نوعاطلا  عقو  امل  هیدابلا  یف  هل  رـصقلا  اذه  کلملا  دبع  ءانبا  دحا  ماشه  هفیلخلا  ینب  دـقف  اهیناب .  یلا  هبـسن  ماشه  هفاصر 

هئم و رئب  لک  ءاشر  لوط  اراـبآ  هفاـصرلا  یف  نا  توقاـی  رکذ  .مالـسالا و  لـبق  ناـسغ  كولم  عضوملا  اذـه  یف  نکـسی  ناـک  .هرش و 
نیطنطسق اهأشنأ  همیظع  هعیب   » اهیف هلوقب : ( 1051  ) هنـس 443 اهبتک  هل  هلاسر  یف  بیبطلا  نالطب  نبا  اهرکذ  .رثکأ و  اعارذ و  نورـشع 

.بهذملا صفلاب  اهرهاظ  کلملا ،

یف  ) يراصن مهرثکأ  نصحلا  اذـه  ناکـس  .ماخرلا و  نیطاسا  یلع  دوقعم  هسینکلا  ءانب  لثم  یلع  ضرـالا  یف  جیرهـص  هعیبلا  تحت  و 
یف لـفاوقلا  نوقفاری  اوناـکف  صوصللا » عم  کیلاعـصلا  عاـتملا و  بلج  لـفاوقلا و  ریفخت  مهـشاعم  هرـشع ) هیداـحلا  هسماـخلا - هئملا 

.هقوناخلا ءایسیقرق ، قوف  نیموی  یلع  ءایسیقرق ، هقرلا و  نیب  تارفلا ، یقرش  یف  ناک  .بلح و  یلا  هیدابلا  اهزایتجا 
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«. قیضملا  » ضرأ اهنم  برقلاب  نا  هیلع  توقای  داز  و  لاحلا .» هحزر   » هنیدم لقوح  نبا  رکذ  ام  یلع  یه  و 

138 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف يرت  تلاز  اـم  همیدـقلا و   Anatho وتاـنا یه  هناـع و  ریغ  نأـش  تاذ  هنیدـم  ءایـسیقرق ، نم  لفـسا  هریزجلا  میلقا  یف  نکی  مـل  و 
 . هیرصعلا هطراخلا 

تارفلا و طسو  یف   » هناع نا  لاقف  لقوح  نبا  اما  .هنیدـم  اهیف  هریزج  ریـصت  اهب و  رودـی  تارفلا  نا  لاـقف  نویبارـس  نبا  اـهرکذ  دـق  و 
یف هّللا  رمأب  مئاقلا  أجتلا  اهیلا  و  تارفلا » یلع  هفرـشم  هنیـصح  هعلق  اهب   » نا کلذ  یلع  توقاـی  داز  و  تارفلا .» نم  جـیلخ  اـهب  فوطی 
لاق .یمطافلا و  رـصم  هفیلخ  مساب  هتبیغ  یف  هبطخلا  هماـقاب  رمأ  دادـغب و  یلع  یملیدـلا  يریـساسبلا  یلوتـسا  نیح  ( 1058  ) هنس 450
برغ یلا  یه  معن و  هضرفب  فرعت  اهتـضرف  لیخن و  تاذ  هنـسح  هنیدـم  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یتح  تناک  هناع  نا  یفوتـسملا 

.هطراخلاب و مویلا  يرت  اهنکل ال  تارفلل و  یقرـشلا  فطعنملا  دـنع  اهلعل  ءایـسیقرق و  هناع و  نیب  هفاسملا  طسو  یف  تارفلا  یلع  هناـع 
نمیالا قیرطلا  دعـصی  اسأر و  هقرلا  یلا  مث  هفاصرلاب  ارام  هیدابلا  هرـسیا  عطقیف  قیرطلا ، مسقنم  دنع  همهم  هطحم  هضرفلا  هذـه  تناک 

 . رهنلا عم 

139 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف ماشلا  لامعأ  نم  اعیمج  بسحت  تناک  دق  .طاسیمس و  جبنم و  رـسج  و  سلاب ، یه : ندم و  ثالث  هقرلا ، قوف  تارفلا  یلع  ناک  و 
.هریزجلا لامعأ  نم  نیفلؤملا  رثکأ  اهدع  نا  .یبرغلا و  هبناج  یف  يأ  تارفلا ، نیمی  یف  اهعوقول  بلاغلا ،

دعب اقرش  تارفلا  هجتی  ثیح  نیفص  ضرا  دح  دنع  هقرلا  برغ  یف  سلاب  تناک  و 
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مث نم  و  تارفلا ، یلع  ماشلا  لـهأل  همیظع  هضرف  تناـک  و  ناـمورلا ، دـنع  ( Barbalissus) سـسلبرب یه  .بونجلا و  یلا  هنایرج 
نیب اهنیب و  امیف  نیتاسب  اهل  یلزا و  روس  اهیلع   » لاـقف سلاـب  هنیدـم  لـقوح  نبا  فصو  دـق  .لـفاوقلا و  قرط  نم  ریثکل  ازکرم  تناـک 
اهنا هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  لاق  دقف  اهیلا ، دتما  دق  بارخلا  ناک  نا  یه و  و  ریعـشلا .» حمقلا و  اهتالغ  رثکأ  .تارفلا و 
یتح ـالیلق  ـالیلق  اـهنع  قّرـشی  لزی  مل  ( » هرـشع هثلاـثلا   ) هعباـسلا هئملا  یف  تارفلا  نا  رکذ  يومحلا  توقاـی  نا  یلع  .هرماـع  تلاز  اـم 

«. لایمأ هعبرأ  هذه  انمایأ  یف  امهنیب  تراص 

«. هنوکسم تناک  هدلب   » اهنا لاقف  سلاب  یلا  ءادفلا  وبا  حّمل  و 

اذ اعـضوم  تناک  بلح و  لامعأ  نم  ( Hierapolis «) سیلوباریه  » جبنم یلا  بّرغی  قیرط  دعـصی  هنم  تارفلا و  یلع  جبنم ، رـسج  و 
.یطسولا نورقلا  یف  نأش 

یمـست تناک  لبج و  یلع  اهنأل  مجنلا  هعلق  هعلقلا  هذـهل  لاقی  و  تارفلا .» یلع  هلطم  رماع  ضبر  اـهتحت  هنیـصح  هعلق   » رـسجلا دـنع  و 
«. هقیوس اهیف  هیداب و  راید  اهلوح   » لاق ( 1184  ) هنـس 580 یف  نارح  نم  تآ  وه  مجنلا و  هعلقب  ریبج  نبا  ّرم  امل  .جبنم و  نصح  اضیأ 

ددشت هحلسم  تناک  یکنز و  نب  دومحم  نیدلا ) رون   ) ناطلـسلا ءانب  نم  وه  مجن و  هعلقب  فرعی  راص   » هعلقلا ءانب  نا  ءادفلا  وبا  لاق  و 
هیاکح هرشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  بتک  دق  و  ینیوزقلا ، رکذ  و  ندم .» نم  نییبیلـصلا  دی  یف  ام  یلع  ریکنلا 

.رامقلا عاونأ  نوناعتی  هفئاط   » نع هلیوط 

اورمق اذا  لاملا  نوجرخی  مهیف و  عمطی  هلزان  هقبط  یف  مهنا  بیرغلا  نظیل  انود  نوبعلی  و  اذک )  ) نیدـمرم مهنا  اورهظأ  ابیرغ  اوأر  اذاف 
ریغ نم 
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.هلیوارس یتح  یش ء  هعم  موقی و  هنوکرتی  سلج ال  املکف  مهعم  بعلی  نا  بیرغلا  سفن  قوتتف  ثارتکا 

«. هنوصلخی هنع و  نودؤی  هباحصأ و  یتأی  یتح  باهذلا  نم  هوعنم  هسفن و  اونهرتسا  نا  امبر  و 

140 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دنع .هیلامـشلا و  يأ  ینمیلا  هتفـض  یف  تارفلا  یلع  ندملا  هذه  یلعأ  نامورلا ، دـنع  ( Samosata) اطاسومس یه  و  طاسیمـس ، و 
هعلقب اضیأ  فرعت  تناک  طاسیمـس  نا  يدوعـسملا  رکذ  .هنیکم و  هنیـصح  هعلق  تناک  دـق  .برغلا و  یلا  رهنلا  فرحنی  هنیدـملا  هذـه 
جورس هنیدم  رکذن  نا  اریخأ  انب  نسحی  و  نمرالا .» هنکسی  اهتعلق  نم  اقـش   » نا هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  يور  .نیطلا و 

.طاسیمس و یلا  هیربلا  اعطاق  هقرلا ، نم  الامش  براضلا  قیرطلا  فصن  وحن  یف  تناک  دقف  .رضم  راید  ندم  نم  انفـصو  امل  الامکتـسا 
نارح و نم  لفاوقلا  قیرط  یلع  اضیأ  جورـس  تناـک  .تارفلا و  يرجم  اـهفلؤی  یتلا  همیظعلا  هرئادـلا  فصنل  ارتو  قیرطلا  اذـه  نوکی 

 . ائیش دیزی  نا  نود  کلذ  یف  توقای  هدیأ  و  هبصخ ، هرماع  هنیدم  اهنا  لقوح  نبا  اهیف  لاق  دق  .جبنم و  رسج  یلا  اهرلا 

تناک .هیلامـش و  یف  وأ  یلعالا  هلجد  یلع  اهلک  ناف  هریزجلا ، میلقا  اهنم  فلأتی  یتلا  ثالثلا  رایدلا  رغـصا  یه  و  رکب ، راید  ندـم  اما 
، رکب راید  مساب  نامزالا  کلت  دعب  ترهتشا  مث  .نامورلا و  دنع  ( Amida) ادمآ یه  دماح و  انایحأ  بتکت  دمآ و  رایدلا : هذه  هبصق 

.دوس اهئانب  هراجح  نال  ءادوسلا ) دمآ  يأ   ) دمآ هرق  اضیأ  اهل  لیق  .اضیأ و  مویلا  هب  فرعت  ام  وه  و 

اهیلع  » لقوح نبا  لاق  هماق .  هئم  هولع  لبج  اهیلع  ّلطی  و  هنیمی ، يأ  هلجد  یبرغ  یف  دمآ ، هنیدم  و 
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باوبأ و هل  هیکاطنا ...  لمع  یلع  ءانبلا  بیجع  نسح  نیـصح  دـلب   » لاقف دـمآ  یـسدقملا  فصو  و  هیحرالا .» هراجح  نم  دوسا  روس 
هراجحب  » تینب اهنا  یلا  اضیأ  یسدقملا  راشأ  .نویع و  دمآ  یف  .کلذ و  دعب  ضابرأ  هیف  تأشن  ءاضف » نصحلا  نیب  هنیب و  فرش  هیلع 

مورلا و باب  لبجلا و  باب  ءاملا و  باب  باوبأ : هسمخ  اهراوسأل  .عماجلا و  دلبلا : طسو  یف  .رودلا و  تاساسأ  کلذـک  هبلـص و  دوس 
ضعب ناک  و  برحلا .» تقو  هیلا  جاتحی  رسلا  باب  ّلتلا و  باب 

141 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ارغث نصحأ و ال  ادـلب  مویلا  نیملـسملل  فرعأ  ال   » لاق مث  لبجلا  یلع  هرـشاعلا -)  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  راشأ  ام  یلع  نصحلا -
.مورلا هجوب  نیملسملا  موخت  یف  اهنم » لجأ 

هنیدملا لوط  ناکف  هسفنب ، اهآر  امبسح  هنیدملل  اقیقد  افص  نّود و  دمآب و  یسرافلا  جاحلا  ورسخ  رـصان  ّرم  ( 1046  ) هنس 438 یف  و 
هنخث اعارذ و  نورشع  روسلا  اذه  ولع  .هیلع و  فرـشملا  لتلاب  طیحی  دوسلا  هراجحلا  نم  اهروس  .کلذ و  لثم  اهـضرع  هوطخ و  یفلأ 

و  ) نم فلأ  نزی  ورـسخ  رـصان  لوق  یلع  هنم  رجح  لـک  ذا  صج ، وأ  نیط  ریغ  نم  ضعبب  هضعب  قصتلم  هتراـجح  رثکأ  عرذأ و  رـشع 
دوسلا هراجحلا  نم  تافرـشب  هتمق  یهتنت  يرئاد  فصن  جرب  ینب  روسلا  نم  عارذ  هئم  لک  دعب  یلع  و  نانطأ .) هثالث  وحن  کلذ  لداعی 
لباقت دیدح  باوبأ  هعبرأ  هیف  ناک  .روسلا و  یلعأ  یلا  اهب  دعـصی  رجحلا  نم  قارم  روسلا  لخاد  نکامأ  هدع  یف  دیـش  دق  .اهـسفنأ و 

.لتلا باب  یبونجلا  و  مورلا ، باب  یبرغلا  و  نمرالا ، باب  یلامشلا  و  هلجد ، باب  یقرشلا  بابلا  یمسی  هیلصالا ، تاهجلا 
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نم ناک  .اعارذ و  هضرع 15  هقلحلاک  ضبر  امهنیب  لیـصفلا  یف  .عرذأ و  رـشع  هولع  هسفن  رجحلا  نم  رخآ  روس  روسلا  اذـه  جراخ  و 
یلع ورـسخ  رـصان  داز  .لخادلا و  روسلا  باوبأ  رظانت  دیدح  باوبأ  هعبرأ  اضیأ  هل  ناک  .عافدـلل و  هاقرم  تافرـش و  روسلا  اذـه  قوف 

.دمآ نم  عنما  ری  مل  هنا  کلذ 

هیاغ وه  و  ءاحرأ ، سمخ  هرادا  یف  یفکی  ثیحب  هرازغلا  نم  ءاملا  اذـه  .مصالا و  رجحلا  نم  اهؤام  رجفتی  نیع  هنیدـملا  طـسو  یف  و 
دق .هنیدملا و  رئاسک  دوسالا  رجحلا  نم  وه  ءانبلا و  لیمج  عماجلا  اهدجسم  .ءاملا و  اذه  نم  هرواجملا  نیتاسبلا  یقست  .هبوذعلا و  یف 

راوس اهقوف  تبـصن  رجحلا  نم  دوقع  يراوسلا  هذه  ولعی  .هدحاو و  هعطق  هیراس  لک  رجحلا  نم  هیراس  یتئم  نم  رثکأ  هطـسو  یف  میقأ 
.نوهدملا شوقنملا و  روفحملا و  بشخلا  نم  دجسملا  فوقس  عیمج  .کلت و  نم  رصقأ 

یلع ضوحلا  یف  ءاملا  یقبیف  .فاص  ءاـم  هنم  رفنی  ساـحنلا  نم  بوبنأ  هطـسو  یف  رجحلا  نم  ریدتـسم  ضوح  عماـجلا  نحـص  یف  و 
.تاقوالا لک  یف  دحاو  يوتسم 

اهضرأ تشرف  دق  رجحلا و  نم  اهلک  ینبم  همیظع  هسینک  عماجلا  نم  برقلاب  و 
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.هل ریظن  اهحبذم ال  یلا  يدؤی  کبشملا  دیدحلا  نم  الیمج  اباب  اهیف  ورسخ  رصان  يأر  .فراخزلاب و  هینغ  اهناردج  .ماخرلاب و 

.اضیأ هتاقیلعت  یف  اهلالج  دمآ و  هنیدم  هعور  نع  هانرکذ  ام  لقوح  نبا  باتک  نم  سیراب  هطوطخم  یلع  لوهجملا  قلعملا  دیأ  دـق  و 
توقای و داعأ  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  و  هرماع .  هنـسح  اهقاوسأ  نا  رکذ  و  ( 1140  ) هنـس 534 دمآ  یف  قلعملا  اذه  ناک  دقف 

فصولا رثکأ  ینیوزقلا 
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هریثک اهنا  لالهلا و  لکـش  یلع  هدـحاو  ههج  نم  الا  اهبناوج  نم  اهب  هطیحم  همایا ...«  یف  هلجد  نا  دـمآ  یف  ینیوزقلا  لاقف  .مدـقتملا 
رانید فالآ  هثالث  نییناخلیالا  هموکحل  هیدؤت  ام  ناک  طسو و  هدلب  اهنا  لاقف  نرقب  کلذ  دعب  یفوتسملا  بتک  و  نیتاسبلا » راجشالا و 

 . نرقلا اذه  ماتخ  یف  اهیلع  رومیت  یلوتسا  و  . 

اهنم دیدحلا و  ندعم  اهیف   » نا توقای  رکذ  .یناح  هنیدم  هلجد ، یلاعأ  یف  هیقرـشلا  دـعاوسلا  دـحأ  نم  هبرقم  یلع  دـمآ  لامـش  یف  و 
تحت نم  جرخت  اهناف  قارعلا  هلجد  لصا   » اهبرغ نم  لیلق  دـعب  یلع  .اضیأ و  یناح  هنیدـم  یفوتـسملا  رکذ  و  دالبلا .» رئاس  یلا  بلجی 

ام لوأ  .هدحاو  یحر  نم  رثکأ  ریدت  ال  هلجد - يأ  اهادبم - لوأ   » لاق .یـسدقملا و  فصو  بسح  یلع  رـضخأ » ءام  تاملظلا  فهک 
لوأ .یناح و  یلامـش  طاشمـش  برق  لابجلا  نم  جرخی  ناک  .رهظی و  ام  یلع  توقای  دـنع  بالکلا  رهن  وه  و  بئذـلا » رهن  اهب  طلتخی 

هیف دهـشتسا  يذـلا  عضوملا  وه  و   » سرولهب فرعی  عضوم  نم  دـمآ ، نم  فصن  نیموی و  هریـسم  یلع  توقای ، لاق  امیف  هلجد  جرخم 
راهنا عضاور و  قاوس و  ءامـسا  توقای  یـسدقملا و  رکذ  .هؤام و  هنم  جرخی  يذلا  ملظملا  فهکلا  یلع  اضیأ  ملکت  و  ینمرالا .» یلع 

تلدبت ءامسالا  هذه  لعل  .اهیلع و  امهیمالک  یف  توقای  اهدرـس  یـسدقملا و  اهدرـس  یتلا  اهئامـسا  نیب  قیفوتلا  نیهلا  نم  سیل  هریثک 
(. هرشع هثلاثلا  هرشاعلا و   ) هعباسلا هئملا  هعبارلا و  هئملا  نیب  امیف  اریبک  الدبت 

143 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رهن هلامش  نم  هیف  بصنی  مث  همئاق  هیواز  هئیه  یلع  نوکیف  هلجد  رهن  قّرشی  دمآ ، نم  لفسا  ریسی  یش ء  یلع  و 
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یقـسی رهن  هنم  عرفتی  و  نیقرافایم ، لامـش  نم  ردحنملا  رهنلا  هیف : هبـصنملا  راهنالا  مظعأ  نا  ریغ  .بلـصلا  رهن  وأ  سمرلا  رهن  هل  لاقی 
لوأف امدیتاس ، رهن  اما  .کلکلا  ءاحنا  نم  ذخآلا  روزلا  يداو  یمـسی  هعورف  دحأ  ناک  دامدیتاس و  وأ  امدیتاس  رهن  وه  هنیدملا و  هذـه 

.بالکلا برد  نم  هئام 

یبنلا دـلوم  لیبق  هثداحلا  هذـه  تعقو  دـق  و  بالکلا » لتق   » ناورـشونا مهلتق  مورلا  نأل  توقاـی ، رکذ  اـم  یلع  کلذـب ، یمـس  اـمنا  و 
وص و نامطب  مساب  مویلا  فورعملا  وه  تایلوسملا و  رهنب  یسدقملا  هامس  ام  وه  نویبارس  نبا  هرکذ  يذلا  اذه  امدیتاس  رهن  .دمحم و 

 . نیقرافایم نم  ردحنی  اّنیب  ام  یلع  هدفاور  دحأ 

.ینمرـالا و ( Moufargin) نکرفوم وأ  یمارـالا  ( Maypharkath) تکرفیم مسـال  فـیرحت  هیبرعلا  نیقراـفایم  نا  رهاـظلا  و 
هل نیـصح  بیط  دـلب   » لاقف هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  اـهرکذ  دـق  و  ( . Martyropolis) سلوبوریترم نانویلا  اـهامس 

ورـسخ رـصان  راز  و  نیتاـسبلا .» هلیلق   » اـهنا یلا  حـمل  یـسدقملا  نکل  و  عماـجلا .» هـیف  ضبر  اـهب  قدـنخ  هراـجحب و  لیـصف  فرش و 
هئمـسمخ هنم  رجحلا  نزی  يذلا  ضیبالا  رجحلا  نم  امیظع  اروس  اهیلع  نا  الئاق  هنیدملا  یلع  ملکت  و  ( 1046  ) هنس 438 یف  نیقرافایم 

رجحلا نم  اهلک  نیقرافایم  ینابم  تناـک  اـّنیب ، دـق  اـم  یلع  دوسـالا ، رجحلاـب  هینبم  دـمآ  تناـک  اـمنیب  و  نط .) فصن  نط و  وحن   ) نّم
رجحلا نم  میظع  جرب  هنم  اعارذ  نیـسمخ  لک  دـعب  یلع  .تافرـش و  هالعأ  یف  .مویلا و  ینب  هنأک  هماـیأ  یف  اـهروس  ناـک  .ضیبـالا و 
ورـسخ رـصان  رکذ  ام  یلع  اهیف  ناک  .هیف و  بشخ  دیدح ال  نم  باب  هیف  بکر  برغلا  هیحان  نم  باب  هنیدملا  هذـهل  .هسفن و  ضیبالا 

ناث دجسم  ءانبلا و  نسح  عماج  دجسم 
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نم ریسی  یش ء  یلع  لامـشلا ، هیحان  یف  نا  کلذ  یلع  داز  .هریثک و  نیتاسب  هیلی  قاوسالا و  طسو  یف  موقی  هنیدملا  رهاظ  ضبرلا  یف 
هنیدـم نیقرافایم  نم  خـسارف  هعبرا  یلع  .اهقاوسأ و  اهتامامح و  عماجلا و  اهدجـسم  اـهب  هثدـحملا ، یمـست  يرخأ  هنیدـم  نیقراـفایم ،

دسادرم اهانب  هیرصنلا 
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 . هلودلا لبشب  بقلملا  رصن  ریمأ 

.هینامثلا و اهباوبأ  هثالثلا و  اهجاربأ  نع  عیبلا و  فلتخم  نم  امیدق  نیقرافایم  یف  ناک  امع  امهثیدـح  یف  ینیوزقلا  توقای و  بهـسأ  و 
کلملا ماـیا  یلا  یناـبملا  هذـه  خـیرات  عـجری  .ءادهـشلا و  هنیدـم  هیبرعلاـب  هاـنعم  ـالاص و  رودـم  مورلا  دـنع  اهمــسا  نا  توقاـی  لاـق 
یبرغلا نکرلا  یف  جرب  یف  و  «. » حیـسملا دهع  نم   » هعیب هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یتح  عیبلا  هذه  ایاقب  نم  اهب  ناک  .سویـسدویث و 

هلباقم و اذه  لثم  بیلص  سدقملا  تیبلا  یف  همایقلا  هعیب  یلع  .سدقملا و  تیبلا  لباقم  هنا  لاقی  ریبک  روقنم  بیلـص  هالعأ  یف  یلبقلا 
ماخر نم  نرج  دوهیلا  هسینک  برق  نیقرافایم  یف  دوهیلا  قاقزب  هفورعملا  هلحملا  یف  ناک   » دقف کلذ  یلا  و  دحاو .» امهعناص  نا  لاقی 

یف نیقراـفایم  تلقتنا  اـمل  و  يربکلا .» هیمور  نم  هب  یج ء  ءاد ...  لـک  نم  ءافـش  وه  نون و  نب  عشوی  مد  نم  جاـجز  هقطنم  هیف  دوسا 
 . اهتهکاف هرفو  اهئاوه و  بیط  یفوتسملا  يرطأ  دق  .نأش و  اذ  اعضوم  تلاز  ام  تناک  لوغملا  دی  یلا  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 

اهراز دـق  .عینم و  میظع  نصح  نزرأل  .طبرـس و  هل  لاـقی  داو  وأ  رهنل  هیبرغلا  هفـضلا  یلع  نیقراـفایم ، نم  ریـسی  یـش ء  یلع  نزرا ، و 
قاوسأ اهیف  هرماع  هنیدم  اهنا  لاقف  ( 1046  ) هنس 438 یف  ورسخ  رصان 
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یتلا مورـضرا  وأ  مورلا  نزرا  نیب  اـهنیب و  طـلخی  ـال  و   ) نزرأ هنیدـم  توقاـی  رکذ  .ءاـملا و  هریثک  هعناـی  نیتاـسب  اـهب  فحت  هنـسح و 
اهبتک دق  و  هرشع -) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  نا  ریغ  نآلا » اهیف  رهاظ  بارخلا  نا  ینغلب  : » هلوقب یتآلا ) لصفلا  یف  اهفـصنس 

.ارماع ارهدزم  ادلب  تلاز  ام  اهنا  یلع  هنم  لدتسی  امب  اهیلع  ملکت  هنزرا - هروصب 

مورلا هامـس  .افیک و  نصحب  فرعی  نصح  نزرا ، نیقراـفایم و  لامـش  نم  نییتـآلا  نیرهنلا  یبصم  نیب  هیبونجلا ، تارفلا  هفـض  یلع  و 
یفیک وأ  ( Kiphas) سفیک

 ( Cephe  ) 145 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هطوطخم یلع  لوهجملا  قلعملا  ملکت  و  هریثک .» سئانک  هنیـصح و  هعلق  اـهب  ریخلا و  هریثک   » اـهناب اـفیک  نصح  یـسدقملا  فصو  و  . 
، هلجد یلع  اهیدـی  نیب   » تناک هرطنق  یلع  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  هتاقیلعت  بتک  دـق  و  ـالبق ، هیلا  انرـشأ  يذـلا  لـقوح  نبا 
هنـسحلا و نکاسملا  قدانفلا و  قاوسالا و  هیف  رماـع  ضبر  اـهتحت  و  ( 1116  ) هنس 510 یف  نالـسرا  ارق  نیدلا  رخف  ریمالا  اهثدحتـسا 

نصح توقای  رکذ  و  فیصلا .» یف  امیس  هئیب ال  ءاوهلا و  همخ  یه و  هرماع و  عایـض  هریثک و  قیتاسر  اهل  .صجلا و  رجحلاب و  مهؤانب 
یتلا دالبلا  یف  رأ  مل  هرطنق  هلجد  یلع  و  نیبناج ، تاذ  تناک  یه  هلجد و  یلع  هفرـشم  همیظع  هعلق  هدـلب و  : » لاقف اهراز  دـق  اـفیک و 
هلجد تمسق  رهنلا  طسو  یف  هماعد  یلع  ناموقی  اناک  امهنا  نظی  ام  یلع  و  ناریغـص ، ناقاط  هقوف  ریبک  قاط  یه  و  اهنم » مظعأ  اهتیأر 

اهیف رهاظ  بارخلا  نکل  همیظع و  هنیدم  اهناب  نرقب  کلذ  دعب  افیک  نصح  یفوتسملا  فصو  و  نیمسق .  یلا 
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.كاذنیح سانلاب  هلهآ  تناک  نا  و 

قرـش الیم  نیـسمخ  وحن  یلع  يرـسیلا ، يأ  هیلامـشلا  هلجد  هفـض  یلع  مسالا  اذـهب  هنیدـم  هلفـسأ  یفف  نافاف ، لتب  فورعملا  لتلا  اما 
هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا ، رکذ  اـم  یلع  هنیدـملا ، لوـح  ناـک  .بوـنجلا و  وـحن  اـمیظع  اـفاطعنا  رهنلا  فـطعنی  ثیح  اـفیک  نـصح 

لت دـنع  هلجدـب  یقتلی  يذـلا  رهنلا  و  هاطغم ، تناک  اهقاوسا  نا  الا  نیط  نم  ناک  نا  اهؤانب و  هرماع و  اهقاوسأ  .نیتاـسب و  هرـشاعلا ،) )
نم عبنی  میظع  دـفار  رهنلا  اذـهب  نرتـقی  .نا و  هریحب و  یبرغ  بوـنج  هینیمرا  لاـبج  یف  هجرخم  و  سلتب )  ) سیلدـب نم  ردـحنی  ناـفاف 

.نفسلا ریسل  احلاص  دحاو  يرجم  یف  امهنارتقا  لفسا  هلجد  ریصی  .مزرلا و  يداو  توقای : یسدقملا و  هامس  هریحبلا  بونج 

بلاغلا یف  دعت  تناک  .ترعسا و  وأ  درعس  وأ  ترعس  هنیدم  هیف ، سیلدب  رهن  بصم  قوف  نافاف و  لت  لامش  مزرلا  رهن  فافض  یلع  و 
هنیدم اهنا  ترعس  یف  لاق  یفوتسملا  نا  یلع  .اهفصی  مل  هنکل  هرم و  ریغ  توقای  اهیلا  راشأ  .هینیمرا  لامعأ  نم 

146 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، ترعسا برقب  ناک  .اهنم و  بلجت  یتلا  برشلا  حادقاب  و  كانه ، نورافـصلا  اهعنـصی  یتلا  هرخافلا  ساحنلا  اهتینآب  هروهـشم  همیظع 
« . اهب الا  قارعلا  و  هریزجلا ...  دالب  نم  یش ء  یف  طولب  هاشلا  سیل  طولب و  هاشلا  اهب  و   » نازیح اهل  لاقی  هدیلب  ینیوزقلا ، رکذ  ام  یلع 
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یلعألا تارفلا  نماثلا  لصفلا 

- القیلاق يأ  مورلا  نزرا  یبرغلا - تارفلا  طوبرخ - يا  داـیز  نصح  طاشمـش و  شوم - درکـسالم و  سانـسرا - يأ  یقرـشلا  تارفلا 
روصنم و نصح  ثدحلا - هرطبز و  هدنرط - هیطلم و  ( - Tephrike) کیرفت يأ  قیربا  هعلق  خمک - ناجنزرا و 
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.کلاسملا اهتالغ - هریزجلا و  تاراجت  هجنس - هرطنق  انسهب و 

یلامشل هعبات  ماع  هجوب  دعت  نیعبنم ) تارفلا  رهنل  ناف   ) یبرغلا یقرشلا و  یلعالا ، تارفلا  فافـضب  ّفحت  یتلا  روکلا  ندملا و  تناک 
نیینادلبلا ضعب  يری  و  ابونج ، نینثالا  یـصقأ  وه  یقرـشلا  تارفلا  .هریزجلا و  میلقا  یلا  فاضت  بلاغلا  یف  تناک  لب  نیرهنلا ، نیب  ام 

و ( Arsanias Flumen) نمولف ساینسرا  رهن  مساب  ( Pliny) ینلب و  ( Tacitus) ستیسات هرکذ  دق  یلـصألا و  تارفلا  عبنم  هنا 
.سانسرا رهنب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  رهنلا  اذه  نویبارس  نبا  یمس 

و هئام .» هدوربب  فصوی   » هنا لاق  و  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یتح  المعتـسم  لـظ  هنأـکل  یتح  مسـالا  اذـهب  اـضیأ  توقاـی  هرکذ  و 
یلع یلوتـسا  يذـلا  عبارلا  دارم  ناطلـسلل  امارکا  لاقی ، ام  یلع  کلذـب ، یمـس  وص و  دارم  مساب  كرتلا  دـنع  مویلا  رهنلا  اذـه  فرعی 

(. 1638  ) هنس 1048 یف  دادغب 

148 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مـــساب مورلا  اـــهفرع  و  ( Daron) نورد هروـــصب  مســـالا  اذـــه  نمرـــالا  بــتکی  و  نورط ، دـــالب  یف  سانـــسرا  رهن  جرخم  و 
و درکزالم ، هنیدـم  سانـسرا : رهن  یلع  نأش  يذ  عضوم  لوأ  .نا و  هریحب و  لامـش  یلا  یتلا  لابجلا  اهیف  و  ( Taronites) ستینورت

هعبارلا هئملا  یف  درکزـالم  یـسدقملا  فصو  و  درکـسالم .  ترکزنم و  درجزاـنم و  مساـب  ءاـحنالا  هذـه  تاـغل  بسح  اـضیأ  فرعت 
هنـس 463 تعقو  مورلا ، هب  اهامـس  اـم  یلع  ترکزنم ، یف  و  نیتاـسبلا .» هریثک  قوسلا ، هفاـح  یلع  عماـجلا  هنیـصح ،  » اـهناب هرـشاعلا ) )

مهحتف یلا  هعقولا  هذه  تدأ  و  سنیجوید ،)  ) عبارلا سنامور  کلملا  هقجالسلا  اهیف  رسأ  نیملسملا ، مورلا و  نیب  هلصاف  هعقو  ( 1071)
هروصب اهمسا  بتک  دق  و  یفوتسملا ، يرطأ  .درکزانم و  وأ  درجزانم  یلا  هرم  ریغ  توقای  راشأ  .اهیف و  مهرارق  يرغصلا و  هیسآ 
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برغ میظعلا  لهـسلا  یف  سانـسرا  بونج  یف  شوم  هنیدـم  تناک  .هبـصخلا و  اهـضرأ  بیطلا و  اهءاوه  عینملا و  اهنـصح  درجزـالم ،
راهنا اهیقـست  هینغ  عارم  اهیف  لاقف : یفوتـسملا  اهفـصو  توقای و  اهرکذ  دـق  .هینیمرا و  لاـمعأ  نم  بلاـغلا  یف  بسحت  و  نا ، هریحب و 

 . ابارخ همایأ  یف  هنیدملا  تناک  و  هلجد ، بونج  یقرشلا و  تارفلا  لامش  يرجت 

.القیلاق دالب  نم  لامشلا  نم  ناردحنی  نادفار  سانسرا  رهن  نیمی  یف  بصی  و 

.هطراخلا و نم  تفتخا  دـق  نأش  تاذ  هنیدـم  یه  طاشمـشل و  یبیرقتلا  عضوملا  نییعت  نم  اننانّکمی  امهنأل  نامهم  نادـفارلا  ناذـه  و 
بئذلا رهن  ناک  لوالا  دفارلا  نا  نویبارس  نبا  يور  و  ص 140 )  ) اهرکذ ّرم  دق  تارفلا و  یلع  یتلا  طاسیمـسب  اهرمأ  سبتلی  ام  اریثک 

.ریسی یشب ء  طاشمش  هنیدم  قوف  سانسرا  یف  بصی  القیلاق و  یف  هجرخم  و 

یلا انعجر  اذا  .لیمب و  طاشمش  هنیدم  لفـسا  سانـسرا  یف  بصی  و  روزم ) وأ   ) رورم لبج  نم  هجرخم  .طقلـسلا  هل  لاقی  رهن  یناثلا  و 
ياچ يرپ  یناثلا  و  ( Gunek Su) وص کنوک  مساب  نآلا  امهدحأ  فرعی  نیرهنلا  نیذه  نا  انیأر  هطراخلا 

 ( Peri Chay  ) 149 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.نورط دالب  اهبرغ  یلا  و  یبرغلا ، تارفلا  سانسرا و  نیب  ام  لابجلا ، هقطنم  یه  القیلاق  دالب  و 

هنیدملا نا  ودبی  .اضیأ و  طاشمش  رهن  نویبارـس  نبا  هامـس  يذلا  رهنلا  وه  سانـسرا و  یلع  هنیدم  لجا  طاشمـش )  ) طاشمـش تناک  و 
.مورلا دنع  ( Arsamosata) اطاسومسرا یه  طاشمش  نا  بیر  .رهنلل و ال  يرسیلا  يأ  هیبونجلا  هفضلا  یلع  تناک 

طوـبرخ  ) داـیز نصح  و  هثیدـحلا ) ولاـپ   ) هیولاـب نیب  طاشمـش  نا  طاسیمـس - ریغ  اـهنا  یلا  صاـخ  هجوـب  هّبن  دـق  و  توقاـی - رکذ  و 
تناک و  هثیدحلا )
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رـصح نم  اننکم  توقاـی  نویبارـس و  نبا  هب  اـندافا  اـم  .تبرخ و  دـق  توقاـی ، بتک  نیح  هرـشع ) هثلاـثلا   ) هعباـسلا هئملا  یف  طاـشمش 
تربترخل یبرعلا  مسالا  طاشمـش ، نم  ریبک  ریغ  دعب  یلع  هنا  هبذادرخ  نبا  رکذ  دق  و  دایز ، نصح  ناک  .قاطن و  قیـضأ  یف  اهعـضوم 

.کلذ یلع  دزی  مل  تربرخ و  هروصب  مسالا  اذه  یفوتـسملا  دروأ  .طوبرخ و  مساب  مویلا  فرعت  و  توقای ، يأر  یلع  هینمرالا  هنیدملا 
قوف ارغی  رسج  ضرالا  هذه  یف  نا  لئاوالا  نیفنـصملا  نم  هریغ  يرذالبلا و  رکذ  .ءاوهلا و  هبیط  هریبک  هنیدم  اهنوک  ودعت  هتراشا ال  و 

نا مث  .فورعم  ریغ  یقیقحلا  رـسجلا  عضوم  نا  یلع  .لاـیمأ  هرـشع  نم  وـحن  یلع  طاشمـش  نم  وـه  و  سانـسرا ، دـفاور  نم  هلعل  رهن 
 . طاشمش برغ  لیم  هئم  وحن  یلع  یبرغلا  تارفلاب  طلتخی  یقرشلا ، تارفلا  يأ  سانسرا ،

رهن هسفن  وه  و  دوسالا » ءاملا   » وص هرق  مساب  كرتلا  دنع  نآلا  فرعی  و  میظعلا ، رهنلا  اذه  لصا  ماع  هجوب  ّدـعی  یبرغلا  تارفلا  ناک  و 
.نویبارس نبا  دنع  تارفلا 

تدرو امک  سخدرفا  هروصب  يدوعـسملا  هبتک  مسالا  اذه  نا  رهاظلا  و   ) سخدرقأ لبج  هل  لاقی  لبج  نم  هلوأ  نا  نویبارـس  نبا  رکذ 
نمرالا اهفرع  دق  مورلا و  ضرا  وأ  مورلا  نزرا  برعلا  اهاّمس  هلیلج  هنیدم  مورزرا  .مورزرا و  لامـش  القیلاق  دالب  یف  هل ) يرخأ  روص 
.اهندم ربکأ  القیلاق و  دالب  یف  هیمالسالا  هنیدملا  یه  و  ( Theodosiopolis) سیلوبویس دویث  مساب  مورلا  نرک Karin و  مساب 

، هرکذ نم  ءامدقلا  برعلا  نوینادلبلا  رثکأ  ام  وه  و  القیلاق ، مسا  لصا  نا  رهاظلا  و 

150 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

(Araxes) سرلا رهن  یبرغلا و  تارفلا  اهنم  جرخی  یتلا  دالبلا  تناک  اهنا  یلع  نوعمجی  مهنا  الا  .فورعم  ریغ 
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.همیظع هنیدم  تناک  اهنا  مهلوق  ادع  ام  مورزرا  هنیدم  نع  لیصفتلا  نم  یشب ء  لوألا  برعلا  نوینادلبلا  تأی  مل  .سانـسرا و  دفاور  و 
هذـه ءازاب  ناک  و  اـعارذ ، نوسمخ  اـهترئاد  رطق  هبق  صاـخ  هجوب  اهادـحال  ناـک  هنـسحلا ، عیبلا  نم  اریثک  اـهیف  نا  یفوتـسملا  لاـق  و 

هنـس 733 یف  مسـالا ،) بتک  امبـسح   ) مورلا زرا  یف  ناـک  و  هطوـطب ، نبا  اهفـصو  .هکم و  یف  هبعکلا  رارغ  یلع  دّیـش  عماـج  هسینکلا 
یلع و  راهنا .» هثالث  اهیقـسی  نیتاسب و  اهرود  رثکأ  یف  و  اهرثکأ ، برخ  قارعلا ، کلم  دالب  نم  هحاـسلا  هریبک  هنیدـم   » اـهنأب ( 1333)

نا یفوتـسملا  لاق  .سرلا و  رهن  عبانم  دـحأ  نم  برقلاب  لبج  همق  قوف  همیظع  هعلق  یه  کـینوأ و  مورلا : نزرا  قرـش  خـسارف  هیناـمث 
اهتروک نا  کلذ  یلع  توقای  داز  .مورلا و  نزرا  لامعأ  نم  تناـک  و  روخـشبا ) وأ   ) روخـسبا یمـست  تناـک  هفحل  یف  یتلا  هنیدـملا 

یف اهرکذ  رثک  دق  و  دـیدم ، راصح  دـعب  کینوا  یلع  رومیت  یلوتـسا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  .نیـساب و  یمـست  تناک 
.هبورح رابخأ 

یمـست ام  ابلاغ  اهنا  توقای  لاـق  .ناـجنزرا  هنیدـم  هیلامـشلا ، يأ  ینمیلا ، تارفلا  هفـض  یف  مورلا ، نزرا  برغ  لـیم  یتئم  وحن  یلع  و 
اهیف رهاظ و  اهب  رمخلا  برـش  و  نمرأ ، اهلهأ  بلاـغ  تاریخلا و  هریثک  ههزن  هروهـشم  هبیط  هدـلب  یه   » ـالئاق اـهیلع  ملکت  .ناـکنزرا و 

هثلاثلا  ) هعباسلا هئملا  ماتخ  یف  اهراوسأ  هرامع  ددج  دق  یقوجلـسلا  دابقیک  نیدلا  ءالع  ناطلـسلا  نا  هیلع  یفوتـسملا  داز  و  نوملـسم .»
و هطوطب ، نبا  راشأ  .بنعلا و  نطقلا و  حمقلا و  اهیف  رثکی  بیط و  ءاوه  تاذ  ناجنزرا  .همحالتم و  همدـنهم  هراجح  نم  اهانبف  هرـشع )

نا یلا  (، 1333  ) هنس 733 یف  اهب  ّرم  دق 
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هنسح قاوسأ  اهل  .اهریغ و  یناوالا و  هنم  نوعنصی  ساحنلا و  نداعم  اهیف  و  هیکرتلاب ، اهب  نوملکتی  نوملسملا  نمرالا و  اهناکس  رثکأ  »
.نمرأ و اهلهأ  رثکأ  هنسح  هنیدم  اهنا  لاق  ناجنزرا و  لامش  یف  ترباب  توقای  رکذ  و  اهیلا .» بسنت  ناسح  بایث  اهب  عنـصی  بیترتلا و 

خمک هعلق  .همایأ و  یف  لؤض  اهنأش  نا  هیلع  یفوتسملا  داز  دق 

151 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نبا اـهرکذ  رثـکأ  دـق  .هیبونجلا و  هتفـض  یف  يأ  رهنلا  راـسی  یف  ناـجنزرا  نم  لفـسأ  موـی  هریـسم  یلع  یبرغلا  تارفلا  یلع  خـمک ) )
اهلفسا یف  همیظع  هعلق  اهنا  یفوتـسملا  لاق  .مورلا و  دنع  ( Kamcha) اخمک یه  .نیمدقالا و  برعلا  نیینادـلبلا  نم  هریغ  نویبارس و 

 . هبصخلا يرقلا  نم  ریثک  اهلامعأ  نم  ناک  و  رهنلا ، هفض  یلع  هنیدم 

هتفـض یف  بصی  و  برغلا ، وحن  مورزرا  نم  هارجم  ههجو  تناک  نا  دـعب  ابونج  تارفلا  رّوزی  خـمک  برغ  رثکأ  وأ  ـالیم  نیتس  یلع  و 
قمریا هتلج  رهنب  نآلا  فورعملا  رهنلا  وه  اذه  .هیلاعأ و  یف  همئاقلا  قیربا  هعلق  یلا  هبـسن  قیربا  رهن  نویبارـس  نبا  هامـس  رهن  انه  ینمیلا 

هروــصب مورلا  هـبتک  دــق  .یکیرفد و  هروــصب  یبــیب  نـبا  یفوتــسملا و  یف  مســالا  ءاــج  .یکیروــید و  يأ  کــیرود  نـم  یتــآلا 
برعلا نوینادلبلا  رصتخا  دق  و  ( Aphrike) کیرفا هروصب  هینانویلا  تاطوطخملا  یف  اضیأ  مسـالا  رکذ  و  ( ) Tephrike) کیرفت

امیظع ــالقعم  هنوـکب  هعــساتلا )  ) هثلاــثلا هـئملا  ماــتخ  یف  عـضوملا  اذــه  رهتــشا  .قـیربا و  هروـصب  هوـلعجف  مســالا  اذــه  ءامدــقلا 
کلذ ببسب  مهدهطضاف  هیسوجملا ، هینارـصنلا و  نیب  مهبهذم  قرـشلا و  يراصن  قرف  نم  هبیرغ  هقرف  مه  و  ( Paulicians) هقلایبلل

برعلا مهفرع  .یطاشمشلا و  سلوب  هثدحأ  يذلا  بهذملا  یلع  اوناک  .ادیدش و  اداهطضا  سکدوثرالا  هینیطنطسقلا  كولم 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


هینیطنطـسقلا دونج  در  نم  اونکمتف  مهنونیعی  مهنورزاؤی و  ءافلخلا  ناک  .اهونـصح و  کیرفت و  یلع  هقلایبلا  یلوتـسا  دـق  .هقلاـیبلاب و 
یلع نم  انیلا  یهتنا  و  قیربا .» هنیدـم  بحاص  یناـقلیبلا   » نا اـبیرقت ، دـحاو  نمز  نم  اـمه  يدوعـسملا و  همادـق و  رکذ  .نینـس و  عضب 

هثلاثلا  ) هعباسلا هئملا  هبتک  نم  وه  و  توقای ) هنم  لقن  دق  و   ) يورهلا

152 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یلع مه  و  ءادهـشلا ، نم  هعامج  ثثج  هیف  توقای ) هیمـست  بسحب   ) قوربالا برق  هسینک  میظع و  فهک  نع  بیرغ  ثیدـح  هرـشع )
.سوسفا یف  هعبسلا  فهکلا  باحصا  همعز 

رهاظلا .ریگ و  برع  هعلق  هیلع  و  تارفلا ، وه و  کجیج  يراـص  رهن  یقتلی  کـیروید ، قمریا و  هتلج  بونج  نم  ریـسی  یـش ء  یلع  و 
یف هقجالـسلا  نع  هخیرات  یف  هرم  ریغ  هرکذ  دق  یبیب  نبا  ناک  نا  و  ءامدقلا ، برعلا  نیینادلبلا  نم  دحأ  هیلا  رـشی  مل  عضوملا  اذه  نا 

ریگ ال برع  ناف  لاح  لـک  یلع  و  ( . Arabraces) هروصب هیطنزبلا  خیراوتلا  یف  اضیأ  مسالا  يری  و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 
یف ملـسم ، ینادـلب  دـنع  ریک  برع  وأ  ریگ  برع  مسال  رکذ  مدـقا  نا  رهاظلا  .مهـضعب و  کلذ  یف  مهوت  امک  کیرفت  قیربا و  لثمت 

هنیدملا یمـست  ام  یلع   ) یکیروید اضیأ  رکذ  دق  و  هرـشع .) هعباسلا   ) هرـشع هیداحلا  هئملا  علطم  یف  هفیلخ ، جاحلل  هیکرتلا  امن  ناهج 
 . میدقلا هقلایبلا  نصح  نع  ام  فصو  انیلا  هتنی  مل  هنا  هیلع  فسؤی  امم  و  مویلا .)

هنا يرذالبلا  يور  .مورلا  ماما  هیمالسالا  روغثلا  لجا  نم  هیلاخلا  هنمزالا  یف  تناک  ( Melitene) نیتیلم مورلا  اهامس  دق  و  هیطلم ، و 
ماعلا قیرطلا  عطقی  كانه  و  اهنم ، لایمأ  هثالث  یلع  يذلا  رسجلا  یمحت  هحلسم  اهل  ناک 
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مویلا كرتلا  هیمـسی  و  ( Melas) سالم مساب  مورلا  دـنع  فورعملا  رهنلا  وه  بقاـبقلا  .تارفلاـب و  هاـقتلم  نم  برقلاـب  بقاـبقلا  رهن 
میدقلا و ( Pyramus) سماریب رهن  وه  .ناحیج و  رهن  جرخی  هنم  يذلا  لبجلا  یف  اهنع  ادیعب  هیطلم  برغ  یف  هعبنم  .وص و  همخوط 

دفاور مهأ  بقابقلا  رهن  .هنوردنکسا و  جیلخ  یف  طسوتملا  رحبلا  یلا  یتآلا ) لصفلا  یف  هنیبنـس  ام  یلع   ) یبرغلا بونجلا  وحن  ردحنی 
هنس یف  روصنملا  هفیلخلا  رمأ  دق  .اهءامسا و  نویبارس  نبا  رکذ  هریثک  دفاور  هسفن  بقابقلا  رهنل  .سانسرا و  دعب  تارفلا  یلاعأ 

153 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف يرخطـصالا  اهفـصو  .لتاقم و  فالآ  هعبرا  اهنکـسا  هحلـسم  اهل  ینب  اهیف و  نسح  دجـسم  ءانب  هیطلم و  ءانب  دیدجتب  ( 756  ) 139
: هلوقب هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا 

هرم ریغ  اهترواعت  دـق  و  هیفیـصلا .» هیوتـشلا و  رامثلا  رئاس  مورکلا و  زوللا و  زوجلا و  حابم  اهب  هریثک  لابج  اهب  فّحت  هریبک و  هنیدـم  »
.نیملسملا مورلا و  يدیا 

تاذ هنسح  هنیدم  اهنا  لاقف  هیطلم  یلع  نرقب  هدعب  یفوتسملا  ملکت  .مورلا و  دالب  نم  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  اهّدع  و 
رید یمـسی  رید  هیطلم  برق  لـبج  هلق  یلع  ناـک  .هکاوفلا و  نطقلا و  حـمقلا و  اـهیف  رثکی  هروهـشم و  اـهیعارم  تناـک  .عینم و  نصح 

.نابهرلا نم  ریثک  هیف  يراصنلا و  دنع  ربتعم  رید  هنا  لاقف  ینیوزقلا  هفصو  اموصرب ،

.هیطلم قوف  لحارم  ثالث  هریـسم  یلع  بقابقلا  رهن  یلاعأ  یف  هروصلا - هذهب  امن  ناهج  یف  ءاج  و  هثیدحلا - هدنرد  هدـنرط ، نصح  و 
رمأب ( 719  ) هنس 100 یف  نصحلا  اذه  نع  اولخت  نیملـسملا  نکل  و  ( 702  ) هنس 83 ذنم  بردلا  هیامحل  هیمالسا  هحلـسم  هیف  تناک  و 

دبع نب  رمع   ) یناثلا رمع  هفیلخلا 
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يوقأ نم  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  ناک  دـق  و  ( Taranta) هتنرت مساـب  هرم  ریغ  عضوملا  اذـه  هیطنزبلا  خـیراوتلا  ترکذ  و  زیزعلا )
 . هقلایبلا نوصح 

مورلا دـنع  هل  لاـقی  میظعلا و  هرطبز  نصح  سیقارق  یلاـعأ  یف  .هبونج و  نم  هیف  بصی  سیقارق و  رهن  وـه  ریبـک  دـفار  بقاـبق  رهنل  و 
ناطلس رهن  یلع  هیطلم  بونج  خسارف  هعضب  یلع  رهـش  ناریو  یه  هلالطأ  لعل  و  ( Zapetra) هرطبز وأ  ( Sozopetra) هرطبزوس

دلب یلا  روغثلا  برقأ  نم   » میظع نصح  اهنا  ارکذف  هرطبز  یلع  يرخطـصالا  يرذالبلا و  ملکت  .سیقارقل و  ثیدحلا  مسالا  وه  وص و 
عمج دق  .نومأملا و  هدعب  روصنملا و  هفیلخلا  هانب  مث  هرم  ریغ  مورلا  هبرخ  مورلا »

154 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ابیرق اهرکذنس  یتلا  ثدحلا  هعلق  هرطبز و  یمسا  نیب  تاقثلا  نم  هریغ  توقای و 

هفیلخلا هداعتسا  اهیلع و  ( Theophilus) سلیفویث کلملا  ءالیتساب  هیطنزبلا  هیبرعلا و  خیراوتلا  یف  هرطبزوس  وأ  هرطبز  ترهتـشا  و 
ابا نا  الا  .نأش  اذ  اعـضوم  الیوط  اتقو  هرطبز  تلظ  .مداقلا و  لصفلا  یف  هرکذ  یتأیـس  اـم  یلع  هیرومع ، یلع  هتلمح  یف  اـهل  مصتعملا 

اهروس و مسر  ریغ  اهنم  قبی  مل  ناکـسلا و  عرزلا و  نم  هیلاـخ  بارخ  مویلا  هرطبز  نا   » لاـق ( 1315  ) هنـس 715 یف  اهراز  نیح  ءادفلا 
یف دجوی  هیاغلا ال  یلا  رابک  بنارأ  یه  اریثک و  ادویص  طولبلا  رجـش  نیب  هرطبز  ضرا  نم   » داطـصا ءادفلا  ابا  نا  یتح  ریثکلاب .» سیل 

«. ردقلا یف  نهبراقت  بنارأ  ماشلا 

 . یتأی امیف  هفصنس  يذلا  روصنم » نصح  نع  برغلا  ههج  یف  یه  نیتلحرم و  وحن  یلع  هیطلم  نم  بونجلا  یف  یه   » لاق و 

رمع و هفیلخلا  مایأ  یف  نوملسملا  اهیلع  یلوتسا  دق  مورلا ، دنع  ( Adata) اتادا یه  ثدحلا و  هعلق  و 
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لاقی ناک  و  بردلا ، نا  يرذالبلا  لاق  و  نزحملا .» ربخلا   » امیـس و ال  ربخلا »  » هیبرعلا یف  ثدحلا »  » ینعم .رابخالا و  یف  ریثک  رکذ  اهل 
.نصحلا اذه  یلع  نیملسملا  ءالیتسا  دعب  همالسلا  بردب  یمس  دق  ثدحلا ، برد  هل 

باوبالا زاتجی  يذلا  هینیطنطـسقلا  قیرط  یلع  بلاغلا  یف  قلطی  یتآلا  لصفلا  یف  هنیبنـس  ام  یلع  همالـسلا  برد  مسا  ناف  ناک  یلع  و 
.عماج ثدحلا  یف  ناک  .هیقیلقلا و 

.هدنج و نم  لتاقم  یفلا  اهنکسا  اهترامع و  دیـشرلا  نوره  داعأ  مث  ( 779  ) هنـس 162 یف  ثدحلا  هرامع  يدهملا  هفیلخلا  ددج  دق  و 
.اهتاریخ هرثکب  يرخطصالا  هون 

رارمحال ءارمحلا ، ثدحلل : لاقی  ناک  هریغ  توقای و  رکذ  ام  یلع  .هرم و  ریغ  اهیلع  ءالیتسالا  اوبوانت  دق  نیملسملا  مورلا و  نا  يور  و 
فیـس اهداعتـسا  مورلا ، نیملـسملا و  يدیأ  اهترواعت  نا  دعب  ( 954  ) هنـس 343 یف  .بدـیحألا و  هل  لاقی  لبج  یلع  اـهتعلق  اـهتبرت و 

(. 1150  ) هنس 545 یف  یقوجلسلا  نالسرا  جلق  نب  دوعسم  دی  یلا  تلقتنا  مث  اهترامع ، ددجف  ایئاهن  ینادمحلا  هلودلا 

155 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دفاور نم  ادفار  امه  نویبارس و  نبا  هلعج  يذلا  رهنلا  وه  و  ثیروح ، وأ  ثیروج  یمسی  هنم  برقلاب  ثدحلا  موقت  يذلا  رهنلا  ناک  و 
(. هیطلم رهن   ) بقابقلا

نبا داـفأ  .سماریب و  وه  و  ناـحیج » رهن  یف  بصی   » هنا هلوق  یف  باـصا  ثیروح  هروـصب  همـسا  بتک  دـق  يوـمحلا و  اـتوقای  نکل  و 
بـصی هنا   » اضیأ لاق  .ثدحلا و  هنیدم  نم  برقلاب  رمی  تاریحب و  یلا  بصی  اثینز ، نیع  اهل  لاقی  نیع  ثدـحلا  رهن  لوا  نا  نویبارس 

و بصت .» هیلا  ثدحلا و  هانق  ناجرعلا  نم  شمرلا و  لبج  نم  هلوأ  ناجرعلا  رهن  هل  لاقی  رهن  ثیروح  یلا 
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عضوم نم  نیقی  یلع  انسل  و  الیم .» رشع  انثا  ناحیج  رهن  یلع  يولعلا  طباخم  نیب  ثدحلا و  نیب  : » ءادفلا یبا  لوقب  مالکلا  اذه  لمکن 
یلع یه  (Arabissus و  سوسبرع  ) ناتسبلا یلا   Jermanicia) هیقینامرج  ) شعرم نم  بردـلا  یمحت  تناک  اهلعل  ثدـحلا و 

ناحیج عبانم  دحأ  وص  قآ  .یلکنا و  برق  یلاحلا  وص  قآ  فافض 

.هل رهن  یلع  تلاز ) ام  یه  و   ) انسهب هعلق  روصنم و  نصح  نم  لک  ناک  و 

ناک نامیدأ و  بلاغلا  یف  مویلا  روصنم  نصحل  لاـقی  .طاسیمـس و  لفـسأ  هیف  نابـصی  تارفلل و  ینمیلا  دـفاورلا  نم  نارهنلا  ناذـه  و 
هداق نم  وه  .هتمرم و  هترامع و  ءانب  یلوت  ناـک  یـسیقلا و  روصنم  هیناـب  یلا  نصحلا  اذـه  بسن  دـق  و  ( Perrhe) اهرب مورلا  هیمسی 

روـصنم و نصح  ینب  دیـشرلا  نوره  نا  مـث  (. 758  ) هنـس 141 یف  لتق  دـق  هیمأ و  ینب  ءاـفلخ  رخآ  یناـثلا  ناورم  هفـالخ  یف  دـنجلا 
اهمسرب يرق  قاتسر و  اهل  ربنم و  اهیف  هنیصح  هریغص  هنیدم   » هنا لقوح  نبا  هیف  لاق  .يدهملا و  هیبا  مایأ  یف  لاجرلاب  هنحـش  همکحأ و 

نیملسملا مورلا و  يدیا  رواعتل  بیرخت  بهن و  نم  روغثلا  نم  اهریغ  باصأ  ام  هنیدملا  هذه  باصا  دق  هنا  لقوح  نبا  رکذ  و  ءاذعا . »
.اهل

اهیلع هعلق  نصح و  اهطـسو  یف  باوـبأ و  هثـالث  قدـنخ و  روـس و  اـهیلع  هنیدـم   » ناـک روـصنم  نصح  نا  کـلذ  یلع  توقاـی  داز  و 
«. عردزم هب  نکل  بارخ و  نآلا  وه   » لاقف روصنم  نصح  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  ءادفلا  وبا  رکذ  و  ناروس .»

156 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تارفلا قوف  ضرالا » نم  وتسم  یف   » نصحلا اذه  روصنم و  نصح  یبرغ  لامش  یلا  قرزالا  رهنلا  ردحنی  و 
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یف یهف  ( ، Behesdin) ندسهب مساب  هیبیلـصلا  برحلا  رابخأ  یف  اهرکذ  ءاج  و  انـسهب ، هعلق  اما  .یبونجلا  هدـح  يذاحی  تارفلا  و 
اهل عماج و  دجـسم  اهتحت ، یتلا  هدـلبلاب  .لاع و  لـبج  نس  یلع  انـسهب  تناـک  .موسیک و  قاتـسر  وه  اهقاتـسر  روصنم و  نصح  برغ 

هجنـس رهن  یلع  .هبیجع و  هنیـصح  هعلق  اهنا  لاـقف  اـهیلع  توقاـی  ملکت  .بصخلا و  ریخلا و  هعـساو  ضرا  اـهلوح  اـم  هرماـع و  قاوسأ 
هذختم رهنلا  اذه  یلع  هروهـشم  هرطنق  اهبرقب  هریغـص  هنیدم  یه  هجنـس و  تناک   Singas زکنس مورلا  هامـسا  ام  وه  و  اهنم ، بیرقلا 
.لقوح نبا  لوق  یلع  ایندلا » بئاجع  يدحا  یه  لثملا ، اهب  برـضی  اهنم و  مظعأ  بجعأ و ال  سیل   » دحاو قاط  یه  مدـنهم و  رجحب 

قاط  » اهنا هیف  ءاج  همیظعلا  هرطنقلا  هذهل  افصو  دروأ  و  تارفلا ، دفاور  نم  امهنا  لاق  موسیک و  هجنس و  يرهن  یلع  توقای  ملکت  دق  و 
سمخ عافترا  یف  عرذأ  رشع  رجحلا  لوط  مدنهم  رجح  نم  ذختم  وه  هوطخ و  یتئم  یلع  لمتـشی  قاطلا  طشلا و  یلا  طشلا  نم  دحاو 

.اهنخث رکذی  مل  و  عرذأ »

 . مسلطب اهئانب  یف  نیعتسا  هنا  اضیأ  لاق  و 

157 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

عفترت لاقف : .هضرا  تالـصاح  نم  اهرثکأ  اهفونـص و  یـسدقملا  درـس  تاراجت  یلعالا ، نیرهنلا  نیب  ام  میلقا  يأ  هریزجلا  میلقا  یف  و 
دوسکمنلا و ّنملا و  نامرلا و  بح  قامسلا و  موحـشلا و  نبجلا و  محفلا و  لسعلا و  بوبحلا و  هریزجلا - هدعاق  یه  و  لصوملا - نم 

نامرلا بح  زوللا و  راجنس  نم  .لاطسالا و  لسالسلا و  باشنلا و  نیکاکسلا و  تاعونـصملا  نم  .دیدحلا و  کلذک  قئافلا و  خیّرطلا 
نم .بصقلا و  قامسلا و  و 
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.مالقالا نوباصلا و  تیزلا و  هقرلا  نم  .طولب و  هاشلا  نیبیصن 

نمـسلا و زوللا و  زوجلا و  رمع  نبا  هریزج  نم  و  طیبقلا .  نندا و  یف  لحنلا  لسع  نارح  نم  .قئارلا و  قئاـفلا  لجرفـسلا  هبحرلا  نم  و 
خارف جـبقلا و  نبجلا و  هیقرـشلا ،) هلجد  هفـض  یف   ) رغـصالا روباخلا  یلع  یه  و  هینـسحلا ، نم  .اـهیعارم و  یف  یبرت  داـیجلا و  لـیخلا 

.بنقلا جیسن  بنقلا و  رزب  دوسکمنلا و  هبطرلا و  هکاوفلا  بانعالا و  محفلا و  اهل  هرواجملا  ایاثلعم  نم  .هددقملا و  هکاوفلا  جاجدلا و 

 . ناتکلا فوصلا و  بایث  رکب  راید  یف  دمآ  نم  و 

میلقا وحن  هلجد  یقرـش  یف  دعـصی  لصوملا  یلا  دادـغب  نم  دـیربلا  قیرطف  .قارعلا  کلاسمل  هلـصو  هلمکت  اهناف  هریزجلا  کلاسم  اـما 
دق .هثیدـحلا و  نسلا و  قیرط  نع  لصوملا  یلا  یهتنی  مث  اسأر  اتلبج  یلا  لصیف  رهنلا  راسی  یف  لظی  تیرکت و  دـنع  هلخدـیف  هریزجلا 

 . یفوتسملا یف  ءامدقلا و  برعلا  تافنصم  یف  قیرطلا  اذه  فصو  ءاج 

یهتنی نیقیرط  یلا  مسقنی  اهدنع  و  دلب ، یلا  ادـعاص  هجتیف  یبرغلا  بناجلا  یلا  يأ  هلجد  نیمی  یلا  دـیربلا  قیرط  ربعی  لصوملا  نم  و 
یلا اضیأ  مسقنی  كانه  نیبیصنب و  ارام  اثوترفک  بوص  نمیالا  هجتی  راجنسب و  ارام  تارفلا  یلع  ءایسیقرق  یلا  امهرسیا 

158 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.نیعلا سأرب  ارام  تارفلا  یلع  هقرلا  یلا  رسیالا  دمآ و  یلا  نمیالا  یهتنی  نیقیرط 

.لحارملا و رکذ  عم  اضیأ  یـسدقملا  هفـصو  و  همادق ، هبذادرخ و  نبا  یف  دمآ  یلا  لصوملا  نم  ینعا  قیرطلا  اذه  فصو  ءاج  دـق  و 
یلا لصوملا  نم  قیرطلا  لحارم  کلذک  یسدقملا  درس  .تارفلا و  یلا  هنم  جرخت  یتلا  قرطلا  رکذ  اهسفن  تافنصملا  هذه  یف  درو 
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 . نزرأب ارام  نا  هریحب و  برق  سیلدب  یلا  دمآ  نم  قیرطلا  رکذ  .هینسحلاب و  ارام  رمع  نبا  هریزج 

اهدـنع .رهنلا و  یلع  هضرفلا  یلا  هناعب  ارام  هسولآ  نم  أدـبی  هناف  هیبرغلا ، يأ  ینمیلا ، تارفلا  هفـض  ءاذـحب  دـعاصلا  دـیربلا  قیرط  اما 
: نیقیرط یلا  مسقنی 

ئدابلا رـسیالا  قیرطلا  .هقرلا و  یتح  رهنلا  نم  یبرغلا  بناجلا  یف  لظی  مث  ءایـسیقرق  ءازاب  شاف  یلا  ادـعاص  تارفلا  يذاـحی  امهدـحا 
تاذ هطحم  هفاصرلا  تناک  .تارفلا و  جـیراعت  بناجی  کلذـب  ناکف  هفاصرلاب  رمی  هیداـبلا و  عطقیف  هقرلا  یلا  هجتی  ناـک  هضرفلا  نم 

ءایسیقرق و یلا  یهتنی  ناک  و  ( . Emessa) صمحف قشمد  یلا  امهدحا  ماشلا  هیداب  ناعطقی  برغلا  یلا  ناقیرط  اهنم  جرخی  ذا  نأش 
هقرلا نم  ثلاث  ناورجاب و  نیعلا و  سأرب  ارام  نیبیصن  نم  رخآ  و  راجنسب ، ارام  لصوملا  نم  یتأی  دحاو  قرط : اّنیب ، دق  ام  یلع  هقرلا ،

.دمآ یلا  اّسذا )  ) اهرلا نارح و  ناورجابب و  ارام 

بتک یف  درو  .میظعلا و  تارفلا  راروزا  هریـس  یف  اـبناجم  طاسیمـس  یلا  یهتنی  جورـسب و  رمیف  هقرلا  نم  قـیرط  جرخی  ناـک  اریخأ  و 
هذـه نا  هیلع  فسؤی  اـم  نا  یلع  .روغثلا  نم  اـهریغ  خـمک و  هیطلم و  روصنم و  نصح  یلا  طاسیمـس  نم  تاـفاسملا  رکذ  کـلاسملا 
ضعب دروأ  یسدقملا  نا  عم  رظنلا ، عضوم  کلذ  لاز  ام  ذا  هرطبز ، ثدحلا و  یناکم  نییعت  یلع  اندعاسی  قیقدتب  رکذت  مل  تافاسملا 

 . هدیعبلا روغثلا  هذهب  اهنم  هقلعتملا  یتح  دئاوفلا 

159 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يرغصلا هیسآ  يأ  موّرلا  دالب  عساتلا  لصفلا 

- هیقیلقلا باوبـألاب  راـملا  هینیطنطـسقلا  قیرط  سوروط - لاـبج  یف  ناریبـکلا  نابردـلا  سوسرط - یلا  هیطلم  نم  روـغثلا  مورلا - دـالب 
هقجالسلا حتف  مصتعملا - رمأب  هیرومع  بهن  يرغصلا - هیسآ  یف  نیملسملا  تاوزغ  هثالثلا - هینیطنطسقلا  تاراصح  نوزبارط -
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.مورلا دالب  یف  هقجالسلا  ندم  لجا  نویبیلصلا - يرغصلا - هینیمرا  هکلمم  يرغصلا - هیسآ 

یلوالا هیمالـسالا  روصعلا  یف  ینامورلا  يأ  یمورلا  ظفل  .مورلا و  دالب  اهتلمج : یف  هیطنزبلا  هلودـلا  میلاـقأ  نومـسی  نوملـسملا  ناـک 
مث اضیأ  مورلا  رحب  مساـب  طـسوتملا  رحبلا  نوفرعی  اوناـک  .نیتـاللا و  مأ  ناـنویلا  نم  ناـکأ  ءاوس  ینارـصنلا »  » مهدـنع فدارت  تناـک 

.مالسالا و دالب  نم  هینارـصنلا  میلاقالا  برقال  امـسا  مایالا  رورمب  مورلا »  » هظفل تراص  .طقف و  مورلا »  » یلا مورلا » دالب   » مسا رـصتخا 
هیداحلا  ) هسماخلا هئملا  ماـتخ  یف  اـیئاهن  تلقتنا  یتلا  همیظعلا  دـالبلا  یه  برعلا و  دـنع  يرغـصلا  هیـسآل  امـسا  مورلا »  » راـص همث  نم 

.اهیلع هقجالسلا  ءالیتساب  نیملسملا  يدیا  یلا  هرشع )

- افسأ ای  ایندل - رفوتی  مل  نمزلا  کلذ  نع  عجارم  نم  انیدیأب  ام  هلقل  و 

160 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف مأ  ینارصنلا  اهدهع  یف  ءاوس  یطسولا ، نورقلا  یف  هیخیراتلا  اهتیفارغج  يرغـصلا و  هیـسآ  خیرات  نع  هب  ّدتعی  ام  رابخألا  قیثو  نم 
هلود میلاقأ  نم  امیلقا  مهمایأ  یف  تناک  دـقف  دالبلا : هذـه  نع  ءامدـقلا  برعلا  نوینادـلبلا  هفرع  ام  هلق  یف  هبارغ  و ال  نیملـسملا .  مایأ 

یمالـسالا میلقالا  اذـهب  نوملـسملا  انوفنـصم  فسألل - ای  نعی - مل  كرتلا  هقجالـسلا  ناطلـس  یلا  میلقالا  اذـه  لاـقتنا  دـعب  و  مورلا ،
هبتک هیمالـسالا ، يرغـصلا  هیـسآل  لـماک  فصو  لوأ  .میلاـقالا و  نم  هریغ  نع  هوفلخ  اـم  هبـشی  هل  قیقد  فصو  اـنیلا  هتنی  ملف  دـیعبلا ،

لوخد یلع  هنـس  یتئم  وحن  یـضم  نأ  دعب  يأ  هرـشع ) هعباسلا   ) هرـشع هیداحلا  هئملا  علطم  یلا  الا  یقری  اذه ال  نا  ریغ  هفیلخ ، جاحلا 
 . هینامثعلا هلودلا  ءازجأ  هلمج  یف  میلقالا  اذه 

لبق یتح  لب  سابعلا  ینب  هیمأ و  ینب  مایأ  یف  مورلا  نیملسملا و  دالب  نیب  دودحلا  تناک 
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سوروط سوروط و  لابج  یتلـسلس  نم  فلأتت  نرق ، فصن  نرق و  یلع  فینی  امب  نییـسابعلا  یلع  مربملا  ءاـضقلا  لوغملا  یـضقی  نا 
( روغثلاب هیبرعلاب  فرعت   ) عالقلا نم  لیوط  ّطـخ  اـهیمحی  دودـحلا و  هذـه  نیعی  ناـک  و   . Anti Taurus ( سوروط یتنا   ) هلخادلا
هرات و عـالقلا  هذـه  نولتحی  مورلا  ناـک  .طـسوتملا و  رحبلا  لـحاس  نم  برقلاـب  سوسرط  یلا  یلعـالا  تارفلا  یلع  هیطلم  نم  دـتمی 
و  ) هریزجلا یمحت  امهادحا  نیتعومجم : یلا  هداع  اذه  عالقلا  طخ  مسقنی  .ّرف و  ّرک و  نیب  اهیف  ناقیرفلا  ناکف  .يرخأ  هرات  نوملسملا 

.هیبرغلا هیبونجلا  یه  و  ماشلا ) روغث  یمست  و   ) ماشلا یمحت  هیناثلا  و  هیقرشلا ، هیلامشلا  یه  و  هریزجلا ) روغث  یمست 

ّرم دق  و  ثدحلا ، انسهب و  روصنم و  نصح  هرطبز و  هیطلم و  هریزجلا : روغث  نم  ناک  و 

161 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم برقلاـب  تناـک  و  ماـشلا ، یمحت  یتلا  روغثلا  نم  .یبرز و  نیع  هسینکلا و  هینوراـهلا و  شعرم و  مث  .قباـسلا  لـصفلا  یف  اهفـصو 
.سوطرط هنذأ و  هصّیصملا و  هنوردنکسا :)  ) هیردنکسا جیلخل  یلامشلا  لحاسلا 

یف هیواعم  هفیلخلا  اهءانب  ددـج  دـق  .هیقینامرج و  عضوم  یف  تماق  اهنا  لاـقیف  ( Marasion) نویسارم مورلا  اهامـس  و  شعرم ، اما 
اهنّصح مث  .اعماج  ادجسم  اهیف  مهل  اونب  اهیلا و  اولقتنا  نوملسملا و  اهنـصح  هیمأ  ینب  ءافلخ  رخاوأ  دهع  یف  و  هعباسلا .)  ) یلوالا هئملا 

یمـس امنا  .توقای و  یف  ءاج  ام  یلع  یناورملاب ، فرعی  روس  هیلع  نصح  اهطـسو  یف  قدـنخ و  ناروس و  اهل  ناـک  .دیـشرلا و  نوره 
يرفدوغ هدایقب  شعرم  یلع  نویبیلصلا  یلوتـسا  ( 1097  ) هنـس 490 یف  .هیمأ و  ینب  ءافلخ  رخآ  یناثلا  ناورم  هیناب  یلا  هبـسن  کلذـب 

نأش تاذ  هنیدم  تراص  مث  ( Godfrey de Bouillon) نویوب يد 
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ام .هکلمملا و  هذه  طوقس  یتح  يراصنلا  يدیا  یف  تقولا  بلغأ  تثبل  و  اهیلع .) مالکلا  یتأیس  و   ) يرغـصلا هینیمرا  هکلمم  ندم  نم 
هنیـصحت مکحأ  هددج و  دیـشرلا  نوره  ناک  دق  .امئاق و  ( ، Anazarbus) سبرزانا مساب  نویبیلـصلا  هفرع  و  یبرز ، نیع  رغث  لاز 

رامثلا و هعـساو  هبـصخ  یه  لیخن و  اهب  .روغلا  ندـم  هبـشی  دـلب   » اـهنا هلوقب  یبرز  نیع  يرخطـصالا  فصو  و  (. 796  ) هنس 180 یف 
هئملا هذـه  فصتنم  وحن  یف  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  نأشلا  هلیلج  تاریخلا  هریثک  نیکم ، روس  اـهل  ناـک  و  یعارملا .» عورزلا و 
مورلا یلوتـسا  مث  .اهترامع  داعأ  یتح  نواـب ) وحن 120000   ) مهرد فلأ  فالآ  هثالث  لاقی  اـم  یلع  ینادـمحلا  هلودـلا  فیـس  قفنا 

.اهوبّرخ اهیلع و  نویبیلصلا  یلوتسا  هیلاتلا  هئملا  ماتخ  یف  و  هرم ، ریغ  اهیلع 

و اهنع .» هیلعتـسم  هعلق  تاذ  لبج  یف  دلب  هلوقب : هنیدملا  هذه  ءادـفلا  وبأ  فصو  .يرغـصلا و  هینیمرا  کلم  هلود  نم  اءزج  تراص  مث 
ّریغ ( » هرـشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  .ناحیج و  رهن  اهبونج  یف  نا  کلذ  یلع  ءادـفلا  وبا  داز  .سیـس و  بونج  موی  هریـسم  یلع  یه 

«. ازروان اهومس  اهمسا و  سانلا 

یه و  هینوراهلا ، .یبرز و  نیع  شعرم و  نیب  لابجلا  یف  ناعقت  امهنا  الا  هحصلا ، هجو  یلع  نافرعی  ال  هسینکلا ، هینوراهلا و  اعـضوم  و 
یبرغ رغثلا  اذه  ناک  و  (. 799  ) هنس 183 اهانب  دیشرلا ، نوره  یلا  تبسن  اهنوصح  و  شعرم ، برغ  هلحرم  یلع 

162 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نبا نا  رهاظلا  .سوروط و  یتنا  لاـبج  هلـسلس  یلع  نوملـسملا  نوینادـلبلا  هقلطا  مسا  ماـکللا  لـبج  .هباعـش و  ضعب  یف  ماـکللا  لـبج 
هنیصح اهتعلق  و  هرامعلا » هیاغ  یف   » اهنا اهیف  لاق  دقف  هینوراهلا  راز  لقوح 
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مث .توقای  رکذ  ام  یلع  یبص » لجر و  هأرما و  نیب  ام  ملسم  هئمسمخ  افلا و  اهلهأ  نم  اوبس  ( 959  ) هنس 348 یفف   » مورلا اهبرخ  دق  و 
اما .يرغـصلا  هینیمرا  کلم  دی  یف  کلذ  دعب  تلظ  و  هیناث ، يراصنلا  اهداعتـسا  و  هینوراهلا ، هرامع  ددج  ینادمحلا  هلودلا  فیـس  نا 
نا کلذ  یلع  داز  .يرذالبلا و  لاق  ام  یلع  دوس  هراجحب  مورلا  اهانب  .میدـق  عینم  نصح  یهف  ءادوسلا ، هسینکلا  اهل  لاـقی  و  هسینکلا ،

بونج یلا  تناک  اهنا  رهاظلا  ربنم و  اهیف  هلتاقملا .» اهیلا  بدن  و  اهنیـصحت ، هیلع و  تناک  ام  یلا  اهتداعا  اهئانبب و  رمأ   » دیـشرلا نوره 
تناک و  الیم .» رشع  انثا  هینوراهلا  نیب  اهنیب و  ناک  : » ءادفلا وبا  لاق  و  رحبلا .» طش  نم  لزعم  یف  رغث   » اهنا يرخطـصالا  رکذف  .ناحیج 

.هینوراهلا لاح  اهلاح  يرغصلا ، هینیمرا  دالب  هلمج  نم  همایأ  یف 

اهلک لابج  یف  هنال   » توقای یف  ءاج  ام  یلع  کلذب  یمس  و  بّقثملاب ، برعلا  دنع  فورعملا  وهف  تاهجلا ، هذه  یف  رخآلا  رغثلا  امأ  و 
«. رابک يوک  هیف  .هبقثم 

رحبلا لحاس  یلع  ماکللا  لبج  فحل  دنع  تناک  اهناف  هسینکلا  نع  اریثک  دـعبت  اهنا ال  الا  فورعم  ریغ  یقیقحلا  اهعـضوم  نا  رهاظلا  و 
دبع نب  رمع   » یناثلا رمع  هثدحتـسا  يذـلا  نا  توقای  لاـق  .يومـالا و  هفیلخلا  ماـشه  بّقثملا  نصح  ینب  نم  لوأ  .هصیـصملا و  برق 

.اعرو و مهرثکأ  هیمأ و  ینب  ءافلخ  یقتأ  زیزعلا ) دـبع  نب  رمع  طخب  يأ   ) هطخب هفحـصم  لقوح  نبا  رکذ  اـم  یلع  هیف  ناـک  و  زیزعلا »
مظع رفح ، نیح  هقدنخ  یف  دجوف  بقثملا  نصح  یف  قدنخلا  الوأ  اورفح  اهئانبل ، نوسدـنهملا  درو  امل  هنا  کلذ  یلا  يرذالبلا  يور 

 . هتفارطل ماشه  یلا  هب  ثعبف  لوطلا  طرفم  قاس 

اما
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ناحیج رهن  یلع  هصیصملاف  .همئاق  تلاز  امف  مورلا ، ءانب  نم  اهلک  و  سوطرط ، هنذا و  و  ( Mopsuestia) هصیصملا ثالثلا : ندملا 
نب هّللا  دبع  اهحتف  سماریب ) رهن  )

163 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

بابرأ نم  دنجلا  نم  اناکـس  اهب  عضو  میدـقلا و  هساسأ  یلع  اهنـصح  ینب  و  هعباسلا )  ) یلوالا هئملا  یف  يومالا  کلملا  دـبع  هفیلخلا 
بناجلا یف  أشن  ریـصق  تقو  دـعب  .ایره و  تلعج  هسینک  نصحلا  یف  ناـک  .نصحلا و  لـت  قوف  ادجـسم  اـهیف  ینب  .هوخنلا و  سأـبلا و 

ناورم نا  مث  .اجیرهـص  هیف  ذختا  اعماج  ادجـسم  یناثلا  رمع  هفیلخلا  اهیف  ینب  ایبرفک ، تیمـس  هیناث  هنیدم  وأ  ضبر  ناحیج  نم  رخآلا 
بشخ و باب  هیلع  ماقأ  اـطئاح و  هیلع  ینب  .صوصخلا و  هل  لاـقی  ناـحیج  یقرـش  یف  اـثلاث  اـضبر  أـشنأ  هیمأ  ینب  ءاـفلخ  رخآ  یناـثلا 

لثم هلعج  اهب و  ناک  میدق  لکیه  عضوم  یف  اعماج  ادجسم  هصیصملا  یف  روصنملا  ینب  نییسابعلا ، ءافلخلا  نمز  یف  .اقدنخ و  قدنخ 
.تارم ثالث  یناثلا )  ) رمع دجسم 

امل مث  .ناـحیج  رهن  یلع  هرطنق  هصیـصملا  اـیبرفک و  نیب  ناـک  .اهدجـسم و  یف  نومأـملا  داز  .اـیبرفک و  دیـشرلا  نوره  ثدحتـسا  و 
.هرومعملا و اهامس  لزالزلا و  نم  اثعشتم  اهطئاح  ناک  هصیـصملا و  هنیدم  هرامعب  رمأ  ( 756  ) هنس 139 تلخد  روصنملا و  فلختـسا 

.يرغصلا هینیمرا  كولم  يدیا  یلا  اهل  هرواجملا  نادلبلا  رئاسک  هصیصملا  تلقتنا  کلذ  دعب 

هصیصملا نم  ریسی  یش ء  یلع  قیرطلا  یف  ناک  (Sarus و  سراس رهن   ) ناحیس رهن  یلع  عقت  هصیـصملا ، برق  یه  و  هنذا ، هنیدم  و 
.يومالا هفیلخلا  دیلولا  یلا  هبسن  دیلولا  رسجب  تیمـس  و  ( 743  ) هنس 125 یف  تّمر  ( Justinian) سناینطسی مایأ  یلا  یقرت  هرطنق 

هیناث رسجلا  اذه  یسابعلا  هفیلخلا  مصتعملا  ممر  مث 
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یف هرماع  هبصخ  هنیدم  اهنا  هلوقب  يرخطصالا  اهفصو  (. 758  ) هنس 141 یف  هنذا  نم  مسق  ءانب  روصنملا  داعأ  و  (. 840  ) هنس 225 یف 
ام یلع  دحاو ،» قاط  یلع  هیلع  هدوقعم  هرطنق   » هنیدملا نیب  هنیب و  هیقرـشلا  رهنلا  هفـض  یف  اهنـصح  ناک  هنیـصح و  ناحیـس  رهن  یبرغ 

.قدنخ هیلی  روس  باوبأ و  هینامث  هنذأل  .توقای و  یف  ءاج 

.ناحیج رهن  ناحیس و  رهن  مسا  سماریب  سراس و  يرهن  یلع  نوملسملا  قلطا  و 

مـساب سراس  سماریب و  يرهن  برعلا  نوینادلبلا  یمـس  دق  .مورلا و  دالب  نیملـسملا و  دالب  نیب  ایئام  ادـح  مالـسالا  ردـص  یف  اناک  و 
یطسولا هیسآ  یف  ( Jaxartes) ستراسکج و  ( Oxus) سسکوأ يرهن  مهتیمست  رارغ  یلع  ناحیس ، ناحیج و 

164 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هینیمرا لامـش  تاـعفترملا  یف  نیرهنلا  نیذـه  عباـنم  .هیف و  لوقلا  طسبنـس  اـم  یلع  نوحیـس ، نوـحیج و  مساـب  هرهـش ، رثـکأ  اـمه  و 
هصیصملاب هرورم  دعب  ناهج -» هماعلا  هیمست  و  ربکلا ، یف  تارفلا  رهن  براقی   » هنا ءادفلا  وبا  رکذ  دق  و  ناحیج - رهن  ناک  .يرغصلا و 

و هنم ، رغصاف  ناحیس  رهن  اما  ( . Malo) ولم راص  مث   Mallus) سلم  ) نّولملا ءانیم  لامش  یلا  سایا  جیلخ  یف  مورلا  رحب  یف  بصی 
.اهرکذ ّرم  دق  رجحلا و  هرطنق  تناک  رهنلا  اذه  یلع  .هنذا و  ریغ  هلیلج  ندم  هفافض  یلع  نکی  مل 

 . هنجلا راهنا  نم  يدوعسملا  يور  ام  یلع  ناحیس  ناحیج و  و 

یبونجلا لخدملا  یلع  فرـشت  یه  .هاشملا و  ناسرفلا و  نم  اهتلتاقم  ناک  .سوسرط و  هنیدـم  روغثلا  لجأ  ناف  رمأ ، نم  نکی  امهم  و 
.سراف فلا  هئم  اهب  هراجح و  نم  نیروس  سوسرط  یلع  نا  لقوح  نبا  رکذ  هیقیلق  باوبأب  فورعملا  سوروط  ربع  روهـشملا  بردلل 

و  » لاق مث 
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لاق .هینارـصنلا و  مالـسالا و  یملاع  امهب  دصقی  و  نیلمعلا » نیب  زجاحلاک  ماکللا  نم  هبعـشتم  هعینم  لابج  مورلا  دـح  نیب  اهنیب و  ناک 
هیمالـسالا نادلبلا  نم  اهیلا  نیدفاولا  هازغلا  نم  تناک  ( » 978  ) هنـس 367 اهیف  اهدـهاش  اهکردأ و  یتلا  همیظعلا  هیماحلا  نا  لقوح  نبا 

نمیلا و زاـجحلا و  قارعلا و  هریزجلا و  سراـف و  دـالب  دـح  نم  هـمیظع  هنیدـم  سیل  نا  - » رکذ اـمیف  کـلذ - ببـس  و  مورلا .» لاـتقل 
اهیلع درت  .اهودرو و  اذا  اهب  نوطباری  هدلبلا و  کلت  هازغ  هلزنی  سوسرط  یف  طابر  راد و  اهلهأل  اهب  الا و  برغملا  رـصم و  تاماشلا و 

نیعوطتم و هنوذـفنی  هنوفلکتی و  نیطالـسلا  ناک  ام  یلا  همیـسجلا  همیظعلا  نـالمحلا  لازنـالا و  مهیلع  ّردـت  تالـصلا و  تاـیارجلا و 
«. نیعربتم هیلع  نوّظحتی 
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نم فالآ  هینامثب  رمألا  لوأ  یف  اهنحش  سوسرط و  نیصحتب  دیشرلا ، نوره  يدهملا و  امیس  و ال  نولوالا ، نویـسابعلا  ءافلخلا  ینع  و 
عماـج نم  يرـسیلا  ههجلا  یف  .مهتلتاـقمل و  روهـشملا  داـهجلا  باـب  نم  زاـتجت  يراـصنلا  یلع  هیونـسلا  تابدـنلا  تناـک  .هلتاـقملا و 

هنیدـملا قشی  ناک  .اهنم و  هبیرقلا  ( Podandos) سدـندب  ) نودـنذب یف  وه  هتینم و  هتکردا  دـقف  نومأملا ، هفیلخلا  نفد  سوسرط ،
، توقای لاـق  اـم  یلع  سوسرط ، تثبل  .قیمع و  قدـنخ  باوبأ و  هتـس  هنیدـملا  يروس  یف  و   . Cydnus) سندوک رهن   ) نادربـلا رهن 

یلع لزن  روـغثلا و  یلع  یلوتـسا   Nicephorus Phocas مورلا کـلم  روفقن  ناـف  ( 965  ) هنـس 354 تناک  یتح  ایمالـسا  ارغث 
یلع ریـسی  رفن  ماقأ  مالـسالا و  دالب  دارأ  نم  نیملـسملا  نم  اـهنم  جرخف  .حلـصلا  ناـمالا و  یلع  اـهب  ناـک  نم  هیلا  اهملـسف  سوسرط 

فحاصملا و روفقن  قرحأ  و   » دجاسملا تبرخ  .هیزجلا و 
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(«. 1226  ) هنس 623 يأ  هیاغلا  هذه  یلا  يراصنلا  دیب  سوسرط  لزت  مل  و  هلثمب ، عمسی  مل  ام  حالسلا  نئازخ  نم  ذخأ 

.يدرب وأ  نادربلا  رهنب  اّنیب ، ام  یلع  فرعی  میدقلا  سندوک  رهن  ناک  و 

رحب یف  بصی  عرقالاب و  فرعی  سوسرط  لامـش  یف  لبج  لصأ  نم  هجرخم  .نابـضغلا و  رهن  اضیا  یمـسی  ناک  هنا  هیقفلا  نبا  رکذ  و 
یف اـیئام  ادـح  فلؤی  ناـک  رهن  سوسرط ، نم  هلحرم  یلع  برغلا ، هیحاـن  یف  .ناحیـس و  رهنل  ثیدـحلا  بصملا  نع  دـیعب  ریغ  مورلا 

.سماللا رهن  برعلا  هامس   Lamos سومل رهن  وه  و  یلوالا ، هنمزالا 

Seleucia هیقیلق هیقولس  وأ  هیقولسب  فرعت  مورلل  هدلب  رهنلا  اذه  یلی  امم  و  مورلا .» نیملسملا و  نیب  يدوف  اذا  ءادفلا  نوکی  هیلع  «و 
 . Selefkeh هکفلس ریخالا  دهعلا  یف  كرتلا  مایأ  یف  اهمسأ  راص  دق  of Cilicia و 

برد اـمهلوا  مورلا : دـالبل  هیونـسلا  مهتاوزغ  یف  صاـخ  هجوب  اـهنم  نینثا  نوملـسملا  کلـس  هریثـک  بورد  سوروط  لاـبج  عطقی  و 
هریخالا هنمزالا  یف  هنیدملا  هذه  تفرع  دق  نیتسلبا و  یلا  الامشف  شعرم  نم  ناک  یقرشلا و  لامشلا  یف  وه  ثدحلا و 
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ثدـحلا نـصح  بردـلا  اذــه  یمحی  ناـک  (Arabissus و  هیناـنویلا سوـسبرع  Ablastha و  هیطنزبـلا اثـسلبأ  یه  و   ) ناتـسبلاب
هیقیلقلا باوبالا  برد  وه  همیدقلا ، هنمزألا  یف  کلـسی  ناک  ام  اریثک  و  بوردلا ، یناث  .قباسلا و  لصفلا  یف  هرکذ  ّرم  دق  Adata و 

هنم ّرمی  دیربلا و  هاعـس  هکلـسی  يذلا  وه  قیرطلا  اذه  ناک  .هینیطنطـسقلا  یلا  ماعلا  قیرطلا  ذخأی  هنم  و  سوسرط ، نم  الامـش  براضلا 
هنـس یف  هبذادرخ  نبا  ینع  دق  .يراصنلا و  مالـسالا و  نم  هدیدعلا  وزغلا  تابدـن  هعبتت  يذـلا  قیرطلا  هنا  امک  هفیلخلا ، رـصیق و  دوفو 

فصوب ( 864  ) 250
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امب لصتی  همالـسلا و  بردب  یبونجلا  همـسق  یف  فرعی  بردـلا  اذـه  ناک  .هدـعب  نیفنـصملا  نم  دـحاو  ریغ  لقن  هنع  و  قیرطلا ، اذـه 
.هروهشملا هیقیلقلا  باوبألا  یه  Pylae Ciliciae و  هیقیلق هیلیپ  یمسی 

ترـسیت ام  نیـسوق  نیب  انعـضو  دق  و  انموی ، یف  اهنییعت  نکمی  هیف ال  هروکذـملا  عضاوملا  نم  اریثک  نا  یلع  فصولا ، اذـه  کنود  و 
اهلعل ضفخنملا و  ناکملا  يأ   ) هوهرلا یلا  مث  الیم ، رشع  انثا  قیّلعلا  یلا  سوسرط  نم  : » هبذادرخ نبا  لاق  .اهـضعب  ءامـسا  نع  هتفرعم 

نودـنذبلا یلا  مـث  لاـیمأ ، هعبــس  بوـقدرجلا  یلا  مـث  ـالیم ، رــشع  اـنثا  تازوـجلا  یلا  مـث  همیدـقلا ،)  Mopsukrene هنیرکسبم
یلع کلملا  رکسعم  یلا  مث  نومأملا .  اهدنع  تام  هقر  نیع  یمـست  نیع  اهیف  لایمأ و  هعبـس  هثیدحلا ) یطنزب  یه  و  ( Podandos

هبلاقـصلا نصح  کلذـک  (Faustinopolis و  سیلوبونیتسوف برق   ) لاـیمأ هرـشع  فاصفـصلا  نولول Loulon و   ) هؤـلؤل همح 
نم .ترحـصأ و  و  هیقیلقلا ) باوبالا  برد  نم  هیلامـشلا  هیاهنلا   ) بردـلا تعطق  دـق  کـلملا و  رکـسعم  یلا  ریـصت  و  لاـیمأ ، هرـشع 

و  ) هلقره رهن  یلا  مث  الیم ، نورـشع  ینم  یلا  مث  الیم ، رـشع  انثا  ءاـفرطلا  يداو  یلا  هیقیلقلا ) باوبـالا  هیاـهن  ثیح   ) کـلملا رکـسعم 
مث الیم ، رشع  انثا  هونع ) دیشرلا  نوره  اهیلع  یلوتسا  یتلا  هنیدملا  یه  مورلا و  دنع   Heraclia هیلکره هثیدحلا و  هیلکارا  یه  هلقره 

انثا ثوغرب  نیع  یلا  مث  الیم ، رشع  هتس  نینکسملا  یلا  مث  .الیم  رشع  هسمخ  هباغلا  سأر  یلا  مث  لایمأ ، هینامث  نبللا  هنیدم  یلا 
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هینامث  Iconium) موینوکیا  ) هینوق ضبر  یلا  مث  الیم ، رشع  هینامث  ضرالا ) تحت  يذلا  رهنلا  يأ   ) ءاسحالا رهن  یلا  مث  الیم ، رـشع 
یلا مث  الیم ، نورشع  هنامسموربا  یلا  مث  الیم ، رشع  هسمخ  نیملعلا  یلا  مث  الیم ، رشع 
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نم أدبی  هیرومع  یلا  نیملعلا  نم  رخآ  قیرط  .الیم و  رـشع  انثا   Amorion نویرومآ  ) هیرومع یلا  مث  الیم ، رـشع  انثا  زوجلا  يداو 
یلا مث  لایمأ ، هرـشع  ادیهـش ) نیعبرالا  هریحب   ) نویلـسابلا هریحب  سأر  یلا  مث  الیم ، رـشع  هسمخ  یـشطیرقالا  رـصن  يرق  یلا  نیملعلا 

، الیم نورشع  هسمخ و  لغم  یلا  مث  الیم ، رشع  هینامث   Synades) سدانس نصح  یه  و   ) هدانس نصح  یلا  مث  لایمأ ، هرشع  دنـسلا 
.الیم نوثالث  هیرومع  هباغ  یلا  مث 

انثا جـلعلا  یلا  مث  نـالیم ، هیرومع  رهن   Sangarius) وه و   ) يرغاـص یلا  مث  ـالیم ، رـشع  هسمخ  باّرحلا  يرق  یلا  هیروـمع  نم  و 
Santabaris) سیرباتنس  ) يربادنس یلا  مث  الیم ، رشع  انثا  دوهیلا  نصح  یلا  مث  الیم ، رشع  هسمخ  هباغلا  یمالف  یلا  مث  الیم ، رشع 

یلبورغ نصح  یلا  مث  الیم ، نوثـالث  هسمخ و   Dorylaeum) مویلیرود  ) هیلورد یف  کلملا  رمح  جرم  یلا  مث  الیم ، رـشع  هیناـمث 
، الیم نورشع  هسمخ و  لولتلا  یلا  مث  لایمأ ، هثالث   Basilica of Anna Comnena کلملا سئانک  یلا  مث  الیم ، رشع  هسمخ 

یلا مث  لایمأ ، هسمخ  کـلملا  لبطـصا  یلا  مث  ـالیم ، رـشع  هسمخ   Malagina هنجالم یلا  مث  ـالیم ، رـشع  هسمخ  راوکـالا  یلا  مث 
روفـسوب وـه  و   ) جـیلخلا یلا  مـث  ـالیم  نوثـالث   Aigialos) یلا لـصت  هیدـعم  ثـیح   Kibotos ستوـبیک یه  و   ) ءاربــغلا نـصح 

همالک هبذادرخ  نبا  متتخی  اذـهب  و  ءاربغلا .» بونج ) يأ   ) ءازاـب  Nicaea هیقین و  الیم ، نورـشع  هعبرا و   Bosporus) هینیطنطسقلا
 . هینیطنطسقلا قیرط  یلع 

168 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

الا هلـصب  عقاولا  یلا  ّتمت  هئطاخ ال  تاحمل  ـالا  سیلف  يرغـصلا ، هیـسآ  هیفارغج  نع  ءامدـقلا  برعلا  نوفنـصملا  هفرعی  ناـک  اـم  اـما 
.هینیطنطسقلا یلا  ماعلا  قیرطلا  مهفصو 

سله و هرغاص و  سلآ و  نیفلتخملا : نیرهنلا  نیب  لقوح  نبا  دنع  طلخ  نم  هارن  ام  کلذ  قادصم 
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یهتنا دق  ءامـسالا  هذه  مظعم  نکل  هبرعملا و  اهتروصب  مورلا  ندم  نم  هلمج  ءامـسا  همیدقلا  خیراوتلا  یف  اضیأ  دـجن  .سویراکنس و 
.ندملا و هذـهل  افـصو  انل  اوفلخی  مل  برعلا  نیفنـصملا  نا  وه  هل ، فسؤی  ام  نا  یلع  .یکرتلا  حـتفلا  دـعب  روصلا  هذـه  ریغ  یلع  انیلا 

: هتحص یف  ههبش  امم ال  اهنم  ائیش  انهه  رکذن 

(Laodicea) قذـــــــال ( Heraclia) هـــــــلقره ( Malacopia) هیبوـــــــقلم ( Thebasa) هساـــــــبد ( Tyana) هناوطلا
Cotyaeum) هــّیطق ( Antioch of Pisidia) هیکاــطنا ( Caesarea Mazaka of Cappadocia) هیرصیق

.ندملا نم  اهریغ  و  ( Nicomedia) هیذومقن ( Abydos) سودبأ ( Ephesus) سوسفا ( Angora) هرقنا

اهیلا بلجت  تناک  ءانیم  لجأ  لقوح  نبا  یف  ءاج  ام  یلع  یهف  هدـنزبارطا ، وأ  هدـنزبارط  اهمـسا  بتک  (Trebizond و  نوزبارط امأ 
اهنم علسلا  نولقنی  مهؤالکو  برعلا و  راجتلا  ناکف  .مالسالا  دالب  یلا  اهنم  لمحت  هیسابعلا و  هلودلا  ردص  یف  هینیطنطسقلا  نم  علـسلا 

نم اریثک  نا  یلع  .لقوح  نبا  یف  ام  یلع  نمرالا  دـیب  هراجتلا  هذـه  تناک  .یلعالا و  تارفلا  ندـم  نم  اهریغ  هیطلم و  یلا  لابجلا  ربع 
جابیدلا و فوصلا و  بایث  ینانویلا و  ناتکلا  بایث  علسلا : هذه  صخأ  .هدنزبارطا و  یف  نومیقی  اوناک  رکذ ، امبسح  نیملسملا ، راجتلا 
، نمزلا کلذ  یف  اهنأش  مظع  نوزبارط و  هرهش  یلع  لدی  امم  .روفـسوبلا و  يأ  جیلخلا  نم  ارحب  بلجی  ناک  اهلک  هیمورلا و  هیـسکالا 

.هدنزبارط رحب  مساب  فرعی  ناک  دوسالا  رحبلا  نا 

Pontos ستنپ وه  .شطنپ و  وأ  سطنب  رحب  ناک  یمسرلا  همسا  نا  یلع 

169 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

سطین و هروصب  أطخ  یلوالا  هنمزألا  ذنم  ظفل  بتک و  دق  هیبرعلا ) فورحلا  ماجعا  ءاّرج  نم   ) همـسا فیحـصتل  ناک  يذلا  مورلا  دنع 
لیبس الف  هعبطملا  یلا  فیحصتلا  اذه  لقتنا  و  هفحـصملا ، هروصلا  هذهب  مسالا  كرتلا  سرفلا و  نوفنـصملا  سبتقا  ام  ابلاغ  و  شطین ،

یلا
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 . همسا قباس  یلا  هعجر 

هئملا نم  ریخـالا  فصنلا  یف  يأ  یقوجلـسلا ، حـتفلا  لـبق  اـمیف  يرغـصلا  هیـسآ  ندـم  هیفارغبط  نع  برعلا  وفنـصم  هنّود  اـم  نا  عم  و 
ردـص هیما و  ینب  مایأ  یف  اوناک  مهناف  دالبلا ، هذـه  مظعم  نوفرعی  نوملـسملا  ناک  دـقف  هلقلا ، هیاغ  لیلق  هرـشع ،) هیداحلا   ) هسماـخلا

لبج بورد  اهیف  نوزاتجی  تاوزغب  فیرخلا  عیبرلا و  یف  هنـسلا ، یف  نیترم  اـبلاغ  لـب  اـبیرقت  هنـس  لـک  یف  نوموقی  هیـسابعلا  هلودـلا 
یلع راصحلا  نوملسملا  برض  دقل  عقاولا  یف  .هینیطنطـسقلا و  یلع  ءالیتسالا  مهدنع  تایاغلا  هیاغ  تناک  .مورلا و  دالب  یلا  سوروط 

ام اذا  برغتـسمب  کلذ  سیل  .نیمجاهملا و  یلع  همیخو  تناک  راصح  لک  هیاهن  نکل  هیما و  ینب  مایأ  یف  تارم  ثـالث  هینیطنطـسقلا 
هیـسآ هبـضه  عطقی  میقتـسم  طخ  یف  الیم  نیـسمخ  هئمعبرا و  اـفین و  یبرعلا  موجهلا  هدـعاق  سوسرط  نع  دـعبی  روفـسوبلا  نا  اـنملع 

.هیلبجلا يرغصلا 

- دـعب امیف  هفالخلا  یلوت  دـق  و  هیواعم - ازغ  نیح  نامثع ، مایا  یف  ( 652  ) هنس 32 یف  ناک  هروهـشملا  هثالثلا  تاراصحلا  هذه  لوا  و 
هغلب امل  اهنع  راصحلا  عفر  یلا  رطـضا  هنکل  راصحلا و  اهیلع  برـض  مث  الوا  اهمجاهف  .هینیطنطـسقلا  دـیری  اهزاتجا  يرغـصلا و  هیـسآ 
ثعب نیح  ( 669  ) هنـس 49 یف  یناثلا  راصحلا  ناک  .هیومـالا و  هلودـلا  ماـیقب  تهتنا  ثادـحأ  کـلذ  بقعا  .ناـمثع و  هفیلخلا  لـتقم 

شیجلاب عقوا  شیجلا  هداق  زجع  نا  دـیب  .عبارلا  نیطنطـسق  کلملا  لاتقل  دـیزی  هدـهع  یلو  هنبا و  هفیلخ - حبـصا  دـق  ناک  و  هیواـعم -
یلع عقو  راـصح  رهـشا  وه  ثلاـثلا و  راـصحلا  اـمأ  .هدـالب  یلا  داـعف  هفـالخلا  هیلا  تراـص  هوبا  یفوـت  اـملف  .هرکنم  همیزه  یمالـسالا 

هنس 96 یف  هملسم  هاخا  ثعب  يذلا  نامیلس  هفیلخلا  دهع  یف  نینس  ماد  دقف  هینیطنطسقلا 
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(715)

170 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم هلماک  رابخا  نیملـسملا  همیزهب  اضیا  تءاب  یتلا  هلمحلا  هذـه  نع  انیلا  یهتنا  دـق  يروزیالا Leo the Isaurian و  ویل  لاتقل 
یموقلا و مهلطب  لیوط  نمز  دعب  كرتلا  هربتعا  يذلا  لاطبلاب  بقلملا  هّللا  دبع  رهتـشا  بورحلا  هذه  یف  .هیمورلا و  هیبرعلا و  خیراوتلا 

.رهقی يذلا ال  ملسملا  يدنجلا 

یلا نویسابعلا  اهیف  فرصنا  هریصق  هرتف  الخ  ام  يرخأ  دعب  هنس  مهتاوزغ  یف  نیملسملا  یضم  نود  مئازهلا  رئاسخلا و  هذه  لحت  مل  و 
.هفالخلا مهیلوت  یلع  نرق  نم  رثکأ  وأ  نرق  دعب  هیمأ  ینب  لحم  کلذ  یف  اّولح  مث  مهتلود ، ناکرأ  دیطوت 

اهیف اولمعأ  يرخأ و  ولت  هرم  يرغـصلا  هیـسآ  ءاجرا  اوزغ  مهناف  هینیطنطـسقلا ، یلع  راصحلا  برـض  مهیلع  بعـص  نا  نویـسابعلا و  و 
: تاوزغلا هذه  رهشأ  .قرحلا و  بهنلا و 

عنما و و   » قرـشلا یف  هنیدم  لجا  اهناب  هفوصوملا  یه  .هیرومع و  یلع  ( 838  ) هنس 223 یف  دیـشرلا  نوره  نب  مصتعملا  هفیلخلا  هبدن 
 . مناغملا هعم  ایضار و  هفیلخلا  داع  اهقرح و  اهمده و  اهبهنب و  هفیلخلا  رمأف  هینارصنلا » نیع  یه  مورلا و  دالب  نصحا 

.مورلا كولم  مایأ  یف  يرغصلا  هیسآ  لامعأ  فصوب  هبذادرخ  نبا  ینع  دق  و 

ستینیجوریفروب نیطنطسق  اهنّود  یتلا  هشوشملا  لیصافتلا  حیحصت  یف  هفصو  اندیفی  و 

Constantine Porphyrogenitus 171 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم انفـصو  ام  ادـع  اما  .مورلا  دالب  هیفارغج  یف  لخدـی  عوضوملا  اذـه  نا  ذا  انه  اه  کلذ  ثحب  نع  ینغ  یف  لاـح  لـک  یلع  نحن  و 
اهنییعت بعـصی  عضاوم  هلمج  یلا  اوراشأ  دودحلا ، ءاروام  یلع  هیمالـسالا  تالمحلا  نع  اوثدـحت  نیح  برعلا  نیفنـصملا  ناف  ندـم ،

.مسالا یف  سبلل  اما  اهنع و  هورکذ  ام  ضومغل  اما  نآلا 
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(. نودنذبلا  ) سدندپ برغ  ریسی  یش  یلع  هنا  هبذادرخ  نبا  کلاسم  دحأ  یف  هنع  ءاج  هورکذ ، ام  اریثک  و  فقسالا ، جرم  ناف  هیلع  و 

بتکت عالکلا و  وذ  .هیبوقلم و  رواج  ام  یف  اهنع  ثحبن  نا  انیلع  و  کلذـک ، اـهرکذ  ددرت  عمجلا ) هغیـصب   ) ریماـطملا وأ  هرومطملا  و 
.هروهشم هعلق  تناک  عالقلا  وذ  اضیأ 

یف  Sideropolis سیلوبوریدیـس قباطت  اهنا  ودبی  و  بکاوکلا .» عم  يذـلا  نصحلا   » هریـسفت مورلا  دـنع  اهمـسا  نا  يرذالبلا  لاق 
 . Cappadocia قذابقلا دالب 

هیلامشلا هیاهنلا  یف  انرکذ  ام  یلع  یه  و  ینعم ، اهمسا  یلع  اوفـضیل  کلذب  برعلا  اهامـس  نییطنزبلا  دنع  نولول  یه  هؤلؤل و  هنیدم  و 
.اعماج و اهیف  ینب  هلتاقملاب و  اهنحـش  دیـشرلا  نوره  ناک  دـق  و  هناوط ) وأ  هناوط   ) انایت تناک  اهلامـش  یلا  هیقیلقلا و  باوبالا  بردـل 

یف و  ص 166 .)  ) ّرم دق  ام  یلع  سیلوبونیتسوف  عضوم  اهلعل  هؤلؤل و  برق  هینیطنطسقلا  قیرط  یف  فاصفـصلا  نصح  وأ  هنیدم  تناک 
ناورم ناک  .نییطنزبلا و  نم  اّورف  اوناک  هبلاقـصلا  نم  موق  يرذـالبلا ، رکذ  اـم  یلع  رکـسع ، هیف  هبلاقـصلا و  نصح  نودـنذبلا  بونج 

 . بردلا هسارحل  اهیف  مهلعج  دق  هیمأ  ینب  ءافلخ  رخآ  یناثلا 

رتاوت ناف  .مورلا  دالبل  هیمالسالا  تاوزغلا  ّتلق  هیرومع ، یلع  هروهـشملا  مصتعملا  هفیلخلا  هلمح  خیرات  وه  و  ( 838  ) ماع 223 دعب  و 
ینب ءافلخ  فرص  دادغب  یف  نتفلا 

172 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( هرـشع هیداحلا   ) هسماخلا هئملا  یتح  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  فصتنم  ذـنم  هناف  کلذ  عم  .مورلا و  دـالب  وزغ  یف  ریکفتلا  نع  ساـبعلا 
لب هدحاو  لاح  یلع  دودحلا  تبثت  مل  .بوردلا و  ربع  دق  هفیلخلل  هعبات  هدع  کلامم  نم  هدّنجملا  هیمالـسالا  شویجلا  نم  ریثک  ناک 

رابدا لابقا و  عجارت و  مدقت و  یف  تناک 
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.امادتسم اظافتحا  سوروط  ءارو  امم  ضرالا  نم  ءزجب  اوظفتحی  مل  نیملسملا  نا  لوقلا  انعسو  یف  و 

.اذک  ] دعب هرشع ) هیداحلا   ) هسماخلا هئملا  یف  هقجالسلا  كارتالا  مایقب  نکل  و 

نالسرا بلا  زرحأ  ( 1071  ) هنس 463 عیبر  یفف  .ریغتلا  لک  يرغصلا  هیسآ  یف  رومالا  هجو  ریغت  هیبیلـصلا ، بورحلا  لبق ] باوصلا : و 
سناـــمور مـــهکلم  رـــسأ  هـــیبأ و  هرکب  یلع  مورلا  شیج  داـــبأف  ترکزنم )  ) درجـــسلم هـــعقو  یف  اـــنیبم  ارــــصن  یقوجلــــسلا 

هینیمرا همصاع  ینآ  یلع  ( 1064  ) هنس 456 یلوتسا  دق  نالسرا  بلا  ناک  کلذ ، یلا  و  ( . Romanus Diogenes) سنیجوید
هکلمم مهبراقا  دـحأ  ( Rupen) نبور سـسأ  نا  کلذ  نم  ناـکف  همیدـقلا  هینمرـالا  دـنورغب  هکلمم  کلذـب  تضوقتف  هینارـصنلا ،

نا مث  .يرغصلا  هیـسآ  یلا  شملتق  نب  نامیلـس  همع  نبا  نالـسرا  بلا  ذفنا  درجـسلم  هعقو  رثأ  یلع  .سوروط و  یف  يرغـصلا  هینیمرا 
کلذ ذـنم  مورلا  هکلمم  تراص  میلقالا و  اذـه  بلق  فلؤت  یتلا  هیلاعلا  هبـضهلا  یف  اوماقا  هوادـب ، نم  هیلع  اوناـک  اـم  دـعب  هقجالـسلا 

.مالسالا راید  نم  نیحلا 

.مهل و همصاع  اهیذختم  اریصق  انمز  مهیدیأ  یف  تیقب  و  هیقین ، یتح  مهتاوزغ  تدتماف  رـصنلا ، مهفیلح  ابرغ و  هقجالـسلا  لغوأ  دق  و 
یه و  ( Iconium) موینوکیا تحبـصا  یطـسولا و  هبـضهلا  یلا  اوعجارت  یلوـالا و  هیبیلـصلا  هلمحلا  یف  مهباـقعأ  یلع  اوّدر  مهنکل 

 . کلذک تثبل  مهکلم و  راد  ( 1084  ) هنس 477 یف  اهوحتف  یتلا  هینوق 

173 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یقیقحلا مهناطلس  نا  ریغ  ( 1300  ) هنس 700 یتح  ( 1077  ) هنس 470 نم  يأ  نینرق  نم  رثکأ  هیقوجلسلا  هینوق  نیطالس  هلالـس  تماد 
هبضه یف  هقجالسلا  مایق  نرتقا  .هدحاو و  هنسب  دادغب  طوقـس  لبق  کلذ  و  ( 1257  ) هنـس 655 یف  هینوقل  لوغملا  حتفب  یهتنا  دق  ناک 

هینیمرا هکلمم  ءوشنب  يرغصلا  هیسآ 
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اضیأ اهل  لاقی  سیس و  هنیدم  هدیدجلا  هلودلا  سـسؤم  نبور  ذختا  ( 1080  ) هنس 473 دیعب  .سوروط و  دالب  یف  هینارصنلا  يرغـصلا 
نیذلا يرغـصلا  هینیمرا  كولم  مکح  هتنی  مل  .کلملاب و  ویل  بقل  ( 1198  ) هنس 594 یف  يأ  نرقب  کلذ  دعب  .هکلمل و  هدعاق  هیـسیس 

یتلا هیلبجلا  دالبلا  تلمـشف  سیـس  نم  اهتعقر  تعـستا  دق  هکلمملا  هذـه  تناک  و  (. 1342  ) هنـس 743 یف  الا  یلوغملا  حـتفلا  اومواق 
لحاسلا ندم  مظعم  سوسرط و  هنذا و  هصیـصملا و  هنیدم  تمـض  مورلا و  رحب  یلا  ابونج  تدـتما  .ناحیج و  ناحیـس و  ارهن  اهیقـسی 

ردص یف  دیعبلا  یبرز  نیع  نصح  همیدـقلا   Flaviopolis سیلوبویفالف یه  و  هیـسیس ) يأ   ) سیـس تناک  .سوسرط و  برغ  یلا 
.کلذ دعب  مورلا  هیلع  یلوتسا  .دیشرلا و  نوره  دیفح  لکوتملا  هفیلخلا  هراوسأ  ددج  دق  .هیسابعلا و  هلودلا 

و اهثدحا ، دـق  يرغـصلا  هینیمرا  کلم  میظعلاب  بقلملا  نوال ) نبا   ) یناثلا ویل  ناب  هّون  ( 1321  ) هنـس 721 یف  ءادفلا  وبا  بتک  نیح  و 
نولوقی اهلهأ  هماع  نا   » توقای رکذ  .ناحیج و  دـفاور  نم  ریغـص  رهن  نیتاسب و  اهل  لیطتـسم و  لبج  یلع  هثالث  راوسأب  هعلق  تاذ  یه 

.همایأ یف  سیس »

.هقجالسلا نیطالس  دالب  دتمت  اهلامش  يرغصلا و  هینیمرا  هکلمم  برغ  یف  و 

و تارم ، ثالث  میلقالا  اذه  تقرتخا  دق  نییبیلصلا  شویج  تناک  یتح  يرغصلا  هیسآ  هبضه  یلع  مهئالیتسا  یلع  هنس  هئم  ضمت  مل  و 
یلوالا هیبیلصلا  برحلا  تهتنا  دق 

174 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم همذرـش  تّرم  .هیقین و  نم  مورلا ) دالب  یلع  ناطلـس  لوأ  نامیلـس ، هفیلخ  نبا و   ) لوـألا نالـسرا  جـلق  همیزهب  ( 1097  ) هنس 490
برحلا یف  .نیطسلف و  یلا  نفسلا  تبکر  سوسرط و  دنع  رحبلا  یلا  تداع  هینوقب و  نییبیلصلا 
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هنس ( Meander) ردنایم فافض  دنع  نالـسرا ) جلق  نبا   ) دوعـسم ناطلـسلا  یلع  هسنرف  کلم  عباسلا  سیول  بلغت  هیناثلا  هیبیلـصلا 
هیبیلـصلا برحلا  یف  .هیلبجلا و  هقطنملا  یف  احداف  انارـسخ  اودـباک  هیلاـطنأ  ءاـنیم  یلا  مهریـسم  یف  یف  جـنرفلا  نکل  و  ( 1147  ) 542

(. دوعسم نبا   ) یناثلا نالسرا  جلق  نم  هقجالسلا  همصاع  هینوق  ( 1190  ) هنس 586 یف  عزتنا  هسوربرب  کیردرف  کلملا  نا  لاقی  هثلاثلا 
ص 165)  ) هرکذ راملا  سمللا  رهن  وأ  سومال  رهن  هلعل  هیقیلق ) هیقولس   ) هیقولـس برق  رهن  یف  قرغ  ریـسلا  هتعباتم  یف  هسوربرب  نکل  و 

.مهؤادف يأ  يراصنلا  نیملسملا و  نیب  يرسالا  لدابت  لئاوالا  نییسابعلا  مایأ  یف  يرجی  ناک  ثیح 

وأ مورلا  نأش  لؤاضتل  ناک  دقف  .لاوحالا  هنمزالا و  فالتخاب  تفلتخا  دـق  مورلا  هقجالـس  اهمکح  یتلا  دالبلا  هعقر  نا  یف  بیر  و ال 
حـستکا یتـلا  هرواـجملا  هیمالـسالا  تالیودـلا  لاـح  هیلع  تناـک  اـم  و  هینارـصنلا ، يرغـصلا  هینیمرا  هکلمم  ءوـشن  و  مهتوـق ، داـیدزا 

هقجالـسل هعباتلا  ندملا  مهأ  انفرع  دق  .کلذ و  یف  هرثأ  نیملـسملا ، نم  ایاعر  جـنرفلا  ءارما  تقولا  ضعب  مکح  اهـضعب و  نویبیلـصلا 
دحالا هدالوأ  نیب  هنـسلا  کلت  یف  هکالمأ  یناثلا  نالـسرا  جلق  عیزوت  نم  ( 1191  ) هنـس 587 یف  هیلع  تناک  ام  وحن  یلع  مورلا  دـالب 

ندـم یناث  ( Caesarea Mazaka) هیرـصیق تناک  .هقجالـسلا و  همـصاع  اـنّیب ، اـم  یلع  موینوکیا ،)  ) هینوق تناـک  دـقف  .رـشع 
وأ  ) راسیکن و  ( Sebastia) ساویس لامشلا  یف  .تارفلا و  دودح  یلع  هیقرشلا  هیالولا  ندم  مهأ  ( Melitene) هیطلم .مهتنطلس و 

(. همیدقلا ( Neo -Caesarea) هیرازیسوین یه  راسکین و 

ولغرب یبرغلا و  لامشلا  یف  ( Angora) هیروکنا کلذ  لثم  .ایقوجلـس و  اریمأ  اهنم  لک  عطقا  دـق  و  ( Amasia) هیساما تاقوت و  و 
هیبونجلا دودحلا  یلع  .رودرکا و  هریحب  برغ  یه  هثیدحلا و  ولرب  ولأ  اهلعل  یبرغلا و  دحلا  یف 
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ندملا هینوق  یقرش 

175 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( . Arabissus) ناتسبلاب ذئدعب  تفرع  یتلا  نیتسلبا  هدکن و  وأ  هدیکن  Heraclia و  هیلکارا همهملا :

نم ابونج  الامش و  هناطلس  یناثلا ، نالسرا  جلق  دیفح  وه  و  ( 1219  ) هنس 616 یف  شرعلا  یلتعا  يذلا  نیدلا ، ءالع  ناطلسلا  ّدم  دق  و 
ءاـنیم یبونجلا  لـحاسلا  یلع  أـشنأ  دوسـالا و  رحبلا  یلع  ( Sinope) بونیـس یلع  یلوتـساف  .مورلا  رحب  یلا  دوسـالا  رحبلا  لـحاوس 

هیرحبب هصاخلا  تائـشنملا  نم  کـلذ  ریغ  نفـسلا و  ءاـنبل  باـشخأ  اـیاقب  هیف  يرت  تلاز  اـم  و  هیلا - بسن  دـق  و  اـیالعلا - یف  اـمیظع 
.همیظعلا هقجالسلا 

يذلا میظعلا  یفوصلا  رعاشلا  یمورلا  نیدلا  لالج  تاباتکل  ناک  دـق  .یلوب و  يراص  هنیدـم  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  یف  هناطلـس  ّدـم  و 
(1237  ) هنـس 634 یف  يأ  نیدلا  ءالع  توم  یلع  هنـس  نوثالث  تضم  نا  دعب  .هدـهع و  راهتـشا  یف  رثالا  غلبأ  هینوق  یف  تام  شاع و 
.سراف و ییناخلیال  نیعضاخ  هالو  ریغ  هقیقحلا  یف  نوریخالا  هعبرالا  نیطالسلا  نکی  مل  هقجالسلا و  ناطلـس  یلوغملا  شیجلا  ضوق 

 . هقجالسلا نیطالسلا  عابتا  نم  لصالا  یف  مه  هرشعلا و  نامکرتلا  ءارمالا  نیب  مورلا  هیالو  تمسق  ( 1300  ) هنس 700 یف 

176 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« همتت  » موّرلا دالب  رشاعلا  لصفلا 

ایالعلا و هکت و  ریما  هینوق - نامرق - ریما  قارعلا - ناطلس  ساویس - هیراسیق و  یفوتـسملا - هطوطب و  نبا  رـشعلا - هینامکرتلا  تارامالا 
- ریمزا سوسفا و  نیدـیآ و  ریما  سالیم - اشتنم و  ریما  راصح - يروص  هیهاتوک و  نایمرج و  ریما  رودـیرکا - دـیمح و  ریما  هیلاـطنا -

: یل دمحا  لزق  ریما  یصرب - هینامثعلا و  هیالولا  سماغرب - یصارق و  ریما  هیسینغم - ناخوراص و  ریما 

(. بونیس  ) بونص

هینانویلا تاعطاقملا  دودح  و  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  رشعلا  هینامکرتلا  تارامالا  دودح  قفتت 
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: یه تارامالا  هذه  .يرغصلا و  هیسآ  یف  همیدقلا 

و ( Lycia) هـیقیل یلع  لمتـشت  هـکت و  مورلا : رحب  لـحاس  یلع  و  ( . Lycaonia) همیدـقلا هینوقیل  یه  اهربکأ و  نامرق  وأ  ناـمارق 
نایمرج و وأ  ناـیمرک  .اـعم و  ( Isauria) هیروزیا و  ( Pisidia) هیدیـسب مضت  دـیمح و  لخادـلا : یف  و  ( . Pamphylia) هیلیفمب

تناـــک رایدنفــــسا و  اـــضیأ  اــــهل  لاــــقی  یل و  دــــمحا  لزق  دوســــالا : رحبلا  لــــحاس  یلع  و  ( . Phrygia) هـیجیرف قباـطت 
ناخوراص نیدیآ و  .همیدقلا و  ( Caria) هیراک یه  اشتنم و  هیجیالا : لحاوسلا  یلع  و  ( . Paphalagonia) هینوغلفب

177 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اورطیـس نیذـلا  نیینامثعلل  یه  و   ) هینامثعلا هیالولا  اریخأ  و  ( Mysia) هیسیم تناک  یـصارق  و  ( . Lydia) هیدـیل هکلمم  ناقباطت  اعم 
اهرهظ یف  و  ( Phrygia Epictetus) ستتکیبا هیجیرف  هعطاقم  اهرمأ  لوأ  یف  تناـک  و  يرخـالا ) عستلا  تاراـمالا  یلع  ذـئدعب 

.مورلا دی  نم  اریخأ  نوینامثعلا  اهعزتنا  یتلا  هیلاعلا  ( Bythia) هیثیب یضارأ 

ناک و  هتلحر ، یف  یبرغملا  هطوطب  نبا  اهنّود  ادج  هبیرغ  رابخأ  نیینامکرتلا  ءارمالا  مایأ  یف  يرغصلا  هیـسآ  لاح  نع  انیلا  یهتنا  دق  و 
( . Sinope) بونص یلا  هقیرط  یف  راغصلا  ءارمالا  نم  اریثک  ( 1333  ) هنس 733 یف  راز  ماشلا و  نم  هفرـصنم  یف  ایالعلا  یف  لزن  دق 

رحبلا لحاس  ایذاحم  ایالعلا  نم  هطوطب  نبا  رفاس  .فسألل  ای  عاض  دق  هفصو  نم  امسق  نا  ودبی  و  مرقلا ، یلا  دوسالا  رحبلا  عطق  اهنم  و 
Laodicea ad) قذال یلا  هجوت  اهنم  رودیرکا و  هریحب  یلع  دیمح  یف  رودیرکا  یلا  لابجلا  زاتجاف  الامش  برـض  مث  هیلاطنأ  یلا 

دعب نم  .مورلا و  نزرا  ساویسف و  هیراسیق  هینوق و  یلا  فرحنم  قیرطب  يرغـصلا  هیـسآ  عطق  مث  .اشتنم  یف  سالیم  لصوف  ( Lycum
یکرب تناک  اهرکذ  یتلا  هیلاتلا  هنیدملا  نا  ذا  صقن : هتلحر  ثیدح  يرتعی  کلذ 
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هنیدـمب هقیرط  یف  ّرمف  قرـشلاف  لامـشلا  بوص  هطوـطب  نبا  هجتا  اریخأ  و   . Ephesus) سوسفا  ) قولـسایا راز  اهنم  .نیدـیآ و  یف 
هیفارغج نع  هبتک  ام  یف  یفوتسملا ، هرـصاعم  داز  دق  .دوسالا و  رحبلا  لحاس  یف  بونـص  یلا  یهتنا  یتح  ندملا  نم  اهریغ  یـصرب و 
عجارم یلع  دمتعا  دقف  (، 1340  ) هنس 740 یف  بتک  نا  و  یفوتـسملا ، نا  یلع  .ندم  نم  هفـصو  ام  یلع  لیـصفتلا  ضعب  مورلا ، دالب 

.همیدق

هرـشعلا ءارمالا  دـطو  نیح  دالبلا  کلت  لاـح  فصت  اـمم  رثکأ  هقجالـسلا  دـهع  رخاوأ  یف  مورلا  دـالب  لاـح  فصت  هراـبخأ  تناـکف 
.اهیف مهناطلس 

لجأ یلا  بقع  یلع  اسأر  رومالا  يرجم  تبلق  دق  يرغصلا  هیسآ  یلع  رومیت  هراغ  تناک  هرشع ) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  علطم  یف  و 
هذهب انملع  عّسو  رویمت  بورح  نع  يدزیلا  یلع  هدروأ  ام  و  نرق ، عبر  ءاهز  اهباقعأ  یلع  هأشنلا  هثیدحلا  هینامثعلا  هلودـلا  تّدر  و  ام ،

امن ناهج  باتک  یف  يرخأ  لیصافت  كانه  .دالبلا و 

178 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف اهناکرأ  تدطو  دق  هینامثعلا  هلودلا  تناک  ثیح  هرشع ،) هعباسلا   ) هرشع هیداحلا  هئملا  علطم  یف  نّود  نا  رفـسلا و  اذه  .یکرتلا و 
.راثآ نم  قوجلس  لآ  نیطالس  هفّلخ  ام  مهأ  رکذ  هناف  دیعب ، دهع  ذنم  يرغصلا  هیسآ 

و نامارق ، یقرش  یف  یتلا  ندملا  نع  ائیش  رکذن  نا  انب  نسحی  افنآ ، اهئامساب  انهون  دق  و  هینامکرتلا ، رـشعلا  تارامالا  فصن  نا  لبق  و 
.ناحیج یلا  ابونج  هجتی  طخ  اهلمکی  و  كرتلا ) دنع  قامریا  لزق   ) سله رهنل  لفسالا  يرجملا  اهنیعی  دق  یتلا  یه 

نیذلا لوغملا  ءارمالا  مه  و  نییناخلیالا ، هکلمم  نم  دحلا  اذه  قرـش  یلی  امم  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  يرغـصلا  هیـسآ  تناک 
نولوی اوناک  .سراف و  قارعلا و  مکح  اولوت 
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.میظعلا و یلوغملا  حتفلا  دعب  دالبلا  هذه  یف  تلح  یتلا  هریغصلا  هیودبلا  نامکرتلا  لئابق  نیب  مالسلا  اورشنیل  عاقبلا  هذه  یلع  مهلامع 
دق و  قذاـبقلا ) یف   Caesarea Mazaka یه هیراسیق و  اضیأ  بتکت  و   ) هیرـصیق نامارق : دودح  قرـش  یف  ندـملا  مهأ  تناک 

.مهکلم هدعاق  ینیوزقلا  اهّدع  و  مورلا ، ندم  هیناث  قوجلس  ینب  نمز  یف  تناک 

اروس اهلوح  ناب  هیرـصیق  یفوتـسملا  فصو  .يومالا و  دـهعلا  لطب  لاّطبلا ، دـمحم ) یبا   ) عماج تاماقملا : نم  يری  امیف  اـهیف  يری  و 
رکذ و  ( . Argaeus) تساجرا لبج  فحل  دنع  هنـصحم  همیظع  هنیدـم  تناک  .یقوجلـسلا و  نیدـلا  ءالع  ناطلـسلا  هانب  رجح  نم 

عضوم وه  و  ( . Davlu) ولود هفحل : یف  .هریثک و  راهنأ  هنم  ردحنی  .هتمق و  جلثلا  قرافی  اخماش ال  البج  ناک  تساجرا  نا  یفوتسملا 
امل .یلع و  مامالا  ءانبا  نم  هیفنحلا » نبا  دمحم  سبح  هنا  نولوقی  عضوم   » هیرـصیق یف  .همیظع و  هعیب  لبجلا  همق  قوف  .هرکذ و  یتأیس 

.یلوغملا ناطلسلا  رکاسع  نم  قارعلا » لها  رکسع  اهب  ناک  ( » هجولا اذهب  اهمسا  بتک  دق  و   ) هیراسیق هطوطب  نبا  راز 

.يرغصلا هیسآ  یف  رومیت  شیج  اهیلع  یلوتسا  یتلا  يربکلا  ندملا  یلوأ  هرشع ) هسماخلا   ) هعساتلا هئملا  علطم  یف  هیرصیق  تناک  و 

.رومیت حوتف  یف  اضیأ  ترکذ  دق  .مورلا و  مایأ  یف  روغثلا  ندـم  نم  یه  .هیرـصیق و  قرـش  یف   Arabissus) سوسیبارا  ) نیتسلبا و 
هثیدحلا هئجهتلاب  امن  ناهج  بحاص  اهرکذ  .هریغص و  هریبک و ال  هنیدم ال  نیتسلبا  نا  یفوتسملا  لاق 
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نیناـمث وحن  یلع  هیمورلا  ( Justinianopolis Mokissus) سوسیکوم سیلوبوناینتـسج  یه  و   ) رهـش ریق  تناک  و  ناتـسبلا .» »
ریق یفوتسملا  فصو  .رومیت و  بورح  رابخأ  یف  اهرکذ  درو  ام  اریثک  و  نأش ، تاذ  تناک  و  هیرصیق ، برغ  الیم 
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یف ( Amasia) هیـساما وأ  هیـصاما  تناک  .نامارق و  ندـم  نم  امن  ناهج  بحاص  اهدـعو  .هلیمج  نابم  تاذ  هریبک  هنیدـم  اهناب  رهش 
، اهب ّرم  دق  و  هطوطب ، نبا  اهفـصو  .اهثدحا و  دق  نیدلا  ءالع  ناطلـسلا  نا  یفوتـسملا  يور  .مهتاموکح و  زکارم  نم  هقجالـسلا  دـهع 

.اهرود اهتانج و  یقست  ریعاونلا  اهراهنأ  یلع  نیتاسب و  راهنأ و  تاذ  قاوسالا  عراوشلا و  هحیسف  یه  هنسح و  هریبک  هنیدم   » اهنا هلوقب 
یبا یلاعت  هّللا  یلو  دالوأ  ینکـس  اهب  و  ( » اسینوص هروصب  امن  ناهج  اهبتک   ) یـسنوس هدـلب  اـهنم  برقب  .قارعلا و  بحاـصل  اـهکلم  و 

: هیساما لامش  یف  و  یعافرلا .» دمحا  سابعلا 

یفوتـسملا فصو  .هخیرات و  یف  یبیب  نبا  اهرکذ  ام  اریثک  .هقجالـسلا و  دیب  نأش  وذ  عضوم  یه  و  ( Laodicea Pontica) قذال
هئملا نم  ریخالا  فصنلا  لولحب  .نفـسلل و  میظع  أـفرم  هنأـب  مورلا ) دـنع   Amysos سوسیما یه  نوصماص و  وأ   ) نوسمـس ءاـنیم 

 . اهلبق ناک  يذلا  ءانیملا  یه  اهیلا و   Sinope) بونص وأ   ) بونس هراجت  لاقتناب  اهتورث  تمن  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا

نبا یف  اهرکذ  درو  ام  اریثک  .هقجالسلل و  هعضاخ  هلیلج  هنیدم  هینانویلا )  Neo -Caesarea یه راسیکن و  وأ   ) راسکین تناک  و 
برغ یف  طاقود ) اضیأ  بتکت  و   ) تاقوت تناک  .هکاوفلا و  اهیف  رثکت  نیتاسب  اهلوح  هطسو  هنیدم  اهناب  یفوتسملا  اهفـصو  دق  .یبیب و 

یبیب و نبا  اهرکذ  دـق  هلیز و  برغلا : یف  اهیلی  .قوجلـس و  ینبل  هعباتلا  همیظعلا  تاموکحلا  نم  تناک  .هیـساما و  قیرط  یلع  راـسکین 
دق (Halys و  سله  ) قامریا لزق  یلع  ( Sebastia) ساویس هنیدم  نیدلا  ءالع  ناطلـسلا  ثدحأ  .نیفنـصملا و  نم  هدعب  ءاج  نم 

لمحت یتلا  فوصلا  بایثب  اروهشم  ناک  عضوملا  نا  یفوتسملا  يور  .همدنهملا و  هراجحلاب  اهلک  هدیدجلا  اهتینبأ  دّیش 
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ام مظعأ  قارعلا و  کلم  دالب  نم   » یه لاقف  ساویـس  یلع  هطوطب  نبا  ملکت  .حمقلا و  نطقلا و  اهیف  رثکی  دراب  ءاوه  تاذ  یه  .اهنم و 
لثم راد  اهب  سانلاب و  هصاغ  اهقاوسأ  عراوشلا  هعـساو  هرامعلا  هنـسح  هنیدـم  .هلامع  هئارمأ و  لزنم  اـهب  و  دـالبلا ، نم  میلقـالا  اذـهب  هل 

«. هدایسلا راد  یمست  هسردملا 

.نأشلا هلیلق  هنیدم  یه  و  هراز ، یلا  ناتلحرم  یتأی : امک  وه  سراف و  دالب  یلا  ساویس  نم  ابرغ  براضلا  قیرطلا  یفوتـسملا  فصو  و 
راصح هرق  رهـش  قآ  یبرغ  لامـش  یف  .هقجالـسلا و  رابخأ  یف  اریثک  اهرکذ  ددرت  دق  و  ءاضیبلا ) هنیدـملا   ) رهـش قآ  یلا  ناتلحرم  مث 
اـضیأ هیلا  راـشأ  يذـلا  نصحلا - اذـهل  ازییمت  هلود  راـصح  هرق  هامـس  هـیلا و  هراـشالا  نـم  یبـیب  نـبا  رثـکأ  دـق  و  دوسـالا ) نـصحلا  )

رهش قآ  نم  .هنم و  هبرقم  یلع  بشلا  ندعم  یلا  هبسن  نیبش  راصح  هرق  امن  ناهج  هامـس  .هتاذ و  مسالاب  رخآ  نصح  نع  یفوتـسملا -
سونخ یلا  اـبونج  هجتی  مث  مورلا ، نزرا  یلا  کـلذ  لـثم  اـهنم  و  لـحارم ، ثـالث  یف  ناـجنزرا  غلبیف  سراـف  دـالب  یلا  قـیرطلا  هجتی 

یلع هذه  و  ترکزنم )  ) درجسالم یلا  لحارم  رشع  اهنم  .لحارم و  ثالث  وه  و  یلاحلا ) اهمسا  سنخ  و  یبیب ، نبا  هبتک  امک  سانوخ  )
 . نا هریحب و  یلع  همئاقلا  شیجرا  نم  لحارم  ینامث 

.ءاجرالا و هذه  یف  تلح  یتلا  هینامکرتلا  هلیبقلا  یلا  هبسن  کلذب  تیمس  امنا  .رـشعلا و  تارامالا  ربکأ  نامارق ، وأ  نامرق  هراما  تناک 
.مورلا مایأ  یلا  هدنرال  نمز  یقری  .هرامالا و  یلا  هبسن  اضیأ  نامرق  اهل  لیق  هدنرال و  اهتدعاق  تناک 

هنسح هنیدم   » لاقف هدنراللا  هروصب  اهمسا  بتک  و  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهراز  دق  و  هطوطب ، نبا  اهفصو 
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.لوالا اهراهدزا  کلذ  دعب  تداعتسا  اهنا  الا  اهتبهن ، رومیت و  شویج  اهیلع  تلوتسا  نرقلا  اذه  ماتخ  یف  و  نیتاسبلا .» هایملا و  هریثک 

هئملا یف  تطحنا  اهنکل  هریبک و  هنیدم  یضم  امیف  تناک  اهنا  لاق  یفوتسملا و  اهیلع  ملکت  دق  و  كانمرا ، هنیدم  هدنرال  بونج  یلا  و 
هنیدم تراصف  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا
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هذـه تلخد  و  ( . Seleucia of Cilicia) هیقولـس البق  اهنومـسی  برعلا  ناک  هکفلـس و  هرکذ  نیح  امن  ناـهج  اـهب  هّون  .هیمیلقا و 
وه قفتی  فصولا ال  اذه  ناک  امل  و  هلخادلا .» ضرالا   » هیکرتلاب اهانعم  یلیا و  جیا  هامسملا  هیالولا  نمـض  نیینامثعلا  مایأ  یف  هنیدملا 

میدـقلا ینانویلا  مسـالا  نم  اـعطتقم  افیحـصت  ـالا  سیل  یلیا  جـیا  نا  ّنظ  لـحاسلا ، يذاـحت  اـهنا  ذا  اـهنع ، ثوحبملا  هیـالولا  عضو  و 
 . Cilicia هیقیلق

یف هنیدـم  تراصف  اهنأش  لءاضت  ناـمارق  ءارما  دـهع  یف  اـهنکل  .هقجالـسلا و  کـلم  راد  اـّنیب  اـم  یلع  ( Iconium) هینوق تناـک  و 
مث .اضیأ  نصحلا  یناب  وه  نالـسرا و  جلق  ناطلـسلا  هانب  يذـلا  رـصقلا  یف  میظع  ناویا  اهیف  ناک  هنا  یفوتـسملا  يور  هیناثلا و  هبترملا 

نورـشع هقمع  اقدنخ  اهب  فاطا  اعارذ و  نیثالث  اهولع  لعج  هدودـقملا و  هراجحلاب  هنیدـملا  راوسأ  ثدحتـسا ، وأ  نیدـلا ، ءالع  ینب 
لبجلا نم  اهیلا  رفاولا  ءاملا  ّدـم  .همیظع و  اجاربأ  اهقوف  لعج  اباب  رـشع  انثا  اهیف  هوطخ و  فالآ  هرـشع  راوسالا  طیحم  ناـک  .اـعارذ و 

نیب ءاملا  عزوت  فین  هانق و  هئمثلث  جرخی  ناک  هنم  .هنیدـملا و  باوبأ  دـحأ  دـنع  هبق  هولعت  میظع  جیرهـص  یف  هنزتخا  .اهنم و  بیرقلا 
.هنیدملا ءاحنا  رئاس 

.حمقلا نطقلا و  اهعرازم  یف  ومنی  رفصالا و  شمشملا  اهیف  رثکی  یتلا  اهنیتاسبب  هینوق  ترهتشا  و 

ام یلا  یفوتسملا ، رکذ  و 
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هبرت هنیدملا  یف  ناک  .ناکـسلاب و  الهآ  نصحلا  لفـسأ  یف  يذلا  ضبرلا  یقب  نا  همایأ و  یف  هینوق  یلع  ابلاغ  ناک  بارخلا  نا  مدقت ،
.نوریثک اهروزی  .هرکذ و  ّرم  دق  و  یمورلا ، نیدلا  لالج  میظعلا  یفوصلا  رعاشلا 

اهب هکاوفلا و  نیتاسبلا و  راهنالا و  هایملا و  هریثک  هرامعلا  هنسح  همیظع  هنیدم   » اهنا لاقف  هینوقب  داشأ  .هبرتلا و  هذه  هطوطب  نبا  يأر  و 
هعانـص لک  لهأ  بیترتلا و  هعیدب  اهقاوسأ  ادج و  هعـستم  اهعراوش  .ماشلا و  یلا  اضیأ  اهنم  لمحی  نیدلا و  رمقب  یمـسملا  شمـشملا 

و رازاب ) بسا  هزاورد   ) لیخلا قوس  باب  یه : هینوق ، باوبأ  نم  هثالث  ءامـسا  هقجالـسلا  نع  هخیرات  یف  یبیب  نبا  رکذ  و  هدح .» یلع 
(. دمحا لوب  هزاورد   ) دمحا رسج  باب  و  ریگ ) ینشاج  هزاورد   ) صحفلا راد  باب 

لاق .هینوق و  قرش  نع  اریثک  دعبت  ال  هینوقل ، هعباتلا  راصح  هرق  هعلق  و 
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ددرت ام  اریثک  .هیلکارا و  یلا  هرخأتملا  هنمزـالا  یف  فّرحت  مسا  وه  و  ( Heraclea) هلقره اهیلی  .اهانب و  دق  هاش  مارهب  نا  یفوتـسملا 
یه و  ( Laodicea Combusta) هــقورحملا قیدــال  يأ  هتخوــس  قیدــال  هینوــق : لامـــش  یف  .اــمن و  ناــهج  یف  اــهرکذ 

Laodicea یمـست یتلا  ندملا  نم  اهریغ  نع  اهل  ازییمت  قیدال  هیرق  یبیب  نبا  اهیلع  قلطأ  دق  و  هینانویلا )  Katakekaumena

 . نامرق هیقذال  اضیأ  یمست  قیدال و  ناغروی  مساب  هتسوبمک  هیقیدول  یلا  امن  ناهج  راشأ  و  ( (Ad Lycum ,Pontica

هرقنا و هروصب  ءامدـقلا  برعلا  نوینادـلبلا  اـهبتک  دـق  و  هیناـنویلا )  Ancyra اریقنا ( ) Angora) هروکنا نامرق : هیـالو  لامـش  یف  و 
نطقلا و حـمقلا و  اهیف  رثکی  دراـب  ءاوه  تاذ  هنیدـم  اـهنا  هلوقب  یفوتـسملا  اهفـصو  هیروکنا .  نوثدـحملا  كرتلا  سرفلا و  نوفلؤملا 

یف ترهتشا  دق  .هکاوفلا و 
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جوک وأ  راصحـشوق  .هیماح و  هعقوم  دـعب  هرـسأ  ینامثعلا و  دـیزیاب  ناطلـسلا  یلع  ( 1402  ) هنـس 804 رومیت  بلغت  اهیف  نال  خـیراتلا 
.امن ناهج  یف  اضیأ  اهرکذ  درو  دق  .هطسو و  هنیدم  اهنا  لاق  یفوتسملا و  اهرکذ  يربکلا ، هحلملا  هریحبلل  هیقرشلا  هفاحلا  یلع  راصح 

هنـس 566 یف  یناثلا  نالـسرا  جلق  ناطلـسلا  اهانب  ضیبالا .) رـصقلا   ) ارـسقآ هریحبلل : یبونجلا  فرطلا  قرـش  نم  ریـسی  یـش ء  یلع  و 
.راهنا و هثالث  اهقـشی  ( » اهل هطوطب  نبا  هیمـست  بسحب   ) ارـصقأ .تاریخلا و  هریثک  ضرا  یف  هنیدم  اهناب  یفوتـسملا  اهفـصو  (. 1171)

فوص نم  اهیلا  هبوسنملا  طسبلا  هرشع ) هعبارلا  هنماثلا - هئملا  یف   ) اهیف عنصت  بنعلا و  یلاود  راجـشالا و  اهیف  هریثک و  نیتاسب  اهلخاد 
همایأ یف  ارـصقا  نا  کلذ ، یلع  هطوطب  نبا  داز  و  قارعلا .» رـصم و  ماشلا و  یلا  لمحت  اهنم  .دـالبلا و  نم  دـلب  یف  اـهل  لـثم  ـال  منغلا 

«. قارعلا کلم  هعاط  یف   » تناک

Malacopia) هیبوکلم  ) هیبوقنلم ارسقآ : قرش  الیم  نیسمخ  وحن  یلع  و 

183 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یفوتسملا اهفصو  .يرخأ  راصح  ارق  هنیدملا : هذه  لامش  یلا  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  نأش  وذ  عضوم  اهنأ  یفوتـسملا  رکذ 
موقت اّنیب  ام  یلع  یه  و  ول .) هود  هروصب  امن  ناهج  یف  اهمـسأ  ءاج  و   ) ولود اضیأ : هنیدملا  هذه  قرـش  یلا  .هدـکین و  لامعأ  نم  اهناب 
اهناب ولود  یفوتـسملا  فصو  .هیرـصیق و  یلع  همالک  یف  یبیب  نبا  خـیرات  یف  هرم  ریغ  اهرکذ  درو  دـق  تساجرا و  لـبج  فحل  دـنع 

دق و  هدیکن ) یبیب  نبا  اهبتک  و   ) هدـکین هیبوقنلم : بونج  یف  .اهراوسأ و  ءانب  یقوجلـسلا  نیدـلا  ءالع  ناطلـسلا  ددـج  هطـسو ، هنیدـم 
فصو .نیدلا  ءالع  ناطلسلا  اهانب   Tyanah) هنایت  ) همیدقلا هناوط  عضوم  یف  تماق 
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بّرخ و دق  اهضعب  نا  لاق  و  هب ) اهامس  ام  یلع   ) هدکن هنیدمب  هطوطب  نبا  ّرم  دق  .هریغص و  هریبک و ال  هنیدم ال  اهناب  هدکین  یفوتسملا 
نیتاسبلا و یقـست  اهنم  ریعاونلا و  هیلع  و  رطاـنق ، ثـالث  هیلع  دوسـالا و  رهنلاـب  فورعملا  رهنلا  اهقـشی  قارعلا و  کـلم  دـالب  نم  اـهنا 

: هدکن بونج  یف  و  هریثک ، اهب  هکاوفلا 

یف .هیقیلق و  باوبأ  برد  نم  یلامـشلا  فرطلا  یف  همیظع  هعلق  اهنا  اّنیب  دـق  .یبیب و  نبا  اـهرکذ  اـم  اریثک  (Loulon و  نولول  ) هؤلؤل
دیصلل نطاوم  اهیف  دراب و  اهؤاوه  هبصخ و  ضرأ  اهلوح  هریغص  هنیدم  یه  لاقف  هؤلؤل  یفوتسملا  فصو  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 

 . هروهشم

ناطلـسلا اهـسسا  اّنیب ، ام  یلع  یلوالاف ، .ناروهـشم  ناءانیم  امه  هیلاطنا و  ایالعلا و  اتنیدم  هکت : ریما  دالب  یف  ندـملا  مهأ  نا  رهاظلا  و 
فصوف ( 1333  ) هنـس 733 ماشلا  نم  ءاج  نیح  هطوطب  نبا  اهلزن  دق  و  ( Coracesium) مویسکاروک قوف  یقوجلسلا  نیدلا  ءالع 

هعلق اهل   » هلوقب اهفـصو  هطوطب و  نبا  اهیلا  دعـص  هعلق  اهل  هیردنکـسالا و  عم  هراجت  اهل  رحبلا و  لحاس  یلع  هریبک  هنیدم  اهناب  ایالعلا 
.نامرق ناطلس  دالب  نم  رهظی  ام  یلع  همایأ  یف  ایالعلا  تناک  و  نیدلا .» ءالع  مظعملا  ناطلسلا  اهانب  هعینم  هبیجع  اهالعاب 

اوناک نییبیلـصلا  ناب  ترهتـشا  دق  .جیلخلا و  سأر  دـنع  ایالعلا  برغ  نم  لیم  هئم  وحن  یلع  تناکف  یناثلا ، ءانیملا  یه  و  هیلاطنأ ، امأ 
.نیطسلف یلا  اهنم  نورحبی 

184 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جلق ناطلسلا  ینب  اهیف  و  لهالا » ریثک  قاتسرلا  عساو  رحبلا  طش  یلع  نصح  یه  مورلا و  دالب  ریهاشم  نم   » توقای هدع  ریبک  دلب  یه  و 
یلع لطی  ضرالا  نم  زشن  قوف  هل  ارصق  یقوجلسلا  نالسرا 
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اهنم نوثکام  يراـصنلا  راـجتف  يرخـالا : هقرفلا  نع  اهـسفنأب  هدرفنم  هناکـس  نم  هقرف  لـک   » نا اـضیأ  هطوطب  نبا  اـهیف  دـجو  .رحبلا و 
.روس مهیلع  رخآ و  عضوم  یف  دوهیلا  .روس و  مهیلع  ءانیملاب و  فورعملا  عضوملاب 

«. هسردم عماج و  دجسم  اهب  یمظعلا و  هنیدملا  نونکسی  نیملسملا  نم  سانلا  رئاس  و 

اهرکذ ءاج  دـق  ( ، Attaleia) هیلاتا وأ  ( Satalia) هیلاتـس هروصب  هیبیلـصلا  بورحلا  رابخأ  یف  اهمـسا  درو  یتلا  یه  و  هیلاـطنا ، و 
.هیلادع مساب  کنل  رومیت  بورح  یف  ارارم 

 . زانتسا هروصب  امن  ناهج  یف  ترکذ  هنیدم  یه  .سوناتسا و  يدزیلا ، یلع  رکذ  ام  یلع  اهبرغ ، یف  و 

: عبرالا تاریحبلا  لوح  یتلا  دالبلا  دیمح  هراما  ریمال  ناک  هکت  لامش  یف  و 

یه ولغرب و  هنیدـم  یف  یبیب ، نبا  یف  ءاج  ام  یلع  هقجالـسلا ، مایأ  یف  هکلمملا  راد  تناک  .رهـشقآ و  رهـشقب و  رودرب و  رودـیرکا و 
دنع ( Apollonia) هینوـلوبا وأ  ( Sozopolis) سیلوـبوزوس یه  و  رودـیرکا ) برغ  یف   ) رهظی اـم  یلع  هثیدـحلا  وـلربولا  قباـطت 

یکرتلا دهعلا  یف  اهمسا  یحـضا  دق  همیدقلا ، هیمالـسالا  خیراوتلا  اهترکذ  ام  اریثک  و  ( ، Antioch of Pisidia) هیکاطنا .مورلا و 
.جاوالی

ءاج ام  یلع  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هیالولا  هذه  ندم  مهأ  نا  رهاظلا  .رهـشقآ و  رودیرکأ و  یتریحب  نیب  هیربلا  یف  تناک  و 
هنیدـم هطوطب  نبا  فصو  .رودـیرکا و  هریحب  بونج  یف  همیدـقلا )  Prostanna هنتـسورب هنیدم  یه  رودیرکا و  یفوتـسملا ، یف 
رفاسی ءاملا  هبذع  هریحب  اهل  و  لاق ): مث   ) نیتاسب راجـشأ و  راهنأ و  تاذ  قاوسالا  هنـسح  هرامعلا  هریثک  همیظع  هنیدم   » هلوقب رودیرکا 

.نیتریحبلا نیتاه  نائطش  یلع  یتلا  يرقلا » دالبلا و  نم  امهریغ  رهشقب و  رهشقآ و  یلا  اهیف  بکرملا 

( مورلا دنع   Karallia هیلرک یه  و   ) رهش یب  وأ  رهشقب  هنیدم  تناک  و 

بیرعت هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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185 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب 

.امن ناهج  یف  ءاج  ام  یلع  یقوجلسلا  نیدلا  ءالع  ناطلسلا  اهانب  دق  اهتریحب و  فرط  دنع 

هنیدم رودیرکا  برغ  یلا  .هغرلآ و  یمسی  عضوم  یف  اهقوس  هنـسح و  تامامح  عماج و  دجـسم  اهیف  ناباب و  هیف  رجح  نم  روس  اهل  و 
ءاج .قهاش و  لبج  سأر  یف  هعلق  اهل  راهنالا و  نیتاسبلا و  هریثک  اـهنا  هطوطب  نبا  لاـق  .هریغـص  هدـلب  یه  رود و  رب  هریحب  یلع  رودرب 

مـسالا اذـه  هطوطب  نبا  بتک  .هرخأتملا و  هنمزالا  یف  دـیمح  هدـعاق  تناـک  رودـیرکا  بونج  یف  یه  هطرابـسا و  نا  اـمن  ناـهج  یف 
«. خماش لبج  یف  هعلق  اهل  راهنالا  نیتاسبلا و  هریثک  هرامعلا  هنسح  هدلب   » اهنا لاق  .اتربس و  هروصب 

 . اترابس مساب  مویلا  فرعت  هیطنزبلا و  ( Baris) سرب هنیدم  هنیدملا  هذه  لثمت  و 

.ادیهـش و نیعبرالا  هریحبب  مورلا  اهفرع  دق  نویلـسابلا و  هالعأ ) هحفصلا 167  رظنأ   ) هبذادرخ نبا  اهامـس  یتلا  یهف  رهـشقآ  هریحب  امأ 
یلع رکذ  ام  یلع  رهـشقآ ، یف  .کنل و  رومیت  بورح  یف  رهـشقاب  اطبترم  همـسا  ءاج  ام  اریثک  .راصح و  ارق  میظعلا  نصحلا  اهبرغ  یلا 

یف هرهق  دـق  کنل  رومیت  ناک  و  ( 1403  ) هنـس 805 یف  ادمک  تام  دق  ظحلا  دوکنملا  ینامثعلا  مردلیا  دیزیاب  ناطلـسلا  ناک  يدزیلا ،
هذـه راصح  ارق  .نیمـسالا و  نیذـهب  هنکمأ  نم  فرع  ام  هلمج  یف  راـصح  ارق  رهـشقآ و  نیتنیدـملا : نیتاـه  یفوتـسملا  رکذ  .هرقنا و 

وأ ( Prymnessos) سوـسنمیرب هنیدـم  عـضوم  نیعت  یه  نویفـالا و  نـم  اـهیف  عرزی  اـم  هرثـکل  راـصح  هرق  نویفاـب  موـیلا  فرعت 
دق مورلا  عم  مهبورح  یف  لوالا ، هیما  ینب  دهع  لطب  وه  و  لاطبلا ، نا  هیلحملا  تایاورلا  دـکؤت  .هینانویلا و  ( Akroenos) سنیورکا

یلع .اهنم  برقلاب  ترج  هعقو  یف  لتق 
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یلا رـشی  مل  و  مورلا » ضرأ  یف  لتق   » لاـطبلا هّللا  دـبع  نا  ( 740  ) هنـس 122 ثداوح  یف  يور  انیدـل ، عجرم  مدـقأ  وه  و  يربطلا ، نا 
 . هلتقم عضوم 

186 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیهاـتوک هتموـکح  راد  تناــک  ناــیمرج و  وأ  ناــیمرک  ریمأ  اــهمکحی  ناــک  یتـلا  دــالبلا  اــهبرغ ، دــیمح و  هراــما  لامــش  یف  و 
ذنم تبرخ  دـق  هیطنزبلا  هنیدـملا  نا  ءارم  هّیطق و ال  اّنیب ، اـم  یلع  مسـالا ، اذـه  برعلا  نوخرؤملا  بتک  و   . Cotyaeum) مویتوک )
اهیف نا  یلا  هطوطب  نبا  راشأ  .نایمرج و  ناطلـس  وه  یطـسولا  نورقلا  هنیدـم  هیهاتوک  ینب  يذـلا  نا  امن  ناهج  یف  ءاج  .دـیعب و  نمز 
رقم هلعج  دق  ناک  کنل و  رومیت  بورح  یف  اریثک  عضوملا  اذه  رکذ  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  .قرطلا و  عاطق  نم  هفئاط 

يروس هل  لاـقی  میظع  نصح  اـیلعلا  ( Sangarius) سویراکنـس دـفاور  برق  لیم  هئمب  هیهاتوک  قرـش  یف  .تقولا و  ضعب  هتداـیق 
يربس هروصب  ینیوزقلا  اهبتک  و  «، ) ببدـملا نصحلا   » هیکرتلا یف  همـسا  ینعم  .ام و  اـتقو  هتداـیقل  ازکرم  اـضیأ  رومیت  هذـختا  راـصح 

Justinianopolis) ایلاپ سیلوبوناینتـسج  ذـئدعب  یمـس  يذـلا  ینامورلا  ( Pessinus) سونیـسب عضوم  قوف  ناـک  و  راـصح ،)
سبتحا اذا  هبادلا  نا  و   » .سونانمک هعیب  یمست  هروهشم  هعیب  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  هیف  ناک  هنا  ینیوزقلا  يور  و  ( . Palia

«. اهؤام حتفنی  اعبس  هعیبلا  هذه  لوح  اهب  فاطی  اهؤام 

یف و  ص 170 .)  ) البق اهیلع  انملکت  دق  و  هثیدحلا ) هعلق  راّسأ  دـنع  یه  و  ( Amorion هیرومع هنیدم  راصح : يروس  بونج  یلا  و 
هیروکنأ مهبم ، ببسل  اهنومـسی ، اوناک  سانلا  هماع  نا  نأش و  وذ  عضوم  اهنا  هلوقب  اهیلا  یفوتـسملا  راشأ  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 

امن ناهج  رّرک  و  ( . Angora) هروکنا وأ 
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هنیدــم ناـیمرج ، یقرــش  بوـنج  یف  .هیروـمع و  اـهل  لاــقی  یتـلا  یه  هیروـکنا  نا  لاــق  اــهیف و  طوـلغملا  هـبیرغلا  هیمــستلا  هذــه 
مـساب مویلا  عضوملا  اذـه  فرعی  اهراهنا و  هرثکل  هرفاولا ) هایملا   ) ولزند كارتـالا  اهاّمـس  یتلا  ( Laodicea ad Lycum) قذال

اهمخضا ندملا و  عدبأ  نم  یه   » لاقف هطوطب  نبا  اهفصو  دق  و  همیدقلا ) هعلقلا   ) راصح یکسا 

187 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ءاسن اهب  عانـصلا  رثکأ  اهل و  لثم  بهذلاب ال  هملعم  نطق  بایث  اهب  عنـصت  .ناسح و  اهقاوسأ  هعمجلا و  هماقال  دجاسملا  نم  هعبـس  اهیف 
 . هیقذال میدقلا : اهمسا  نا  امن  ناهج  رکذ  دق  و  مورلا .»

هلغم یف  ریمـالا  ماـقم  ناـک  نـیجرب و  سـالیم و  هـلغم و  ثــالثلا : هرواــجتملا  ندــملا  هطوـطب  نـبا  راز  اــشتنملا ، ریمأ  هراــما  یف  و 
.هنسح هنیدم  اهنا  یلا  هطوطب  نبا  راشأ  دق  .امن و  ناهج  یف  ءاج  ام  یلع  همکح  راد  یه  و  همیدقلا )  Mobolla هلبم )

.هایملا و نیتاسبلا و  هکاوفلا و  هریثک  اهمخـضا ، مورلا و  دـالب  نسحأ  نم  هنیدـم  اـضیأ   Melisos) وأ ( Mylasa سالیم تناـک  و 
تارامعلا اهب  كانه  لت  یلع  هدـیدج  یه  و   » سـالیم نم  لاـیمأ  هعـضب  یلع  کـلراّسا ) مویلا  فرعت  و  ( Bergylia نیجرب تناک 

لاق و  لگ »  » مساب یفوتـسملا  اهرکذ  دق  راصح و  لق  هنیدم  اشتنملا  نم  یقرـشلا  مسقلا  یف  هطوطب  نبا  راز  و  دجاسملا .» تانـسحلا و 
اهیف تتبن  دـق  بناج  لک  نم  هایملا  اهب   » لاقف هطوطب  نبا  اهفـصو  .رومیت و  بورح  یف  اـضیأ  اـهیلا  ریـشأ  .هطـسو و  هنیدـم  اـهنا  اـهیف 

و اهیلع .» ردـقی  هعینم ال  هایملا  طسو  یف  لت  یلع  هنیدـملا  و  هایملا ، بصقلا و  نیب  ام  أیهم  رـسجلاک  قیرط  الا  اـهل  قیرط  ـالف  بصقلا 
انتقو یف  یمسی  ساوط و  نصح  اشتنملا  لامش  یف  ناک 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


هناـب ساوط  هطوطب  نبا  فصو  ( . Laodicea ad Lycum) قذـال نم  فصن  موی و  هریـسم  یلع  وه  و  ( Donas) سانود اذه 
 . نصحلا اذه  لهأ  نم  یباحصلا  ابیهص  نا  لاقی  .ضبر و  هلفسا  یف  ریبک  نصح 

هنیدم  » اهنا اهیف  نیدـیآ  ریما  راز  دـق  هطوطب و  نبا  یکح  و  ( . Teira) هریت اهتدعاق  تناک  نیدـیآ و  ریما  دالب  اشتنملا  لامـش  یلا  و 
«. نیتاسب راهنا و  تاذ  هنسح 

.هریت لامش  نم  هلحرم  یلع   Pyrgion) نویگرب  ) یکرب هنیدمب  اضیأ  ّرم  دق  و 

عضوم یف  راصح  لزگ  وأ  نیدیآ  هنیدم  موقت  .هقسابلا و  اهراجشأ  يرطأ  دق  و 

188 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

سوسفا مساب  برعلا  نوینادلبلا  اهفرع  دق  و  لحاسلا ، یلع  سـسفأ  تناک  .نأشلا و  هلیلق  هنیدم  تناک  هیطنزبلا و  ( Tralleis) سیلرت
هذه تفرع  دـق  و  هیآلا 8 .) هروسلا 18 ،  ) نآرقلا یف  مهرکذ  ءاج  نیذـلا  فهکلا  باحـصا  فهک  اهیف  نـال  ترهتـشا  .سوسبأ و  وأ 

و ( Agiou Theologou) ینانویلا مسالا  فیحصت  وه  و  غیلـسایا ) وأ  خولثایا  اضیأ  بتکت  و   ) قولـس ایا  مساب  کلذ  دعب  هنیدملا 
نیح هسینکلا  هذـه  هطوطب  نبا  راز  دـق  .سناینطـسی و  کلملا  اهانب  یتوهاللا  انحوی  سیدـقلل  هریبک  هسینک  اهیف  نـال  کلذـب  تیمس 

هتوحنم اهنود ، امف  عرذأ  رـشع  اهنم  رجحلا  لوط  نوکی  همخـضلا و  هراجحلاب  هینبم   » هلوقب اهفـصو  و  ( 1333  ) هنس 733 كانه  ناک 
.تحن عدبا 

اهلعج هنیدملا  هذه  تحتف  املف  .مورلل  هسینک  ناک  نسحلا و  یف  هل  ریظن  ایندلا ال  دجاسم  عدبأ  نم  هنیدـملا  هذـهب  عماجلا  دجـسملا  و 
هّبق هرـشع  يدـحا  هیف  و  صاصرلاب ، فّقـسم  وه  و  ضیبالا ، ماخرلا  هشرف  و  نولملا ، ماخرلا  نم  هناطیح  و  اعماج ، ادجـسم  نوملـسملا 

رشع هسمخ  همایأ  یف  قولسایأل  ناک  هنا  مدقت  ام  یلع  هطوطب  نبا  داز  .هعونم و 
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«. نیمسایلا تاشرعم  بنعلا و  یلاود  سانجالا و  هفلتخملا  راجشالا  رهنلا  یبناج  نع  و   » .رحبلا یلا  اهقشی  اهرهن  و  اباب ،

ناسرفلا نم  رومیت  اـهب  رفظ  یتلا  یه  ریمزی و  وأ  ریمزأ  كرتلا  هاّمـس  و  ( Smyrna) هنرمـس وه  رخآ  میظع  ءانیم  نیدیآ  یف  ناک  و 
اهل بارخ و  اهمظعم   » لاقف (، 1333  ) هنس 733 اهیف  ناک  و  هطوطب ، نبا  اهفصو  هرشع .) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  علطم  یف  هیلاتبـسالا 
یف هینارـصن  ندـم  یلع  اهب  برـضی  هیوزغ  ناـفجا  هل  داـهجلا ، ریثک  ناـک   » نیدـیآ ریما  نا  کـلذ  یلع  داز  و  اـهالعأب .» هلـصتم  هعلق 

هراما لـحاس  یلع   Phocia) هیجوـف یه  هچوـف و  وأ   » هجوـف ندـملا : هذـه  نم  و  منغی .» یبـسیف و  نیدـیآ  رغث  برق  رحبلا  لـحاوس 
یف ذـئنیح  تناک  اهنا  هتلحر  یف  هطوطب  نبا  رکذ  .یمالـسا و  نصح  اهناب  کنل  رومیت  مایأ  یف  کـلذ  دـعب  ترکذ  دـقف  ناـخوراص ،
نبا لاق   Magnesia) یه ایسینغم و   ) هیسینغم هنیدم  ناخوراص  هدعاق  تناک  و  هونج .) لهأ   ) نییونجلا مهب  دارملا  و  رافکلا ، يدیا 

«. هکاوفلا نیتاسبلا و  نویعلا و  راهنالا و  ریثک  اهطیسب  لبج و  حفس  یف  هنسح  هریبک  هنیدم  یه   » اهیف هطوطب 

189 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناهورس مسا  نمزلا ) کلذ  هئجهت  بسحب   ) هایـس ینغم  لوح  یتلا  دالبلا  یلع  قلطا  رومیت  بورح  یف  .ناخوراص و  ریمأ  میقی  اهیف  و 
 . یلیا

و  . Pergamus) سماگرب  ) همغرب يرسک و  یلب  یف  مکحلل  ناراد  هل  و  یـس ) هرق  وأ   ) یـصارق ریما  دالب  ناخوراص  لامـش  یف  و 
یلب اما  لبج .» یلعأـب  هعینم  همیظع  هعلق  اـهل  هبرخ  هنیدـم   » اـهنا هلوقب  ( 1333  ) هنـس 733 یف  اـهراز  دـق  همغرب و  هطوطب  نبا  فصو 

قاوسالا و ال هحیلم  هرامعلا  ریثک  هنسح  هنیدم   » تناکف اضیأ ، اهراز  دق  و  يرسک ،
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رکذ رثک  و  يرـسک .» یلب  ینب  يذـلا  وه  هوبأ  .اهیف و  شیعی  ناخ  رومیت ) وأ   ) رومد یـصارق  ناطلـس  ناک  نا  و  هیف ، عمجی  اـهل  عماـج 
.رومیت بورح  مایأ  دعب  امیف  هنیدملا  هذه 

يوقت و اهتوطس  قلأتی و  اهمجن  ذخأ  نیح  هینامثعلا  هلودلا  هدعاق  همایأ  یف  تناک  دق  یصرب و  یلا  هطوطب  نبا  راس  يرسک  یلب  نم  و 
قاوسالا هنسح  همیظع  هریبک  هنیدم   » نمزلا کلذ  یف  ( Prusa) هسورب وأ  یصرب  تناک  .يرخألا و  هینامکرتلا  تارامالا  علتبت  تأدب 

دق همیظع و  هکرب  یف  بصی  هرارحلا  دیدش  ءام  رهن  اهجراخب  .هیراجلا و  نویعلا  اهتاهج و  عیمج  نم  نیتاسبلا  اهّفحت  عراوشلا  هحیسف 
نبا راز  دق  و  دالبلا .» یـصاقأ  نم  اهیلا  نوتأی  همحلا و  هذـهب  نوفـشتسی  یـضرملا  .ءاسنلل و  رخآلا  لاجرلل و  امهدـحا  ناتیب  اهیلع  ینب 
یف و  یلاتلا .) نرقلا  علطم  یف  هیلع  رومیت  ّبلغت  یلا  هراشالا  ترم  دق  و  مردلیا ، دیزیاب  دـج  وه  و   ) ناخروا ینامثعلا  اهناطلـس  هطوطب 

.يراصنلل هسینک  اهدجسم  ناک  .اهدجسمب و  نامثع  ناطلسلا  هیبا  ربق  ینابملا  نم  هتمصاع 

دق .یصرب و  برغ  الیم  نیـسمخ  وحن  یلع   Michaelitze) مورلا اهاّمـس  دق  و   ، Miletopolis سیلوبوتلیم  ) جـیلاخیم تناک  و 
(1333  ) هنس 733 نیینامثعلا  دالب  مهأ  نا  یلع  .امن  ناهج  یف  رومیت و  بورح  یف  اریثک  اهرکذ  درو 

190 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مساب كرتلا  اهفرع  و  هیقین ،  : Nicaea نومسی نولوالا  برعلا  نوینادلبلا  ناک  مورلا و  نم  ناخروا  ناطلـسلا  اهذخأ  یتلا  هیقین  یه 
اهلوخد عاطتسی  ال   » کینزی هنیدم  یقرشلا  اهفرط  یف  و  بصقلا .» تبنت   » اهنا لاقف  کینزی  هریحب  هطوطب  نبا  فصو  .قینزا و  وأ  قینزی 

هیواخ  » هلوق یلع  هنیدملا  و  دحاو .» سراف  الا  اهیلع  کلسی  رسجلا ال  لثم  دحاو  قیرط  یلع  الا 
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ءاملا و هیف  قدنخ و  نیروس  لک  نیب  هعبرأ  راوسأ  اهیلع  .نیتاسبلا و  هنیدـملا  لخادـب  نولیلق و  سانا  الا  اهب  نکـسی  اهـشورع ال  یلع 
مـساب نولوالا  برعلا  نوینادـلبلا  اـهفرع  دـق  و  ( Nicomedia) هیدـیموقین هیقین : لامـش  یلا  و  بـشخ .» روـسج  یلع  اـهیلا  لخدـی 

.دیمکنزا كرتلا  اهامس  و  هیدومقن ،

هطوطب و ال نبا  هنیدـملا  هذـه  فصی  مل  مویلا و  هب  فرعت  ام  وه  دـیمزا و  یلا  رـصتخا  مث  امن  ناهج  یف  اهمـسا  درو  هروصلا  هذـهب  و 
 . نیفنصملا نم  هریغ 

نبا اهغلب  هریبک  هنیدـم  لوأ  .بونیـس و  یلا  روفـسوبلا  رواجی  امم  دوسالا  رحبلا  لـحاس  یلع  فرـشت  یل  دـمحا  لزق  هراـما  تناـک  و 
یه هثیدحلا و  ولردم   ) ینردم وأ  ینرطم  تناک : يرقس  كرتلا  هیمسی  يذلا  سویراکنس  رهن  هروبع  دعب  قینزی  نم  هتلحر  یف  هطوطب 

یلوـب هنیدـم  هطوـطب  نـبا  فـصو  .اـضیأ و  اـمن  ناـهج  یف  اـهرکذ  ءاـج  .هریبـک و  هدــلب  اـهنا  رکذ  دــق  و  همیدــقلا )  Modrene
یلع یلوب  يدرک  تناک  .ریغصلاب و  سیل  داو  اهنم  برقلاب  : » لاقف ینرطم  یقرش  لامش  یف  یه  (Claudiopolis و  سیلوبویدولک )
هلحم لک  هقرفتم  تـالحم  یه  قاوسـالا و  عراوشلا و  هعـستم  هنـسح  ضرـالا  نم  طیـسب  یف  هریبک  هنیدـم  یه  و   » اهیقرـش نم  هلحرم 
یلوأ كاذـنیح  تناک  اهنا  رهاظلا  و  ریمالا ، ماـقم  ( 1333  ) هنـس 733 یف  یلوب  يدرک  تناک  و  مهریغ .» مهطلاخی  هفئاـط ال  اهنکـست 

.یل دمحا  لزق  ندم 

191 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نبا اهرکذ  .هطسو و  هنیدم  اهنا  یفوتسملا  رکذ  دق  و  نومطصق ) اهلصأ  ینومطصق و  وأ   ) هینومطصق هیالولا : نم  یقرشلا  مسقلا  یف  و 
ءانیم اهقرش  لامش  یف  و  راعسالا .» هصیخر  تاریخلا  هریثک  یه  و   » .يرغصلا هیسآ  یف  اهراز  یتلا  ندملا » مظعأ  نم   » اهنا لاقف  هطوطب 

ریبکلا بونص 
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 . Sinope) پونیس وه  بونیس و  )

اهل .قرـشلا و  ههج  یه  هدـحاو و  الا  اهتاهج  عیمج  نم  رحبلا  اهب  طیحی   » هنا بونـصل  هفـصو  نم  انملع  دـق  .مرقلا و  یلا  رحبا  اـهنم  و 
هیف دجاسملا  نسحا  نم  بونص  هنیدمب  عماجلا  دجسملا  .نیسحتلا و  نیصحتلا و  نیب  تعمج  هلفاح  هنیدم  یه  و  دحاو ، باب  کلانه 

.مالسالا یف  هالصلل  نذأ  نم  لوا  یشبحلا » لالب  حلاصلا  یلولا  ربق  اهب  .ماخرلا و  نم  لجرا  اهّلقت  هبق 

دق و  ( Gangra Germanicopolis) سیلوبوکیناـمرج هرگنگ  هیطنزبـلا  هنیدـملا  ینومطـصق : بوـنج  ـالیم  نیـسمخ  یلع  و 
يومالا ماشه  هفیلخلا  مایأ  یف  نوملـسملا  ازغ  .هرجنخ و  هروصب  همیدـقلا  هیبرعلا  خـیراوتلا  یف  اهمـسا  درو  .يرقناک و  كرتلا  اهاّمس 

هنال بولقملا  یمـسی  رهن  اهب  : » هرجنغ هروصب  مسالا  دروأ  دـق  و  ینیوزقلا ، لاق  .هرجنخ و  هنیدـم  اوغلب  یتح  اهیف  اولغوت  مورلا و  دالب 
هینبأ اهنم  طقس  هلئاه  هلزلز  تعقو  ( » 1050  ) هنس 442 یف  نا  کلذ  یلع  داز  و  راهنالا .» رئاس  فالخب  لامشلا  یلا  بونجلا  نم  ذخآ 
جوک  » امن ب ناهج  بحاص  هامـس  ام  رکذن  نا  انب  نسحی  یل ، دـمحأ  لزق  هراما  ندـم  رکذ  یف  هطاحالل  و  رثأ .  اهل  قبی  مل  و  هریثک »

.يرقناک ینومطصق و  نیب  قیرطلا  فصن  وحن  یف  یه  و  راصح »

(. ص 182  ) اهیلا هراشالا  ترم  دق  و  یفوتسملا ، دنع  اهسفن  راصحشوق  یه  اهلعل  و 

 . یمظعلا هحلملا  هریحبلا  یلع  هتاذ  مسالاب  یتلا  هنیدملا  كانه  اهنیعی  و 

یف فصو  و   ) زیربت یلا  ساویس  قرش  نم  قیرطلا  و  یف ص 166 ) هفصو  ءاج  و   ) هینیطنطسقلا یلا  سوسرط  نم  قیرطلا  انینثتـسا  اذاف 
ام نا  انیفلأ  ص 180 )

192 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لئاط قرط ال  نم  يرغصلا  هیسآ  قرتخی  امع  کلاسملا  بتک  باحصا  هنّود 
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.هتحت

.لزانم يرق و  نم  اهیلع  ام  ءامسا  رکذ  ساویس و  نم  عرفتت  یتلا  کلاسملا  نم  اددع  رکذ  امن  ناهج  نا  یلع 

ام ناف  مث  نم  .لاوحالا و  مظعم  یف  رکذـت  مل  تاـفاسم  نم  اـهنیب  اـم  نا  هیلع  فسؤی  اـمم  .هطراـخلا و  یف  يری  اـهنم  ریثک  لاز  اـم  و 
.يودجلا لیلق  قرطلا  هذه  فصو  نم  هصالختسا  نکمی 

193 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناجیبرذأ رشع  يداحلا  لصفلا 

رهن یلع  رطانقلا  ناوجخن - دنرم - يوخ و  ساملس و  هیمرا و  هنیدم  هنـشا - يوسب و  اهراهنا - هغارملا و  وارـس - زیربت - هیمرا - هریحب 
.دورهاش هیالو  لاش و  رهن  دابازوریف - لاخلخ و  جنایملا - هدفاور - دوردیفس و  رهآ - لیبدرا و  نالبس - لبج   - Araxes سرأ

روصعلا رخاوأ  یف  هیلا  راص  امم  انأش  لـقأ  هفـالخلا  ماـیأ  یف  هثیدـحلا ،  هیـسرافلاب  ناـجیبرزا  ظـفلی  و  یلبجلا ، ناـجیبرذا  میلقا  ناـک 
و يذام .)  ) لابجلا میلقا  اعطاق  لفاوقلا  هکلـست  يذلا  ناسارخ  قیرط  نع  ادعتبم  هراودأ  مدقأ  یف  ناک  و  یلوغملا ، وزغلا  دعب  یطـسولا 

هنا نم  یسدقملا  رکذ  ام  اضیأ ، ناجیبرذا  لازعنا  یف  نعما  امم 

194 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ربکلا همیظع  هنیدم  هندم  نیب  سیل  .هباضه و  هلابج و  لهأ  اهب  ملکتی  اناسل » نیعبس  هب  نا  لاقی  »

دهعلا ردـص  یف  میلقالا  هدـعاق  تناک  دـقف  .میلقالا  هبـصق  يرخالا  دـعب  هدـحاولا  تراصف  هندـم  ضعب  نأش  الع  ناـمزالا ، بقاـعتب  و 
مث اهناکم  هغارملا  تذـخأ  یلوغملا  وزغلا  دـعب  نکل  .ءافلخلا و  دـهع  رخاوأ  یف  لوالا  ماقملا  زیربت  تأؤبت  مث  الوأ ، لیبدرا  یـسابعلا 
دعب .هیناث و  لیبدرا  ضوهنب  نیلوالا  نییوفـصلا  كولملا  مایأ  یف  لفا  اهمجن  نکل  .نییناخلیالا و  مایأ  یف  اهزع  قباس  زیربت  تداعتـسا 

هاشلا ذختا  نیح  هرشع ) هعباسلا   ) هرشع هیداحلا  هئملا  یف  يأ  نمزلا  کلذ 
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.ناجیبرذا یف  یلوالا  هنیدملا  تحضاو  قباسلا  اهماقم  زیربت  تداعتسا  لیبدرا ، تطحنا  اعیمج و  سراف  دالبل  همصاع  ناهفـصا  سابع 
.سراف دالب  نم  یبرغلا  یلامشلا  مسقلا  یف  هنیدم  لجأ  نآلا  یهف  .اذه  انموی  یلا  کلذ  یلع  تلاز  ام  و 

الیم نینامث  یلع  اهلوط  وبری  ذا  .سراف  دالب  یف  ءاملا  همئاد  هعقر  عسوأ  یه  .هیمرا و  هریحب  میلقالا  اذـه  یف  هیعیبطلا  ضراوعلا  زربا  و 
هیمرا هنیدم  یلا  هبـسن  کلذـب  تیمـس  دـق  .زیربت و  برغ  یف  یه  .اهماسقا و  ضرعأ  یف  کلذ  ثلث  وحن  بونجلا و  یلا  لامـشلا  نم 

هیسرافلا تظفتحا  .اتـسچیچ و  تیمـس  اتـسفآ  دنز  یفف  هفلتخم : ءامـسا  هریحبلا  هذه  یلع  انعجارم  قلطت  .یبرغلا و  اهلحاس  یلع  یتلا 
اهامـس .یفوتـسملا و  مایأ  یتح  اعئاش  لظ  دـق  .همانهاشلا و  یف  هب  تفرع  يذـلا  مسـالا  وه  تسچیچ و  هروصب  مسـالا  اذـهب  همیدـقلا 
دیوباگ « ) ءاقرزلا هریحبلا   » هانعم هینمرالا و  نم  قتـشم  مسا  وه  ناذوبک و  هریحبب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  يدوعـسملا و 

و هارـشلا ، هریحب  کلذک  و  یـسدقملا .) کلذ  یف  هعبات  و   ) هیمرا هریحب  مسا  يرخطـصالا  اهیلع  قلطا  و  هغللا .) کلت  یف  قرزا  هانعم :
فلتخت هریثک  بکارم  اهیف  نا  کلذ  یلع  داز  ءاملا و  هحلام  هریحبلا  هذه  نا  لاق  .اهنائطش و  یف  میقت  تناک  جراوخلا  نم  هقرف  هارشلا 

.قیتاسر يرق و  هرامع و  اهلک  اهیلاوح  هغارملا و  هیمرا و  نیب  هراجتلاب 

ریثک کمـس  هریحبلا  یف  و  نوحالملا ، اهنکـسی  هریغـص  هنیدـم  اهیف  ناذوبک ، هریزج  نویبارـس  نبا  اهامـس  هریزج  هریحبلا  طسو  یف  و 
هفلاخ و   ) .يرخطصالا رکذ  ام  یلع 

195 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هبیرغ هباد  اهیف  و  کمس .)» هباد و ال  اهیف  سیل   » لاق دقف  لقوح  نبا  کلذ  یف 
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نا ریغ  الت - هریحبلا  هذه  ءادفلا  وبا  رکذ  .راطخالاب و  هفوفحم  هحالملا  ریصت  و  ماظع » جاومأ  نوکی   » ءاتشلا یف  .ءاملا و  بلک  یمـست 
یلا اهنم  لمحی  و  ایتوتلا » هبش  ولجی ، حلم  اهنم  جرخی   » لاقف هریحبلا  هذه  ینیوزقلا  فصو  .فورعم و  یـش ء  یلع  لدی  مسالا ال  اذه 

(. هحلملا هریحبلا  يأ  « ) روش ایرد   » هظفلب اضیأ  اهفصو  تسجیج و  هریحب  اهامس  هنا  اّنیب  دقف  یفوتسملا  اما  .ءاحنالا  رئاس 

یلا وربا  ظفاح  یفوتـسملا و  راشأ  .یلامـشلا و  اهلحاس  یلع  نأش  تاذ  هنیدم  یلا  هبـسن  جوسط  وأ  جورط  هریحب  مساب  اضیأ  اهرکذ  و 
نم هریغ  وکالوه و  نفادم  اهب  و  لبج ، یلع  هنیـصح  هعلق  اهیف  و  ءاملا .» لحـضی  نیح  هریزج  هبـش  ریـصت   » یتلا یهاش  وأ  اهاش  هریزج 

نوره دـیفح  لکوتملا  هفیلخلا  ثداوح  درـس  نیح  هیوکـسم  ناف  هعـساتلا )  ) هثلاـثلا هئملا  یف  اـهاش  نصح  رکذ  ءاـج  .لوغملا و  ءارمأ 
( هرشع هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  .ءاحنالا و  کلت  یف  هارشلا  ءاسؤر  دیب  كاذنیح  اتناک  ناتعلق  امه  ردکی و  اهاش و  یلع  ملکت  دیـشرلا 

.هفالخلا میلاقأ  دادغب و  نم  هبهن  امم  هلاومأ  اهیف  لعج  و  هیمرأ - هریحب  یف  الت  هعلق  وربا  ظفاح  اهامس  دق  و  اهاش - هعلق  وکالوه  دّدج 
مایأ یف  هخیراـت  وربا  ظـفاح  نّود  نیح  و  ربقلا .» هعلق   » هعلق روگ  مساـب  هیـسرافلاب  فرعت  تناـک  .هل و  انفدـم  هعلقلا  هذـه  تراـص  مث 

 . هیواخ هیلاخ  تناک  رومیت 

تناک زیربت  نا  ودبی  .اهاش و  هریزج  هبـش  وأ  هریزج  برق  اهیف  بصی  رهن  یلع  هریحبلا  قرـش  نم  الیم  نیثالث  وحن  یلع  زیربت  هنیدم  و 
هنبا هوخأ و  وه و  اهب  ینب  لکوتملا و  مایأ  یف  يدزالا  داورلا  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  اهلزن  یتح  هیرق 

ریشب بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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196 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف

خیراوتلا نا  ریغ  دیـشرلا ، نوره  هجوز  هدـیبز  زیربت : یناب  نا  یلا  هرخأتم  هیاور  تراشا  .هعم و  سانلا  اـهلزنف  روسب  اهنّـصح  و  اروصق ،
.لوقلا اذه  دیؤت  همیدقلا ال 

لاقف هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  زیربت  هنیدم  یـسدقملا  فصو  .ناجیبرذا و  تأر  دق  هریمالا  هذه  نا  یلا  ریـشی  ام  دری  مل  هنا  یلا  اذه 
هنـس 610 اهیف  ناک  و  توقای ، اهرکذ  و  راجـشالا .» اهداوس  یف  دـیمت  راهنالا و  اهلالخ  يرجت  دـلبلا  طـسو  عماـجلا  هنـسح و  هنیدـم  »
نوطالقـسلا و یباّتعلا و  بایثلا  اـهنم  لـمحت   » هنا کـلذ  یلع  ینیوزقلا  داز  .ناـجیبرذا و  ندـم  رهـشأ  هماـیا  یف  اـهنا  لاـقف  (، 1213)

قاحأ امم  کلذب  تجنف  ( 1221  ) هنـس 618 یف  اهیلع  لوغملا  ءالیتسا  لاح  مهتنیدم  سانلا  يدتفا  و  قافآلا .» یلا  جیـسنلا  سلطالا و 
.ءاحنالا کلت  ندم  عسوأ  اّنیب  ام  یلع  هیناخلیالا  هلودلا  مایأ  یف  مهدعب  تحبصا  مث  .بلس  بهن و  نم  لوغملا  اهحستکا  یتلا  ندملاب 

هنـس یف  کلذ  ناک  ریمدت و  لک  دعب  اهؤانب  دیعأ  مث  نیترم  اهترمد  لزالزلا  نا  لاقف : زیربت  یلع  همالک  یف  یفوتـسملا  بهـسا  دـق  و 
فالآ هتـس  هطیحم  روسب  تنّـصح  تینب  نأ  دـعب  .افلا و  نوعبرا  لزالزلا  هذـه  یف  اهناکـس  نم  کله  و  ( 1043  ) و 434 ( 858  ) 244

یلی ام  یف  هریبک  ضابرا  ءانبب  ناخ  نازاغ  عرـش  نیح  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یتح  کـلذ  یلع  تلظ  .باوبأ و  هرـشع  هل  هوطخ 
.نایل لبج و  هلخاد  یف  باوبأ و  هتس  روسلا  اذهل  .دیدج و  روسب  ضابرالا  هذه  طّوح  و  میدقلا ، اهروس 

تاـطوطخملا و   ) هجراـخلا هلخادـلا و  زیربـت  باوبأ  ءامـسأ  یفوتـسملا  رکذ  .هوطخ و  فلأ  نیرـشع  هسمخ و  روـسلا  طـیحم  ناـک  و 
نازاغ نا  لاق  و  ءامسالا ) هذه  یف  هبراضتم 
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.وه هأشنأ  يذلا  میظعلا  ماشلا  ضبر  یف  ( 1303  ) هنس 703 یف  نفد  دق  ناک  ناخ 

لبج تاردحنم  یف  يدیشرلا  ضبرلا  یف  هنیدملا و  لخاد  یف  هینبالا  نم  اهریغ  هریبکلا و  دجاسملا  نم  اریثک  هتینبا  یلع  هؤافلخ  داز  و 
یمس حاون  عبس  زیربت  لوح  ناک  .هنیدملا و  بونج  یف  دنهـس  لبج  یف  هجرخم  دور و  نارهم  رهن  زیربت  نیتاسب  یقـسی  ناک  .نایلو و 

ءامسأ یفوتسملا  درس  .هقشی و  يذلا  رهنلا  مساب  اهمظعم 

197 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنس یف  زیربت  راز  دق  و  هطوطب ، نبا  ملکت  .اهب و  قوثوم  ریغ  ءامـسالا  کلت  نم  ریثک  هءارق  نا  الا  يرق  نم  اهرواج  ام  یحاونلا و  هذه 
لاق یلا  .هیواز  ناخ و  نازاق  ءاـنب  نم  هنـسح  هسردـم  هیف  نا  داز  و  ماـشلاب .» فرعی  عضوم  یف  اـهجراخب  اـنلزن   » لاـقف (، 1330  ) 730

راحف نییرهوجلا  قوسب  تزتجا  و  نازاق ...  قوسب  فرعت  همیظع  قوس  یلا  انلـصو  .دادـغب و  بابب  فرعی  باب  یلع  هنیدـملا  تلخد  »
دجسملا یلا  انلصو  مث  کسملا ...  ربنعلا و  قوس  انلخد  و  سانلا ...  یلع  رهاوجلا  نوضرعی  و  رهاوجلا ...  عاونأ  نم  هتیأر  امم  يرـصب 

ناک و  یناشاقلاب ، هناطیح  و  راج ، رهن  هّقـشی  و  رمرملاب ، شورفم  هنحـص  و  نـالیجب ، فورعملا  هاـش  یلع  ریزولا  هرمع  يذـلا  عماـجلا 
« . هیواز هراسی  نع  هسردم و  هلبقلا  نیمی  نع  هجراخب 

وه یبرغلا و  بونجلا  یلا  يرجی  و  درابلا ) رهنلا   ) دور درـس  یناـثلا  زیربت و  ضاـبرا  قشی  وه  دور و  نارهم  اـمهلوا  نارهن : زیربت  یف  و 
.هنیدملا لامش  لیلق  دعب  یلع  وارس  رهنب  نارهنلا  یقتلی  و  زیربت ، بونج  دنهس  لبج  یف  هعبنم  هبحاصک 

یف عبنی  باخرس  رهن  اضیأ  یمسی  ناک  دور و  وارس  و 
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ارام هلیوط  هفاسم  اجعمتم  وارـس  رهن  يرجی  نا  دـعب  .لیبدرا و  یلع  فرـشت  زیربت و  یقرـش  لیم  یتئم  یلع  یه  و  هوک ، نالبـس  لابج 
هنیدم برغ  الیم  نیعبرا  وحن  یلع  هیمرا  هریحب  یف  بصی  دفاورلا ، نم  اریثک  لبقتسی  ضعب و  باقرب  اهـضعب  ذخأی  هحلم  تاعقنتـسمب 

و بارس ، وأ  وارس  هنیدم  نا  لاق  امهنم و  ناردحنی  نیذللا  نیرهنلا  نالبس و  دنهس و  یلبج  فصو  یف  یفوتـسملا  بهـسا  دق  .زیربت و 
یف ءاـج  اـم  یلع  یه  و  حاون ، عـبرا  اـهرهاظ  یف  ناـک  .لـیبدرا و  یلا  زیربـت  نم  قـیرطلا  یلع  مسـالا ، اذـهب  يذـلا  رهنلا  بسنی  اـهیلا 

لقوح نبا  اهفصو  و  بارس .) ضوع   ) هارس مساب  نولوالا  برعلا  نوینادلبلا  اهاّمس  .ریهقس و  شوغارب و  دنرد و  دنزرو و  یفوتـسملا :
هنسح قاوسأ  اهل  نیحاوطلا و  عورزلا و  هکاوفلا و  هایملا و  نیتاسبلا و  ریملا و  ریخلا و  هریثک  هبیط  هنیدم   » اهناب

198 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهنا یلع  .اهیف  هودجو  نم  لک  اولتق  و  ( 1220  ) هنس 617 یف  رتتلا  اهبّرخ  لاق  ورس و  وأ  وارـس  مساب  توقای  اهرکذ  و  هفیظن .» قدانف  و 
.ناموی لیبدرا  نیب  اهنیب و  مایأ و  هثالث  زیربت  نیب  اهنیب و  نا  لاق  نرقب و  کلذ  دعب  یفوتسملا  بتک  نیح  اهلاح  قباس  تداعتسا 

.هنایم قیرط  یف  زیربت  نم  خسارف  هرـشع  یلع  تناک  ناجا و  وأ  ناجوا  هنیدم  وارـس : رهنل  یبونجلا )  ) رـسیالا بناجلا  یف  دـفار  یلع  و 
نم اهیلع » بلاغ  بارخلا  نا  الا  قوس  اهب  روس و  اهیلع   » هنیدم اهناب  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  اهیف  ناک  ناجأ و  توقای  فصو 

.ام انمز  اهیف  ماقأ  یفوتسملا و  مایأ  یف  اهءانب  نازاغ  داعأ  دق  .اهیف و  لوغملا  لعف 
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اهیحاون تناک  .صج و  هراجح و  نم  هوطخ  هعرذ 3000  روس  اهل  و  مالسالا ) هنیدم  يأ   ) مالسا رهش  وه  ادیدج  امـسا  اهیلع  قلطأ  و 
بونج یلا  .هیقرـشلا و  دنهـس  لبج  همق  یف  عبنی  و  ناجأ ، بآ  اهرهن  یمـسی  .هکاوفلا و  حـمقلا و  نطقلا و  اـهیف  رثکی  تاریخلا  هرفاو 

نبا هیمـست  بسحب  ناـقّرخاد  هریبکلا  هیرقلا  هریحبلا ، ئطاـش  نم  خـسارف  هعبرا  زیربت و  نم  ـالیم  نیتـس  وحن  یلع  لـبجلا ، اذـه  یبرغ 
.ناقراوخ هید  سرفلا  اهبتک  دق  .اهل و  برعلا  نیینادلبلا  لقوح و 

: ناجریخن هیرق و  هد :  » هریسفت ناجریخن و  هد  وه  اهل و  رخآ  امسا  توقای  دروأ  و 

ههکافلا و اهیف  رثکت  يرق  ینامث  عایـض و  اهلوح  هریغـص  هدـلب  اهناب  یفوتـسملا  اهفـصو  و  سراف ») کلم  يرـسک   ) لام تیب  بحاـص 
 . حمقلا

ابرغ فرحنی  مث  اهیلا  دنهـس  لبج  نم  بونجلا  وحن  ردـحنی  وه  و  یفاص » رهن   » یلع زیربت  بونج  ـالیم  نیعبـس  یلع  هغارملا  هنیدـم  و 
«. هغارم اولاق  هیرقلا و  سانلا  فذحف  یعارملا ) هیرق   ) هغارملا هیرق  نم   » هغارملا مسا  .هریحبلا و  لصی  یتح 

و ربکلا .» یف  لیبدرا  یلت  هغارملا   » هلوقب هغارملا  لقوح  نبا  فصو  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .ذوره و  زارفا  اهنومـسی  سرفلا  ناک  و 
نیواود هنازخ  هرامالا و  راد  رکـسعملا و  مایالا  میدـق  یف  تناک  اهنا  مدـقت  ام  یلع  داز  .ناجیبرذا و  میلقا  هنیدـم  همایأ  یف  تناک  دـق 

اهیلع ههزن  هنیدم  هغارملا  تناک  و  لیبدرا .» یلا  تلقنف  اهب  هیحانلا 

199 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

بیط هوـالحلا و  یف  هیاـغ  رظنملا  حـیبق  قلخلا  لیطتـسم   » خـیطبلا نم  برـضب  ترهتـشا  هکاوفلا و  راـهنالا و  نیتاـسبلا و  هریثـک  روس 
لاق و  ضبر .» اهل  هعلق و  اهب  نصح و  اهل  : » یسدقملا لاق  و  معطلا .»
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.نومأملا هفیلخلا  مایأ  یف  اهروس  ّمر  دق  اهنیصحت و  اهروس و  ءانبب  رما  دیشرلا  نوره  نا  توقای 

.ناجیبرذا هبصق  انیأر ، ام  یلع  نیلوالا ، لوغملا  مایأ  یف  هغارملا  تحضاو 

.اهضعب ءامسا  رکذ  تاریخلا  هریثک  حاون  اهلوح  همیظع  هنیدم  اهناب  یفوتسملا  اهفصو 

عـضو هیف  وکالوه و  رمأب  یـسوطلا  نیدلا  ریـصن  یکلفلا  هانب  يذـلا  میظعلا  دـصرلا  هغارملا  رهاظ  یف  .هریثک و  راهنا  اهیقـست  تناک  و 
.روهشملا یناخلیالا » جیزلا   » هباتک

ینیوزقلا رکذ  و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  بتک  نیح  ابارخ  ناک  كانه ، يرت  هلـالطا  تلاز  اـم  و  دـصرلا ، اذـه  و 
هعلقلا یلع  رهن و  اهراسی  یلع  رهن و  اهنیمی  یلع  ضایر  نیب  یه  هغارملا و  نم  خسارف  هثالث  یلع   » اهنا لاقف  زد  نیور  هامسملا  هعلقلا 

.هریثک بئاجع  اهنع  یکحی  تاراوف  اهیف  قذبنج  هیرق  اهنم  خسرف  یلع  و  اهتحت .» نم  ءاملا  رئب  عنصم  ذابادیمع و  یمسی  ناتسب 

نا یفوتـسملا  رکذ  .وتغت و  هدـفار  وـتغج و  رهن  هاـیمب  ناـضیفلا  ماـیا  ههاـیم  طـلتخت  و  هغارملا ، برق  هریحبلا  یف  بصی  یفاـص  رهن  و 
.ناتسدرک لابج  یف  عبنی  امهیلک 

هریغـص هنیدـم  یه  و  نالین ) وأ   ) نالیل عضوملا  اذـه  یف  .اریبک و  اعقنتـسم  راهنالا  هذـه  بصم  دـنع  یبونجلا  هریحبلا  ئطاش  ناـک  و 
نـالیل بونج  نم  یـش ء  یلع  .یفوتـسملا و  ماـیأ  یف  لوغملاـب  هلهآ  تناـک  .هرمثملا و  نیتاـسبلا  اـهب  ّفحت  راـهنالا و  اـهلوح  فتلت 

هجتی نمیالاف  لابجلا .) میلقا  یف   ) راسیـس نم  دعاصلا  قیرطلا  مسقنی  اهیف  و  هزرب ، هیرق  کلاسملا  بتک  یف  هدراولا  تافاسملا  بسحب 
.هریحبلا برغ  ابقاصم  هیمرا  یلا  بهاذلا  قیرطلا  رسیالا  هغارملا و  یلا  یقرشلا  لامشلا  وحن 

اهلهأ رثکأ  اهتیأر ،  » لاقف توقاـی  اـهراز  دـق  .يوسب و  سرفلا  اـهب  قطنی  و  يوسب ، یبونجلا  هریحبلا  ئطاـش  نم  ـالیم  نیـسمخ  یلع  و 
«. هیمارح
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هعبارلا هئملا  یف  .دارکأ و  لـقوح  نـبا  ماـیأ  یف  اـهب  ناـک  هنـشا و  هنیدـم  یبرغلا  اهلامـش  یلا  .هرمثملا و  اـهنیتاسب  یفوتـسملا  يرطا  و 
رجشلا هریثک  هنیدم  اضیأ  یه  .هریزجلا و  دلب  یحاون  لصوملا و  دلب  یلا  باودلا  مانغالا و  اهداوس  نم  اهنم و  بلجی   » ناک هرشاعلا ) )

200 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دروأ و  یفوتسملا ، اهفصو  .نیتاسب و  تاذ  اهنا  اهراز ، دق  و  توقای ، لاق  .مانغالا و  باحصا  عجتنی  اهیعارمل  و  تاریخلا .» رضخلا و  و 
 . ناهایک هد  اهامس  یتلا  هیلبجلا  هقطنملا  یف  اهنا  لاقف  هیونشأ  هروصب  اهمسا ،

و تشدارز .» هنیدم  نومعزی  ام  یف  یه  و   » .یبرغلا اهئطاش  نم  ریـسی  یـش ء  یلع  اهمـساب ، یتلا  هریحبلا  تفرع  اهب  و  هیمرا ، هنیدـم  و 
هرفاو مورکلا  هریثک  ههزن  هنیدم  یه  .ربکلا و  یف  هغارملا  یلت  ( » هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  رکذ  ام  یلع  هنیدملا  هذه  تناک 

« . نیزاّزبلا یف  عماجلا  و  «. » تاراجتلا نم  ظحلا 

هعبارلا  ) هنماـثلا هئملا  یف  .اـهنم و  خـسرف  وـحن  یلع  یه  هریحبلا و  یلا  ردـحنی  رهن » اـهب  نصح و  اـهل  هرماـع و  هعلقب   » هیمرا تناـک  و 
دعب یلع  هیمرأ ، لامش  یف  قیرطلا  یلع  .هیرق و  نورشع  اهلامعأ  نم  .هوطخ و  فالآ  هرشع  اهروس  عرذ  هریبک  هنیدم  تحضا  هرـشع )

عماجلا دجسملا  هنسح و  قاوسأ  تاذ  هبیط  هدلب  اهناب  یسدقملا  اهفصو  دق  ساملس و  هنیدم  هیبرغلا ، هیلامـشلا  هریحبلا  هیواز  نم  لیلق 
هعباسلا هئملا  یف  بّرخ  دـق  ساملـس  مظعم  نا  توقای  لاق  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  دارکـالا » اـهب  طاـحأ  دـق  و   » هراـجحلاب ینبم 

ءانب ددج  دق  یلوغملا ، ناخ  نازاغ  مکح  یف  یلاتلا ، نرقلا  یف  ناک  یفوتسملا ، يور  ام  یلع  هاش ، یلع  ریزولا  نکل  و  هرشع .) هثلاثلا  )
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اهبرغ و یف  یتلا  لابجلا  یف  عبنی  رهن  اهل  و  ءاوهلا ، هدراب  یه  .لوالا و  اـهنأش  هنیدـملا  تداعتـساف  .هوطخ  اهطیحم 8000  و  اهراوسأ ،
.هریحبلا یف  بصی 

رکذ ام  اریثک  اّنیب ، ام  یلع  یفوتـسملا ، .هثیدـحلا و  هسرت  اـهلعل  جوسط و  وأ  جورط  اـهل  لاـقی  هنیدـم  یلامـشلا  هریحبلا  ئطاـش  یلع  و 
هنماثلا هئملا  یف  .ءاملا و  نم  هعقرلا  هذه  یلا  اهمـسا  لقتنا  دـق  هیمرا  لثم  جوسط  هنیدـمف  اذـه  یلع  هحلملا و  جورط  وأ  جوسط  هریحب 

.هریحبلا و نم  اهبارتقا  هدشل  هبوطر  رثکأ  زیربت و  نم  ءاوه  أفدأ  تناک  و  نأش ، اذ  اعضوم  ودبی ، ام  یلع  جوسط ، تناک  هرشع ) هعبارلا  )
يرجی رهن  یلع  يوخ  ظفلت  يوخ و  هنیدم  ساملس ، یقرش  لامش  یلا  .مورکلا و  نیتاسبلا و  اهلوح 

201 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هریثـک راجـشأ  هاـیم و  نیـصح و  روس  تاذ  ، » ینیوزقلا توقاـی و  رکذ  اـم  یلع  يوـخ ، و  ( . Araxes) سرا رهن  یف  بصیف  ـالامش 
راوسأ رئاد  نا  یفوتـسملا  لاق  و  ءاتـشلا .» یف  راح  فیـصلا  یف  دراب  ادـج  ریثک  ءام  اـهنم  عبنی  نیع  اـهب  جابیدـلا ، اـهب  لـمعی  تاریخلا 

.هیرق نونامث  اهل  و  نیصلا ) نم  مه  و   ) اطخلا لهأک  ماسجالا  ضیب  موق  نم  اهلهأ  نا  هوطخ و  هنیدملا 6500 

رهنل نمیالا  بناجلا  دفاور  نم  رهن  فافـض  یلع  يوخ  قرـش  یف  یه  دنرم و  هنیدم  یـسدقملا  فصو  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  و 
: اهیف توقای  لاق  و  نیتاسبلا .» اهب  قدحت  قاوسالا  یف  عماجلا  رماع و  ضبر  اهل  هنیصح  دنرم : : » هلوقب يوخ 

«. اهلهأ عیمج  اوذخأ  جرکلا و  اهبهن  ذم  بارخلا  اهیف  ادب  نآلا و  تثعشت  دق  »

ناک هنم  امسق  نا  لاقی  و  ریوکز ) وأ   ) ولوز یمسی  یفوتسملا  یف  ءاج  ام  یلع  اهرهن  ناک  و 
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تیقب اـهنا  ـالا  یلوـالا  اهتعـس  فصن  یلع  هماـیأ  یف  تناـک  دـنرم  نا  یفوتـسملا  يور  .ضرـالا و  تحت  خـسارف  هعبرأ  يدـم  يرجی 
 . اهلامعأ نم  تناک  هیرق  نوتس  هنیدملا  لوح  .رمحأ و  غبص  اهنم  جرختسی  ناک  زمرقلا و  دود  هیبرتب  هروهشم 

.برعلا و نیینادـلبلا  يدـل  يوشن  یه  .ناـجیبرذا و  لاـمعأ  نم  هداـع  بسحت  سرأ و  رهن  لامـش  یلا  ناوچقن  وأ  ناوـچخن  تناـک  و 
هدلب اهناب  یفوتـسملا  اهفـصو  .لوغملا و  مایأ  یف  ناوچخن  نأش  الع  دق  .اهفـصو و  یلا  قرطتت  نا  نود  اریثک  کلاسملا  بتک  اهترکذ 

هل لاقی  جولثلا  هیطغت  ءاضفلا  یف  براض  لـبج  اهلامـش  یف  قجنلا و  هعلق  قرـشلا  هیحاـن  یف  اـهنم  برقلاـب  رجـآلا و  نم  اـهؤانب  هریبک 
.میظعلا یقوجلسلا  هاشکلم  ریزو  کلملا  ماظن  نبا  کلملا  ءایض  اهانب  یتلا  هبقلا  ناوجخن  یف  .هوک و  تسام 

یلع دنرم  قیرط  یلع  رکرک  هعلق  دنع  سرا  رهن  قوف  همئاق ) اهایاقب  تلاز  ام  و   ) هروهشملا کلملا  ءایض  هرطنق  يدزیلا  یلع  فصو  و 
.ناوجخن نم  الیم  وحن 15 

.اهالوج بتکت  دق  افلج و  هنیدم  ریسی ، یشب ء  اهنم  لفسا  سرا ، رهن  یلع  و 

نمرالا اهلهأ  لقن  نیح  ( 1605  ) هنس 1014 یف  سراف  کلم  سابع  هاشلا  اهرمد 

202 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ندم نم  یفوتسملا  هرکذ  امم  .سرا و  رهن  یلع  یتلا  همیدقلا  افلج  یلا  هبسن  افلج  هامس  ناهفصا و  بونج  یف  هانتبا  دیدج  ضبر  یلا 
توقای اهرکذ  دـق  رامزد و  هعلق  هفافـض  یلع  موقت  .بونجلا  نم  سرأب  رهن  یقتلم  برق  یه  و  همئاق ) تلاز  ام  و   ) داـبودرا سرا : رهن 

سرا رهن  یلع  همئاق  تلاز  ام  هیناث  هرطنق  كانه  .میعن و  نادرم  هروک  یف  نایگنز  هنیدم  اضیأ  سرا  رهن  یلع  اهنم  لفسأ  .اضیأ و 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


لمتشت و  ( 636  ) هنس 15 یف  هباحصلا  دحأ  یفوتـسملا  رکذ  ام  یلع  اهانب  دق  و  هّللا ) هقلخ  رـسج   ) نیرفآ ادخ  لپ  هیـسرافلاب  اهل  لاقی 
 . هیرق نیثالث  فین و  یلع  میعن  دارم ) وأ   ) نادرم ضرا 

سرا رهن  یف  بصی  اذه  لیبدرا و  رهن  راسی  یف  رها  رهن  عقی  اهنم  لفـسا  و  باردنا ، یفوتـسملا  هامـس  رهن  یلاعأ  یف  لیبدرا  هنیدـم  و 
یلع  ) هیبرغلا هیقرـشلا و  هوک  نالبـس  تاردـحنم  نم  رها  لـیبدرا و  يرهن  جرخم  .نیرفآ و  ادـخ  هرطنق  نم  لفـسأ  ریـسی  یـش ء  یلع 

هریحب یلا  ابرغ  يرجیف  انّیب ، دق  ام  یلع  وارـس ، رهن  جرخی  هیبونجلا  هتاردـحنم  نم  .لیبدرا و  یلع  ّلطملا  میظعلا  لبجلا  وه  و  یلاوتلا )
لایمأ هعـضب  یلع  وه  دنوامد و  نم  مظعا  هنا  هلوق  یف  أطخأ  هنکل  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نالبـس  لبج  لقوح  نبا  رکذ  .هیمرا و 

دعب نم  يری  ناـک  لـبجلا  نا  لاـق  .یفوتـسملا و  اـهاصحأ  هریثک  ندـم  يرق و  هیلع  هحوفـس و  راجـشالا  وسکت  و  نارهط ، لامـش  نم 
، نالبس لبج  نم  هبرقم  یلع  .دومجلا و  مئاد  اهحطس  ناک  نیع  هتمق  نم  برقلاب  .افیص و  ءاتش و ال  جلثلا  هقرافی  اخسرف و ال  نیسمخ 

ّفحت هعلق  اهیف  هریغص  هنیدم  یه  رتنلک و  یلع  لطی  وه  و  دوسالا ) لبجلا   ) هوک هایس  رهأ و  لامـش  دنه  ارـس  هوک  امه  نایرخأ  ناتمق 
.رهن اهعرازم  یقسی  راجشالا و  اهب 

(. هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  ناجیبرذا  هبصق  اّنیب ، ام  یلع  لیبدرا ، تناک  و 

.رکـسعملا و اهب  رجآلا و  نیطلا و  اهتینبا  یلع  بلاغلا  .اهلثم و  یف  خـسرف  یثلث  نوکت  هنیدـم  یه  روس و  اهیلع   » يرخطـصالا اهیف  لاق 
هبصخ یه  هلیلج و  روک  قیتاسر و  اهب 

سیکروک - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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203 ص : صنلا ، داوع ،

بورد و هعبرا  یلا  هبلـصم   » لیبدرا قاوسأ  نا  لاق  نصحلا و  یلع  یـسدقملا  ملکت  .روهـشم و  لیبدرا  لـسع  و  هصیخر .» اهراعـسا  و 
اهنکل افـصفص و  اعاق  اهوکرت  لیبدرا و  لوغملا  بهن  ( 1220  ) هنس 617 یف  و  رماع .» ضبر  نصحلا  فلخ  بیلـصلا و  طسو  عماجلا 

بتک نیح  یه  زوریف و  ناذاب  مساب  امیدق  سرفلا  يدل  هفورعم  لیبدرا  تناک  .توقای و  اهراز  نیح  ناکسلاب  هلهآ  تناک  کلذ  لیبق 
هئملا یف  .اهزع و  فلاس  نم  اریثک  تداعتـسا  اهنا  الا  ناجیبرذا  ندـم  یلوأ  دـعت  مل  نا  و  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا 
هدعاق اولقنی  نا  لبق  هدیدجلا  هیوفصلا  هلودلا  مایأ  یف  اهلک  سرفلا  دالب  همصاع  اّنیب ، دق  ام  یلع  تحضا ، هرـشع ) هسداسلا   ) هرـشاعلا

.ناهفصا یلا  مث  الوأ  زیربت  یلا  مهکلم 

اهناب توقای  اهفـصو  .ءامدـقلا  برعلا  نوینادـلبلا  اـهرکذ  دـق  .رها و  رهن  یلع  لـیبدرا ، برغ  ـالیم  نیـسمخ  هئم و  یلع  یه  و  رهأ ، و 
«. تاریخلا هریثک  هرماع  هنیدم  »

الا اهءامسا  یفوتسملا  توقای و  رکذ  دق  .لبجلا و  حوفس  یلع  همئاقلا  هریغصلا  نادلبلا  نم  ریثک  اهلوح  دنهارس و  لبج  اهلامـش  یلا  و 
یف نیکـشیم  یه  و   ) نیکـشیب مساب  فرعت  اهب  هطیحملا  هیحانلا  تناک  .اهعـضاوم و  نییعت  وأ  ءامـسالا  کـلت  زییمت  نـآلا  بعـصی  هنا 

رها و نم  هلحرم  یلع  نیکـشیب  هنیدم  و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهیف  تمکح  یتلا  اهریمأ  هرـسا  یلا  هبـسن  رـضاحلا ) تقولا 
اهانب هنـسح  هرطنق  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  هب  رها  رهن  یقتلم  قوف  باردـنا ، رهن  یلع  ناک  يوار و  مساب و  لصالا  یف  فرعت  تناـک 

 . یلوغملا ناخ  نازاغ  ریزو  هاش  یلع 

.هیقرشلا هیبونجلا  ناجیبرذا  یحاون  یقست  هریثکلا  هدفاور  و  ضیبالا ، رهنلا  يأ  دوردیفس ، رهن  و 
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هرورم دعب  نیوزق  هریحب  یف  اریخأ  رهنلا  اذه  بصی  لابجلا و  میلقا  ناجیبرذا و  نیب  هلـصافلا  دودحلا  رهنلا  اذه  يرجم  مظعم  فلؤی  و 
مسا هیلع  نوقلطی  اوناک  لوغملا  نا  یفوتسملا  لاق  .دورذیبس و  مساب  برعلا  نیفنصملا  نم  هریغ  يرخطصالا و  هامس  .نالیگ و  میلقاب 

نزوا لزق  مساب  ذورذیفس  نم  مسق  مویلا  فرعی  و  رمحالا .» رهنلا   » هیلوغملاب ینعت  و  ناروم ) نالأ  حصالا : و   ) نالوم نالوه 

204 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جنپ هیـسرافلاب  یمـسی  لبج  یف  ناتـسدرک  لابج  نم  دوردیفـس  جرخم  نا  یفوتـسملا  بتک  .اـضیأ و  رمحـالا » رهنلا   » هیکرتلاـب یه  و 
یف ناجنز  رهن  الوا  لبقتـسی  الامـش  دوردیفـس  رادـحنا  یف  و  سمخلا .» عباصالا   » نیتیمـستلا ینعم  قاـمرپ و  شب  هیکرتلاـب  تشگنا و 

فلأتی يذلا  جنایم  رهن  يرـسیلا  هتفـض  یف  بصی  مث  .مداق  لصف  یف  اهفـصنس  یتلا  ناجنز  هنیدـم  نم  یتآلا  رهنلا  وه  ینمیلا و  هتفض 
نیدحتملا نیرهنلا  يرـسیلا  هتفـض  یف  لبقتـسی  ابرغ و  دوردیفـس  فطعنی  جنایم  لامـش  .برغلا و  نم  ردـحنت  راهنا  هدـع  عامتجا  نم 

لفـسأ .لاخلخل و  هعباتلا  دورهاش  هیحان  نم  لاش  رهن  کـلذ  یلی  .لـیبدرأ و  بونج  یلا  لاـخلخ  نم  نیردـحنملا  ویدـک  هدـیچنس و 
مث دوردیفـس  رهنب  رـشع ) سماخلا  لصفلا  یف  هنیبنـس  ام  یلع   ) لابجلا میلقا  نم  یتـآلا  مراـط  رهن  یقتلی  ینمیلا ، هتفـض  یلع  کـلذ ،

(. نیشاشحلا  ) نییشیشحلا دالب  نم  یتآلا  رکذلا ) هراملا  دورهاش  هیحانب  سبتلی  نا ال  بجی  و   ) دورهاش رهن  هب  یقتلی 

.نالیک میلقا  یف  متوک  دنع  نیوزق  رحب  یلا  لصی  یلبجلا  زجاحلا  قرتخی  نا  دعب  دوردیفس  ناف  ریخأ  و 

رظنأ  ) ناجوأ بونج  یف  یتلا  دالبلا  نم  عبنی  برغلا و  نم  یتأی  وه  .دوردیفسل و  يرسیلا  دفاورلا  مهأ  اّنیب  امک  جنایم  رهن  ناک  و 
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بونج یف  یتلا  لابجلا  یف  عبنی  رهن  وه  و  راحلا ) رهنلا   ) دورمرک رهن  هایم  يرسیلا  هتفـض  یف  دورمرک  هیالو  یف  لبقتـسی  و  ص 198 .)
.هغارملا و قرـش  لابجلا  یف  اهجرخم  و  هینامثلا ) راهنالا   ) دورتشه هایم  هانمی  یف  یلـصالا  رهنلا  لبقتـسی  جنایم  هنیدـم  لفـسأ  .وارس و 

.اقاط نیثالث  نینثا و  تاذ  همیظع  رجح  هرطنق  جنایم  رهنب  دورتشه  یقتلم  دنع  یفوتسملا  مایأ  یف  ناک 

رکذ .همیدقلا  هنمزالا  ذنم  ریطخ  زکرم  تاذ  هنیدم  راهنالا  هذه  لک  یقتلم  دـنع  موقت  یتلا  طسولا » عضوملا   » هنایم وأ  جـنایم  تناک  و 
مـساب هرخأتملا  هنمزـألا  یف  تفرع  یتلا  اـهتروک  اـهلثم  راـمثلا و  هریثک  تاریخلاـب  همعنم  اـهنا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا 

هئملا یف  اهراز  دق  توقای و  اهب  هّون  .ریخلا و  هریثک  اهنا  لاق  هنایم ، ینعا  هثیدـحلا  هتروصب  اهمـسا  دروأ  دـق  و  یـسدقملا ، .دورمرک و 
هیرق تسمأ  تلؤض و  دق  اهنا  یفوتسملا  رکذ  یلاتلا  نرقلا  یف  و  هرشع .) هیناثلا   ) هسداسلا

205 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنایم ضوعب  و   ) تارـشحلا هریثک  ءاوهلا  هراح  یه  .لوغملا و  اهأشنا  یتلا  قرطلا  هکبـش  یف  همهملا  لحارملا  نم  تیقب  اهنا  ـالا  هریبک 
.حمقلا اهیف  رثکی  هبصخ  هیرق  هئم  فین و  دورمرک  هیالو  یف  ناک  و  مویلا .) نیرفاسملل  ذؤم 

هیحان نم  هیلا  هردحنم  لامشلا  نم  دوردیفس  رهنب  یقتلت  لاش  و  امن ) ناهج  یف  وپدک  وأ   ) ویدک هدیجنس و  هامـسملا  هثالثلا  راهنالا  و 
بونج اخـسرف  رـشع  ینثا  یلع  هناب  اهعـضوم  کلاسملا  بتک  تفـصو  دق  هیحانلا و  هذه  ندـم  یلوأ  اضیأ  لاخلخ  تناک  .لاخلخ و 

یف ام  یلع  .جولثلاب و  هاطغملا  ممقلا  طسو  یف  روفی  اهؤام و  یلغی  همح  کلانه  ثیح  بردلا  همق  قوف  دابا  زوریف  تناک  .لیبدرا و 
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.لاخلخ هنیدم  اهلحم  تلح  بارخلا  یلا  تلآ  امل  .کلملا و  راد  هقباسلا  هنمزالا  یف  تناک  دق  یفوتسملا 

لامعأ نم  امهرکذـت ، طراوخلا  تلاز  ام  و  لاش ، رولک و  ناتدـلبلا  تناک  .داـبا و  زوریفل  حیحـصلا  عضوملا  هفرعم  نـآلا  نکمی  ـال  و 
یف يرخأ  عضاوم  هلمج  یفوتسملا  رکذ  .لاش و  لبج  یف  هجرخم  و  ریغـصلا » دورهاش  نآلا  یمـسی   » لاش رهن  یلع  ناموقت  دورهاش و 

 . رضاحلا تقولا  یف  اهنییعت  نکمی  هنا ال  ریغ  لاخلخ 

کلاسم یف  لوقلا  انصخل  رشع  سماخلا  لصفلا  ماتخ  یف  .مداقلا و  لصفلا  رخآ  یف  اهرکذ  یلع  یتأنس  هلیلقف و  ناجیبرذا  تالغ  اما 
میلقا قرتخی  يذـلا  ناسارخ  قیرط  یف  هدـیدع  عضاوم  نم  جرخت  کلاسملا  هذـه  لک  نال  لابجلا  میلقا  انفـصو  نا  دـعب  میلقـالا  اذـه 

.لابجلا

206 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیبرغلا هیلامشلا  میلاقألا  نالیک و  رشع  یناثلا  لصفلا 

هراشا

ناورجاب ناغوم - میلقا  نالیک - ندم  نم  امهریغ  تشر و  ناجهال و  مشخ - بالود و  ناورب و  شلاط - ملیدـلا و  امیلقا  تانالیجلا -
- یخامـش ناورـش - میلقا  سرلا - رهن  رکلا و  رهن  روکمـش - هجنک و  ناقلیبلا - هعذرب - نارلا - میلقا  ناثرو - دابا - دومحم  دـنزرب - و 
طـالخا و ناو - هریحب  نیود - وأ  لـیبد  هـینیمرا - مـیلقا  صرق - سیلفت و  اـیجروج - وأ  ناتـسجرک  مـیلقا  باوبـالا - باـب  هیوکاـب و 

.هیلامشلا میلاقالا  تاراجت  تالصاح و  سیلتب - ناو و  شیجرا و 

نم هیبرغلا  هیاهنلا  یف  نیوزق  رحب  یف  بصی  زربلا ، لابج  جرعتملا  هارجم  قرتخی  نا  دعب  دوردیفس  رهن  نا  قباسلا  لصفلا  یف  انحـضوا 
.یبونجلا هلحاس 

بونجلا و نم  اهب  ّفحت  یتلا  هذه  دوردیفس  اتلد  .لابجلا و  اهءارو  هعسلا و  نم  یش ء  یلع  عقانم  و  اتلد »  » عضوملا اذه  یف  نوکتت  و 
وأ لیجلا  برعلا  هامس  يذلا  ریغصلا  نالیک  میلقا  یه  تاباغلاب ، هوسکملا  هجردتملا  لابجلا  حوفس  برغلا 
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 . حاون ثالث  هیف  و  نالیج ،

یلا هراشالا  اودارأ  اذا  مه  .صاخ و  هجوب  نـالیج  وأ  لـیجلا  مسا  برعلا  نوینادـلبلا  اـهیلع  قلطا  یتلا  یه  هیبوسرلا  اتلدـلا  یـضارا  و 
هیلع اوقلطأ  هعمجاب ، میلقالا 

207 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

امم هبرغ ، میلقالا و  اذه  بونج  یف  .هیلبجلا و  عاقصالا  اضیأ  مسالا  اذه  لمشی  دق  و  تانالیک .»  » تانالیج اولاقف  عمجلا  هغیصب  امـسا 
.ناملیدـلا و لیقف  عمجلا  هغیـصب  اهمـسا  ءاج  دـق  و  ملیدـلا ، دالب  تناک  لاـبجلا ، میلقا  نم  مراـت  ناـقلاطلا و  یتیحاـن  لاـبج  يذاـحی 
دادغب و هداس  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  مهؤاسؤر  ناک  دقف  .هملایدلا  يأ  هیوب  ینب  نطوم  اهنوکب  خیراتلا  یف  دالبلا  هذـه  ترهتـشا 

یبرغ بونج  نم  الامـش  هدتمملا  هیلبجلا  تاردحنملا  هقیـضلا و  هیلحاسلا  هقـشلا  اما  .هبقحلا  کلت  رثکأ  یف  هفالخلا  یلع  ذوفنلا  يوذ 
وأ ناشلاط  لاـقف  عمجلا  هغیـصب  مسـالا  اذـه  توقاـی  رکذ  دـق  شلاـط و  دـالب  یهف  رحبلا  کـلذ  اهیقرـش  نم  ههجاوملا  نیوزق و  رحب 

اهؤاسؤر ناک  همیظعلا و  نراق  هرـسا  یلا  هدئاعلا  هیلبجلا  هیحانلا  اهیلیو  جـنبور ، لابج  ناتـسربط ، دودـح  یلع  قرـشلا ، یلا  .ناشلط و 
.نیرشعلا سداسلا و  لصفلا  یف  اضیأ  هنیبنس  ام  یلع  هحیسفلا  عاقبلا  هذه  هداس  هفورعم  ریغ  هنمزا  ذنم 

نالیج عیمج  تناک  اهتورذ ، نییهیوبلا  هدایس  هیف  تغلب  يذلا  تقولا  وه  و  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  هباتک  یـسدقملا  بتک  نیح  و 
رظنی راص  مث  .ملیدـلا  میلقا  نمـض  یف  سموق ، ناجرج و  ناتـسربط و  یه  و  نیوزق ، رحبل  هیذاحملا  اهیقرـش  یف  یتلا  لبجلا  میلاـقأ  و 
لقتنا .بلاغلا و  یف  هسفن  ملیدلا  مسا  لامعتـسا  لطب  کلذ  دعب  .هنع و  هلقتـسم  اهنأک  هرخأتملا  هنمزالا  یف  هیقرـشلا  میلاقالا  هذـه  یلا 

تاهجلا عیمج  یلا  دوردیفس  اتلد  یف  عقانملا  مسا 
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ّلطملا یلبجلا  عقـصلا  ناک  ملیدـلا  امنیب  هیلحاسلا  عاقبلا  ریغ  نکت  مل  ّحـصا ، هجوب  نالیج ، نا  یلع  .نالیج  میلقاب  تفرعف  هرواـجملا 
 . نیوزق رحب  یبرغ  بونج  فنتکی  يذلا  میلقالا  عیمج  یلع  نایحالا  ضعب  یف  نیمسالا  نیذه  دحا  قالطا  يرج  .اهیلع و 

: ملیدـلا هبـصق   » نا لاق  دـقف  یـسدقملا  اما  .فورعم  ریغ  اهعـضوم  نا  الا  .رابذور  لاقی ، ام  یلع  یمـست ، ملیدـلا  دالب  هبـصق  تناک  و 
یسدقملا داز  .یقیقحلا و  اهعضوم  کلاسملا  بتک  رکذت  مل  و  مویلا ، اهل  رثأ  نا ال  هل  فسؤی  امم  و  ناورب .»

208 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناطلـسلا رقتـسم  ثیح  و  عماوج ...  هفیطع و ال  هعـساولاب  اـهقاوسأ  ـال  هقینا و  هقیـشر  لزاـنم   » ناورب یف  نکی  مل  هنا  هلوق  کـلذ  یلع 
دلب : » اهیف لاق  و  لیجلا » هبـصق  بالود :  » نا یـسدقملا  رکذ  .اهریخ و  رثکف  ءارثلا  لهأ  نم  راجت  اهیف  ناـک  دـق  و  ناتـسرهش .» یمـسی 

«. رکسک یمست  بالود   » نا ءادفلا  یبا  یف  ام  یلع  .قوسلا و  طسو  عماجلا  و  نسح » قوس  و  رجح ، صج و  نم  مهؤانب  بیط ،

ام یلع  هیرق  یه  و  ناملیب ، نم  لحارم  عبرا  یلع  بالود  نا  نم  یسدقملا  هرکذ  ام  ریغ  دالبلا  هذه  کلاسم  نع  یـش ء  انیلا  هتنی  مل  و 
، ناملیب نم  لحارم  عبرا  دوردیفس و  نم  نیتلحرم  یلع  .شلاط و  دالب  یف  عضاوملا  مهأ  نم  تناک  اهنا  رهاظلا  .ءادفلا و  یبا  یف  ءاج 

ناطلـسلا مکح  ءاحنالا  هذه  مکحی  ناک  و  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  يولعلا )  ) یعادلا هنیدم  یه  مشخ و  هنیدـم 
رهنلا .ریمالا و  راد  مث  عماج  قاوسالا  فرط  یلع  رماع و  قوس  اهل   » لاقف مشخ  یـسدقملا  فصو  .هفیلخلل و  هعاطلا  علخ  لقتـسملا و 

بناج یلع  اهنم 
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 . اهنم ققحتم  ریغ  همیدقلا  ندملا  هذه  عضاوم  نا  نیبن  نا  نسحی  و  لئاه .» رسج  هیلع 

: یفوتسملا یف  ام  یلع  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  نالیک  ندم  ربکأ  تناک  و 

بلجی هطـسو  هنیدـم  كاذـنیح  تناک  .دوردیفـس و  بصم  قرـش  یف  اهنا  لاق  اضیأ و  ناـجهال  ءادـفلا  وبا  رکذ  .نموف و  ناـجهال و 
یه متوک و  وأ  متوک  .هراحلا و  هقطنملا  هکاوف  نم  کلذ  ریغ  جـنرتالا و  جـنرانلا و  حـمقلا و  زرلا و  اـهتیحان  یف  ومنی  اـهنم و  ریرحلا 

هیراجت هنیدم  تناک  .ءادفلا و  وبا  توقای و  اهرکذ  .نیوزق  رحب  ءاحنا  رئاس  نم  نفسلا  اهدصقت  ءانیم  تناک  دوردیفـس ، مف  یلا  برقأ 
هیلخاد اهتیحان  و  نموف ، و  موی .» هریـسم  نیوزق ) رحب   ) رحبلا نع  هلقان  اهنا   » ءادـفلا وبا  لاـق  و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  هریبک 

.دوردیفس رهن  برغ  یف  متوک ، نم  رثکأ 

زرلا و حـمقلا و  اهیف  رثکی  هبـصخ  هعقب  یف  هریبک  هنیدـم  اهنا  یفوتـسملا  رکذ  .ملیدـلا و  دالب  یف  یلبجلا  مسقلا  ندـم  ربکأ  تناـک  و 
209 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  .اضیأ  اهیف  جسنی  وه  ریرحلا و 

مل لب  اهیلع  اوملکتی  مل  برعلا  یینادـلب  نا  رهاظلا  نالیک و  هبـصق  نآلا  یه  و  تشر ، تفـصو  یتلا  اـنعجارم  مدـقأ  نم  یفوتـسملا  و 
.ءاحنالا رئاس  یلا  نالمحی  اهنم  ریرحلا و  نطقلا و  اهیف  رثکی  .نفع و  رحلا  دیدش  اهءاوه  نا  یلا  یفوتسملا  راشأ  دقلف  .اهمسا  اورکذی 

یف ملوت  تدرو  .ملوت و  هروک  موـیلا  تشر  یبرغ  یف  .نأـشلا و  هعـسلا و  نم  یـش ء  یلع  اعـضوم  هماـیأ  یف  هنیدـملا  هذـه  تناـک  و 
یلوا ملوت  تناک  ءادفلا ، یبا  یف  ام  یلع  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  نأش  تاذ  هنیدمل  امسا  یفوتسملا 
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وأ تفـش ، .نومیللا و  جـنرتالا و  جـنرانلا و  زرلا و  نطقلا و  حـمقلا و  اهیف  تاریخ  تاذ  اـهیحاون  .نـالیج و  یف  یلهـسلا  مسقلا  ندـم 
.تشر بونج  یف  یه  تفشب و  فرعت  هیحان  ریغ  نیتیمستلا  نیتاه  نم  مویلا  قبی  مل  هنیدمل و  امسا  یفوتسملا  اهرکذ  هتفش ،

نیب اهنیب و   » لاقف کلذ  یلع  داز  .ناذبهبصا و  توقای  اهبتک  هریغـص  هنیدم  یه  دبهفـصا و  نالیک : ندم  نم  یفوتـسملا  رکذ  اریخأ  و 
مـسا قتـشا  دق  و  هیرق .  هئم  وحن  اهتیحان  یف  .ههکافلا و  ضعب  زرلا و  حمقلا و  اهیف  .اهعـضوم و  یلا  رـشی  مل  و  نالیم .» نیوزق )  ) رحبلا

ردص یف  ناتسربط  یف  ءارما  اولظ  ارهاظ و  مالسالا  اوقنتعا  نییناساسلل  نیعضاخ  دالبلا  هذهل  اکولم  اوناک  ناذبهبـصالا و  نم  هنیدملا ،
 . هفالخلا

ناغوم

هذـه .یقرـشلا و  نیوزق  رحب  لحاس  یتح  نالبـس  لبج  نم  دـتمی  عقانم  هیف  میظع  لهـس  یلع  قلطی  مسا  ناـقوم  وأ  ناـکغم  ناـغوم و 
فلؤت تناک  بلاغلا  یف  اهنکل  ناجیبرذا و  میلقا  نم  انایحأ  دـعت  تناک  .شلاط و  لاـبج  لامـش  سرا و  رهن  بصم  بونج  یف  دـالبلا 

.هسفنب امیلقا 

دق هنیدم   » اهنا لاقف  ناغوم  هنیدم  یسدقملا  رکذ  .اهعضوم  نییعت  بعصی  و  ناغوم ، هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ناغوم  هبصق  و 
هفصو نم  و  ناتضور .» زیربت  عم  یه  نانج  اهبحر  یف  اهنأک  ناسح  قئادح  اهلوح  نارهن و  اهب  طاحا 

210 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تلآ دق  همایأ  یف  تناک  میدقلا و  یف  میلقالا  هبـصق  یفوتـسملا  اهّدع  یتلا  ناورجابل  هقباطم  هذه  ناغوم  هنیدـم  نوکت  نا  دعبتـسی  ال 
.هطراخلا و یف  يری  لاز  ام  مسالا  اذه  و  دنزرب ، لامش  خسارف  هعبرا  یلع  ناورجاب  عضوم  نّیع  کلاسملل  هفصو  یف  .بارخلا و  یلا 
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، ناورجاب بونج  یلا  .سایلا و  یبنلا  وه  و  مالـسلا » هیلع  رـضخلا  اهدجو  یتلا  هایحلا  نیع   » ناورجاب دـنع  نا  هیمالـسالا  تایاورلا  یف 
هرواجملا ءاحنالا  نم  علسلا  اهیلا  یتأت  یتلا  اهقاوسأب  یسدقملا  داشأ  .هریبک و  هنیدم  اهناب  لقوح  نبا  اهفـصو  دق  دنزرب و  اّنیب ، ام  یلع 

یف هیرق  ناک  دنزرب  ناورجاب و  نم  الک  نا  یلا  یفوتـسملا  راشأ  .دالبلا و  هذـه  یف  هراجتلا  لئوم  یهف  ءاحنالا ، رئاس  یلا  لمحت  اهل و 
 . حمقلا اهیف  رثکی  راح و  اهیحاون  ءاوه  .همایأ و 

ناورجاب نم  ردحنی  رهن  یلع  تناک  راوسلیب  .هرشمه و  دابا و  دومحم  راوسلیپ و  یه : ناغوم ، لهس  یف  ندم  ثالث  یفوتسملا  رکذ  و 
همسا ینعم  اهیلع و  هیوب  ونب  هالّو  يذلا  راوس  هلیپ  ریمالا  یلا  هبـسن  کلذب  تیمـس  اهنا  لاقی  ناورجاب و  نم  خسارف  هینامث  هفاسم  یلع 

.راوسلیب یلی  امم  اخسرف  رشع  ینثا  یلع  تناک  نیوزق و  رحب  برق  يرابواک  هزافم  یف  دابا  دومحم  و  دیدنصلا .» يدنجلا  وأ  سرافلا  »
مـساب لصالا  یف  فرعت  لحاسلا و  نم  نیخـسرف  یلع  اهل  هرواجملا  هرـشمه  تناک  یلوغملا و  ناخ  نازاغ  اـهیناب  نا  یفوتـسملا  رکذ 

همیدقلا هنمزالا  یف  ناک  و  رصن .» ذخوبن  هنا  نومعزی  و   » زردوک نب  داهرف  یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  اهـسسأ ، دق  هرهـشوب و  وأ  رهـشربا 
قیرطلا یف  هلحرملا  هذه  ءارو  و  هرایـسلا .» اهلزنت  لیبسلل  قدانف  تاطابر و  اهیف  هلهآ  هیرق   » اهنا لیق  باخلب  هدـلب  ناورجاب : لامـش  یف 

.نارلا دالب  یلا  يدؤملا  ربعملا  دنع  یه  .ناثرو و  هنیدم  هیبونجلا  سرلا  رهن  هفض  یلع  یلامشلا 

یف یه  هلهآ و  تناک  .روسلا و  جراخ  ضبر  اهل  هرماع و  قاوسأ  اهب  روس و  اهیلع  هنیدـم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ناثرو  تناـک  و 
هرماع هلهس 
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 . دیشرلا نوره  هجوز  هدیبز  رمأب  تینب  ناثرو  نا  لاقی  .ضبرلا و  یف  عماجلا  اهدجسم  رهنلا و  هفض  نم  نیخسرف  یلع 

211 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( نارلا  ) ناّرأ

اذهل .مالسالا و  راید  نم  اهدع  بعـصی  ناک  دقف  سرأ ، رهن  لامـش  اهتلمج  یف  یه  و  هینیمرا ، ایجروج و  ناورـش و  نارلا و  میلقا  امأ 
، هفلتخم تاقوأ  یف  مهلامع  اهیلع  ءافلخلا  یلو  مالسالا و  ردص  ذنم  اهیف  نوملسملا  ماقأ  دقل  .اهفصو  یف  برعلا  نوینادلبلا  طسبتی  مل 

اهیف ّلح  یتح  کلذ  یلع  دالبلا  هذه  تلاز  ام  و  یهتنت ، نا  یطسولا  روصعلا  تکشوا  یتح  مهتینارـصن  یلع  اوقب  اهلهأ  بلغا  نا  ریغ 
هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  ایجروج  یلع  رومیت  اهنـش  یتلا  هریثکلا  بورحلا  دعب  امیـس  و ال  یلوغملا ، حتفلا  بقع  هیناث  نوملـسملا 

.اهیف دئاسلا  نیدلا  مالسالا  راصف  كرتلا  اهیف  ّرقتسا  ذا  هرشع ،)

هامـس ام  یلع  نیرهنلا » نیب   » میلقا وهف  سرلا - رکلا و  ارهن  امه  و  سـسکارا - سریـس و  نارتقا  برغ  میظعلا  ثلثملا  یف  نارلا  میلقا  و 
.ایبرع و امـسا  هنم  اولعجیل  الا  کلذ  ام  و  ناّرأ ) هب  اوقطن  و   ) نارلا هروصب  مسالا  اذه  ءامدقلا  برعلا  نوینادلبلا  بتک  .یفوتـسملا و  هب 

تبتک و  هعذرب - هنیدـم  لقوح  نبا  فصو  .هیقاب و  اهبئارخ  تلاز  ام  و  هعذرب - هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  میلقالا  اذـه  هبـصق  تناـک 
هعبرم رایدـلا  هذـه  ندـم  ربکأ  تناک  اضرع و  هنم  لقأ  یف  الوط  خـسرف  وحن  اهناب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هعدرب - هروصب  ذـئدعب 

کمسلا رکلا  رهن  یف  اهبرق  .روثرثلاب و  فورعملا  هدفاور  دحا  هفض  یلع  خسارف  هثالث  وحن  یلع  رکلا  رهن  نم  یه  هعلق و  اهل  لکـشلا 
( حّلمملا کمسلا  ینعت  هیسرافلاب  یهام  روش  و   ) یهام رسلاب  فورعملا 
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.ناثروب سرلا  رهن  یف  اضیأ  کمسلا  اذه  نم  نوکی  دالبلا و  رئاس  یلا  اهنم  لمحی  و 

نیتاسبلا و هکبتـشم  هلثم ، یف  موی  هریـسم  نم  رثکأ  هراطقأ  و  باردنالا ، یعدی  عضومب  هیحان  خسرف ، نم  لقأ  یلع  هعذرب  نم  ناک  «و 
تاهزتنملا هبیط  تارامعلا ،

212 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

«. زقلا دود  اهیف  ّیبری  و  نیت ، اهب  طولب و  هاشلا  قدنبلا و  یلع  اهتنجا  لمتشت  و  هریثک ، هکاوف  اهل  و  تاغابلا ، و 

نم  ) یکرکلا قوـسب  فرعت  خـسرف ، اهرادـقم  دـحأ ، موـی  لـک  ساـنلا  اـهیف  عـمتجی  قوـس  دارکـالا ، باـب  دـنع  هـعذرب  رهاـظ  یف  و 
نسح عماج  دجـسم  هعذرب  یف  .یکرکلا و  موی  كانه  دحالا  موی  نومـسی  و  برلا .)» موی   » ینعت ینانویلا و  ( Kuriakos) سوقایرق

لام تیب  ناـک  .هریثک و  تاـمامح  اـهیف  .صجلا و  فراـخزب  هوسکم  ّرجـآلا  نم  هناـطیح  بشخ و  نیطاـسا  یلع  هفقـس  عفتری  حیـسف 
اما اهیلع  بارخلا  یلوتـسا  دق  توقای  بتک  نیح  هعذرب  تناک  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  .هعذرب و  یف  هیمأ  ینب  مایأ  یف  میلقالا 

نارتقا نم  لفـسا  هلعل  و  رکلا ، رهن  یلع  يذلا  ربعملا  دنع  .روثرثلا و  رهن  یلع  هریبک  هنیدـم  اهنا  یلاتلا  نرقلا  یف  رکذ  دـقف  یفوتـسملا 
اهدصقی و  جنزرب ، هنیدم  ناورـش ، یف  یخامـش  یلا  هعذرب  نم  قیرطلا  یف  دحاو  موی  هریـسم  يأ  اخـسرف  رـشع  هینامث  یلع  هب  روثرثلا 
ص212 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  اهنم .  اهیلا و  هریثکلا  علسلا  لمحت  راجتلا و 

، هنیدملا هذه  ملاعم  .هعذرب و  بارخ  دعب  نارلا  هبـصق  ( Phaidagaran) نارکادیف مساب  هینمرالاب  فرعت  ناقلیبلا و  هنیدم  تحض 
هعبرأ یلع  ناقلیبلا  .ابیرقت و  اهعضومب  انتفّرع  دق  هیبرعلا  کلاسملا  بتک  نا  الا  ودبی ، ام  یلع  نآلا  تلاز  نا  و 
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اعـضوم تناک  دق  .دنزرب و  نم  دعاصلا  قیرطلا  یف  سرلا  لامـش  نم  خسارف  هعـست  وأ  هعبـس  یلع  و  هعذرب ، بونج  نم  اخـسرف  رـشع 
هنجالا و هایملا و  هریثک  هبیط  هنیدم   » اهناب هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  اهفـصو  هرـشع .) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  یتح  امیظع 
، اهروس هناصح  اوأر  رتتلا و  اهدصق  ( » 1220  ) هنس 617 یف  و  فوصوم .» فطان  اهب  و  «. » اهراهنا یلع  هعساولا  نیحاوطلا  راجـشالا و 

یف اهعاّطق  اهکرت  ریـشانملاب و  اهوعطق  اماظع  بلدلا  نم  اراجـشأ  اوأر  طئاحلا و  هب  یمری  ارجح  اودـجو  امف  قینجنملاب ، هبارخ  اودارأ 
اوبره اوناک  موق  اهیلا  عجارت  اهنع  اولصفنا  املف  .اهوقرحا  مث  اوبهن ...  اهروس و  اوبرخ  یتح  روسلا  اهب  اومر  قینجنملا و 

213 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مث .اهیلع  یلوتـسا  رومیت و  اهرـصاح  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  و  اهترامع .» یلا  تداع  و  هکـسامتم ...  نآلا  یه  اهنع و 
هنیدملا ءام  ناک  هنم  اعارذ و  هرشع  سمخ  هضرع  خسارف و  هتس  هلوط  ناک  سرا  رهن  نم  ءاملا  هیلا  لمح  رهن  رفح  اهئانب و  هداعاب  رمأ 

.رومیت هلیبق  سالرب  یلا  هبسن  یسالرب  رهنلا  اذهل  لاقی  ناک  .هدیدجلا و 

.سیلفت قیرط  یف  هعذرب  یبرغ  لامش  یلا  نارلا  یف  نییرخأ  نیتنیدم  رکذ  ءاج  و 

یمس هزنج و  هروصب  برعلا  نوینادلبلا  اهبتک  دق  (Elizabetpol و  لوب تیبازیلا  مویلا  اهتیمست  یف  رهشالا  و   ) هجنک هنیدم  امهالوأ 
.ساقدرق مساب  اهرهن  ینیوزقلا 

نال هیلکوتملاب  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  فرعت  هنیدـملا  هذـه  تناک  .هدوجوم و  تلاز  ام  اهبئارخ  روکمـش و  یبرغلا  اهلامـش  یلا  و 
( . 854  ) هنس 240 یف  اهثدحا  لکوتملا  هفیلخلا 

سرلا رهنب  برعلا  امهامس  سریس ، سسکارا و  مساب  نانویلا  يدل  نافورعملا  نارلا  میلقا  نادحی  ناذللا  نارهنلا  و 
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ناـجیبرذا دودــح  هاذاـحمب  يرجی  نا  دــعب  .هـینیمرا و  یبرغ  یف  ـالقیلاق  دـالب  یف  سرا  رهن  عـبنی  و  رک .) وأ   ) رکلا رهن  و  سرا ) وأ  )
دالبب سیلفت  برغ  لابجلا  یف  ّرکلا  رهن  جرخم  .نارلا و  یقرش  یف  غابارق  دالب  یف  یفوتـسملا ) رکذ  ام  یلع   ) رک رهنب  یقتلی  هیلامـشلا 

یلع اهیف ، روکمش و  یلا  ردحنی  سیلفتب  رکلا  رهن  ّرمی  نأ  دعب  .ناللا و  زاخبأ و  یتیالو  نم  فلأتت  یتلا  رزخلا  دالب  یف  يأ  ایجروج ،
هعذرب نم  لفسأ  لیلق  دعب  یلع  سرا  رهنب  رکلا  یقتلی  نا  دعب  همیظعلا و  روکمـش  هریحب  یف  بصی  رهن  هنم  عرفتی  یفوتـسملا ، رکذ  ام 

 . یفساتشک هیالوب  نیوزق  رحب  یف  بصی 
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ناورش

وأ یخامـش  مویلا  یه  هیخامـشلا و  هتبـصق  ناورـش و  میلقا  هیف ، ساـقفقلا  لاـبج  ینفت  ثیح  نیوزق ، رحب  یلع  رکلا  رهن  یلی  اـم  یف  و 
صج و هراجح و  مهناینب  لبج ، لفسأ  یلع  هیخامـشلا   » هلوقب هنیدملا  هذه  یـسدقملا  فصو  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .یخامش و 

بسحب اهنم ، برقلاب  و  حمقلا .» اهیف  رثکی  .هاش و  ناورـشب  نوبقلی  هیالولا ، نیقاوخ  مه  و  اهتالو ، ناک  .هزن و  نیتاسب و  راج و  ءام  اهل 
ام یلع  هایحلا  نیع  و  هیآلا 62 ) هروسلا 18  یف  نآرقلا  اهیلا  راشأ  دق  و   ) یسوم هرخص  یفوتـسملا ، لاق  ام  یلع  هیمالـسالا ، تایاورلا 

نارباش و امه  امهعـضوم ، نیعی  مل  ناورـش  میلقا  یف  نییرخأ  نیتنیدـم  نیفلؤملا  نم  هریغ  یـسدقملا و  رکذ  .ناورجاـب و  یف  اـّنیب  دـق 
.دنبرد نم  اخسرف  نیرشع  یلع  لاقی  ام  یلع  یه  و  يراصنلل » اهیف  هبلغلا  »

هبصق یخامش  نم  مایأ  هثالث  هریسم  یلع  قاوسالا » یف  عماجلا  هلهس و  یف   » یه ناورش و  و 
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.دنبرد قیرط  یف  میلقالا 

نا لقوح  نبا  یف  .نیوزق و  رحب  ئناوم  لـجأ  دـنبردل  برعلا  هیمـست  یه  باوبـالا و  باـب  ناورـش ، دـالب  یلامـش  یـصقا  یف  ناـک  و 
.نفسلل یسرم  اهطسو  یف   » ناجیبرذا هبصق  تناک  یتلا  لیبدرا  نم  ربکأ  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  هنیدملا 

.رزخلا و رحب  نم  هؤام  جراخلا  یـسرملا  اذه  یلع  نیّلطم  نیلبج  نیب  دسلاک  ینب  دـق  ءانب  اهیلا  رحبلا  نم  جراخلا  یـسرملا  اذـه  یف  و 
لخدملا مف  یلع  و  هتحت ...  نم  ءاملا  هسفن و  ءاملا  یلع  دقع  دق  دقعب  هدیـص  نم و  مکحتـسا  دق  ءاملا  یلع  قلغم  باب  دسلا  اذـه  یف 

.لفقلا بحاص  رماب  الا  لخدی  بکرملا و ال  جرخی  الف  رحبلا  رمأ  یف  رظنی  نمل  لفق  اهیلع  هدودمم و  هلسلس  نفسلا ، هیف  لخدت  يذلا 
 ... صاصر رخص و  نم  دسلا  و 

وحن وه  رکذـلا و  ّراملا  ثلاثلا  بابلا  ریغ  ریغـصلا  بابلا  ریبکلا و  بابلا  ناـباب : هیف  و  هراـجح . » نم  عینم  روس  اـهیلع  هنیدـملا  هذـه  و 
 . هجربأ راوسالا  یلع  .رحبلا و 

.ریثک نارفعز  اهب  .دالبلا و  رئاس  یلا  اهنم  بلجت  ناتکلا  بایث  دنبرد  یف  عنصت  و 
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لوأ یف  بناج  لک  نم  اهب  نوطیحی  اوناک  رفکلا  لهأ  نال  مالسالا  روغث  نم  ارغث  تناک  دقف  .عماج  دجـسم  باوبالا  باب  قوس  یف  و 
نیعبـس افین و   » لاق ام  یلع  اهیف  ناف  برغلا  هیحان  یف  اهباضه  ساقفقلا و  لابج  یلعأ  یف  یتلا  ممالا  رکذ  یف  توقای  بهـسا  .دهعلا و 
توقای فصو  .رزخلا و  رحبب  فرعف  نیوزق  رحب  بسن  مهیلا  رزخلا و  ممـالا  کـلت  لوأ  و  مهرواـجم .» اـهفرعی  ـال  هغل  همأ  لـکل  همأ ،

ناک هنیدملا و  یلع  يذلا  میظعلا  روسلا 
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رهن .دالیملل و  هسداسلا  هئملا  یف  سراف  کلم  ناورـشونا  ءانب  نم  هنا  لاقی  ءادـعالا و  رـش  اـهنع  دـصیل  برغلا  یتح  دـنبرد  نم  دـتمی 
رهن یلع  ناـک  و  کـلملا ، رهن  مساـب  یـسدقملا  هرکذ  دـق  دـنبرد  بونج  نم  ریـسی  یـش ء  یلع  نیوزق  رحب  یف  بصی  وه  رومـسلا و 

.یخامش نم  داملا  قیرطلا  یلع  ناک  و  اخسرف ، نورشع  دنبردلا  نیب  هنیب و  رسج ، رومسلا 

یلع مالکلا  یف  هریغ  توقای و  طسّبت  .اهطفن و  یلا  يرخطـصالا  راشا  دق  دنبرد و  بونج  یف  هیلاحلا ) وکاب   ) هیوکاب وأ  هوکاب  ءانیم  و 
(. انواب  40  ) مهرد فلا  موی  لک  یف  اهتلابق  غلبت  همیظع  طفن  نیع   » اهیف توقای : لاق  .طفنلا  اذه 

یلع یفوتسملا  ملکت  و  اران .» مرطضت  لازت  ضرا ال  كانه  و  اراهن ...  الیل و ال  عطقنت  ضیبا ال  طفنب  لیـست  يرخأ  نیع  اهبناج  یلا  و 
رکلا رهن  مف  برق  یفـساتشک  هیالو  وکاب  بونج  یلا  .راهنلا و  طسو  یف  اهلظ  اهیلع  رـشنتف  هنیدملا  یلع  لطت  تناک  یتلا  هیوکاب  هعلق 

ءان  » اهعماج هلبق و  اهل  لاقی  هعلق  دنبرد  نم  هبیرقلا  لابجلا  یف  ناک  اریخأ  .نطقلا و  حمقلا و  اهیف  رثکی  .هنم و  لمحی  رهن  نم  اهیقـس  و 
 . حمقلا ریرحلا و  اهیف  رثکی  هنا  یفوتسملا  داز  .رومیت و  بورح  یف  هرم  ریغ  هلبق  رکذ  درو  دق  .یسدقملا و  یف  ام  یلع  لت » یلع 
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ناتسجرک

حتف نا  دعب  الا  هیمالـسالا  تایالولا  دادـع  یف  الخدـت  مل  هیزاخبا ، اهل  لاقی  زاخبا و  و  نآلا ، ایجروج  اهیمـسن  یتلا  یه  ناتـسجرک ، و 
دق رکلا و  رهن  یلاعأ  یف  یه  ناتسجرک و  هبصق  سیلفت  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  یحاونلا  هذه  رومیت 
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اهب و  باوبأ ، هثالث  اهل  هنیصح  یه  ناروس و  اهیلع  : » هلوقب لقوح  نبا  اهفصوف  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  کلذ  عم  نوینادلبلا  اهفرع 
یف اـم  یلع  رـسجب  ناـبناج  یه  و  رکلا ، رهن  هنیدـملا  قرخی  و  تاریخلا .» هریثک  هبـصخ  یه  و  راـن ، ریغ  نم  نیخـس  اـهؤام  تاـمامح 

.یسدقملا

اهب سنوی و  هیرق  هیف  .ساقوقلا و  يأ  قبقلا  لـبج  نم  ّدـعی  یـسدقملا ، یف  اـم  یلع  ناـکف ، اـهل  رواـجملا  زاـخبا  وأ  ساـخبا  میلقا  اـما 
یفوتـسملا رکذ  ام  یلع  هریثک  راهنا  زربلأ  لبج  نم  ردـحنت  .مهریغ و  ناللا و  و  ایجروج ) لهأ   ) جرکلا نم  لئابق  اـهلوح  نوملـسم و 

 . ایجروجب هریبکلا  ندملا  نم  صرق  نا  کلذ  یلع  داز  يذلا 

هینیمرأ

مکحل اهعوضخ  نا  الا  يراـصن ، اـهلها  رثکا  ناـک  نا  یه و  هجراـخلا و  هینیمرا  هلخادـلا و  هینیمرا  یلا  مسقنت  يربکلا  هینیمرا  تناـک 
.دیعب نمز  ذنم  ناک  نیملسملا 

تناک .تارفلا و  يدفار  سرا و  رهن  جرخم  لابجلا  هذه  نم  .هجگوگ و  هریحب  نا و  هریحب و  نیب  دتمت  همیظع  لابج  دالبلا  هذه  یف  و 
وأ نافیرا  بونج  یف  هریغص  هیرق  نآلا  اهیلع  لدت  و  نیوت ، وأ  نیود  اضیا  یمست  و  لیبد ، یلوالا  هنمزالا  یف  هیمالـسالا  هینیمرا  هبـصق 

اهیلع و  هلخادلا ، هینیمراب  هدلب  هیحان و  لجا  یه  لیبدرا و  نم  ربکأ  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لیبد  تناک  .سرا و  رهن  برق  ناویرا 
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انرشا دق  .سرلا و  رهن  ءارو  هبونج  یف  یه  لیبد و  یلع  هیتمقب  طارارا  لبج  ّلطی  و  هعیبلا ، بنج  یلا  اهعماج  و  باوبأ ،  هثالث  هل  روس 
هنیفس هیلع  توتسا  يذلا  لبجلا  وه  هریزجلا  یف  يدوجلا  لبج  نا  لوقت  هیمالسالا  تایاورلا  نا  یلا  (ص 123 )
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لبق امیف  لجرل  املع  ناک  ثراحلا  نا  اما  ثرحلا و  نم  اقتـشم  مسالا  نوکی  نا  اما   ) ثراحلا لبج  هینیمرا  یف  طارارـأل  لاـقی  .حون و 
(. رایدلا هذه  یف  ّلح  مالسالا 

همئاد و ال نیلبجلا  نیذـه  یلع  جولثلا  نا  يرخطـصالا  لاـق  و  ثراـحلا ،) ریغـصت   ) ثریوحلا یمـست  يرغـصلا  طارارا  همق  تناـک  و 
کلذ یلع  یسدقملا  داز  .لابجلا و  هذه  یف  مهدیصتم  لیبد و  لها  بطتحم  .کلسملا و  هبوعص  عافترالا و  نم  امهالعا  یلا  یقتری 
هلـصا رمحا  غبـص  وه  زمرقلاب و  غوبـصم  فوص  يزعرم و  بایث  لیبد ) یف   ) عفتری و  «. » هنیدم فلأ   » لابجلا هذه  باعـش  نیب  ناک  هنا 

«. زقلا دودک  دود  نم 

هب ّفح  دق  قیتع  ضبر  تاذ  .يراصنلا  هیلع  بلاغلا  نا  الا  هب  دارکالا  : » لاقف لیبد  دلب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یسدقملا  فصو  و 
(1064  ) هنس 456 اهبهنب  رمأ  یقولجسلا و  نالسرا  بلا  اهیلع  یلوتـسا  دق  و  امیدق ، هینارـصنلا  هینیمرا  هبـصق  یه  و  ینآ ، و  نیتاسبلا .»

یلع اهامس  هایملا  هبذع  هریحب  لیبد  یقرش  لامش  نم  ریـسی  دعب  یلع  .هکاوفلا و  هیف  رثکت  لابجلا  یف  دلب  اهنا  یفوتـسملا ، اهیف  لاق  دق 
 . یفوتسملا ریغ  لئاوالا  نیملسملا  نیفنصملا  نم  مسالا  اذه  اهیلع  قلطی  مل  هنا  ودبی  و  ءاقرزلا .) هریحبلا   ) زیکنت هجکوک  يدزیلا 

اهنائطـش یلع  ناک  دـقف  .هینیمرا  تاریحب  رهـشا  ءارم  تناـک و ال  نولوـالا ، نوفنـصملا  هب  اهامـس  اـم  یلع  شیجرا ، وأ  نا  هریحب و  و 
فرعی راغـص  کمـس  اهنم  جرخی  اخـسرف  نورـشع  اهلوط  و  يرخطـصالا ، اهفـصو  دـق  ناطـسو و  ناو و  شیجرا و  طالخا و  هنیدـم 

لب هریزجلا  یحاون  لصوملاک و  راطقالا  نم  ریثک  یلا  لمحی  حـلمیف و  هرفوب ) اهیف  داصی  لاز  ام  طوبـشلا  نم  برـض  وه  و   ) خـیّرطلاب
.ناسارخ دالب  یصقا  یلا 
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ائیش خلب  یف  عاتبا  هنا  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  رکذ  دقف 

218 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، هینیمرا ندم  لجا  نم  یبرغلا  هریحبلا  فرط  یف  یه  طالخ و  وأ  طالخا  تناک  .رم و  حلم  هریحبلا  ءام  .حـلمملا و  کمـسلا  اذـه  نم 
و ءاتشلا ، یف  سراق  اهیف  دربلا  و  قاوسالا ، یف  عماجلا  و  نصح ، اهیلع  نیتاسبلا و  اهب  فحت  هلهـس  یف  هنیدم  اهناب  یفوتـسملا  اهفـصو 

میظعلا لبجلا  طالخا  یلع  لطی  .اهل و  هرواجملا  نیتاسبلاب  یفوتـسملا  هون  .رـسج و  اهیبناج  لـصی  اـهقرخی و  رهنلا  .ادـج و  هلهآ  یه 
.هتمق جولثلا  قرافت  اخسرف و ال  نیسمخ  دعب  نم  يری  یفوتسملا  یف  ام  یلع  ناک  ناپیس و  هوک  یمسملا 

مکحا دـق  یفوتـسملا  رکذ  اـم  یلع  تناـک  اهمـساب ، هریحبلا  تـفرع  اـم  اریثـک  و  هریحبلل ، یلامــشلا  لـحاسلا  یلع  یه  و  شیجرا ، و 
هنیدم اهیقرش  نم  اهنع  دعبت  و  اهیحاون ، یف  حمقلا  رثکی  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  ناخ  نازاغ  رماب  هاش  یلع  ریزولا  اهنیصحت 

نا یفوتـسملا  رکذ  .ناجیبرذا  یف  يوخ  یلا  شیجرا  نم  قیرطلا  یلع  یه  و  کمـسلا ) دـس   ) یهامدـنب برق  يرگ  رهب  وأ  يریگراـب 
یف هیف  فاطصی  امیظع  ارصق  یناخلیالا  نوغرا  ینتبا  ثیح  قاطالأ  جورم  نم  ردحنی  اهرهن  ناک  .لبجلا و  سأر  یف  هنیصح  هعلق  اهیف 

.اهل فصو  انیلا  هتنی  مل  و  یقرشلا ، اهئطاش  برق  مویلا ، اهب  هریحبلا  تفرع  دق  نا و  هنیدم و  .روس و  هیلع  دیصلل  ریح  طسو 

نا لاق  و  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  اهیلع  ملکت  دـق  یبونجلا و  هریحبلا  لحاس  یف  ناطـسو  وأ  ماطـسو  هعلق  تناک  و 
هنیدم نا  هریحب و  یبرغ  بونج  یف  ناک  اریخأ  .هریبک و  هنیدم  اهنم  برقلاب 
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«. هراجح نم  هعلق  اهیف  نابناج  یه  ناعمتجی و  هنیدملا  یف  نارهن  هیف  يرجی  قیمع  داو  یف   » اهناب یسدقملا  اهفصو  سلتب .)  ) سیلدب

« . هریثک نادلب  یلا  لمحی  صخرلا و  هرثکلا و  هدوجلا و  یف  لثملا  هب  برضی  اهحافت   » نا توقای  یف  ءاج  ام  یلع  و 

دود نم  هلصا  زمرقلاب و  هغوبصملا  بایثلا  نم  فانـصا  اهیف  عنـصی  ناکف  .هلیلق  هیلامـشلا  میلاقالا  هذه  تاراجت  تالـصاح و  تناک  و 
(Cramoisie) يزمرقلا ریرحلا  بسنی  زمرقلا  یلا  .ناجیبرذا و  ءاحنا  یف  رثکی  يذلا  طولبلا  رجش  یلع  یبری 
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جسنی دود  نم  هلـصا  : » لوالا لاقف  زمرقلا  یـسدقملا  لقوح و  نبا  فصو  و  ( . Carmine)و ( Crimson) ناتظفللا تءاج  هنم  و 
ناوـسنلا اـهیلا  جرخت  ضرـالا و  یف  رهظت  هدود   » زمرقلا نا  یـسدقملا  لاـق  و  زقلا .» اهـسفن  یلع  تجـسن  اذا  زقلا  هدودـک  هـسفن  یلع 

امم .ناکم و  لک  یف  افورعم  غبصلا  اذه  ناک  فوصلا و  ریرحلا و  يزعرملا و  هب  غبصی  و  نرف .» یف  اهنلعجی  مث  نهعم  هساحنب  اهنرقنی 
طولب و هاشلا  نیتلا و  کلذک  .روتـسلا و  دـئاسولا و  تایروفحملا و  طسبلا و  هعیفرلا و  ککتلا  طامنألا و  : » اضیا هینیمرا  هب  ترهتـشا 
و ضرالا .» نم  یـش ء  یف  هل  ریظن  اذـه ال  مهلمع  نم  فرعی  ام  لک  و  هیلا - انرـشا  ام  یلع  نا - هریحب و  نم  خـیرطلا  هل  لاقی  کـمس 

باب نم  .هرواجملا و  یحاونلا  رئاس  نم  هعذرب و  نم  مسیربالا  لمحی  ناک  .لیبد و  نم  اهلک  لمحت  علـسلا و  هذـه  اهنم  بلجت  تناک 
 . هل هبقاصملا  هیلامشلا  نادلبلا  رئاس  نم  ریثک  قیقر  دنبردلا  هل  لاقی  يذلا  ءانیملا  اذه  یلا  عقی  اریخأ  .دایجلا و  لاغبلا  لمحت  باوبالا 

سیکروک - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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220 ص : صنلا ، داوع ،

لابجلا رشع  ثلاثلا  لصفلا 

- روزرهـش رونیدلا - روکنک - اهتاتوحنم - نوتـسهب و  ناهاش - نامرک  يأ  نیـسیمرق  عبرالا - هیحاون  و  مجعلا ، قارع  يأ  لابجلا  میلقا 
- اهقیتاسر ناذـمه و  رتشیلا - ینالأ و  لامجمج - راـهب - هقجالـسلا - دـهع  یف  ناتـسدرک  دـنرک - میظعلا - ناـسارخ  قیرط  ناولح -

.ناهارف فلد - یبأ  جرک  روارذور و  خرک  دنواهن - هیلامشلا - هوآ  نیناقرخ و  نیزکرد -

هزاـفم یلا  برغلا  یف  هریزجلا  قارعلا و  لوهـس  نم  هدـتمملا   Media) يذام  ) هیدـیم نانویلا  اهامـس  یتلا  هعـساولا  هیلبجلا  دالبلا  نا 
كولم مایا  میلقالا  راص  و  مسالا ، اذه  لامعتسا  لطب  مث  .لابجلا  میلقا  برعلا  نوینادلبلا  اهامس  دق  قرشلا ، یف  يربکلا  هیحلملا  سراف 
فرعی ام  وه  و  برعلا ، قارع  نع  هل  ازییمت  کلذب  یمس  دق  .مجعلا و  قارعب  اطلغ  فرعی  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  هیقوجلسلا 

 . نیرهنلا نیب  ام  نم  لفسالا  مسقلا  هب 

: رهظی امبسح  یتآلا  هجولا  یلع  میلقالا  اذه  مسا  یف  ریغتلا  اذه  لصح  دق  و 
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قلطا امک  نیرهنلا ، نیب  امل  لفسالا  فصنلا  یلع  نوملـسملا  هقلطا  مسا  هیشاحلا 1 ،) یناثلا ص 42  لصفلا   ) اّنیب دـق  ام  یلع  قارعلاف ،
هذه تناک  و  قارعلا .» یتمـصاع   » يأ نیقارعلا »  » اولاقف هرـصبلا  هفوکلا و  نیتریبکلا : نیتنیدملا  یلع  ینثملا  هغیـصب  مسالا  اذه  برعلا 

فـصنلا یف  هیبرغلا  سراف  دالب  مکح  اّولوت  دق  و  هقجالـسلا ، نا  ریغ  .یبرعلا  بدالا  یف  اهرکذ  دراولا  همیدقلا  هیمـستلا  یه  هیمـستلا 
ماقم ثیح  نیرهنلا  نیب  ام  یلع  اضیأ  مهذوفن  اوطسب  و  ناذمه ، یف  مهتموکح  راد  اولعج  هرـشع ،) هیداحلا   ) هسماخلا هئملا  نم  یناثلا 

.رهظی ام  یلع  اذه  مهعضو  وه و  قفتی  مجعلا  قارع  مسا  ناکف  نیقارعلا ، ناطلس  بقل  هفیلخلا  نم  هقجالسلا  زرحا  .یسابعلا و  هفیلخلا 
نیقارعلا نیذه  یناث  حبصا  ام  ناعرس  و 
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نع هل  ازییمت  مجعلا  قارعب  هماعلا  يدل  فرعی  راص  اذـکه  .هتقو و  رثکأ  یـضمی  یقوجلـسلا  ناطلـسلا  ناک  ثیح  لابجلا  میلقا  هب  داری 
.هیمستلا هذه  ددصب  يأر  توقایل  .رخآلا و 

میدقلا مسالا  هسفن  توقای  لمعتسا  دق  .ثدحم و  حالطصا  وه  و  طلغ ، همایا  یف  قارعلاب  میلقالا  اذهل  مجعلا  هیمست  نا  یلا  راشأ  دقف 
يأ  ) ناتـسهوق هامـسف  هیـسرافلاب  هفداری  ام  میلقالا  اذه  یلع  قلطا  اضیأ ، هیبرعلاب  بتک  دق  و  هرـصاعم ، ینیوزقلا  نکل  .لابجلا و  لاقف 
هتبلا یفوتسملا  هلمعتسی  مل  .یلوغملا و  حتفلا  دعب  رهظی  ام  یلع  هلامعتـسا  لطب  لابجلا ،»  » ظفل ناف  رمأ  نم  نکی  امهم  و  لبجلا .) میلقا 
قارع وه  ریبکلا و  و  برغلا ، یف  ناتسدرک  وه  و  ریغصلا ، نیمـسق : یلا  میدقلا  لابجلا  میلقا  مسقنی  و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف 

یف امیدق  لابجلا  میلقا  ناک  يذـلا  دالبلا  نم  مسقلا  کلذ  لاز  ام  .مویلا و  یتح  هیلع  قلطی  قارعلا »  » مسا لاز  ام  .قرـشلا و  یف  مجعلا 
« . قارع هیالو   » مساب مویلا  هلهأ  هفرعی  نارهط ، یبرغ  بونج 

میلقالا اذهل  عبرالا  یحاونلا  ندم  ّلجأ  ناهفصا - يرلا و  ناذمه و  و  هثیدحلا ) هاشنامرک   ) نیـسیمرق همیدقلا - عبرالا  ندملا  تناک  و 
تحبـصا مث  لقوح ، نبا  یف  ام  یلع  يرلا ، یف  هلودلا  نیواود  تناک  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  يأ  هیوب ، ینب  مایأ  یفف  .مدقلا  ذنم 

لابجلا دالب  عسوا  رهظی  ام  یلع  تاقوالا  عیمج  یف  تناک  ناهفصا  نکل  .سراف و  دالب  هقجالس  هدعاق  یلاتلا  نرقلا  ماتخ  یف  ناذمه 
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یتلا هیبرغلا  هیالولاب  أدبن  .عبرالا و  همیظعلا  هندم  تایالو  بسحب  میلقالا  فصن  نا  نسحی  اذه  انثحب  یف  .الام و  اهرثکأ  اهبـصخا و  و 
هقجالسلا مایأ  ذنم  تناک  دقف  هاشنامرک  عبتت 
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.درکلا دالب  کلذب  داری  ناتسدرکب و  هداع  فرعت 

نیـسامرق و اضیأ  بتکت  و   ) نیـسیمرق مساب  امیدـق  برعلا  اهفرع  دـق  هاشنامرک ، یلا  هداع  اهمـسا  رـصتخی  و  ناهاش ، نامرک  هبـصق  و 
هقفدتم نویع  صخر و  رمث و  رجش و  هیراج و  هایم  اهیف  هفیطل  هنیدم  : » لاقف هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  اهفصو  نیـشامرق .)

ینب دـق  و  قاوسالا ، یف  عماجلا   » نا لاق  ناهاش و  نامرک  یـسرافلا  اهمـساب  اهرکذ  نم  لوأ  یـسدقملا  ناک  و  تاراجت .» تاریخ و  و 
لاق نیـسیمرق و  یلع  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  ملکت  و  هداجلا .» یلع  یه  و  هنـسح ، اراد  مث  یهیوبلا )  ) هلودلا دضع 

«. هدحاو هدلب  امهنأکف  ناهاشنمرک  برقب   » اهنا

لبج یف  ام  بئارخلا و  هتوحنملا و  روصلا  یلع  هفـصو  رـصق  لب  هنیدملا  یلع  مالکلا  یف  لطی  مل  و  نیمـسالا ، رکذ  دقف  توقای  اما  و 
یف یفوتـسملا  لاقف  هاشنامرک ، تبرخ  نا  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  یلوغملا  حـتفلا  رثأ  نم  ناک  .راثآ و  نم  رواجملا  ناتـسهب 
ذنم لطب  دق  و   ) نیـسامرق بتکی  لاز  ام  بتکلا  یف  اهمـسا  نا  لاق  هیرقلاک و  تراص  همایأ و  یف  تلؤض  هنیدملا  هذه  نا  هیلاتلا  هئملا 

.نوتسیب وأ  ناتسهب  تاتوحنم  یلع  هفصو  رصق  دق  رخآلا  وه  و  همایأ .)

برق هاشنامرک  قرـش  نم  موی  هریـسم  یلع  یه  .دوسا و  رجح  یلع  هتدـعاق ، میظعلا و  لبجلا  حفـس  یف  هتوحنم  تناک  روصلا  هذـه  و 
نییناساسلا و  دالیملا ) لبق  هسماخلا  هئملا   ) نیینیمخالا كولملا  یلا  اهخیرات  یقری  اـیاقب  یلع  روصلا  هذـه  يوتحت  .ناـسارخ و  قیرط 

الاق و  نوتسیب ، نوتسهب و  لبجلا  مسا  نا  ارکذف  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  يرخطـصالا و  اهفـصو  دق  و  دالیملل ) هعباسلا  )
و نایناساس .  یعدت  هیرق  كانه  تناک  هنا 
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.ناتسب قاط  مساب  مویلا  فرعت  ماطسب و  وأ  ماطسو  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  اهامـس  یتلا  هیرقلا  یه  اهنا  یف  بیر  ال 
تاغل ثالثب  هیرامسم  هباتک  اهیف  .هل و  نیعباتلا  كولملا  لبقتسی  روهشملا  اراد  هروص  اهیف 
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برـضل هب  یموی  ریـسلاک  مهملعم  دـیب  و  هراجح ، نم  نایبص  ملعم  بتکم و  هروص   » هیف نا  هلوقب  اهفـصو  دـق  لقوح و  نبا  اهیلا  راشأ 
ام دعب  یلوالا  یلا  تفیضا  یتلا  هیناساسلا  تاتوحنملا  اما  و  هراجح .» نم  کلذ  لک  فاثا ، یلع  هبوصنم  ارودق  كانه  نا  و  نایبصلا ،

هدـعب ءاج  نم  هلقانت  لقوح و  نبا  یف  ءاج  ام  یلع  هیف  و  يرجت .» ءام  نیع  هیف  راغلا  هبـشی  ناکم  یف   » تناـک دـقف  هنـس  فلا  یلع  وبری 
فقس یف  نیریش  هتأرما  هروص  رجح و  نم  يرسک  هروص  هیلع  و  زیدبـش )  ) زادبـش یمـسملا  يرـسک  هباد  هروص   » سرفلا یفلؤم  نم 

، توقای يور  .هرم و  ریغ  تفـصو  تروص و  دق  و  اذه ، انموی  یلا  يرت  تلاز  ام  هیوشتلا ، ضعب  اهلان  نا  روصلا و  هذـه  و  راغلا .» اذـه 
هـصقف .روصلا  هذـه  نأشب  اـمهنمز  یف  یکحی  ناـک  اـمم  اریثک  یفوتـسملا  و  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  لـهلهم  نبا  هلحر  نع  ـالقن 
ثداوح .هرواجملا و  هنکمالا  نم  ریثک  یف  ایلحم  اریوحت  هرّوحم  عمست  اسأی ، رحتنا  يذلا  داهرف  تاحنلا  اهقیـشع  نیریـش و  ورـسخ و 

ورـسخ و قشع   » ناوـنعب یفوتـسملا ) لـقن  هنع  و   ) میظعلا رعاـشلا  یماـظن  رعـش  نم  یـسودرفلل و  هماـنهاشلا  نم  ادـیج  هفورعم  هصقلا 
« . نیریش

قیرطلا أدـبی  هنم  هریمـس و  نس  یمـسملا  درفلا  لبجلا  ناسارخ ، قیرطب  بهاذـلا  راسی  یف  لامـشلا ، هیحان  نم  هاشنامرک  یلع  لـطی  و 
.ناجیبرذا میلقا  رونیدلا و  یلا  یلامشلا 
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لبجلا نوملسملا  یمـسف  اهنانـسا  یلع  هفرـشم  نس  اهل  تناک  مسالا  اذهب  هیبرع  هأرما  یلا  هبـسن  هریمـس  نسب  لبجلا  اذه  یمـس  امنا  و 
دق هنحـص و  هیرق  میظعلا  ناسارخ  قیرط  یلع  هیقرـشلا  هیحانلا  یف  نوتـسیب  یلی  اـمم  .دـنواهن و  دـیرت  هب  مهـشویج  ترم  نیح  اهنـسب 

هنیدم هنحـص  هیرق  یلی  .اهیلع و  مالکلا  یتأیـس  یتلا  هثیدحلا  هنحـس  هنیدـمب  اهرمأ  سبتلی  الف  همئاق  تلاز  ام  و  يرخطـصالا ، اهرکذ 
.یمالسالا حتفلا  لوأ  یف  دنواهن  یلا  مهشیج  راس  امل  نیملسملا  باود  اوقرس  اهلهأ  نأل  صوصللا  رصقب  برعلا  اهامس  دق  راوکنک و 

هتسر نبا  یف  ام  یلع  هنیدملا  هذه  یف  ناک  و 
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ردقلا هلیلج  راوکنک  هنیدم  تناک  .نیطاسا و  یلع  هراجحلا  صجلاب و  ینبم  زیوربا ، يرـسکل  وه  رجح و  نم  هکد  یلع  ناویا  هریغ ، و 
نع اهعافترا  هیناساسلا ، روصقلا  اهیلع  یتلا  هکدـلا  نا  توقای  لاق  .ردـتقملا و  هفیلخلا  بجاح  رفظملا  سنؤم  اهثدحتـسا  ربنم ، اهیف  و 
لبج نم  اهب  ئج  روصقلا  اـهب  تینب  یتلا  همیظعلا  هراـجحلا  نا  هلوق  کـلذ  یلع  یفوتـسملا  داز  .اـعارذ و  نیرـشع  وحن  ضرـالا  هجو 

 . نوتسیب

هلقتـسملا هرامالل  هبـصق  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  رونیدـلا و  لـالطا  راوکنک ، یبرغ  نم  ـالیم  نیرـشع  هسمخ و  وحن  یلع  و 
، سراف دالبل  یمالسالا  حتفلا  مایأ  یف  .ءاحنالا و  هذه  یلع  هبلاغلا  هیدرکلا  هلیبقلا  سیئر  هیونسح  وأ  هیونـسح  یلا  هبوسنملا  هریغـصلا 

اهرواج ام  هنیدـملا و  تیمـس  و  هفوکلا .» لهأ  تایطعا  یف  لمحی  ناک  اهلام  ( » یبوقعیلا یف  ام  یلع   ) نأل هفوکلا  هام  رونیدـلا  تیمس 
.ام انمز  هفوکلا  هام 

ههج نم  ناذمه  یلع  دیزت  ناذمه و  یثلثک   » یه لاقف  رونیدلا  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  فصو  و 
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وه و  عماجلا ، ناک  و  نیتاسب .» اهب  قدحا  دق  قاوسالا و  هنـسح   » اهنا کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  و  ملعلا .» یف  مهفرـصت  اهلهأ و  بادآ 
«. اهنم نسحأ  تیأر  ام  هروصقم  هنسح و  هبق  ربنملا  یلع   » قوسلا یف  هیونسح  ءانب  نم 

حـمقلا و اـهیف  رثکی  هاـیملا  هرفاو  ءاوهلا  هبیط  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  بتک  نیح  هلهآ  هنیدـم  رونیدـلا  تناـک  و 
ضعب یقبا  رومیت  نا  يدزیلا  یلع  رکذ  دـقف  رومیت ، حـتف  دـعب  هب  لح  دـق  نآلا ، بارخ  نم  عضوملا  اذـه  یف  يری  ام  لعل  .بانعالا و 

.كانه هیماح  یف  هدنج 

نم هنیصح  اهنأب  توقای  اهفصو  .رهظی  ام  یلع  اهعـضوم  نآلا  یتح  فرعی  و ال  همیظعلا ، جامرـس  هعلق  رونیدلا  راوج  یف  تناک  هلعل  و 
.اعانتما اهدشأ  عالقلا و  نصحأ 

نیـسمخ ءاهز  ریثالا ، نبا  یف  ام  یلع  الفاح ، اـمکح  مکح  نا  دـعب  ( 979  ) هنس 369 اهیف  یفوت  همدنهملا و  روخـصلاب  هیونـسح  اهانب 
کب لرغط  یلوتسا  هیلاتلا  هئملا  یف  .هنس و 
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ذفنا نا  دعب  الا  هعلقلا  هذه  یلع  لوتسی  مل  نینس و  عبرا  اهیلع  راصحلا  برـض  نا  دعب  ( 1049  ) هنس 441 یف  جامرس  یلع  یقوجلسلا 
 . اروهقم همیظعلا  هعلقلا  هذه  نم  لانی )  ) لزنتسا لجر و  فلا  هئم  نم  اشیج 

مل نا  و  یسرافلا ، ناتسدرک  میلقال  هثیدحلا  هدعاقلا  یه  و  هلیلجلا ، هنحس  هنیدم  مویلا  موقت  رونیدلا  بئارخ  لامـش  الیم  نیتس  یلع  و 
ءاج ام  یلع  یطـسولا ، نورقلا  یف  هثیدحلا  هنحـس  عضوم  یف  ناک  .سرف و  برع و  نم  یطـسولا  نورقلا  وینادلب  مسالا  اذهب  اهرکذی 
.هل حیحصلا  توقای  ریسفت  بسحب  اسأر » نوثالث   » هیسرافلاب مسالا  ینعم  رسیس و  هنیدم  همادق ، هبذادرخ و  نبال  کلاسملا  یباتک  یف 

یف و 
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هفیلخلا ینب  دق  .اهعبانم و  اهنویع و  هرثکل  هایملا  عبانم  وأ  هئملا ) تویبلا  يأ   ) هیناخ دص  یعدت  تناک  یصحت و  هریثک ال  نویع  رـسیس 
یف مهمدختـسا  دـق  هرواجملا و  یعارملا  یف  تناک  یتلا  هیدرکلا  لـئابقلا  نم  دـنج  مهنیب  هرکـسعب ، نومأـملا  هلزن  اهنـصح و  نیمـالا 

ثیدحلا هنحس  مسا  لعل  .ناذمهل و  هعباتلا  نیرشعلا  هعبرالا و  قیتاسرلا  نم  اقاتسر  رـسیس  تناک  .هفالخلا و  نم  هعلخ  هیخأ و  هبراحم 
.کلذ یلع  لیلد  هنا ال  الا  اتیب ) نیثالث  يأ   ) هناخیس یلا  ترصتخا  هیناخ  دص  فیحصت 

هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نـبا  رکذ  دـق  .زور و  رهـش  هروـک  یف  روز  رهـش  هنیدـم  رونیدـلا ، یبرغ  لامـش  لـحارم  عـبرا  هریـسم  یلع  و 
نم  » تناک .ءاجرالا و  کلت  یف  هثبنملا  مهلئابق  ءامسا  درس  دق  و  دارکالا ، اهنکسی  روس  اهیلع  هنیصح  هنیدم  اهنأب  روز  رهش  هرشاعلا ) )

(، هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  لهلهم  نبا  هلاحرلا  اهفصو  و  هعئار .» هروص  هعساو و  هلاحب  هیحانلا  بصخ  صخرلا و  هرثک  شیعلا و  دغر 
یف اهتبصق  یه  هریبک و  هنیدم  اهیف  يرق ، تانیدم و  روزرهش   » هلوقب توقای  هنم  هسبتقا  ام  یلع 
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، ریش و  نوفسیط )  ) نئادملا نیب  قیرطلا  فصن  یف  موقت  اهنال  قیرطلا ) فصن  لزنم  هانعم  و   ) .سرفلا دنع  هار  مین  اهل  لاقی  اذه .» انتقو 
رکذ ام  یلع  ملزلاب ، فرعی  رخآ  نارعـشب و  فرعی  لبج  هنیدـملا  هذـه  نم  برقب  .نییناساسلا و  مایأ  یف  نامیظعلا  راـنلا  اـتیب  اـمهیف  و 

.تیب و فلا  نیتس  ئـشنت  لهلهم  نبا  اهراز  نیح  هروکلا  هذـه  دارکأ  ناک  و  هاـبلا » هیودـأل  حلـصی  يذـلا  ملزلا  بح  تبنی   » ینیوزقلا
دارکأ اهلهأ  هرهاز و  هنیدم  روزرهش  تناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  بتک  نیح 
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.

قرتخی نا  دعبف  .مالـسالا  دالب  دودح  یـصقا  یلا  قّرـشیف  دادـغب  نم  ذـخأی  لوالا ، لصفلا  یف  هفـصو  ّرم  دـق  و  ناسارخ ، قیرط  ناک 
قارعلا نمـض  یف  مهـضعب  اهّدع  دق  .لابجلا و  میلقا  ندم  نم  یه  ناولح و  دنع  سراف  لابج  هقطنم  یف  لخدی  نیرهنلا ، نیب  ام  لهس 

تناک نا  یه و  .هراجح و  نیط و  نم  اهؤانب  رونیدـلا و  فصن  وحن  ناولح   » نا هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  لاـق  .یبرعلا و 
لاق و  ادبا .» عطقنم  ریغ  فیـصلا  یف  نیخـسرف  یلع  اهنم  نوکی  جلثلا  ناف  فوصوم ، ریثک  نیترجـش  نامر و  لیخن و  اهیف  هراح  هنیدم 
نم دلبلا » جراخ  اهنومظعی  دوهیلا  هسینک  مث   » لاق اهءامسا و  درـس  باوبأ  هینامث  اهروسل  عماجلا و  هیف  اقیتع  انـصح  اهل  نا  یـسدقملا 

اهیلاوح یف  و   » .ابارخ هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  بتک  نیح  ناولح  تناـک  .هکحـالتملا و  هعبرملا  هراـجحلا  صجلا و 
ام هیواخ  هیلاخ  تناک  هنیدملا  نا  لاق  هنکل  و  اهحمقب ، یفوتـسملا  هون  هیلاتلا  هئملا  یف  و  ءاودا .» هدع  نم  اهب  عفتنی  هیتیربک  نویع  هدع 

.هیرق نوثالث  اهتیحان  یف  ناک  ءایلوالا و  تارازم  الخ 

میظع و ناویا   » اهیف ناک  توقای ، یفام  یلع  ناتـسرذام  هنیدم  دنرک ، هیحان  نم  ناولح  قوف  خسارف  هعبرا  یلع  ناسارخ ، قیرط  یلع  و 
.بارخلا یلا  توقای  مایأ  یف  لآ  دق  یناساسلا و  کلملا   » روج مارهب  هانب  بارخ  ناتسب  رثأ  همیظع و  هکد  هیدی  نیب 
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عمج دق  و  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  اهرکذ  نم  لوأ  نا  ودبی  دنرک و  هنیدم  ناتسرذام ، یلی  امم  خسارف  هتس  یلع  و 
رثأ ناشوخ و ال  اهل  لاقی  اهل  هرواجم  هیرق  یلا  دنرک  مسا 
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.دنرک نم  رثکأ  هلهآ  همایأ  یف  اهنا  لاق  یفوتسملا  نا  عم  .مویلا  اهل 

عضوم ءامدقلا  برعلا  نوینادلبلا  رکذی  مل  اّنیب  امک  ذا  اهعضوم - قفتی  بصخ و  لهس  یف  ناولح  برد  سأر  دنع  ناعضوملا  ناذه  و 
هریثک هلهآ  قیتاسر  اهلوح  فیطل و  روس  اـهیلع  هنیدـم  اـهنا  لاـقف  لـقوح  نبا  اهفـصو  .هعلقلا و  جرمب  فورعملا  جرملا  عم  اـمهیلک -

«. جورملا یف  ءافلخلا  باود  عضوملا  اذهب   » نا یبوقعیلا  يور  .تاریخلا و 

نب درج  ورـسخ  هانب  هرـساکالل ، ناویا  ایاقب  یـسدقملا  یف  ام  یلع  اهیف  رزطب ، قیرطلا  رمی  جورملا  هذه  یلی  امم  خـسارف  هعبرأ  یلع  و 
خسارف هتس  یلع  .نیفنـصملا و  نم  توقای  ریغ  هرکذ  يذلا  دیزی  رـصق  اهلعل  .هنـسح و  قاوسأ  رزط  یف  .توقای و  رکذ  ام  یلع  ناهاش 

.لقوح نبا  یف  ام  یلع  حلاص » لزنم   » یه .هیدیبزلا و  اضیأ ، رزط  یلی  امم 

قرشلا وحن  انه  ناسارخ  قیرط  فطعنی  .هثیدحلا و  دابا  نوره  هیرق  عضوم  یف  نوکت  دق  اهنا  ماعلا  قیرطلا  یلع  اهدوجو  نم  لدتسی  و 
جورم تاذ  هیرق  نیسمخ  همایأ  یف  تشدیام  لهس  یف  نا  یفوتسملا  رکذ  .هاشنامرک و  ادصاق  تشدهام ) وا   ) تشدیام لهس  قرتخیف 

ام هریغـص  هنیدم  اهتدعاق  دنع  نیـسره و  هعلق  ءاجرالا  هذـه  یف  .اهل و  هرواجملا  لابجلا  نم  اهیلا  هردـحنملا  هایملا  هریثک  هعنای  رـضخ 
 . هاشنامرک یقرش  بونج  الیم  نیرشع  وحن  یلع  همئاق  تلاز 

یقوجلـسلا رجنـس  ناطلـسلا  عطتقا  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  فصتنم  وحن  یف  هنا  يوریف  ناتـسدرک ، میلقا  لصأ  یف  لاقی  اـم  اـما 
بقلملا هاش  نامیلـس  هیخأ  نبا  هیلع  یلو  ناتـسدرک و  هامـس  هاشنامرک و  لامعا  نم  هنم  ناک  اـم  يأ  لاـبجلا ، میلقا  نم  یبرغلا  مسقلا 

هنس 554- نم  يأ  دعب - امیف  راص  يذلا  وه  و  هوبا ) وأ   ) هوبأ
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-1159  ) 556
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مایأ یف  ناتـسدرک  نا  لاق  يذـلا  یفوتـسملا  هیاور  یه  هذـه  .نیقارعلا و  هنطلـس  یقوجلـسلا و  تیبلا  هساـئر  یف  همعل  اـفلخ  (- 1161
ناک ام  فاعـضأ  هرـشع  وه  و  ینیلرتسا .) نویلم  وحن  لداعی  ام   ) ابهذ رانید  ینویلم  هعافترا  غلب  امیظع و  اراـهدزا  رهدزا  هاـش  ناـمیلس 

ذختا .هلودـلا و  لاومأ  ایفوتـسم  هسفن  یفوتـسملا  ناک  نیح  یلوغملا  مکحلا  مایأ  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  میلقـالا  اذـه  هرّدـی 
مایأ یف  .هعینم و  هعلق  اهیف  ناک  .هل و  هدـعاق  ناذـمه - لامـش  لایمأ  هینامث  وحن  یلع  همئاق  تلاز  ام  هنیدـم  یه  و  راهب - هاش  ناـمیلس 

یفوتسملا فصو  دق  .نوتـسیب و  لبج  هفاح  برق  لامچمچ )  ) لامجمج دابأ  ناطلـس  یف  هیناث  همـصاع  وتیاجلأ  ناطلـسلا  ینب  لوغملا 
و لامچمچ - وأ  لامجمج  عضوم  یلا  کلاسملا  فصو  یف  راشأ  .حـمقلا و  ریثک  تاریخلا  رفاو  عقـص  طسو  یه  لاقف  هنیدـملا  هذـه 

دق .هب و  هونملا  عضوملا  یف  هطراخلا  یف  هنیعم  همئاق  اهلالطأ  تلاز  ام  و  هاشنامرک - نم  هتس  هنحـس و  هیرق  نم  خسارف  هعبرا  یلع  یه 
.ناتسدرک یلا  رومیت  فحز  هفصو  نیح  هرم  ریغ  هنیدملا  هذه  يدزیلا  یلع  رکذ 

هعـسلا هطـسوتم  هنیدـم   » نوتاخ جات  دـنبرد  هنیدـم  یفوتـسملا ، اهیلا  راشأ  و  رومیت ، بورح  رابخأ  یف  اـهرکذ  عقی  یتلا  ندـملا  نم  و 
هنا رهاظلا  و  لدتعم ، بیط  اهؤاوه  هنـسح و  عتارم  اهیف  تناک  .اهنود و  یه  یکنز و  دنبرد  و  نآلا .» بارخلا  هیلع  یلوتـسا  دق  اهرثکأ 

دنبرد هروصب  یلوالا  مسا  رکذ  يدزیلا  یلع  نا  و  یلبجلا ، بردـلا  ینعت  دـنبرد  نا  امب  .هطراخلا و  یف  رثأ  نیتنیدـملا  نیتاـهل  قبی  مل 
هیبرغلا دودحلا  یف  اتناک  دنبرد  مساب  نیتکرتشملا  نیتنیدملا  نیتاه  ناف  نوتاخ ، یشات 
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.نیرهنلا نیب  ام  لوهس  یلع  نیمهت  یتلا  لابجلا  یف  ناولح ) روزرهش و  نیب  ، ) رهظی ام  یلع  ناتسدرک  دالبل 

همایأ یف  تناک  ندملا  هذه  نا  لاق  .لیبرد و  نایتفخ و  رتشیلا و  ینالأ و  یه : ناتسدرک  یف  يرخأ  ندم  عبرا  اضیأ  یفوتسملا  رکذ  و 
هئملا یف  یبالأ ، هروصب  تاطوطخملا  ضعب  یف  اهرکذ  درو  دق  و  ینالأ ، تناک  .اهعـضاوم و  نییعت  ریـسیلا  نم  سیلف  مویلا  اما  هلیلج ،

اهؤاوه حمقلا و  اهیف  رثکی  .ملعن و  ام  یلع  یفوتسملا  ریغ  اهرکذی  مل  نا  رهظی و  ام  یلع  هربتعملا  میلقالا  هبصق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا
میدق رانلل  تیب  اضیأ  رتشیلا  یف  .اهئاحنا و  یف  دیصلا  رثکی  هایملا و  هرفاو  اهجورم  بیط و 
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.اهعضوم نیعت  مل  کلاسملا  بتک  نا  دیب  شخرا ) وأ  شخورا   ) شحدرا یمسی 

وأ رتشیل  هنیدمل  هقباطم  بیر  الب  یه  یفوتسملا و  اهرکذ  یتلا  هنیدملا  همیدقلا  هعضاوم  نم  لعل  افورعم و  لاز  ام  رتشیلا  لهـس  نا  الا 
نسحی و  تساخ .  رباش  لامش  اخـسرف  رـشع  ینثا  دنواهن و  یبرغ  بونج  خسارف  هرـشع  یلع  اهناب  هریغ  لقوح و  نبا  رکذ  یتلا  رتشال 

ناهج کلذک  اهحصا و  تاطوطخملا و  قثوا  نم  اریثک  ناف  رتشیلا ، مسا  هءارق  یف  کشلا  لک  کشی  هنا  هیناثلا  ههجلا  نم  نیبن  نا  انب 
.مسالا اذهل  هفلتخم  يرخأ  روص  اهیف  تعقو  امک  رشبلا  هروصب  هتدروأ  هیکرتلا ، امن 

ءانبلا همکحم  هعلق  تناک  اهنا  يوس  يرخأ ) روصب  تاـطوطخملا  و  نایـشقح ، اـمن  ناـهج  اـهدروأ  و   ) ناـیتفخ نع  یـش ء  ملعی  ـال  و 
.بازلا رهن  فافض  یلع  يرقلا  اهلوح 

( لیبزد وأ   ) لیبرد یف  کلذک  رمالا  مولعم و  ریغ  اهعضومف  .لفسالا  مأ  یلعالا  بازلا  وه  بازلا  اذه  ناک  اذا  ام  حضاو  ریغ  و 
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یف همالک  یفوتـسملا  متتخی  اذهب  .بیرقتلا و  هجوب  ول  اهعـضوم و  یلا  یفوتـسملا  رـشی  مل  و  بیط .» ءاوه  تاذ  هطـسو  هنیدـم   » یه و 
 . ناتسدرک میلقا 

( هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  فصو  .يذام  میلقا  هدعاق  همیدقلا  اناتبکا  یه  و  ناذمه ) هروصب  برعلا  اهبتک  دق  و   ) نادمه و 
هریثک باوبأ ، هعبرأ  هنیدـملل  .ضبر و  روس و  اهل  .هیمالـسا و  هثدـحم ، هلثم ، یف  خـسرف  اهرادـقم  هنـسح  هریبک  هنیدـم   » اهنأب ناذـمه 

هنیدملا قاوسا  نا  یسدقملا  لاق  .نارفعزلا و  امیس  هرفاو و ال  تالغ  و  هبصخ » عورز  هریثک و  نیتاسب  هایم و  اهل  و  ریملا ، تاراجتلا و 
یلوغملا و حـتفلا  اهـضوقی  نا  لیبق  اهبتک  دـئاوف  ناذـمه  یف  هل  و  توقای ، لاق  .قیتع و  هناینب  قوسلا و  یف  عماـجلا  و  فوفـص ، هثـالث 

هنس 617 یف  ابابی  اضرأ  اهلیحی 

230 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.اهءامسا درس  دق  و  هبصق ، قاتسر  لکل  اقاتسر  نورشع  هعبرا و  اهنا  (، 1220)

نییعت نکمی  اهرثکأ ال  نا  یلع  .قاتسر  لک  یف  یتلا  يرقلا  ءامـسا  اهیلع  داز  دق  هیلاتلا و  هئملا  یف  ءامـسالا  هذه  یفوتـسملا  دروأ  مث 
هعلقلا موقت  اهطسو  یف  امهلثم و  یف  ناخـسرف  اهناب  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هنیدملا  هذه  یفوتـسملا  فصو  .نآلا و  هعـضوم 

نبا اهامس  اهرکذ - یتأیس  .ناهفـصا و  یف  یتلا  اهتریظنک  هذه  هقیتعلا  ناذمه  هعلق  .ناتـسرهش و  اهل  لاقی  نیطلاب ، تینب  دق  هقیتعلا و 
نیمز اهل  لاقی  همیدق  هیرق  عضوم  یف  یـشنأ  اروهـشم ، ناذمه  یف  هغاصلا  قوس  ناک  .مسالا و  ینعم  رـسفی  مل  هنکل  اقوراس و  هیقفلا 

.هوطخ هنیدملا 12000  راوسأ  طیحم  ناک  .هید و 

هعلق یه : ندم و  سمخ  یفوتسملا ، رکذ  ام  یلع  اهمایا ، لوأ  یف  ناذمه  ماوق  و 
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دق میدـقلا  یف  هعـساو  تناک  هنیدـم  یه  هریخالا و  نا   » کلذ یلع  داز  .تشروک و  دیـشروخ و  خال و  درک  نیکام و  هعلق  تیربک و 
نیدـمزا و مث  هنیدـملا  برق  راویرف  یه : اهارق و  عم  هیتآلا  همیظعلا  سمخلا  یحاونلا  اضیأ  ناذـمه  لاـمعأ  نم  و  بارخلا .» یلا  تلآ 

ناـف ءامـسالا ، هذـه  هءارق  یلا  نکری  ـال  هنا  لوقن  نا  اـنب  نسحی  .دوردـنهرب و  دوردرـس و  هروک  اـهب  قـحلی  اریخأ  .ملعأ و  نیمارش و 
 . اریثک کلذ  یف  هنیابتم  هفلتخملا  باتکلا  تاطوطخم 

طراوخلا رکذت  مل  امک  یه ، ناذمه  نم  ههج  هیأ  یف  عجارملا  رکذت  مل  و   ) هتـسهوج اهل  لاقی  هیرق  ناذمه ، نم  خسارف  هثالث  یلع  و 
فرغلا بوردلا و  رجحلا و  هیف  روقنم  دحاو  رجح  هلک  رصقلا  نا  لاقف  هیقفلا  نبا  هفصو  .روج  مارهب  کلملا  رصق  لالطا  اهیف  اهمسا )
فصن رادقم  یلع  .هرساکالا و  تاحوتفب  دیشت  هرخآ » یلا  هلوأ  نم  هیـسرافلاب  هباتک  هیف  هیراج و  هروص  هناکرا  نم  نکر  لک  یف  «و 

اهیف ءاج  .هبوبحملا  هتیراج  روج و  مارهب  کلملا  هیاکح  هیقفلا  نبا  يور  و  هیبظلا .» سووان   » هیلع فرـشم  لت  رـصقلا ، اذه  نم  خسرف 
هبیرقلا هیربلا  یف  ءابظلا  نم  اریثک  هدیص  ربخ 
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.دیصلا یلع  هتردقم  نم  اهیف  تصقتنا  یتلا  هنیهملا  اهلاوقأ  ءازج  هتیراج  هلتق  مث  عضوملا ، کلذ  نم 

یتلا هضفلا  مهارد  یف  يری  مسالا  اذـه  .توقاـی و  هبتک  اـم  یلع  دـنورأ ، وأ  میظعلا  دـنولأ  لـبج  خمـشی  ناذـمه  یبرغ  بونج  یلا  و 
نوثالث هطیحم  نا  هیف  لاقف  دنولا  هوک  نع  الیوط  اثیدح  یفوتـسملا  درـس  و  ( . 1329  ) هنس 729 یف  یناخلیالا  دیعـس  وبأ  اهیف  اهبرض 

.افیصو ءاتش  جولثلا  اهقرافت  هتمق ال  اخسرف و 
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انرس اذاف  .ارهن  نوعبرا  نانثا و  اضیأ  هارذ  نم  عبنی  هنا  کلذ  یلع  داز  .هرخص و  یف  قش  نم  اهؤام  جرخی  نیع  لبجلا  هورذ  یف  ناک  و 
رکذ .هلهآ و  هنیدـم  اهناب  لـقوح  نبا  اهفـصو  دـق  و  دابآدـسا ، اـنیفلا  راوکنک  یلا  قیرطلا  یف  دـنولا  برد  اـنربع  ناذـمه و  نم  اـبرغ 

یه هرماع و  قاوسأ  عماج و  دابادـسا  یف  ناک  .يرـسک و  خـباطم  توقای  هامـس  ءانب  یف  اناویا  اهنم  خـسرف  رادـقم  یلع  نا  یـسدقملا 
 . هعیض نوثالث  سمخ و  اهلامعأ  نم  ناک  هنا  یفوتسملا  لاق  .لسعلا و  ریخلا و  هریثک 

( اسامواک  ) اهامواک رهن  لئاوأ  فلؤتل  هدیدعلا  هیراجم  دحتتف  قرشلا ، لامشلا و  یلا  ههایم  فرـصنت  ناذمه  هیف  موقت  يذلا  لهـسلا  و 
یف یفوتسملا  بتک  دق  .ناقّرخ و  هیحان  اضیأ  اهلامش  یف  نیزک و  رد  هیحان  ناذمه  لامش  یلا  .مق و  رهن  یلع  انمالک  یف  هرکذنـس  و 

هحفـصلا یف  انب  ّرم  دق  ملعأ و  هیحان  هبـصق  یه  هیرق و  البق  تناک  هلیلج  هنیدـم  اهنا  لاق  نیزک و  رد  نع  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 
مساب أطخ  سرفلا  اهامس  اضیأ - هلبق  توقای  اهرکذ  و  ملعأ - هیحان  نا  لاق  .ناذمه و  لامعأ  نم  حاون  سمخ  نم  هدحاو  اهنا  هقباسلا 

نیناقرخ بلاغلا  یف  یمـست  ناقرخ و  امأ  .حـمقلا  نطقلا و  بانعالا و  اهیف  رثکت  .ناجنز و  ناذـمه و  نیب  هیلاع  هبـضه  تناک  و  رملا ،
: اهتبصق و  اهب .) قثوی  هباتک ال  تاطوطخم  یف  اهتءارق  نکل  و   ) اهءامسا یفوتـسملا  درـس  يرقلا  نم  ریثک  اهیف  ملعأ و  لامـش  یلا  یهف 

.همئاق تلاز  ام  ناذمه و  هبآ  وأ  هوآ 

هوآ بتکت  دق  .اهرکذ و  یتأیس  هواس و  هوآ  نع  اهل  ازییمت  کلذب  تیمس  امنا  و 

بیرعت هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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رهن ناک  .یـسدقملا و  اهب  هون  دقف  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  ذـنم  اهرکذ  ءاج  .توقای و  رکذ  ام  یلع  اوآ  هروصب  انایحا  هذـه  هیلامـشلا 
.يرلا و یحاون  یف  هریبکلا  زوافملا  یف  ینفی  مث  دور  کشوک  رهن  یف  هؤام  لیسی  عیبرلا و  یف  ضیفی  یفوتسملا ، یف  ام  یلع  ناقّرخ ،

 . ههایم دفنتسی  یقسلا  ناف  هیحانلا  هذه  دودح  فیصلا  یف  ناقرخ  رهن  ءام  زواجتی  ال 

شیجب نوملـسملا  اهحتف  نا  دعب  .نییناساسلا و  مایا  ذنم  هلیلج  هنیدم  تناک  ناذمه و  بونج  الیم  نیعبرا  وحن  یلع  دـنواهن  هنیدـم  و 
جارخ لثم  هرـصبلا  لهأ  تایطعا  یف  لمحی  ناک  اهجارخ  نال  هرـصبلا  هام  مساب  اهتیحان  هنیدـملا و  فرعت  تراـص  هرـصبلا  لـهأ  نم 

یه لاقف  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا  ملکت  و  هحفـصلا 224 .) عجار   ) هفوکلا لهأ  تایطعا  یف  لمحی  ناک  يذلا  رونیدـلا 
رکذ .ثدـحم و  رخـآلا  قیتع و  امهدـحا  ناـعماج  اـهب  و  روارذورلا ، نارفعز  اـهیلا  عفتری  .قیتاـسرلا و  هراـجتلا و  هریثک  هلیلج  هنیدـم 

یفوتسملا يور  .روطعلا و  نم  فنصب  دنواهن  ترهتـشا  .یلوالا و  حتفلا  مایأ  ذنم  اهونکـس  هرـصبلا  برع  نم  اریثک  نا  يوری  توقای :
اهءامسا رکذ  قیتاسر  هثالث  یف  امیسال  نطق  اهقیتاسر  یف  رثکی  .دارکالا و  نم  همایأ  یف  اهلهأ  لج  نا  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف 

عرزی میظع  ریبک  قاتسر  وه  و   » روارذور قاتسر  دنواهن  ناذمه و  نیب  قیرطلا  فصن  وحن  یلع  .قوهج و  ناذیفـسا و  ریالم و  یه : و 
نوعست ثالث و  اهیف  خسارف  هثالث  هریسم   » توقای یف  ام  یلع  روارذور  و  روارذورلا » جرکب  فرعی  عضومب  هنم  ربنملا  و  نارفعزلا ، هیف 

نم رکذ  .کلذ و  ریغ  دورادور و  هروصب  یفوتسملا  یف  اهمسا  ءاج  و  هیرق .»
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 . يوت مسا  نآلا  اهتیحان  یلع  قلطی  .يرت و  تلاز  ام  امهاتلک  يوت و  ناکرس و  اهندم 

مساب ترهتشا  و  جرک ، اهل  لاقی  اهتبصق  نیراغیالا و  هروک  دنواهن  یقرش  یف  و 

233 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کلاسملا فصو  یف  ترکذ  یتلا  تافاسملا  یف  قیقدتلا  عم  نکل  .هذـه و  جرکل  یقیقحلا  عضوملا  نآلا  فرعی  .فلد و ال  یبا  جرک 
نع ثحبی  نأ  یغبنی  دنبـسار ) مساب  مویلا  هفورعملا  لابجلا  یه  و   ) دنمـسار لابج  ءارو  تناک  هنیدـملا  نا  یف  یفوتـسملا  هلاـق  اـمم  و 
یلع هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  ملکت  .یلاحلا و  وصارق  رهنب  یقتلملا  قوراـسب و  ّراـملا  رهنلا  عباـنم  نم  برقلاـب  اهعـضوم 

ناقوس اهل  نیخـسرف و  وحن  هلیوط  هنیدـم  تناک  لاع و  اهناینب   » نأش تاذ  هنیدـم  تناک  اـهنکل  درجورب و  نم  رغـصا  اـهنا  لاـقف  جرک 
نم مهؤانب  .تامامحلا و  نکاسملا و  لزانملا و  امهبقاصت  .هریبک و  ءارحـص  امهنیب  رخآ و  قوس  عماجلا و  دجـسم  باب  یلع  امهدـحا 

، عضوملا اذه  هیلا  بسن  يذـلا  وه  و  فلد ، وبا  اما  .بصخلا  هرفاو  هلیلق  ضارأ  اهب  فحت  و  تاهزتنم » نیتاسب و  ریثک  اهب  سیل  نیط و 
جربلا لوح  ام  یف  هروکلا و  هذه  یف  هلآ  فلد و  وبا  ماقأ  دق  .نومأملا و  هنبا  دیشرلا و  نوره  رصق  یف  ارعاش  اریهـش و  ادئاق  ناک  دقف 

یلا لاملا  نم  ایونـس  عفدی  ام  الخ  ام  جارخلا  نم  هافعم  اهنا  يأ  اراغیا  مهل  ترغوا  دق  .ناهفـصا و  مامأ  اخـسرف  رـشع  ینثا  یلع  وه  و 
یلا یفوتـسملا  راشا  دق  و  جرک .» باب  یلع  هعلق   » نیزّرف تناک  .هرک و  اهنومـسی  اهلهأ  هیـسراف و  جرک »  » نا توقای  يور  و  هفیلخلا . 

هرک هرک - مساب  اهرهن 
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ورسخیک کلملا  نیع  اهل  لاقی  هریزغ  ءام  نیع  لبجلا  هفاح  دنع  .اهلامـش و  یف  لهـسلا  یلع  لطی  ناک  دنمـسار  لبج  نا  لاق  و  دور -
لبج .نیزرف و  هعلق  اـهیمحت  وتیک و  رازغرم  مساـب  فرعت  تناـک  هثـالث و  ضرع  یف  خـسارف  هتـس  اـهلوط  هرواـجملا  عـتارملا  یقـست 

یلع دنمسار ،

234 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنیدم یه  جربلا و  عضوم  اما  خسارف  هرشع  هطیحم  هریغص و  ناید  هحوفس و  قشت  .نوتسیب و  لبج  لثم  خمشت  ءادوس  هرخـص  لیق ، ام 
یف لاحلا  هنـسح  هنیدـم  اهنا  لقوح  نبا  لاق  دـقف  بیرقتلا  هجوب  فورعم  اهعـضوم  نکل  اهنییعت و  یلا  لـصوتی  ملف  هیناـثلا  نیراـغیالا 

 . جرکلا نم  اخسرف  رشع  ینثا  یلع  ناهبصا  یلا  بهاذلا  قیرطلا 

یفوتسملا توقای و  اهیلا  راشأ  دق  ناهارف و  قاتسر  یف  قوراس  هنیدم  فلد ، یبأ  جرک  لامش  یف  جرکلا و  رهن  رادحناب  اهنم  لفسأ  و 
برقلاب ناک  و  هلیلجلا ، عضاوملا  هلمج  یف  ترکذ  ءاحنالا ، کلت  یف  همئاق  تلاز  ام  یه  و  دابآ ، هلود  .ناذمه و  لامعأ  نم  اهادع  و 

سانلا و هذـخأی  ادـیج  احلم  تراص  هریحبلا  تفج  فیـصلا و  مایا  تناک  اذاف  اهلثم  یف  خـسارف  هعبرا  نوکت  هریحب  یه  هحاّلم و  اـهنم 
الب یه  و  هحلملا » هریحبلا   » اهانعم رووان و  ناغج  یفوتسملا ، یف  ام  یلع  هریحبلا ، هذه  لوغملا  یمس  دق  .عابیف و  نادلبلا  یلا  هنولمحی 

نمار هدـلب  دـنواهن ، هنیدـملا و  هذـه  نیب  قیرطلا  فصن  وحن  یف  ناذـمه ، یقرـش  بونج  یف  ناـف  اریخأ  .هیلاـحلا و  هلاوت  هریحب  بیر 
 . اهفصول ضرعتی  مل  نیفنصملا  نم  هریغ  نا  الا  هیحانلا  هذه  ندم  هلمج  یف  توقای  اهرکذ  دق  هریغصلا و 

235 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« عبات  » لابجلا رشع  عبارلا  لصفلا 

رللا

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


- دور هدـنز  رهن  ناـفراف و  نازوریف و  اـهروک - ناهفــصا و  هرمیــصلا - ناوریــس و  تساوخرباـش - ذاـبامرخ - درجورب - يرغــصلا -
.اهامواک رهن  هواس - هوآ و  مق - رهن  ناکیبلک و  مق و  ناشاق - ناتسدرا -

رللا نیمـسق : یلا  اهمـسقت  هیلبجلا  دالبلا  هذه  راهنا  .دارکالا و  نم  لیج  رللا  و  رللا ، دالب  يأ  ناتـسرل )  ) ناتـسرول ناذـمه ، بونج  یف 
طـسب انرثآ  دـق  .یلعـالا و  نوراـک  رهن  يربکلا  رللا  يرغـصلا و  رللا  نیب  لـصفی  و  لامـشلا ، یف  يرغـصلا  رللا  بونجلا و  یف  يربکلا 

.اضیأ مجعلا  قارع  نم  اءزج  يربکلا  رللا  هروک  نیفلؤملا  ضعب  ّدع  نا  و  ناتسزوخ ، نع  انلصف  یف  يربکلا  رللا  ندم  یف  لوقلا 

.تساوخ روباش  دابامّرخ و  درجورب و  هرشع :) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  یف  تءاج  امبسح  يرغصلا ، رللا  ندم  مهأ  تناک  و 
فـصن وحن  اهلوط  اهـضرع و  نم  رثکأ  اهلوط  هنـسح  هنیدـم  یه  لاـقف  درجورب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا  فصو  دـق  و 
.مهرکذ ّرم  دق  فلد و  یبا  لآ  ریزو  هیومح  ناک  .اربنم و  اهیف  هیومح  ثدحتـسا  .ریثک و  نارفعز  اهب  و  اهنم ، جرکلا  هکاوف  .خسرف و 

نیح و 

236 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ثدحم قیتع و  ناعماج : اهیف  ناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  بتک 

، رومیت بورح  هفصو  قایس  یف  هرم  ریغ  يدزیلا  یلع  اهیلا  راشأ  .هلوق و  بسح  همایا  یف  اهیلع  یلوتـسا  دق  بارخلا  ناکف  هنیدملا  اما 
 . رومیت رمأب  تددج  دق  نایمرأ  هامسملا  هعلقلا  نا  لاق  اهرکذ و  امثیح  درجور  اهامس و  هنا  الا 

نورقلا یف  برعلا  یینادلب  نم  دحأ  اهرکذـی  مل  درجورب ، دـعب  يرغـصلا  رللا  یف  عضوم  لجا  رومیت  مایا  ذـنم  تناک  دـق  ذابامّرخ و  و 
.مسالا اذهب  یطسولا 

تساوخرباش هنیدم  یه  ذابامّرخ  لعل  و 
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یلا اذـه  دارفنا ، یلع  الک  امهل  یفوتـسملا  رکذ  يأرلا  اذـه  لطخ  تبثی  ام  نا  یلع  .کلذ  لبق  اـهرکذ  رثک  دـقف  مهـضعب ، يأر  یلع 
نا هنـسح و  هنیدـم  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  بتک  نیح  ذابامرخ  تناک  .تساوخ و  روباش  عضوم  یلا  راـشأ  هنوک 

لابجلا دالب  یف  لیخنلا  هیف  ومنی  يذلا  دیحولا  عضوملا  یه  هنیدملا  هذه  نا  لاق  .لیخنلا و  اهیف  رثکی  ناک  .اهضعب و  یف  بارخلا  ّبد 
.هتالع یلع  هب  ذخالا  نکمی  لوقلا ال  اذه  نا  یلع  .هرمیصلا  الخ  ام 

هئملا یف  .لقوح و  نبا  مایأ  ذنم  اضیأ  اهرومتب  ترهتشا  دقق  تساوخ  روباس  هروصب  برعلا  نوینادلبلا  اهبتک  دق  تساوخ و  روباش  امأ 
هحفصلا رظنأ   ) رونیدلا یف  هتلود  ماقأ  يذلا  يدرکلا  میعزلا  هیونسحل  دنواهن  درجورب و  تساوخ و  روباس  تعضخ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا

هنـس 414 یف  تعقو  یتلا  هلاومأ  هیونـسح  نب  ردـب  أبخ  هعانم ، جامرـس  یهاضت  یه  تساوخ و  روباس  هعلق  زبزد ، یف  و  هـالعأ .)  224
هنـس یف  .هقجالـسلا و  رابخأ  یف  هرم  ریغ  تساوخ  روباس  رکذ  درو  هرـشع ) هیداحلا   ) هسماخلا هئملا  یف  .نییهیوبلا و  يدـیأب  ( 1023)

هدیزگ خیرات  یفوتـسملا  بتک  نیح  و  رتشیلا .)  ) رتشیل دـنواهن و  یلع  یلوتـسا  امک  سربرکنم  کباتالا  اهیلع  یلوتـسا  ( 1106  ) 499
روباـش ذاـبامرخ و  درجورب و  یه : هلهآ  ندـم  هماـیأ  یف  يرغـصلا  رللا  یف  ناـک  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  نم  لوـالا  فصنلا  یف 

هلهآ همیظع  هنیدم  یضم  ام  یف  تناک  نا  هریخالا و  هذه  نا  رکذ  و  هیسرافلاب ) اهبتک  ام  یلع   ) تساوخ

237 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهعضوم نا  لاق  .الا و  سیل  میلقا  هنیدم  یلا  تلوحت  لءاضت و  دق  اهنأش  ناف  هکلمملا ، همصاع  بوعشلا و  نم  طالخا  اهیف 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


یقبی قرـشلا ) یلا  يأ   ) اراسی و  تساوخ » روباش  یلا  انیمی  بعـشتی  ناهفـصا  یلا  دنواهن  نم  قیرطلاف   » .بونجلا یف  درجورب  یلی  امم 
یلا دنواهن  نم  نا  لوالا  لاق  دقف  یـسدقملا ، لقوح و  نبا  هدروأ  ام  قفتی و  اذه  .فلد و  یبا  جرک  یلا  ههاجتا  یلع  یلـصالا  قیرطلا 

نوثالث يربکلا )  ) روللا یلا  تساخ  رباشلا  نم  .اخـسرف و  رـشع  اـنثا  تساـخ  رباـشلا  یلا  رتشـال  نم  و  اـبونج )  ) خـسارف هرـشع  رتشـال 
نم نا  کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  .رـشع و  سداسلا  لصفلا  یف  هنایب  یتأیـس  ام  یلع  لفزد ، لامـش  یف  یتلا  زوافملا  یلا  يأ  اخـسرف -

 . رللا یلا  تساوخ  روباس  نم  ناک  ام  لثم  یلع  لحارم  عبرأ  فلد  یبا  جرک  یلا  تساوخ  روباس 

تلاز ام  .هرمیصلا و  ناوریسلا و  امهندم : مها  .قذق و  ناجرهم  ناذبـسام و  اتروک  یبرغلا : قارعلا  دح  یلع  يرغـصلا  رللا  برغ  یف  و 
.تشد يام  لهس  بونج  یف  یتلا  هعقبلا  یلع  نآلا  قلطی  مسا  ناذبسام  .نیتنیدملا و  نیتاه  لالطا  يرت 

لـصوملا هنیدمک  رجحلا  صجلا و  اهئانب  یلع  بلاغلا  نا  ریغ  هریغـص  هنیدم   » لقوح نبا  یف  ام  یلع  ناوریـسلا ) وأ   ) ناوریـس تناک  و 
.انلق ام  یلع  لیخنلا  اضیأ  اهیف  ناک  و  مورجلا . » دورـصلا و  دالب  یف  نوکی  ام  هیوبنتـسدلا و  زوجلا و  ریثکلا و  رمثلا  اهیف  .اهتینبأ و  یف 
الیم نیسمخ  وحن  یلع  .حالمالا و  و  قروبلا ) عمج   ) قراوبلا تاجازلا و  تیرابکلا و  نم  ناذبـسام  هروک  یف  ام  یلا  ینیوزقلا  راشأ  و 

: اهقرش نم 

هروک ترهتـشا  .اهنم و  اعـضوم  حلـصا  تناک  هریخـالا و  هنیدـملا  لاوز  دـعب  هلهآ  هنیدـم  اـنمز  تیقب  ناوریـسلاک و  یه  هرمیـصلا و 
، هرمیصلاب طیحت  یتلا  یه  و  قذق ، ناجرهم 

ص: صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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.هرماع هریبک  اهنا  یلا  یسدقملا  راشأ  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  اهتاریخ  هرثکب 

اهل هرواجم  هعیـض  یه  ناحرطلا و  هرمیـصلا و  نیب  قیرطلا  یف  و  جـلث .» زوج و  نوتیز و  لخن و  اهب   » لاقف هرمیـصلا  توقای  فصو  و 
هعبارلا  ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  بتک  نیح  .نیقناـخ و  ناولح و  نیب  یه  و  نیقناـخ » هرطنق  فعـض  نوـکت  هعیدـب  هبیجع  هرطنق  »

 . اهلیخنب هروهشم  اهیحاون  تناک  .اهیف و  بدی  بارخلا  ذخأ  نا  هنسح و  هنیدم  هرمیصلا  تناک  هرشع )

مـسالا اذه  برعلا  بتک  و   ) ناهفـصا هنیدم  يربکلا ، هزافملا  ریفـش  نع  دیعبب  سیل  لابجلا ، میلقا  نم  یقرـشلا  یبونجلا  فرطلا  یف  و 
هدنیاز نم  هیتآلا  اههایم  هرفو  اهیضارا و  تاریخ  مظعل  ردقلا  لیلج  اعضوم  هنمزالا  مدقا  ذنم  تناک  و  ناهابسا )»  » سرفلا و  ناهبـصا » »

دور هدنیاز  هفض  یلع  هلهآلا  اهؤایحا  تناکف  یطسولا  نورقلا  یف  اما  رهنلا  اذه  فافض  یلع  اهـضابرا  ناهفـصا و  مویلا  موقت  و  دور . 
: امه ناتبراقتم  ناتنیدم  عضوملا  اذه  یف  ناک  دق  .طقف و  يرسیلا  يأ  هیلامشلا 

دق .یج و  فعض  یه  هیدوهیلا و  اهبونج : نم  نیلیم  یلع  و  جرب ، هئم  وذ  روس  اهب  فحی  هناتـسرهش  اضیأ  اهل  لاقی  یج و  قرـشلا  یف 
.اهیف رصن  ذخوبن  مهنکسا  نیذلا  دوهیلا  یلا  تایاورلا  هیلع  تعمجا  ام  یلع  هنیدملا  هذه  تبسن 

وحن 600 يأ   ) بیرج وحن 2000  اهتعـسو  خسرف  فصن  اهلوط  لاقف  یج  هنیدم  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  ماتخ  یف  هتـسر  نبا  فصو  و 
.رهنلل میدقلا  مسالا  وه  ذور و  نیرز  باب  اضیأ  هل  لاقی  روخ و  باب  لوالا  باوبأ : هعبرأ  اهل  و  رکأ .)

باب و باب و  نیب  روسلا  جاربأ  ددع  هتسر  نبا  رکذ  .هیدوهیلا و  باب  عبارلا  هریط و  باب  ثلاثلا  جیفسا و  باب  یناثلا  و 
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ناذـمه هعلق  مسا  هبـشی  مسالا  اذـه  .نوصحلا و  لاثم  یلع  قوراسلا  هل  لاقی  قیتع  ءانب  یج  هنیدـمب  .عارذـلاب و  اهنیب  تافاسملا  دروأ 
«. نافوطلا لبق  ینب  دقف  همدقل  هیناب  فرعی  ال  : » هتسر نبا  لاق  .اّنیب و  دق  ام  یلع 

هدحاو لک  یف  الاقف : هیدوهیلا  یج و  هیلاتلا  هئملا  یف  یسدقملا  لقوح و  نبا  فصو  و 

239 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تناک .کلذ و  نم  يرلا  ینثتـست  دـق  .لابجلا و  میلقا  یف  هنیدـم  ربکأ  یه  لب  هعـس  ناذـمه  عراـضت  اهدـحو  هیدوهیلا  ربنم و  اـمهنم 
اهب .یحاونلا و  رئاـس  یلا  اـهنم  بلجت  .دوجی  نطقلا و  باـیث  رئاـس  یباـتعلا و  اـهنم  عـفتری   » لاـبجلا میلقا  یف  اـیراجت  ازکرم  ناهفـصا 
امل رصنتخب  نا  لاقی   » یسدقملا یف  ام  یلع  و  هراجت .» ءام و  اهرثکأ  هصرع و  اهعـسوا  لابجلا و  ندم  بصخأ  یه  هکاوف و  نارفعز و 

مهؤانب .ابرد و  رـشع  ینثا  هنیدملل  نا  لاق  و  اهونکـسف .» اهریغ  مهـضرا  هلکاشت  ادلب  اوری  مل  هسدقملا  ضرالا  نم  لیئارـسا  ینب  یلج 
نیعبـس لوط  هتلبق  یف  هرانم  هل  هرودـم و  نیطاسا  یلع  نسح  قاوسالا  یف  عماـجلا  .هفوشکم و  ضعب  هاـطغم و  ضعب  اـهقاوسأ  نیط و 

.اعارذ

هظفل فدارت  یه  یـسدقملا و  یف  اـم  یلع  هنیدـملا  اـهل  لاـقی  .اهیقرـش و  نـم  نـیلیم  یلع  هیدوـهیلل  هرواـجملا  یج  هنیدـم  تناـک  و 
(. هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  نفس  رسج  همیدقلا  اهتعلق  لفسأ  رهنلا  یلع  ناک  .هناتسرهش و 

.هیسرافلاب و هقطانلا  دالبلا  عیمج  یف  اهآر  هنیدم  ربکأ  اهنا  لاق  ناهفصا و  ورسخ  رصان  یسرافلا  هلاحرلا  راز  ( 1052  ) هنس 444 یف  و 
قارم تافرش و  هل  فصن و  خسارف و  هثالث  اهروس  لوط  نا  لاقی  اطابر و  نوسمخ  فارص و  اتئم  اهیف  ناک 
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باب هریثکلا  اهقاوسأ  نم  قوس  لکل  .هتیؤر و  نسحت  امم  نیفارصلا  قوس  .امخف و  ءانب  عماجلا  اهدجسم  ناک  .هالعأ و  یلا  اهب  دعـصی 
امهتیناث تیقب  یج و  هیدوهیلا و  یف  بد  دـق  بارخلا  ناک  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباـسلا هئملا  علطم  یف  توقاـی  بتک  نیح  .اـهیلع و  قلغی 

یف یفتقملا  دـمحم  همع  هعلخ  يذـلا  روصنملا  رفعج  وبا  هّللاب  دـشارلا  هفیلخلا  هانب  يذـلا  یج  عماج  یلع  اضیأ  ملکت  .اناکـس و  رثکأ 
دعب هقباسلا  اهتلزنم  نم  ائیـش  تداعتـسا  هیدوهیلا  نا  الا  نحـصلا  باب  رهاظ  یف  نفد  امهنیب و  برح  یف  لتق  هنا  مث  ( 1136  ) هنس 530
یلع موقت  اهیقرش  نم  لیم  ناتسرهش  نیب  اهنیب و  هرماع  هیدوهیلا  تناک  ( 1321  ) هنس 721 یف  ءادفلا  وبأ  بتک  نیح  .یلوغملا و  حتفلا 

.همیدقلا یج  عضوم  نم  مسق 

240 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هفصو تبثی  .هدوجوم و  تلاز  ام  یتلا  اهعضاوم  نم  ریثک  ءامسا  ارکاذ  اهروک  ناهفصا و  نع  الیوط  اثیدح  یفوتسملا  هرصاعم  درس  و 
تحـضا نیح  رـشع  عباسلا  نرقلا  ماـتخ  یف   Chardin نادراش اهفـصو  یتلا  ناهفـصا  هنیدـم  یه  یطـسولا  نورقلا  هیدوهی  نا  اـهل 

لوط ناک  یفوتـسملا  یف  ام  یلع  .مویلا و  نایعلل  هرهاظ  دـلاتلا  اهدـجم  ملاعم  تلاز  ام  .سابع و  هاشلا  دـهع  یف  سراف  دـالب  همـصاع 
.یهیوبلا هلودلا  دضع  اهانب  ذا  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یلا  اهنمز  یقری  .هوطخ و  هنیدملا 21000  راوسأ 

اهتهبج یف  ناک  نارک  باب  نا  نادراش  رکذ  و   ) نارک یه  هنیدـملا و  لاحم  اـهیلا  تبـستنا  يرق  هعبرا  ـالبق  ناهفـصا  هعقب  یف  ناـک  و 
و یقرـشلا ) لامـشلا  یف  هراـبوج  باـب  ناـک  .نادراـش و  بتک  نیح  هیقرـشلا  هـلحملا  یه  تناـک  و   ) هراـبوج کـشوک و  و  هیقرـشلا )

يذلا بابلا  و   ) تشدرد
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هقجالسلا مایأ  یف  اناکس  تالحملا  رثکأ  نا  یفوتسملا  رکذ  ام  یلع  و  یبرغلا .) لامشلا  یف  تشدرد  هلحم  .لامشلا و  یف  مسالا  اذهب 
ثیح میدقلا )» نادیملا  يأ   » یلاحلا هنهک  نادیم  لوح  تناک  نادراش و  دـنع  رابلک  هلحم  یه  و   ) هرابلج اهل  لاقی  یتلا  هلحملا  تناک 

( انط نم 32  برقی  ام  لداعی  کلذ  لعل  و   ) ّنم فالآ  هرشع  نزت  رجح  هعطق  اهیف  .هربق و  یقوجلسلا و  دمحم  ناطلـسلا  هسردم  تناک 
 . هسردملا باب  مامأ  هبصن  دنهلا و  نم  ناطلسلا  هلمح  میظع  دب )  ) منص یه  و 

ینعت یه  و   ) كربط هعلق  هروصب  اهحتف  یتلا  هعلقلا  مسا  درو  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  ناهفصا  یلع  رومیت  یلوتسا  امل  و 
دقف کلذ  یلا  تشدرد و  باب  رهاظ  یف  اهناب  هصخاش  تلاز  ام  یه  هعلقلا و  هذـه  لـالطا  نادراـش  فصو  دـق  و  هیـسرافلاب .) هیبارلا 

(. 1107  ) هنس 500 یف  ناهفصا  دنع  لبج  همق  قوف  هیکلملا -» هعلقلا   » زد هاش  يرخأ - هنیصح  هعلق  ماقأ  یقوجلـسلا  هاشکلم  نا  انملع 
سراف تعضخ  هرشع ) هسداسلا   ) هرشاعلا هئملا  علطم  یف  .اهـسیسأت و  تسبال  یتلا  لاوحالا  یلع  رودت  هلیوط  هیاکح  ینیوزقلا  دروا  و 

یف يوفصلا و  لیعامسا  هاشلل 

241 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و سرا ، رهن  یلع  یه  و  افلج ، نم  نمرالا  عیمج  اضیا  لقن  .ناهفـصا و  یلا  لیبدرا  نم  هکلم  هدـعاق  ریبکلا  سابع  هاشلا  لـقن  اـهماتخ 
ناهفـصا یلا  اضیأ  سابع  هاشلا  فاضا  .ینمیلا و  يأ  هیبونجلا  دور  هدـنیاز  رهن  هفـض  یلع  هأـشنا  هنیدـملاب  دـیدج  یح  یف  مهنکـسا 

لالخ یف  هریثک  نینـس  ناهفـصا  یف  شاع  دقف  ایفاو  افـصو  نادراش  هلک  کلذ  فصو  دق  .رهنلا و  لامـش  یف  هدیدج  اضابرا  ءایحا و 
رشع عباسلا  نرقلا  نم  ریخالا  فصنلا 
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 . دالیملل

اهسفن ءامسالا  هذه  تدرو  .هدوجوم و  تلاز  ام  اهارق ، ءامسا  اهئامسا و  رکذب  یفوتسملا  ینع  دق  و  ناهفصا ، لوح  نامثلا  یحاونلا  و 
اما .رهنلا  لامش  یف  یحاونلا  هذه  نم  عبرا  ناک  و  هرـشاعلا .) هعـساتلا و   ) هعبارلا هثلاثلا و  نیتئملا  یفنـصم  نم  هریغ  یف  یبوقعیلا و  یف 

هنیدملا مسا  وه  و  یج ، اهل  لاقی  ناک  و  هنیدملا ، هیحان  انیأر  هیلامشلا  هفـضلا  نم  انأدتبا  اذاف  .بونجلا  یف  هنیمی  یفف  يرخالا  عبرالا 
بقلملا ب ثرومهط  يروطسالا  کلملا  هانب  میدق  ران  تیب  اهیف  ناهفصا و  برغ  یف  نیبرم  هیحان  تناک  .اهیقرـش و  یف  یتلا  هقیتعلا 
زک  ) زج تناـک  .راوـخرب و  هیحاـن  هنیدـملا  باوـبأ  نـم  ریـسی  یـش ء  یلع  یبرغلا  لامـشلا  یلا  و  نیطایـشلا .» فـّتکم   » يأ دـنبوید » »

یلا و  دور ، هدنیاز  بونج  یف  .رهنلا و  لامش  یف  یتلا  یحاونلا  هعبار  یه  باهق و  هیحان  یقرشلا  لامشلا  یلا  .اهارق و  عسوأ  هثیدحلا )
.تشدور هیحان  رهنلا  ردحنم  یف  اهیلی  .نآرب و  هیحان  همیدقلا ، هناتسرهش  هنیدم  یقرش  بونج 

تناک .هریبکلا و  یناخواگ  هخبـس  برق  هیرق  نآلا  اهنکل  و  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هعـساو  هنیدـم  تناک  نآفراف و  اهتبـصق  و 
یحاونلا رخآ  یه  هریبکلا و  ناجنل  ناخ  هیحان  دور ، هدنیاز  رهنل  ینمیلا  هفضلا  یلعأ  یف  اهبرغ  یلا  .نآرب و  بونج  یف  جرارک  هیحان 

مل .نازوریف و  اهیف  هنیدم  مهأ  تناک  .رهنلا و  بونج  یف  یتلا  عبرالا 

242 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهیدی نیب  و  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  نیبناج  تاذ  هریبک  هنیدم  تناک  اهنا  عم  رهظی  ام  یلع  هنیدـملا  هذـه  ایاقبل  ام  ملاعم  قبت 
هئملا یف  .ناهفصا و  نم  خسارف  هتس  دعبت  اهنا  اهب ، ّرم  دق  و  هطوطب ، نبا  لاق  .دور  هدنیاز  رهن 
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ناجنلاخ وأ  ناجنلاخ  ابلاغ  اهمسا  بتکی  .اهـضرا و  هبوصخب  هرفاولا و  اههکاوفب  هروهـشم  ناجنل  ناخ  هیحان  تناک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا
یتلا یه  رکذـلا و  هراملا  نازوریف  یلع  بیر  قبطنت و ال  اهناف  هنیدـملا  هب  دـیرأ  اذا  ناجنل  ناخ  مسا  .راربالا و  ناخ  مساب  تفرع  امک 

هیداحلا  ) هسماـخلا هئملا  یف  .زاریـش و  یلا  ناهفـصا  نم  یبرغلا  قیرطلا  یف  بونجلا  هاـجتاب  هلحرم  لوأ  اـهنا  کـلاسملا  بتک  رکذـت 
 . یقوجلسلا کب  لرغط  مسا  اهیف  هباتک  هنیدملا  باب  یلع  يأر  ناهفصا و  یلا  هقیرط  یف  ناجنل  ناخب  ورسخ  رصان  ّرم  هرشع )

مویلا دور  نیرز  مسا  قلطی  .ذورنرز و  وأ  دور  هدنیاز  مساب  مهفالتخا  یلع  انوفنصم  هامس  دوردنز و  رهنب  مویلا  فرعی  ناهفـصا  رهن  و 
لبجلا  ) هوک هدرز  یف  هجرخم  و  دراـبلا ) رهنلا   ) درـس يوج  هیلاـعأ  یف  یمـسی  یلـصالا  يرجملا  ناـک  .رهنلا و  اذـه  عورف  دـحأ  یلع 

ناهفصا و برغ  اخسرف  نیثالث  یلع  وه  و  رفصالا ، یسلکلا  رجحلا  نم  هروخص  نأل  مسالا  اذهب  فرعی  لبجلا  اذه  لاز  ام  و  رفصالا )
وه نارهکـشا و  لبج  یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  اضیأ ، ءاحنالا  کلت  یف  .ناتـسزوخ و  یف  نوراک  وأ  لیجد  رهن  عبانم  نم  اریثک  دعبی  ال 

.يربکلا رللا  دح  نّیعی  يذلا 

ناکیپلک راوج  نم  ردحنی  هعـس  یلـصالا  يرجملا  عراضی  ادفار  دور  هدنز  رهن  لبقتـسی  ناجنل  ناخ  یف  نازوریف  هنیدـم  لفـسأ  یف  و 
یف اریخأ  روغی  تشدور و  قرـش  یلا  اریـسی  ائیـش  دور  هدـنز  فرحنی  نامثلا  اهیحاون  یقـسی  ناهفـصاب و  رمی  نا  دـعب  و  ناـقذابرج ) )
یف لمر  یف  روغی   » رهنلا اذه  نا  هعـساتلا ،)  ) هثلاثلا هئملا  یف  هبذادرخ  نبا  رکذ  ام  یلع  لاقی ، .يربکلا و  هزافملا  ریفـش  یلع  یناخواک 

نامرکب جرخی  مث  اهرخآ 

، صنلا داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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243 ص :

نیب نـأل  لاـحلا  هعیبطب  لوقلا  اذـه  دـیؤی  ـال  یفوتـسملا  نکل  و  رحبلا .» یف  بصی  مث  هیف  راـغ  يذـلا  عضوملا  نم  اخـسرف  نیتس  یلع 
نامرک و یف  جرخت  یناـخواک  هخبـس  یف  یمرت  یتلا  بصقلا  رـسک  نا  لـئاقلا  معزلا  وه  يور  نا  هیلاـع و  ـالابج  ناـمرک  ناهفـصا و 

« . قدصت هیاکحلا ال  هذه  نکل  و   » کلذ بقع 

نم دعت  دزی ، هاجتاب  اهیقرـش  بونج  یف  یتلا  ندملا  کلذک  يربکلا و  هزافملا  هفاح  دنع  یناخواک  لامـش  یف  یه  و  نیئان ، تناک  و 
یبرغ لامش  لایمأ  هعضب  یلع  یه  ناتسدرا و  نا  الا  .رشع  نماثلا  لصفلا  یف  هنیبنـس  ام  یلع  یطـسولا  نورقلا  یف  سراف  میلقا  لامعأ 

وذ روس  اهیلع  هنیصح  هنیدم  اهناب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ناتسدرا  يرخطصالا  فصو  دق  .لابجلا و  میلقا  لامعأ  نم  تناک  نیئان 
.باوبأ هسمخ 

یف یه  هراوز و  یف  .قافآلا و  یلا  لمحت  ریرحلا و  بایث  اهیف  لمعی  ناک  .هنیدملا و  طسو  یف  عماجلا  دجسملا  و  هلثم ، یف  لیم  یه  و 
قتشا هنم  قیقدلا و  ضایب  یلع  ضرأ   » ناتسدرا نا  یـسدقملا  رکذ  .لداعلا و  ناورـشونا  کلملا  ءانب  نم  هینبأ  ناتـسدرا  یقرـش  لامش 

.قیقدلاک عضوم  ناتسدرا  ینعمف  .قیقدلا  درا : هیسرافلابف ، اهمسا »

.هیف دـلو  ناورـشونا  نا  لاقی  ران » تیب  اهنم  نصح  طسو  یف  و  جازآ ، اهءانب   » نا لاق  هراوزأ ، مساب  توقای  اهیلا  راشأ  یتلا  لـالطالا  و 
لاق .رایدنفـسا و  نب  نمهب  کلملا  یلا  رانلا  تیب  اهیف  امب  لالطالا  هذه  لک  بسن  هراوز  هروصب  مسالا  بتک  دق  یفوتـسملا و  نا  ریغ 

.لاقی ام  یلع  متسر  لطبلا  یخأ  ناتسد  ءانب  نم  اهنأ  رکذ  هیرق و  اهلوح 30  ناک  هزافملا  هفاح  یف  موقت  یتلا  هنیدملا  نا 

ناتسدرا و نیب  هزافملا  ریفش  یلع  و 
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وه و  دوسالا » لبجلا   » هوک هایـس  هیلی  اهعنما و  سراف و  هزافم  لابج  یلعأ  هناب  یـسدقملا  هفـصو  رـسنلا .» لـبج   » هوک سگرک  ناـشاق 
رظنملا و حـیبق  دوسأ  لـبج   » هوک هایـس  لـبج  .اـمهارذ و  یلا  کلـسملا  ارع  ناـیلاع و  نـالبجلا  ناذـه  .عینم و  هنا  ریغ  ربکلا  یف  هنود 

ترـص اذا   » هدنب بآ  یمـسی  ءام  لبجلا  اذـه  یف  .هب و  نومـصتعی  صوصلل  يوأم  يرخطـصالا ، لاق  ام  یلع  نیلبجلا ، الک  و  ربخملا »
وحن یف  و  کب .» طیحم  لبجلا  هریظح و  یف  کنأک  تنک  هدنع 

244 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.دیدح و باوبأ  هیلع  رجآ ، صج و  نم  صجلا  رید  هل  لاقی  نیصح  طابر  هوک ، هایـس  هوک و  سگرک  نیب  هزافملا  یف  قیرطلا  فصن 
.رطملا ءام  اهیف  عمتجی  ءاملا  ضایح  هیف  ناطلسلا و  هقرذب  هنکسی  يرخطصالا  رکذ  ام  یلع  طابرلا  اذه 

هطیحم لابجلا و  نع  عطقنم  لبج  هناب  هوک  سگرک  یفوتسملا  فصو  .میقم و  لاقب  طابرلا  باب  یلع  اثعش و  هآر  هنا  یسدقملا  لاق  و 
برغ یلا  .هلیوط و  اـمایا  شطعلا  لـمتحت  یتلا  لوعولا  هیف  رثـکت  .هارذ و  روخـص  یف  شـشعت  روسنلا  تناـک  و  خـسارف .  هرـشع  وحن 

قاش یمـست و  تناک  اهتعلق  نا  یفوتـسملا  يور  و  توقای .  لبق  برعلا  یینادلب  نم  دحا  اهرکذی  مل  هزنطن و  وأ  زنطن  هنیدم  ناتـسدرا 
یه قرط ، اهل  لاقی  هریبک  هیرق  اضیأ  زنطن  راوج  یف  .ترـسک و  مساب  امیدق  هعلقلا  هذـه  تفرع  دـق  .زنطن و  یلع  ناک  لا  یلا و  هبـسن 

.توقای لوق  یلع  هدلب » هبش  »

« . دالبلا رئاس  یلا  اهنم  لمحی  سونبآلا  جاعلا و  نم  هفرظتسملا  تالآلا  یف  هطساب  دی   » ینیوزقلا رکذ  ام  یلع  اهلهأل  و 

اهناب ناشاق  هنیدم  يرخطصالا  فصو  دق  و 
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ترهتـشا .ناشاک و  ناشاق ال  هروصب  اهمـسا  ءامدـقلا  برعلا  وینادـلب  بتک  و  نیطلا .» هیلع  بلاغلا  مق  ءاـنب  اـهؤانب و  هریغـص ، هنیدـم  »
رضخالا قرزالا و  دیمرقلا  یلع  قلطت  هیمستلا  هذه  تحبـصا  و  یناشاقلا ) و   ) یـشاقلا هل  لاقی  يذلا  اهدیمرقب  قرـشلا  راید  یف  ناشاق 

بلجی ام   » یلا توقای  راشأ  دق  و  هبیجع » براقع   » ناشاقب ناک  یـسدقملا  یف  ام  یلع  .اذه و  انموی  یتح  دجاسملا  قیوزت  یف  ذختملا 
نوره هجوز  هدـیبز  ناشاق  ینب  نم  لوا  نا  یلا  یفوتـسملا  بهذ  و  هیماما .» هعیـش  مهلک  اهلهأ   » نا لاق  و  یناشاقلا » رئاضغلا  نم  اـهنم 

زیراهک ضایح و  هیف  لاق  ناشاق و  برقب  وه  نیف و  رصقب  هون  و  دیشرلا ،

245 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هناضیف یغطی  ام  ابلاغف  عیبرلا  یف  اما  هنیدملا ، رهاظ  لصی  نا  لبق  افیص  فجی  ناشاق  رهن  ناک  .دورهق و  نم  یتأی  رهن  نم  ءاملا  دمتست 
.اهل هرواجملا  هزافملا  یف  ینفی  ناک  اهزاتجی  نا  دعب  .هنیدملا و  یلع 

و سداسلا ، مامالا  اضرلا  یلع  تخأ  همطاف  دهشم  وه  و  اهدهـشمب ، هعیـشلا  دنع  نآلا  هروهـشم  ناشاق ، لامـش  یلا  یه  و  مق ، هنیدم  و 
مق هنیدـم  لقوح  نبا  فصو  .ناسارخ  یف  اهیخا  یلا  اهقیرط  یف  همومـسم  تیفوت  اهنا  فورعملا  .دیـشرلا و  نوره  مایأ  یف  شاع  دـق 

قتسف و راجـشأ  نیتاسب و  اهب  هبـصخ و  روس ، اهیلع  هنیدم  كاذنیح  تناک  و  هعیـش ، اهلهأ  عیمج  نا  لاقف  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف 
.قدنب

هنیدملا لخاد   » اضیأ لاق  و  امق .» مهبیرعتب  تیمسف  اهفورح  ضعب  برعلا  طقساف   » نادنمک توقای : یف  ام  یلع  میدقلا  مق  مسا  ناک  و 
میدقلا نصحلا  نیب  يأ   ) نیتنیدملا نیب  ءاملا  هیف  يرجی  داو  اهل  و   » .يری لاز  ام  مجعلل » میدق  نصح 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


مق ترهتشا  دق  و  هوطخ ، فالآ  هرـشع  ناک  مق  راوسأ  رئاد  نا  یفوتـسملا  رکذ  و  هراجحب .» هدوقعم  رطانق  هیلع  هیمالـسالا ) هنیدملا  و 
.رخافلا رمحالا  اهبنع  نم  رمخلا  رصعت  ورسلا و  اهیف  رثکی  .ضرالا و  یف  رفحت  یتلا  جلثلا  ئباخم  هرثکب  هوآ  راهتشا 

هنا ال هرکذ  نسحی  اـمم  .مق و  هنیدـم  مـظعم  یف  ّبد  دـق  بارخلا  ناـک  هرـشع ) هـعبارلا   ) هنماـثلا هـئملا  یف  یفوتـسملا  بـتک  نـیح  و 
 . هعیشلل زکرم  اهناب  هفورعم  هنیدملا  تناک  نا  همطاف و  ربق  یلا  حمل  ءامدقلا  نیفنصملا  نم  هریغ  یفوتسملا و ال 

مق و رهن  نیب  عفتری  لبجلا  اذـه  .یفوتـسملا و  یف  مسالا  اذـه  ءاج  ام  یلع  راـسناخ  لـبج  برق  ناـکیبلک  هیحاـن  یف  مق  رهن  جرخم  و 
دق ناکیئابرک و  تناک  همیدـقلا  مسالا  هروص  .ناکیبلکل و  یبرعلا  مسالا  وه  ناقذابرج  .رکذـلا و  راملا  ناهفـصا  رهنل  رـسیالا  دـفارلا 

نیسمخ اهلامعأ  نم  نا  رکذ  و  ناکیبلک ، هیحان  بصخب  هون  .ناکدابلک و  هروصب  همسا  بتک  و  دورولا » عضوم   » یفوتـسملا ب هرـسف 
.هیرق

فلد یبا  جرک  نیب  قیرطلا  فصن  یف  یه  لاقف  ناقذابرج  یلا  یسدقملا  راشأ  و 

246 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهنم لفسا  ناجیلد  هنیدم  تناک  .توقای و  یف  ام  یلع  اهل  هرواجم  تناک  اهمساب ، هیحانلا  تفرع  دق  و  راسناخ ، هیرق  نا  ناهفـصا و  و 
بتک نیح  بارخلا  یلا  تلآ  اهنا  الا  هرماع  یـضم  اـم  یف  تناـک  دـق  .ناـکیلد و  وأ  ناـجیلد  هروصب  توقاـی  اـهرکذ  .مق و  رهن  یلع 

یف لبقتـسی  .اسامواک و  وأ  اهامواک  رهن  وه  ناذـمه و  نم  یتآلا  ریبکلا  رهنلاب  یقتلی  مق ، هنیدـم  مق  رهن  زاـتجی  نا  دـعب  .یفوتـسملا و 
رهنلا هراسی  یف  هوآ و  رهن  مق  قوف  لیلق  دعب  یلع  هنیمی 
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یقرش لامـش  يربکلا  هزافملا  یف  اریخأ  ینفت  مث  قاوس  اهنیب  امیف  لصوت  هریثک  لوادج  یلا  اهلک  بعـشتی  راهنالا  هذه  هواسب و  راملا 
.مق

.ناذمه نم  هبیرقلا  هوآ  نع  اهل  ازییمت  هواس  هوآ  یمست  و   ) هوآ هنیدم  و 

لوصولا نوکی  هیالو ال  اـهل ، یفوتـسملا  فصو  یلع  یه ، شرفت و  یف  هوآ  رهن  عبنی  .مق و  برغ  ریـسی  یـش ء  یلع  ص 231 ) رظنأ 
.بوردب الا  اهنم  فرط  يأ  یلا 

اهمـسا بتک  .هدـیلب و  وأ  هیرق  اهنا  لاقف  توقاـی  اـما  .يرلا  هوآ  مساـب  یـسدقملا  اـهرکذ  دـق  .عایـضلا و  هریثک  تاریخلا  هرفاو  یه  و 
.هعیش اهلها  نا  لاق  هبآ و  هروصب 

جلثلا نازتخال  هروفحم  ئباخم  اهیف  هوطخ و  فلا  هطیحم  روس  اهیلع  لاق  هوآ و  یفوتـسملا  فصو  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  و 
لبج  ) کـمن هوک  هل  لاـقی  عطقنم  لـبج  مق  هوآ و  نیب  نا  رکذ  .ئدر و  اـهزبخ  .ظـیقلا و  دادتـشا  یف  جـلثلا  یلا  سمت  هجاـحلا  نـال 

هلمعتـسی هحلم ال  .هحوفـس و  یلع  جلثلا  میقتـسی  هشه و ال  هضرا  نال  عنتمم  لبجلا  اذه  همق  غولب  .حلملا و  اهطلاخی  هتبرت  نال  حلملا )
 . خسارف هرشع  نم  يریف  ادج  قهاش  وه  خسارف و  هثالث  لبجلا  اذه  رودو  .هترارم  هدشل  سانلا 

تناک و  ناسارخ .) قیرط  يأ   ) سراف دـالب  عطقت  یتلا  لـفاوقلا  قیرط  یلع  يرلا  ناذـمه و  نیب  هفاـسملا  فصتنم  یف  هواـس  هنیدـم  و 
مهتینق عم  مهنال  مهلامج  یلع  نوجحی  جاجحلا  رثکأ  لامجلا و  هریثک   » اهناب لقوح  نبا  اهفصو  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  نأش  تاذ 

و هداجلا .» یلع  یه  قوسلا و  نع  دیعب  عماجلا  هفیرظ و  تامامح  اهب  نصح و  اهیلع   » هنیدـملا نا  یـسدقملا  لاق  و  نولاّمج .» لامجلا 
رکذ
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تـساق و  هیبصع .» امهنیب  عقی  لازی  .هیماما و ال  هعیـش  اهلهأ  هوآ  هیعفاش و  هینـس  هواسف  .هوآ  اهل  لاقی  هنیدـم   » هواـس برقب  نا  توقاـی 
: توقای لاق  و  اهیف .» نم  لک  اولتق  و   » هنیدملا اوبرخ  دقف  ( 1220  ) هنس 617 یف  لوغملا  دی  یلع  ریثکلا  هواس 

طـسو یف  و  : » لاقف هذـه  بتکلا  راد  یلا  ینیوزقلا  راشأ  و  اهوقرحأ .» مهنا  ینغلب  اهنم ، مظعأ  ایندـلا  یف  نکی  مل  بتک  راد  اهب  ناـک  »
.کلفلا ملعتل  هذختملا  تارکلا » تابالرطسالا و  عم  هنامز ...  یف  ناک  ربتعم  باتک  لک  اهیف  بتکلا  هنازخ  عماجلا 

.نئادملا یف  يرسک » قاط  لثم  ادج ، لاع  قاط  وه  و  عماجلا ، باب  یلع  يذلا  قاطلا  .تاطابر و  سرادم و  تاناتسرام و  اهب  «و 

نطاب یف  اهؤام  ضاغ  دقف  یبنلا .» دلوم  دـنع  تضاغ  هریحب  لحاس  یلع  نامزلا  میدـق  یف   » تناک هواس  نا  هیمالـسالا  تایاورلا  یف  و 
اهطیحم عرذ  ناک  رجآلاب و  همایا  یف  تثدحا  هواس  راوسا  نا  رکذ  .یفوتسملا و  یف  ام  یلع  هدیعسلا  يرـشبلاب  احرف  اجاهتبا و  ضرالا 

رکذ .هعیـشلا و  نم  اهلها  لج  ناک  یفوتـسملا  بتک  نیح  .لیومـش و  یبنلا  دهـشم  هواس  برغ  نم  خـسارف  هعبرا  یلع  عارذ و   6200
.نامرلا حمقلا و  نطقلا و  اهیف  رثکی  یتلا  اهیحاون  یف  يرقلا  نم  ریثک  ءامسا 

.هفافض یلع  تناک  مسالا  اذهب  هنیدم  یلا  هبسن  ناقدزم  یمسی  هواس  رهن  ناک  و 

تاذ هعقب  یف  ناماس  و  رظنأ ص 231 )  ) ناذمه لامعأ  نم  ناقرّخ  هروک  دودح  یلع  هریبک  هیرق  یه  ناماس و  یف  رهنلا  اذه  جرخم  و 
ام یلع  هوطخ  اهطیحم 3000  هدلب  یه  و  ناقدصم ) اضیأ  بتکت  و   ) ناقدزم یلا  رهنلا  یتأی  ناماس  نم  .بنعلا و  حمقلا و  اهیف  تاریخ 

دراب اهؤاوه  و  یفوتسملا ، یف  ءاج 
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عطقی يذلا  لفاوقلا  قیرط  یلع  هلحرم  هنیدـملا  تناک  و  ناقدزمب .» طابرب  هیفوصلا  مدـخی  ناک   » توقای لاق  .هیلبج و  ضرا  یف  یه  و 
امنیب همیظع  هدهو  یف  ضرالا  تحت  هئام  نم  مسق  روغیف  بعـشتی  هواس  زاتجی  نا  دـعب  ناقدزم  رهن  نا  یفوتـسملا  انأبنأ  .سراف و  دالب 

.اهامواک یف  هئام  هیقب  بصنت 

هفـصوب یفوتـسملا  ینع  يذـلا  وه  و  اسامواک ) هروصب  تاطوطخملا  ضعب  یف  مسـالا  ءاـج  و   ) اـهامواک یمـسملا  لـیوطلا  رهنلا  اـما 
هارجم ضعب  نآلا  فرعیف 

248 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دـنولا و لبج  دابادـسا و  نم  هبعـشتم  لوادـج  ردـحنت  ثیح  ناذـمه  هزافم  یف  هنایب  ّرم  ام  یلع  هعبانم  و  دوسالا .) ءاملا   ) وصارق مساب 
يذلا رهنلا  وه  امیظع  ادـفار  بونجلا  نم  لبقتـسیف  قرـشلا  یلا  اداح  افاطعنا  فطعنی  مث  لامـشلا  هیحان  یلا  الوأ  يرجیف  راویرف  هروک 
میظع دس  رهنلا  اذـه  یف  ئـشنأ  .امهرکذ و  ّرم  دـق  نیرخآ  نیدـفار  هوآ  هواس و  یلی  امم  لبقتـسی  فلد و  یبا  جرک  نم  برقلاب  عبنی 
نیذـه هایم  نا  یفوتـسملا  رکذ  .ناکیبلک و  نم  یتـآلا  مق  رهنب  اـهامواک  يرجم  طـلتخی  .دوهیـصلا و  مسوم  یف  یقـسلل  ءاـملا  نزتخی 

لاق .يربکلا و  هزافملا  یف  اهنم  یقبتی  ام  ینفی  نینامثلا » رطانقلا   » يأ نالوب  داـتفه  هل  لاـقی  اعـضوم  زاـتجت  نا  دـعب  هضئاـفلا  نیرهنلا 
نیتاـهل هکربـلا  ریخلا و  ردـصم  اـمهالک  ناـک  دـقف  .ناهفـصا  یف  دور  هدـنز  رهن  لـثم  هتیحاـن  یف  اـهامواک  رهن  لـثم  نا  یفوتــسملا 

 . رهنلا اذه  رکذی  مل  ءامدقلا  برعلا  نیینادلبلا  نم  ادحأ  نا  هیلا  هراشالا  نسحت  امم  .نیتنیدملا و 

249 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« همتت  » لابجلا رشع  سماخلا  لصفلا 

ناقلاطلا و اتیحان  جنوخ - قیروتس - وا  زیش  هیناطلسلا - ناجنز - توملا - هعلق  نیوزق و  نارهط - نیمارو و  يرلا -
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.هیبرغلا هیلامشلا  دودحلا  میلاقا  ناجیبرذا و  لابجلا و  میلقا  کلاسم  هتالغ - لابجلا و  میلقا  تاراجت  ناریمش - هعلق  مراط -

سجیر هنیدم  یه  .فیرعتلا و  لاب  امئاد  هنرتقم  برعلا  وینادلب  اهبتک  .يرلا و  هنیدـم  لابجلا ، میلقا  نم  یقرـشلا  یلامـشلا  فرطلا  یف 
.نانویلا دنع   Rhages

یف دادغب  دعب  سیل   » لقوح نبا  لاق  .لابجلا  میلقال  عبرالا  تابـصقلا  ربکأ  رهظی  ام  یلع  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  يرلا  تناک  دق  و 
یف يرلا  تناک  و  هلثم .» یف  فصن  خسرف و  اهرادقم  و  هعقر ، حسفاو  هصرع  اهنم  ربکأ  روباسین  نا  الا  يرلا  نم  رمعأ  هنیدـم  قرـشملا 

هفالخ یف  اهلزن  یـسابعلا ، هفیلخلا  يدهملا  وه  و  ادمحم ، نال  مسالا  اذـهب  تیمـس  امنا  و  هیدـمحملا ، اهل  لاقی  هیـسابعلا  هفالخلا  مایأ 
اذـه یف  برـضلل  راد  ربکأ  هذـه  هیدـمحملا  هنیدـم  تراص  .دیـشرلا و  نوره  هنبا  دـلو  اـهب  .يرلا و  هنیدـم  رثکأ  ینب  روصنملا و  هیبا 

.هیسابعلا دوقنلا  نم  ریثک  یلع  اذه  اهمسا  دجو  دق  .میلقالا و 

نبا یف  ام  یلع  و  صجلا .» رجآلا و  اهیف  لمعتسی  نیط و  نم  يرلا  ءانب  «و 

250 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناسیلب باب  .دادـغب و  قیرط  هنم  جرخی  و  یبرغلا ) بونجلا  یف   ) قاطاب باب  باوبأ : هسمخ  هل  روهـشم  نسح  نصح  يرلل  ناک  لقوح 
و قرشلا ) یف   ) ماشه باب  .ناتسربط و  یلا  یضفی  و  یقرشلا ) لامشلا  یف   ) کهوک باب  .نیوزق و  یلا  یضفی  و  یبرغلا ) لامشلا  یف  )
.اهجراخ و باوبالا و  هذـه  دـنع  هنیدـملا  قاوسأ  تناک  .مق و  یلا  یـضفی  و  بونجلا ) یف   ) نیـس باب  .ناـسارخ و  قیرط  هنم  جرخی 
تاراـقعلا و هینبـالا و  کبتـشم  ضیرع  عراـش  وـه  و  تاـناخلا ، تاراـجتلا و  مـظعم  اـهب  .هذور و  ناـنابراس و  ضبر  هراـجت  اـهمظعأ 

.نکاسملا و
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یلع يرجی  ینـالیجلا  رخـآلا  و  هذور ، یلع  يرجی  ینق و  روس  امهدـحأ  یمـسی  برـشلل ، نارهن  : » لـقوح نبا  لوـق  یلع  هنیدـملا  یف 
.رکذلا و راملا  نالیک  رهن  وأ  ینالیجلا  وه  رهنلا  اذه  نوکی  دـقف  ملیدـلا ، لبج  نم  یتآلا  یـسوم  رهن  اضیأ  توقای  رکذ  و  نانابراس .»

بتکلا راد  یناـثلا  و  ههکاـفلا ، قوس  یلع  هداـع  قلطی  مسا  وه  خـیطبلا و  راد  امهدـحأ  يرلا  یف  نیلیلج  نیئاـنب  یلا  یـسدقملا  راـشأ 
.یسدقملا لوق  یلع  بتکلا  هریثک  نکت  مل  و  ناخ ، یف  هذورلا  لفسأب 

.همیدقلا هنیدملا  ضابرا  یلا  اهتراجت  تلوحت  اهرثکأ و  برخ  دق  يرلا  نا  یـسدقملا  لقوح و  نبا  لاق  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  و 
نصحلا توقای ، يور  ام  یلع  (، 775  ) هنس 158 یف  هترامع  نم  غرف  يدهملا و  هفیلخلا  هانب  يذلا  عماجلا  دجـسملا  یلع  ّلطی  ناک  و 

ام اما  .هتـسر  نبا  فصو  یلع  اهلک » يرلا  حوطـس  یلع  تعلطا  هعلقلا  کلت  یلا  تدعـص  اذاـف   » یقترملا بعـص  لـبج  هلق  یلع  وه  و 
هلخادلا هنیدملا  نا  هیف  ءاج  هنیدـملل  امیدـق  ایططخ  افـصو  يور  امم  رطـش  یف  سبتقا  هنا  الا  اریثک  حـضاو  ریغف  يرلا  نع  توقای  هاور 

فرعی اـهبلاغ  ناـک  هجراـخلا  هنیدـملا  و  هنیدـملا .»  » اهنوعدـی يرلا  لـهأ  .قدـنخ و  اـهلوح  هراـمالا و  راد  عماـجلا و  دجــسملا  اـهیف 
هلقن ام  یلع  و  هلخادـلا )  ) هیناتحتلا هنیدـملا  یلع  لطی  لبج  هلق  یلع  ناک  .انـصحم و  اضبر  اـهرمأ  لوأ  یف  تناـک  دـق  هیدـمحملاب و 

يدهملا ناک  دق  و  يدنبیزلا . ) هروصب  تاطوطخملا  ضعب  یف  همسا  درو  دق  و   ) هیدیبزلاب فرعی  نصحلا  اذه  ناک  توقای 

251 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنس 287 یف  رمع  برخ و  مث  انجس  کلذ  دعب  لعج  مث  .يرلاب  هماقم  مایأ  هلزن 
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هلودـلا رخف  هرک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .قسوجلاب و  اضیأ  تفرع  ناخّرفلا و  هعلق  اهل  لاقی  يرخأ  هعلق  يرلا  یف  ناـک  و  (. 891)
 . ذابآرخف اهامس  نیتاسبلا  یلع  هفرشم  هینبأ  هل  ینتباف  لبجلا  هلق  قوف  مئاقلا  میدقلا  رصقلا  یهیوبلا 

ضبر یلی  ام  یف  مسالا  اذهب  هریبک  هیرق  هیف  و  هذورلا ) وأ   ) هذور قاتـسر  هبوصخ : اهرثکأ  یلوالا و  هنمزالا  یف  يرلا  قیتاسر  رهـشأ  و 
همئاق تلاز  ام  هیواشب و  .لابجلا و  میلقا  نم  مسقلا  کلذ  ندـم  یلوا  تراص  ذـئدعب و  يرلا  ناکم  تذـخأ  دـق  نیمارو و  .هنیدـملا و 

موی هریسم  یلع  نیتنیدم  وأ  نیتریبک  نیتیرق  مسا  هزید  .لخادلا و  جراخلا و  نارـصقلا  هزید و  نیـسوق و  اریخأ  .هیواشف و  مساب  فرعت 
ام دیزی   » هریغص ندمب  هبشا  تناک  لقوح  نبا  هرکذ  امم  اهریغ  قیتاسرلا و  هذه  لک  .نیمارو و  هزید  نیرصقلا و  هزید  امه  يرلا و  نم 

«. لجر فالآ  هرشع  یلع  اهلهأ  نم  اهدحا  یف 

.اهب و هثراکلا  هذـه  لوزن  ذـنم  همئاق  اهل  مقت  مل  اهتقرحا و  اـهتبهن و  يرلا و  یلع  لوغملا  لـفاحج  تلوتـسا  ( 1220  ) هنـس 617 یف  و 
مکحملا قمنملا  رجآلاب  ینبم  اهنم  ریثک  .اهرود و  تبرخ  دـق  امئاق و  اهبارخ  ناطیح  تیأر   » لاق نامزلا  کلذ  یف  توقای  اـهب  ّرم  نیح 

ءایحا اما  .هنیدـملا  ءایحأ  رغـصأ  وه  هیعفاشلا و  ضبر  ریغ  لوغملا  يذأ  نم  جـنی  مل  و  رئاضغلا .» نهدـت  امک  نوهدـم  هقرزلاـب  عململا 
 . رثأ اهل  قبی  مل  تبرخ و  دقف  هعیشلا  هیفنحلا و 

هنکل .اهیف و  ینکـسلا  هنیدملا و  ءانب  هداعاب  رمأف  اهیلع  ذوحتـسملا  بارخلا  نم  اهذاقنا  يرلا و  ریمعت  یلوغملا  ناخ  نازاغ  لواح  دق  و 
یتنیدم یلا  اهنع  اولقتنا  دق  اوناک  اهناکس  نال  کلذ  یف  باخ 
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هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  علطم  یف  تحضاو  .همیدقلا  يرلا  نم  ءاوه  بیطأ  تناک  ذا  یلوالا  یلا  امیسال  اهل  نیترواجملا  نارهط  نیمارو و 
نم ریسی  یش ء  یلع  نیمارو  بئارخ  .اراهدزا و  هیحانلا  هذه  ندم  رثکأ  هرشع )

252 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يدهملا هفیلخلا )  ) هیلع ینب  يذلا  لبجلا  ریغ  نظی  ام  یلع  وه  و  كربط - لبج  یفوتسملا ، رکذ  ام  یلع  اهلامـش ، یلا  .يرلا و  بونج 
اهانب دق  نیدلا ، ریهظ  خـیرات  یف  ام  یلع  هذـه ، كربط  هعلق  .ریثک و  حـبر  هنم  یتأی  هضفلا و  ندـعم  هیف  ناک  و  رکذـلا .- هراملا  هتعلق 

یف اهبرخ  قارعلا  هقجالس  نیطالـس  رخآ  یناثلا  لرغط  نا  توقای  يور  و  هرـشع .) هیداحلا   ) هسماخلا هئملا  علطم  یف  يرایزلا  رهجونم 
ناسارخ و دصاقلا  نیمی  یلع  كربط  لیبج  نا  لاق  روهـشملا و  عینملا  نصحلا  اذـه  راصح  نع  الیوط  ثدـحت  و  (. 1192  ) هنس 588

حیرـض یفوتـسملا  فصو  .يرلا و  بارخب  لصتم  وه  و  يدـهملا .) اهانب  یتلا  هعلقلا  عضوم  هنا  نظی  و   ) مظعالا يرلا  لبج  هراسی  نع 
نیسحلا حیرـض  هیف  .مویلا و  نارهط  یف  همرکملا  تارازملا  نم  دهـشملا  اذه  لاز  ام  يرلا و  نم  هبرقم  یلع  هناب  میظعلا  دبع  هداز  ماما 

.نماثلا مامالا  اضرلا  یلع  نب 

دق .هنیدـملا و  یلامـش  یف  موقت  مسـالا  اذـهب  هعلق  اـضرع  یفوتـسملا  رکذ  .رایرهـش و  هیـالو  يرلا : برق  هروهـشملا  تاـیالولا  نم  و 
فـصو نیح  يرلا  یلع  يدزیلا  یلع  هقلطأ  يذلا  مسالا  وه  رایرهـش  ير  وأ  رایرهـش  نال  نأش  تاذ  کلذ  دعب  هعلقلا  هذـه  تحبـصا 
هعـساتلا هئملا  علطم  یف  هنیدـملا  هذـه  نم  لان  دـق  بارخلا  نا  الا  هلهآلا  زکارملا  لوأ  انّیب ، ام  یلع  تناکف ، نیمارو  اما  .رومیت  بورح 

یف ماق  نمز  دعب  و  هرشع ) هسماخلا  )
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ظفلت و   ) همیدـقلا نارهط  یف  .يرلا و  يرق  ربکأ  نم  هیرق  ریغ  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباـسلا هئملا  یف  نکت  مل  یتلا  نارهط  هنیدـم  اهعـضوم 
براحت هلحم  لک  هلحم  هرـشع  اتنثا  اهیف  و   » ینیوزقلا یف  ام  یلع  عوبریلا » ءاـقفانک   » تویب ضرـالا  تحت  اـهلهال  ناـک  اـضیأ ) نارهت 

( هرـشع هنماثلا   ) هرـشع هیناثلا  هئملا  ماتخ  یف  نکل  .هطـسو و  هنیدـم  یه  لاقف  یلاتلا  نرقلا  یف  نارهط  یفوتـسملا  فصو  و  يرخـالا .»
 . سراف دالبل  همصاع  هیراجاقلا  هلودلا  سسؤم  هاش  دمحم  اقا  اهذختا 

253 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مهأ نم  ناک  .اهیف و  ینفتف  يربکلا  هزافملا  دودح  یلا  لهـسلا  اذه  نم  باسنت  نارهط  نیمارو و  يرلا و  لهـس  یقـست  یتلا  راهنالا  و 
قاط تاذ  هرطنق  هیلع  تناک  جرک و  رهن  یلع  اضیأ  یفوتـسملا  ملکت  .هریثک و  يرق  هیلع  و  هرکذ ، رم  دق  و  یـسوم ، رهن  راهنالا : هذـه 
تلاز ام  .دیشرلا و  نوره  هجوز  هدیبز  هدیـسلا  یلا  هبـسن  کلذب  تیمـس  امنا  اهنا  لاقی  و  نوتاخلا ) هرطنق   ) نوتاخ لپ  اهل  لاقی  دحاو 
لیتقلا هثج  نال  هنم  نوریطتی  نیروس و  رهن  نوهرکی  هعیـشلا  نم  يرلا  لهأ  نا  ینیوزقلا  رکذ  .نارهط و  برق  يرت  هرطنقلا  هذـه  ایاقب 

دورجیاج و رهن  يرلا  راهنا  مهأ  نا  رکذ  یفوتـسملا  نا  یلع  هنوبرقی .  الف  هیف  تلـسغ  عبارلا  ماـمالا  نیدـباعلا  نیز  یلع  دـیفح  ییحی 
.يرلا لهس  هلوصو  دنع  ارهن  نیعبرا  یلا  بعشتی  دنوامد و  تحت  جیاج  لبج  یف  هجرخم 

تناک هعقب  یفوتسملا  اهفصو  ام  یلع  یه  و  هدرابلا -» نویعلا   » هیکرتلاب اهانعم  و  غالب - جواس  هیحان  لهـسلا  اذهل  یبرغلا  دحلا  دنع  و 
.رانید و فلا  رشع  ینثا  لوغملا  مایأ  یف  اهجارخ  غلب  دق  .هقجالسلا و  مایأ  یف  نأش  تاذ 
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یقـسی ناک  .یفوتـسملا و  اهفـصو  یتلا  کلاسملا  یف  هلیلج  هلحرم  یه  و  همئاق ) تلاز  ام  و   ) دابارقنـس هدـیدعلا  اهارق  مهأ  نم  ناـک 
هریثک راهنا  كانه  هب  یقتلت  رایرهـش و  يرلا و  یحاون  یقـسی  وه  نیوزق و  قرـش  لاـبجلا  یف  هجرخم  دورمرک و  غـالب  جواـس  هیحاـن 

 . يربکلا هزافملا  یف  یقسلا  نم  هیقابلا  ههایم  ینفت  نا  لبق  لامشلا  یف  لابجلا  نم  ردحتت 

سرحت الیلج  اعضوم  هنمزالا  مدقأ  ذنم  تناک  دق  .همیظعلا و  لابجلا  لفسأ  یف  یه  نارهط و  یبرغ  لامش  لیم  هئم  وحن  یلع  نیوزق  و 
لامشلا یف  هلیلجلا  عاقبلا  تناک  .نیوزق و  رحب  نائطش  یلا  يدؤت  ناتسربط و  میلقا  هقرتخملا  بوردلا 

254 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ملف ایلخاد  الالقتسا  هلقتسم  ام  اتقو  تناک  و  رشع ) یناثلا  لصفلا  یف  اهفصو  ّرم  دق  و   ) ملیدلا دالب  نم  امـسق  مدقلا  ذنم  فلؤت  یبرغلا 
هریبک هوقب  هنوحشم  تناک  .ءادشالا و  رافکلا  کئلوا  هجوب  فقی  رغث  مهأ  رـصعلا  اذه  یف  نیوزق  تناک  .نییـسابعلا و  مکحل  عضخت 

هوبأ هثعب  دـق  قارعلا - یلع  روهـشملا  هیمأ  ینب  لماع  جاجحلا  و  جاجحلا - نب  دـمحم  ناک  هیمأ  ینب  مایأ  یف  .نیملـسملا و  هلتاقم  نم 
یلع يذلا  دجـسملا   » هنأب توقای  هفـصو  ادجـسم » اهب  ینب  نیوزق و  دمحم  لزنف   » .ملیدلا لابج  یف  رافکلا  هبراحمل  شیج  سأر  یلع 

هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  فصو  و  عماجلا .» دجـسملا  دیـشرلا  ینب  یتح  امئاق  لزی  ملف  روثلا ، دجـسم  یمـسی  دـینج و  ینب  راد  باب 
«. نصح اهیلع  هریغص  هنیدم  اهلخاد  نصح و  اهیلع  هنیدم   » لاقف نیوزق  هرشاعلا ) )

.هلثم یف  الیم  اهرادقم  نوکی  هبصخ و  اهیضارأ  .نادجسم و  هلخادلا  هنیدملا  یف  و 

هذه نم  نولسری  سابعلا  ینب  ءافلخ  ناکف  هلتاقم  ءادشأ  اهلهأ  و 
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.ملیدلا ناقلاطلا و  لهأ  هبقاعمل  مهتالمح  هنیدملا 

.رانلا تویبل  راثآ  اهنم  برقلاب  ناک  .مریـس و  يداو  رخآلل  ریبکلا و  يداولا  امهدـحال  لاقی  نایدا ، یبوقعیلا و  رکذ  ام  یلع  نیوزقل  و 
.اهمورک هرثکب  یسدقملا  هون  و 

نال کلذب  یلوالا  تیمـس  امنا  .اضیأ و  هیکرابملا  اهل  لاقی  كرابم و  هنیدم  يرخالا  یـسوم و  هنیدم  نیتنیدملا : يدـحا  مسا  ناک  و 
نوره لزن  امل  .يدهملا و  هیبأ  هفالخ  یف  اهل  هؤانب  ناک  .هیلا و  تبسنف  اهانتبا  دق  دیشرلا ) نورهل  ربکالا  خالا   ) يداهلا یـسوم  هفیلخلا 

كرابم ناک  .هنیدملا و  راوسأ  ینب  دـیدجلا و  عماجلا  أشنأ  ناسارخ  یلا  هقیرط  یف  نیوزق  يداهلا ) فلخ  دـق  و   ) کلذ دـعب  دیـشرلا 
.كرابم هنیدم  اضیأ  اهل  لاقی  دابأ و  كرابم  یف  هیکرابملا  هعلق  ینب  دق  مصتعملا  وأ  نومأملا  یلاوم  نم  یکرتلا 

هنس هئمب  کلذ  دعب  .اهوبرخ و  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  علطم  یف  لوغملا  نا  ریغ  هرهاز  هنیدم  یطسولا  نورقلا  یف  نیوزق  تلظ  و 
عـضوم یف  ناک  هنا  يورف  .اهیف  سانلا  هلقانتی  امم  هضعب  سبتقا  .نیوزق  نع  ثیدـحلا  یف  نیوزق  لـهأ  نم  ناـک  یفوتـسملا و  ضاـفأ 

ناتنیدـملا تناک  اهبئارخ  برق  و  روباس .» حرف   » روباـش داـش  اـهل  لاـقی  روباـش  کـلملا  اـهانب  همیدـق  هیـسراف  هنیدـم  هثیدـحلا  نیوزق 
هنیدم ناتیمالسالا 

255 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

(. يداهلا هفیلخلا  یلاوم  نم  یفوتسملا  لوق  یلع  كرابم  ناک  و   ) دابا كرابم  یسوم و 

نب یسوم  یکرتلا  دئاقلا  هلمکأ  ذا  ( 868  ) هنس 254 یف  الا  لمکی  مل  نیصح و  روسب  ثالثلا  ندملا  هذه  طّوح  دیـشرلا  نوره  نا  مث 
.زتعملا هفیلخلا  دهع  یف  اغب 

ناک لاقف  یفوتسملا  درطتسا  و  ( 1176  ) هنس 572 یف  رجآلاب  هءانب  ددج  یناثلا  نالسرا  یقوجلسلا  ناطلـسلا  ریزو  نیدلا  ردص  نا  مث 
نم

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


راهنأ هلمج  ءامسا  اضیأ  رکذ  .کلاسملل و  هفصو  قایس  یف  امهامسا  درو  دابازکس و  نیجسراف و  اهلمجأ  هیرق  هئمثالث  نیوزق  لامعأ 
نم یتأی  دور و  ناکرت  .ناقلاطلا و  نم  نایتأی  اـناک  و  دور ، نادرک  دور و  هوب  کلذـک  و  دورخ ، یه : نیوزق و  هیحاـن  یقـست  تناـک 

قرـشلا و یف  جرد  يداو  هنیدـملا : نیتاسب  یقـست  یتلا  راهنالا  تناک  ینیوزقلا ، یف  ءاـج  اـم  یلع  و  رظنأ ص 231 .)  ) ناقّرخ هیحاـن 
هلطملا هیلبجلا  عاقبلا  یف  نیوزق و  لهـس  یف  تناـک  يرق  ندـم و  هلمج  ءامـسا  اـضیأ  فلؤملا  اذـه  درـس  .برغلا و  یف  كرتأ  يداو 

 . اهیلع

تناک .دابا و  دزی  اهارق  ّلجأ  هریبک  هروک  یلع  مسالا  اذه  قلطی  .دوقنلل و  برـض  راد  هیمأ  ینب  مایأ  یف  یبتـسد ) وأ   ) اوتـسد تناک  و 
اـسأر ناجیبرذا  میلقا  یلا  يرلا  نم  بهاذلا  يرلا  قیرط  نا  انیلا  یهتنا  يذلا  .ناذـمه و  يرلا و  نیب  هموسقم  نییومالا  مایأ  یف  اوتـسد 
تراص دق  و  نیوزق ، بونج  نوکی  نا  یغبنی  اهعضوم  نا  الا  هطراخلا ، یف  رثأ  اوتـسد  مسال  قبی  مل  .نیوزق و  نع  الداع  اهقرتخی  ناک 

.اهلامعأ نم  سابعلا  ینب  مایأ  یف  دعت 

عـالق ناتـسربط ، یف  دورهاـش  رهن  یلع  یتـلا  راـب  دورو  هروـکلا  هذـه  نـیب  هلــصافلا  لاـبجلا  نـنق  یلع  نـیوزق ، یبرغ  لامــش  یلا  و 
هیشیشحلا  ) هروهشملا هیلیعامسالا 

256 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.مهنوصح و عنمأ  زد  نومیم  و  مهکلم ، یسرک  تناک  توملا و  اهنم  یفوتسملا  یف  ام  یلع  اّدع  هعلق  نیسمخ  تناک  و  نیـشاشحلا ) - 
عاقبلا هذـه  یف  هعلق  هل  ذـختا  نم  لوأ  نا  لیق  .ناتـسربط و  لهأ  ناسلب  باقعلا » هدـجو  ام   » وأ باقعلا » شع   » توملأ ینعم  نا  لاـقی 

اباقع لسرا  دقف  ملیدلا  كولم  ضعب 
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دق عضوملا ، هفرعم  دـیجی  نمم  ءارم  وه و ال  و  ینیوزقلا ، ناک  .انیـصح و  اعـضوم  هدـجوف  عضوملا  اذـه  یلع  عقو  هآرف  هعبتف  دیـصلل 
هتـس یلع  توملأ  هعلق  و  اهغلبی .» باشنلا  اهیلع و ال  قینجنملا  بصن  نکمی  داه ال  اهلوح و  لبج و  هلق  یلع   » اهنا هلوقب  هعلقلا  فصو 

هنس 483 یف  و  ( 860  ) هنـس 246 یف  قحلا  یلا  یعادلاب  بقلملا  يولعلا  یعادلا  نسحلا  اهنوصح  رخآ  ینب  دـق  نیوزق و  نم  خـسارف 
يدحاو و هئم  تثبل  لبجلا و  خیشب  بقلملا  حابصلا  نسح  هزوح  یف  توملأ  تراص  ینیوزقلا - یف  ام  یلع  ( 1054  ) وأ 446 ( 1090)
هنـس 654 یف  هیبرحلا  اهتالآ  نم  اهدـیرجتب  رمأ  اـهیلع و  یلوغملا  ناـخ  وکـالوه  یلوتـسا  مث  .هیلیعامـسالا  نوصح  عنمأ  هنـس  نیعبس 
.افصفص و اعاق  اهلعجف  اهلک  هدیب  تعقوف  يرخالا  ولت  هدحاولا  هیـشیشحلا  عالق  همواقم  تراهنا  ام  ناعرـس  اهطوقـس  دعب  و  (. 1256)

لابجلا یف  هرهاظ  لاقی  ام  یلع  يرخالا  هیلیعامـسالا  عالق  نم  ریثک  راثآ  تلاز  اـم  .اهعـضوم و  هنا  نظی  اـم  هلاـحرلا  نم  ریثک  راز  دـق 
 . نیوزق لامش 

نبا رکذ  .نامزلا  میدق  ذنم  اترهتـشا  دق  و  نیوزق ، برغ  قیرطلا  یلع  بلاغلا ، یف  اعم  امهرکذ  نرتقی  ناتنیدم  امه  و  ناجنز ، رهبأ و  و 
هعبارلا هئملا  یف  لقوح 

257 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یلا ینیوزقلا  راشأ  .هکد و  یلع  دیش  عینم  نصح  اهل  حمقلا و  اهیف  رثکی  راجشالا و  هایملا و  هریثک  دارکألاب  هلوهأم  رهبا  نا  هرشاعلا ) )
ام ادج  ذیذل  یسابعلا  هل  لاقی  جنرانلا  مجحب  روّدم  يرثمکلا  نم  عون  اهب  و  ءاملا .  یلع  رودت  نیحاوط  یلع  هلمتـشم  اهلک  هنیدملا  نا 

رکذ .رهوأ و  اهنومسی  مجعلا  توقای : لاق  .هلثم و  یش ء  دالبلا  یف 
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هنیدملا راوسأ  طیحم  ناک  .هیردـیحلاب و  تفرعف  هقجالـسلا  مایأ  یف  هعلقلا  ءانب  ددـج  دـق  ردـیح  نیدـلا  ءاهب  کباتالا  نا  یفوتـسملا 
نیـسمخ وحن  یلع  ناجنز  هنیدم  .هزافملا و  یف  ینفی  مث  نیوزق  هنیدـم  وحن  يرجی  اهیحاون  یقـسی  نا  دـعب  رهبأ  رهن  .هوطخ و   5500

.دوردیفس برغ  يرجی  وه  ناجنز و  رهن  یلع  رهبأ  یبرغ  لامش  یلا  الیم 

نا یفوتسملا  يور  .ناکنز و  نولوقی  مجعلا  نا  توقای  رکذ  .ناجیبرذا و  قیرط  یلع  اهنا  رهبأ و  نم  ربکأ  ناجنز  نا  لقوح  نبا  لاق  و 
.یلوغملا حتفلا  لالخ  یف  ناجنز  تبرخ  دق  .نیهاش و  الوأ  اهمسا  ناک  ناکباب و  ریشدرا  کلملا  وه  اهسسؤم 

لاق .رانید و  فلأ  نیرـشع  اهجارخ  غلب  .تاریخلا  هریثک  اهتیحان  تناک  و  هوطخ ، فـآلا  هرـشع  هنمز  یلا  تیقب  یتلا  اـهراوسأ  لوط  و 
بیر الب  اهلالخ  نم  ّفشتسی  هفرص ، هیولهب  هغل  لازت  ام  تناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  علطم  یف  اهیف  هدئاسلا  هغللا  نا  یفوتـسملا 

 . هیسراف هیلحم  هجهل  اهنا 

دوردیفـس و برغ  هضئافلا  راهنالا  نیب  ءاملا  مسقنم  فلؤی  يذـلا  میظعلا  لهـسلا  طسو  ناـجنز ، رهبا و  نیب  قیرطلا  فصن  وحن  یف  و 
و ( 1305  ) هنس 704 یف  وتیاجلأ  ناطلسلا  اهمتا  ناخ و  نوغرا  اهأشنأ  یتلا  هیلوغملا  هنیدملا  هیناطلـسلا ، لالطأ  يربکلا ، هزافملا  قرش 

طیحم .ندم و  عست  اهلامعأ  نم  نا  یفوتسملا  رکذ  .نالرغنق و  ناک  یلوغملا  اهمـسا  نا  ءادفلا  وبا  لاق  .هیناخلیالا  هلودلا  هدعاق  اهلعج 
.رجحلا یف  هتوحنم  شوقن  هیلع  وتیاجلأ و  ربق  اهنصح  طسو  یف  .هوطخ و  اهراوسأ 30000 

.مویلا هنیدملل  رثأ  نکل ال  همئاق و  دجسملا ) وأ   ) ببقملا ربقلا  اذه  لالطأ  تلاز  ام  و 

258 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لمتشت تناک  هیناطلسلا  نا  لاق  یفوتسملا  نا  یلع 
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هیرق هیناطلـسلا  قرـش  خسارف  هسمخ  یلع  رهبأ  قیرط  یف  .زیربت و  الخ  ام  يرخأ  هیـسراف  هنیدم  هیأ  یف  امم  مخفأ  نابم  یلع  همایأ  یف 
اـضیأ هل  لاقی  .نیاص و  ریخالا  همـساب  ادوجوم  عضوملا  اذه  لاز  ام  .یفوتـسملا و  رکذ  ام  یلع  هعلق » نیاص  لوغملا  اهیمـسی  و   » دوهق

.هیناطلـسلا و هعلق و  نیاص  نیب  قیرطلا  فصن  یف  لبجلا  هلق  قوف  هعینملا  ناهجرـس  هعلق  .ناخ و  زیکنج  دـیفح  ناـخوتاب  و  ناـخوتاب ،
.نیوزق رهبا و  یلا  اقرش  كانه  نم  هدتمملا  هعساولا  لوهسلا  یلع  فرشت  لبج و  همق  جوتت  .خسارف و  هسمخ  هریخالا  نع  دعبت  تناک 

ناک یفوتـسملا  بتک  نیح  .اهآر و  دـق  اهمکحأ و  عالقلا و  نصحا  نم  اـهنأب  مراـط  هروک  نم  تناـک  ناهجرـس و  توقاـی  فصو  و 
.هعلق نیاص  یلا  اهتیماح  اهحالس و  لقنف  یلوغملا  حتفلا  ببسب  اهیلع  یلوتسا  دق  بارخلا 

یلع هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  نمز  یتح  اتیقب  ناتبراقتم  ناتدیلب  امه  و  ساجس ، درورهـس و  هیناطلـسلا : برغ  یلا  و 
اهیلع بلغ  دـق  درورهـس  نا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  بتک  .بارخلا و  یلا  اتلآ  دـقف  مویلا  امأ  لاـحلا ، نسح  نم  یش ء 
اهناف ساجـس  وأ  ساجـس  امأ  .ناذـمه  قیرط  یف  ناجنز  بونج  یف  هنیـصح  یه  .اهتعقر و  اهتحاسم و  یف  روزرهـشک  یه  دارکـالا و 

نیتریبک نیتیرق  ریغ  همایأ  یف  انوکت  ملف  یلوغملا  حـتفلا  لالخ  یف  اتبرخ  امهناب  نیتدـلبلا  نیتاه  یفوتـسملا  فصو  .درورهـس و  برق 
ساجـس تناک  و  ناروکنا ) دورجیأ و  مساب  مویلا  نافرعت  و   ) دورجنأ دورج و  امهل  لاقی  اـهنم  ناـتبیرقلا  ناـتروکلا  تناـک  .نیتلهآ و 

.هیناطلسلا برغ  خسارف  هسمخ  یلع 

ناخ نوغرا  ربق  اهل  رواجملا  لبجلا  یف  ناک  .لوغملا و  اهنکسی  هیرق  هئم  فین و  اهب  ّفحی 
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 . كانه شیواردلل  اهاقناخ  نوتاخ  ياجلا  هتنبا  تنتبا  و  لوغملا ، هداع  یلع  رهاطلا ) دبعملا  وه  و  « ) اغورک  » لعجف

هروهشملا راثآلا  دوردیفس ، عبانم  نم  عبنم  برق  لابجلا  میلقال  یبرغلا  دحلا  یف  و 

259 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم مهضعب  اهّدع  دق  راثآلا  هذه  .هنم و  لمح  امهم  ّحشی  اهنم و ال  ءاملا  سجبنی  هریغـص  هکرب  اهیف  و  نامیلـس » تخت   » مویلا هامـسملا 
هئملا یف  هبذادرخ  نبا  فصو  .قیروتس و  مساب  اضیأ  یفوتـسملا  اهرکذ  .ءامدقلا و  برعلا  نوینادلبلا  اهیلا  راشأ  یتلا  زیـش  هنیدم  ایاقب 

نم هراز  کلملا  مهنم  کلم  اذا  ناک  سنشجرذا ، هل  لاقی  سوجملا و  دنع  ردقلا  میظع  وه  لاقف  زیشلا  یف  رانلا  تیب  هعساتلا )  ) هثلاثلا
دقف .زیش  یلا  هریـس  عباتی  مث  یف ص 225 ) اهرکذ  ّرم  دق  و   ) قیرطلا فصن  یه  روزرهـش و  یف  حیرتسیف  ایـشام  نوفـسیط )  ) نئادـملا
یبرع فیحصت  زیش  و  نزک ، اضیأ  یمست  سیج و  ناک  یسرافلا  اهمـسا  نا  توقای  لاق  .تشدارز و  دلو  زیـش  یف  نا  رابخالا  ترکذ 

نع اثحاب  اهراز  دق  ناک  زیش و  فصی  ( 943  ) هنس 331 یف  بتک  يذلا  لهلهم  نبا  نع  اضیفتسم  اثیدح  توقای  سبتقا  .مسالا و  اذهل 
هرارق و كردـی  اهطـسو ال  یف  ریحب  اهب  روس و  اهب  طیحی  هنیدـملا  هذـه   » نا لاقف  لاقی  ام  یلع  اهلابج  نطب  یف  یتلا  بهذـلا  نداـعم 

نبا فصو  و  ادلـص .» ارجح  تقولا  یف  راـص  بارت  هئاـمب  ّلـب  یتـم  .راـهنأ و  هعبـس  هنم  جرخی  و  رکا ،) ثلث   ) بیرج وـحن  هترادتـسا 
ذنم هیف  نودـقوی  اوناـک  مهنا  برغملا و  یلا  قرـشملا  نم  سوجملا  نارین  یکذـت  هنم   » زیـش یف  نأـشلا  میظع  راـن  تیب  اـضیا  لـهلهم 

نم هعاس  هنع  دوقولا  عطقنی  هنس و ال  هئمعبس 
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.قیروتس لوغملا  اهامس  دورجنا  هیالو  ندم  یلوا  اهنا  لاقف  زیش  هنیدم  یفوتسملا  فصو  و  نامزلا .»

لقی اهرارق و ال  كردـی  هریغـص ال  هریحب  وأ  هکرب  هنحـص  یف  ناک  لاقی ، ام  یلع  ورـسخیک  کلملا  هانب  اهیف  اـمیظع  ارـصق  فصو  و 
ناخاقابا نا  یفوتـسملا  رکذ  .اهؤام و  ضیفی  رهنلا ال  اذـه  نع  ءاملا  عطق  اذاف  ماودـلا ، یلع  اهنم  ذـخأی  رهن  كاـنه  ناـک  نا  اـهؤام و 

 . هرضن جورم  اهب  طیحت  تناک  ذا  ارصق  اهیف  هل  ینتبا  یلوغملا 

لقوح نبا  یف  ءاج  .هلیلجلا  هیراجتلا  جنوخ  هنیدم  لیبدرا  یلا  ناجنز  نم  قیرطلا  یلع  لابجلا  میلقا  نم  یبرغلا  یلامشلا  فرطلا  یف  و 
دروا .رقبلا و  مانغالا و  دایجلا و  لیخلاب  هروهشم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  هنیدملا  هذه  نا 

260 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نوهرکی اهلهأ  و  «. » دغاکلا عانـص   » يأ نانک  دغاک  همایأ  یف  یمـست  اهنا  لاق  هنکل  انوخ و  هروصب  اهمـسا  هنیدملا ، راز  دق  و  توقای ،
هتـس یلع  نانک  دـغاک  نا  هکلاسم  یف  رکذ  دـق  یفوتـسملا و  .یـسرافلا و  هانعم  یف  مسالا » اذـهب  نرقت  هحیبق  هنیرقل  اـنوخب  اهتیمـست 

یلوغملا و حتفلا  ءانثا  یف  تبرخت  دق  اهنا  لاق  لیبدرا  یلا  قیرطلا  یف  ناجنز  لامـش  اخـسرف  رـشع  هعبرأ  دوردیفـس و  بونج  خـسارف 
.همایأ یف  اهیف  عنصی  رخافلا  دغاکلا  ناک  .دوردیفس و  عورف  نم  عرف  اهیضارا  یقـسی  ناک  .هیرقلاک و  تراص  هباتک  فنـص  نیح  اهنا 

.یقیقحلا جنوخ  عقوم  نییعت  رهظی  ام  یلع  نآلا  یتح  نستی  مل  و  هیلوغملا ،»  » مسا اهونکس  نیذلا  لوغملا  اهیلع  قلطأ  و 

هّرد و لکـشب  ثالثلا : روکلا  لامـشلا  یف  ناتـسربط  ملیدـلا و  دالب  نع  لابجلا  میلقا  لصفت  یتلا  لابجلل  یبونجلا  حفـسلا  هاذاـحمب  و 
ام اریثک  .مراط و  ناقلاطلا و 
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: نیمـسق یلا  مسقنت  روکلا  هذـه  نم  هروک  لک  تناک  .رخآلا و  عضوم  یف  امهدـحا  قیقدـت  نودـب  ناریخالا  نامـسالا  لمعتـسی  ناک 
یلا یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  هّرد ، لکـشب  تناک  .ملیدـلا و  میلقال  اعبات  دـعی  کلذـب  وهف  لابجلا  یف  ناک  ام  یلعـالاف  .لفـسأ  یلعأ و 

ناقلاطلا و .هطراخلا و  نم  تلاز  دـق  و  نیوزق ، عماج  یلع  افقو  البق  اهعیر  ناـک  هیرق  نوعبرا  اـهیف  ناـقلاطلا و  بونج  نیوزق و  برغ 
دقف .ءامدقلا  برعلا  وینادـلب  اهرکذ  ام  اریثک  هطراخلا ، نم  اهمـسا  یفتخا  دـق  و  هیلامـشلا ، لابجلا  هلـسلس  هیناطلـسلا و  لهـس  نیب  یه 

و ملیدلا ) ناطلس  يأ   ) ناطلسلا هرضح  نوکت  نا  بجی  ناک  دق  .اهلثم و  هروکلا  یف  سیل  هلیبن  هرماع  هریبک   » اهنا یلا  یـسدقملا  راشأ 
.اهارق و نم  ددع  ءامـسأ  توقای  درـس  .نامر و  نوتیز و  نم  ناقلاطلا  یف  ام  یلا  ینیوزقلا  راشأ  و  اهفرطتل .» کلذ  اوهرک  مهنا  يدنع 

مظعم نا  هیأر  نم  ناک  .هثیدحلا و  هطراخلا  یف  هتیؤر  نکمی  مویلا ال  اهبلغأ  نا  یلع  .يرقلا  هذه  ءامـساب  الیوط  اتبث  یفوتـسملا  دروأ 
.اهریغ نود  نالیک  یلا  دوعی  ناقلاطلا 

.مراط هروک  اضیأ ، هیلبجلا  تاعفترملا  لفسأ  دادتماب  ناجنز  لامش  یلا  و 

دالب یف  اهلک  لخدت  ایلعلا  مراط  .ایلعلا و  مراط  یلفـسلا و  مراط  کلذب  نودـیری  و  مراطلا ، ینثم  نیمراطلاب ، برعلا  نوینادـلبلا  اهفرع 
لاق .هبصخلا  هروکلا  هذه  یقست  هریثکلا  هعورف  تناک  ینمیلا و  دوردیفس  عورف  نم  انرکذ  ام  یلع  مراط  رهن  و  ملیدلا ،

261 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ناذوسه هرسأب و  خیراتلا  یف  ترهتشا  دالبلا  هذه  نا  ریغ  .هروهشم  هنیدم  اهیف  سیل  هنا  مرت  وأ  مرات  هروصب  مسالا  بتک  دق  توقای و 
.اهئارما رخآ  علخ  دق  یهیوبلا  هلودلا  نکر  ناک  و 
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.یلفسلا مراط  هبصق  تناک  دابازوریف  نا  یفوتسملا  رکذ  و 

يرق اهنم  لمع  لک  یف  اهلامعأ  نم  هسمخ  ءامـسا  درـس  .جات و  هعلق  اهنـصحل  لاقی  .ایلعلا و  مراط  یف  هنیدم  مهأ  يدـیا ) وأ   ) ردـنا و 
.هریثک

راز دق  اهل و  توقای  هئجهت  بسحب  ناریمس  یه  فورعم و  ریغ  اهعضوم  همیظعلا و  ناریمش  هعلق  یلفـسلا  مراط  یف  یفوتـسملا  رکذ  و 
عنمأ نم  كاذـموی  تناک  و  ( 943  ) هنـس 331 وحن  یف  ناریمـس  يأر  يذلا  لهلهم  نبا  نع  اضیفتـسم  اثیدـح  توقای  لقن  .اهبئارخ و 
هذه کلم  دق  یهیوبلا  هلودلا  رخف  ناک  و  اراغص .» ارابک و  اراد  نیسمخ  افین و  هئمنامث و  نیفلا و   » اهیف نا  لاقف  هملایدلا  كولم  عالق 

نمزلا اذه  وحن  یف  .هّمأ و  یهیوبلا  میعزلا  اذه  جوزت  دق  الفط  ناک  و  ناذوسه ، هرسأ و  ءارمأ  رخآ  علخ  و  ( 989  ) هنس 379 یف  هعلقلا 
و رمق » سمش و  بهذ و  عابس   » اهیلع هعلق  یه  دنورالس و  لامعأ  نم  اهناب  موریمس  مساب  اهاّمـس  دق  هعلقلا و  هذه  یـسدقملا  فصو 
و ( 1046  ) هنس 438 هکم  یلا  هقیرط  یف  ناریمش  راز  دق  ورـسخ  رـصان  یـسرافلا  هلاحرلا  ناک  یلاتلا  نرقلا  طساوأ  یف  .نبل و  مهتویب 

یف .ناجیبرذاب و  وارس  قیرط  یف  دوردیفسب  دورهاش  یقتلم  برغ  خسارف  هثالث  یلع  یه  ملیدلا و  دالب  یف  مراط  هیالو  هبصق  اهنا  لاق 
ناک .هانقب و  هعلقلا  یلا  ءاملا  لمحی  لجر و  فلا  اهب  میقی  راوسأ  هثالثب  هطاحم  دلـص  رخـص  یلع  هدیـشم  هیلاـع  هعلق  هنیدـملا  هفاـح 
راثآ اهب  و   » .توملأ بحاص  هیـشیشحلا  خیـش  اهبرخ  هبرخم ، اهدجوف  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  یف  ناریمـس  راز  دق  توقای 

ریبک رهن  یلع  یه  و  عالقلا .» تاهمأ  نم  تناک  اهنا  یلع  لدت  هنسح 
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هروکلا هذـه  یف  يرخأ  هعلق  اضیأ  توقای  رکذ  .نیثدـحملا و  نیلاحرلا  نم  دـحأ  هنیعی  مل  اهعـضوم  نا  رهظی  .مراط و  لابج  نم  یتأی 
قوس و هیف  لهـسلا  یف  ضبر  اهل  لبج و  هلق  یلع  لاخلخ  نیوزق و  نیب  یه  ملیدـلا و  لابج  نم  مرات  لابج  یف  تناک  طالق  اهل  لاـقی 

بحاص هیشیشحلا  خیش  عالق  نم  تناک  هعلقلا  هذه  نا  توقای  رکذ  دوقعلا و  هریثک  رجح  هرطنق  هیلع  رهن  اهتحت 

262 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . اهعضوم فرعی  ناریمس ال  لثم  یه  توملأ و 

اهنم جیسنلا  نم  فانـصأ  يرلا  نم  لمحی  لاقف : لابجلا ، میلقا  یف  ندم  هلمج  تالغ  تاراجت و  نع  لد  ّلق و  امب  یـسدقملا  انثدح  و 
طاشمالا ّلاسملا و  اهیف  عنصت  .هروهشم و  هملقملا  يرلا  دورب  تناک  .لینلاب و  غبصی  اهیف و  لزغی  نطقلا و  .تاریّنملا و  هل  لاقی  فنص 

نم هب  یتؤی  ناک  جـنلخلاب و  فرعی  طورخم  بلـص  بشخ  نم  لمعت  ینیوزقلا  رکذ  ام  یلع  عاصقلا  طاشمالا و  تناک  .عاـصقلا و  و 
.ناتسربط تاباغ 

.هموعنلا هیاغ  یف  سأرلا ، هب  لسغی  نیط  اهنم  بلجی  اهخوخ و  اهخیطبب و  اضیأ  هروهشم  يرلا  تناک  و 

.عانعنلا یسقلا و  رافسالل و  مدالا  براوج  هیسکالا و  لمحت  نیوزق : نم  و 

رهتشت و  تابن .)  ) نوخلطلا و  رسبلا ) سبای   ) مقامقلا لمحی  ناشاق : نم  .ریثک و  نارفعز  زب و  بکرلا و  مجللا و  یـسارکلا و  مق : نم  و 
برقلاب روّمـسلا و  بلاعثلا و  دولج  نارفعزلا و  نابجالا و  لمحت  اهیحاون  ناذـمه و  نم  .اـهلافقأ و  اـهدوسکمن و  اـهللحب و  ناهفـصا 

 . روهشم نبج  رونیدلا  نم  لمحی  اریخأ  .فافخلا و  زبلا و  هنیدملا  یف  عنصی  ناک  .ریدصقلا و  ندعم  اهنم 

ناک ام  مهأ  و 
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اذه أدبی  .يدیهمتلا  لصفلا  یف  هفصو  ّرم  يذلا  وه  و  ناسارخ ، قیرطب  فورعملا  ریبکلا  لفاوقلا  قیرط  قرط : نم  لابجلا  میلقا  قرتخی 
، هرخآ یلا  هلوأ  نم  هعطقی  ناولح و  دـنع  لابجلا  میلقا  لخدـی  ناکف  .قرـشلا  یـصاقأ  رهنلا و  ءارو  ام  یلا  لصی  دادـغب و  نم  قیرطلا 

سموق یلا  لابجلا  میلقا  نم  قّرشی  مث  يرلا  یلا  الامش  هجتی  مث  هواس  یلا  مث  ناذمه  یلا  اهنم  و  الوأ ، هاشنامرک ) وأ   ) نیـسیمرقب رمیف 
یلع هرـشاعلا ،) علطم   ) هثلاثلا هئملا  ماتخ  یف  هتـسر  نبا  فصو  ناسارخ ، قیرطل  انیلا  یهتنا  میدق  فصو  لمکا  .ناسارخ و  یلا  اهنم  و 

هفصو دقف  .اّنیب  ام 

263 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یهتنا .ندم و  يرق و  نم  هب  رمی  ام  ایمسم  هنارود ، هفافتلا و  هدوعص و  هلوزن و  انیبم  اهربعی  یتلا  رطانقلا  راهنالا و  ارکاذ  هلحرم  هلحرم 
.لحارملاب تافاسملا  دروأ  هیف  یسدقملا و  فصو  اهرخآ  قیرطلا  اذهل  يرخا  همیدق  فاصوا  هعبرا  کلذ  یلا  انیلا 

هکبشلا هذهل  ازکرم  تراص  همث  نم  هلودلا و  هذه  همصاع  هیناطلسلا  تحضا  سراف  یف  هیناخلیالا  هلودلا  مایق  یلوغملا و  حتفلا  دعب  و 
نم اـهب  ائدـتبم  قرطلا  فصو  اـهنم  قّرـشی  دادـغب و  نم  أدـبی  نا  نم  الدـب  کـلاسملا  هفـصو  یف  یفوتـسملا  ناـف  هیلع  .قرطلا و  نم 

هبسنلاب هسوکعم  یه  و   ) ناذمه یلا  ناولح  نم  لحارملا  نا  یلع  .لوالل  اسکاعم  اهاجتا  کلذب  عبتاف  .دادغب  یلا  اههاجتاب  هیناطلـسلا 
، هواس قیرطب  يرلا  یلا  ناذمه  نم  بهذی  نا  نم  الدب  قیرطلا  نکل  .نیفصولا و  الک  یف  عقاولا  یف  دحاو  یش ء  میدقلا ) قیرطلا  یلا 

نم یفوتـسملا  هرکذ  ام  سیل  و  هریبک ، هنیدـمب  رمی  الف  ناقّرخ  نیزکرد و  یتیحاـن  اـقرتخم  هیناطلـسلا  یلا  الامـش  هجتی  لوغملا  هلعج 
لحارم
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 . اهعیمج نع  یش ء  فرعی  يرق ال  ءامسا  الا  قیرطلا  اذه 

ذخأی لامشلا  یلا  ناجیبرذا و  یف  هغارم  یلا  بهاذلا  قیرطلا  ناک  هحفصلا 223 ) رظنأ   ) هریمس نس  لبج  دنع  هاشنامرک ، برق  نم  و 
اذه .لابجلا و  میلقا  دودح  یلاف  رظنأ ص 233 ) .هیلاحلا  هنحس  قباطت  اهلعل   ) رسیس یلا  مث  رونیدلا  یلا  الوأ  هجتیف  ناسارخ  قیرط  نم 
نمف .لقوح  نبا  یف  یلوالا  هئازجا  فصو  يری  و  هبذادرخ ، نبا  همادق و  هفصو  دق  ناجیبرذاب ، هراملا  هتمتت  نآلا  فصن  يذلا  قیرطلا 

نم اـهنم و  دـنواهن و  یلا  یقرـشلا  بونجلا  وـحن  بهذـت  هنیمی  نم  قرط  عرفتت  ناذـمه  نم  راوـکنک و  نم  و  نیـسیمرق )  ) هاـشنامرک
قیرطلا لحارم  یفوتسملا  دروأ  .ناهفـصا و  یلا  فلد  یبا  جرک  نم  درجوربب و  ارام  فلد  یبا  جرک  یلا  بهذی  قیرطلا  ناک  ناذمه 

هوآب ارام  يرلا  یلا  هجتی  جرک  نم  قیرطلا  نا  یـسدقملا  رکذ  امنیب  ناهفـصا  هاجتاب  اهدنع  قیرطلا  عرفتی  مث  .دنواهن  یلا  راوکنک  نم 
 . نیمارو

264 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

روصعلا لئاوأ  یف  لفاوقلا  قیرط  اما  .مق  ناشاقب و  رمیف  دوعـصلا  یف  ذـخأی  يرلاب ) اراـم   ) نارهط یلا  ناهفـصأ  نم  یلاـحلا  قیرطلا  و 
ناشاق و یلا  بهذـت  عورف  برغلا  وحن  هراسی  نم  عرفتی  ناک  .برقأ و  هزافملا  هفاح  یلا  رثکأ و  قرـشلا  یلا  ههاجتا  ناـکف  یطـسولا 

هیلع وه  ام  یلع  يأ  مق ، ناشاق و  یلا  اسأر  بهذی  ناک  قیرطلا  اذـه  نا  لاق  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  ماتخ  یف  یـسدقملا  نأ  یلع  .مق 
دنع .هیناطلسلا و  یلا  مث  هواسف  هوآب  رمیف  هرـسی  فطعنی  نیتنیدملا  نیتاهب  زاتجی  نأ  دعب  قیرطلا  اذه  نا  یفوتـسملا  یف  يذلا  .مویلا و 

همصاعلا هذه  نم  داملا  قیرطلا  هب  یقتلی  ناغموس  هلحرم 
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 . هیلاتلا هرقفلا  یف  هفصنس  ام  یلع  يرلا ، یلا  هدیدجلا 

نم قیرطلا  لحارم  کلذـک  و  ناجیبرذا ، یتح  يرلا  برغ  یف  یتلا  ندـملا  نیب  امیف  قیرطلا  لـحارم  ددـع  هریغ  لـقوح و  نبا  رکذ  و 
نیجسراف یلا  رهبأب  قیرطلا  رمی  يرلا  هیناطلسلا و  نیبف  .قیرطلا  اذه  لحارم  نایب  یف  یفوتسملا  ضافأ  دق  .لیبدرا و  یلا  الامش  ناجنز 

ناسارخ قیرط  ناکف  .قیرطلا  مسقنی  اهیف  و  هتباث ) ریغ  مسالا  اذه  هءارق   ) ناغموس اهل  لاقی  هلحرم  غلبی  اهنم  .هلامش و  یف  نیوزق  اکرات 
یلا الوأ  ناهفـصا  قیرط  بهذیف  .ابونج  هجتیف  نمیالا  وه  رخآلا و  عرفلا  اما  .نیمارو  یلا  اهنم  میظعلا و  دبع  ماقمب  ارام  يرلا  لبقتـسی 

 . هفصو ّرم  ام  یلع  هواسف  دابازکس 

قیرط نم  عرفتملا  یلامـشلا  قیرطلا  هیلا ، هراشالا  تقبـس  ام  یلع  هفالخلا  دـهع  لئاوا  یف  ناجیبرذا ، زاـتجت  تناـک  یتلا  قرطلا  نم  و 
بعـشتی ثیح  هیمرا  هریحب  بونج  الیم  نیتس  یلع  یه  و  ناجیبرذا ، یف  هزرب  یلا  اهنم  رـسیس و  یلا  بهاذـلا  ناذـمه  دـنع  ناـسارخ 

دنع عرفتملا  رـسیالا  عرفلا  .وارـسب و  ارام  لیبدرا  یلا  قّرـشی  مث  زیربت  یلا  هریحبلا  قرـش  یف  هغارمب  قیرطلا  رمی  نیمیلا  یلاف  كانه . 
ناک زیربت  نم  .هینیمرا و  هدعاق  لیبد  لصیف  يوشن )  ) ناوجخنب رمی  اهنم  يوخ و  یلا  مث  هیمرا  هنیدـمب  رمیف  هریحبلا  برغ  مزالی  هزرب 

فصی مل  .نا و  هریحبل و  یبرغلا  فرطلا  یف  یه  طالخ و  یلا  شیجراب  رمی  اهنم  يوخ و  یلا  دنرمب  رمیف  قیرط  ذخأی 

265 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . یسدقملا يرخطصالا و  ریغ  قیرطلا  نم  ریخالا  مسقلا  اذه 

هعذرب یلا  اهنم  سرا و  رهن  ربعی  كانه  .ناثرو و  غلبیف  لامشلا  یف  ناغوم  هروک  قیرطلا  زاتجی  لیبدرا  نم  و 
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.ایجروجب سیلفت  هتهجو  رکلا و  رهن  یلا  لصی  یبرغلا و  لامشلا  وحن  هجتیف  روکمشب  رمی  قیرط  هجتی  هعذرب  نم  .ناقلیبلاب و  ارام 

باوبالا و باب  یلا  اهنم  ناورش و  هیالو  هدعاق  یخامش  یلا  یهتنی  رکلا و  رهن  ربعم  دنع  جنزربب  ّرمی  رخآ  قیرط  ذخأیف  نیمیلا  یف  امأ 
 . هلوط نم  ققحتلا  ریسیلا  نم  سیل  نکل  هعذرب و  یلا  هینیمرا  هدعاق  لیبدرا  نم  اقیرط  هریغ  یسدقملا و  رکذ  .دنبرد و  اهل  لاقی 

هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  هفـصو  اـم  یلع  هیبرغلا  هیلامـشلا  دودـحلا  یلا  ناـجیبرذا  هعطاـقلا  قرطلا  ماـظن  ناـک  لوغملا ، ماـیأ  یف  و 
وأ جنوخلاب  رمی  ناک  یلامـشلا  وه  نمیالا و  عرفلاف  .ناجنز  دـنع  عرفتی  و  هدـیدجلا ، همـصاعلا  هیناطلـسلا ، نم  أدـبی  هرـشع ،) هعبارلا  )

قیرطلا ربعی  ناجنز  نم  .ناغوم و  هدـعاق  ناورجاب  یلا  اهنم  لیبدرا و  ادـصاق  لاخلخ  هنیدـمب  رمی  مث  دوردیفـس  ربعی  ناـنک و  دـغاک 
نم قیرط  رکذ  عم  لقوح  نبا  يرخطصالا و  اضیأ  هرکذ  قیرطلا  اذه  ضعب  و  ذور ) دیبس  هرطنق  اهل  لاقی   ) رجح هرطنق  یلع  دوردیفس 
مث .دابأ  دومحم  یلا  قرـشلا  یف  یعرفلا  قیرطلا  یلا  الوأ  راـشأ  هنا  يرن  ناورجاـب  نم  قیرطلل  یفوتـسملا  فصو  هعباـتمب  .جـنایملا و 

.روکمش هعذربب و  هرام  سیلفت  یلا  ناورجاب  نم  هبهاذلا  يربکلا  هداجلا  لحارم  رکذ 

ناجیبرذا و یف  جنایملا  یلا  بهذی  یفوتـسملا ، هفـصو  دق  و  رـسیالا ، عرفلا  نا  انیأر  ناجنز ، یف  قیرطلا  عرفت  عضوم  یلا  اندـع  نا  و 
نم قیرطلا  اضیأ  یفوتـسملا  رکذ  و  سکاعم .) هاجتاب   ) ءامدقلا برعلا  وینادـلب  هفـصو  يذـلا  طخلا  اعباتم  ناجوأب  ارام  زیربت  یلا  اهنم 
یف تاـفاسملا  رکذ  .طـالخ و  یلا  هریحبلا  ئطاـشل  يذاـحملا  رـسیالا  قیرطلا  نع  لدـعی  اـهنم  و  نا ، هریحب و  یلع  شیجرا  یلا  زیربت 

وحن هجتملا  قیرطلا 
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یلا ناجنزرا  ازاتجم  مورضرا )  ) مورلا نزراب  رمی  مث  .درجسالم  یلا  یبرغلا  لامشلا 

266 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رهاب و رمی  وه  ناورجاب و  یلا  یقرشلا  لامشلا  هاجتاب  زیربت  نم  قیرطلا  یفوتسملا  رکذ  اریخأ  .یقوجلسلا و  مورلا  میلقا  هدعاق  ساویس 
 . طبر هلمج  قیرطلا  اذه  یلع  اثیدح  ینب  هاش  یلع  ریزولا  نا  یفوتسملا  يور  .لبجلا و  بورد  نم  نیبرد  زاتجی 

267 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناتسزوخ رشع  سداسلا  لصفلا 

- روباسیدـنج مرکم - رکـسع  ناقرـسملا - رهن  میظعلا - ناورذاشلا  رتسوش - وا  رتست  زاوهـالا - ناتـسزوخ و  نوراـک - يأ  لـیجد  رهن 
نـصح قرـس - هروک  قرودـلا و  يریت - رهن  هزیوحلا و  یبـسارلا - رود  بوـقرق و  ثوـتم - انـصب و  هخرک - رهن  سوـسلا و  لوـفزد -

ناتـسزوخ و تاراـجت  ناـکدرل - نسوس - ریمأ - لاـم  وا  جذـیا  يربکلا - رللا  دـالب  طزلا - هروک  زمرهمار و  لـیجد - ضیف  يدـهم -
.هکلاسم هتالغ -

لیجد مساب  نوراک  رهن  برعلا  فرع  دـق  .هریثکلا و  هدـفاور  نوراک و  رهن  اهنّوک  یتلا  هیبوسرلا  ضرالا  نم  ناتـسزوخ  میلقا  فلأـتی 
.دادغب و یلعأ  یف  هلجد  لیجد  نع  کلذـب  هوزیمف  زاوهالا  هنیدـمب  رمی  هنال  زاوهالا  هلجد ) ریغـصت   ) لیجدـب هومـس  امنا  و  زاوهالا . 

هدعاق زاوهالا  تناک  .زاوهالا و  هیبرعلاب  زوهلا  عمج  .زوه و  وأ  زوح  هروصب  اضیأ  مسالا  اذه  بتکی  و  زوخلا » دالب   » ناتـسزوخ ینعم 
دالبل هعباتلا  هیالولا  هذه  تراص  و  تلطب ، دـق  مویلا  ناتـسزوخب  میلقالا  اذـه  هیمـست  و  زاوهالا .» قوس   » نم رـصتخم  اهمـسا  میلقالا و 

رهنب نآلا  فرعی  راص  لیجد و  رهن  مسا  ّریغت  کلذک  و  برعلا . » میلقا  يأ   » ناتسبرع یمست  سراف 

268 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و نّولملا » لبجلا   » کنر هوک  نم  لاقی  ام  یلع  فحصم  مسا  وه  نوراک و 
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.سرف برع و  نم  یطسولا  نورقلا  وینادلب  هفرعی  مل  رهظی  ام  یلع  نوراک »  » مسالاف رهنلا  اذه  هنم  ردحنی  يذلا  لبجلا  وه 

لابج يرغـصلا و  رللا  دالب  نم  ردـحنتف  هدـفاور  اما  .يربکلا  رللا  دالب  یف  هیلبجلا  باعـشلا  للختت  نوراـک ، يأ  لـیجد ، رهن  یلاـعأ  و 
دوردنز رهن  ردـحنی  لابجلا  هذـهل  یناثلا  بناجلا  نم  و  رظنأ ص 242 .) « ) رفـصالا لبجلا   » درز هوک  یف  لـیجد  جرخم  .ناتـسدرک و 

یه رتست و  هنیدم  یلا  لصی  لابجلا  هلسلس  هریغـصلا  هدفاور  نم  ریثک  جرعتملا و  لیجد  يرجم  قشی  نا  دعب  .ناهفـصا و  یلا  بهاذلا 
نم جرخی  .رتست و  لیجدب  رهنلا  اذه  یمـس  کلذل  .ناتـسزوخ و  میلقا  هدعاق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  اهدـع  یتلا 

ذخأی .لوفزد و  رهن  يأ  روباسیدنج  رهن  وه و  یقتلی  ثیح  زاوهالاب  رمی  اهنم  مرکم و  رکـسع  دنع  هیلا  هیناث  دوعی  عرف  رتست  دنع  رهنلا 
(. رظنأ ص 235  ) يرغصلا رللا  یف  درجورب  نم  هءام  لوفزد  رهن 

لیجدـب یقتلیف  لوفزد  هنیدـم  رهنلا  زاتجی  یکزک  هل  لاقی  رخآ  رهن  هب  یقتلی  نا  دـعب  و  هعوق ) وأ   ) هعرق مساب  فرعت  هیلاعأ  تناـک  و 
.هخرک رهنب  اضیأ  فرعی  سوسلا و  رهن  وه  برغلا  یلا  اهاجتا  رثکأ  رخآ  ریبک  دفار  لیجدل  .انب و  ّرم  ام  یلع 

.دابامّرخ رهن  وکلوک و  رهن  هب  یقتلی  ناک  .يرغصلا و  رللا  لابج  یف  هجرخم  و 

یقتلت مث  زاوهالا  برغ  یف  هزیوحلا  یـضارأ  یلا  یتأت  سوسلا  هنیدم  زواجت  هلیوط و  هفاسم  هدـحتملا  راهنالا  هذـه  يرجت  نأ  دـعب  و 
هعمتجم و ناتـسزوخ  راهنا  هایم  لمحی  امیظع  اضیف  لـیجد  رهن  ریـصی  دـفاورلا ، هذـه  یقتلم  نم  لفـسا  ریـسی  یـش ء  یلع  .لیجدـب و 

یلا یناثلا ) لصفلا  یف  هفصو  رم  ام  یلع   ) هلجد ضیف  قرش  يرجی 
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 . سراف جیلخ  یف  بصی  نا 

زمره ریـشوأ و  زمره  هروصب  تاـطوطخملا  یف  تءاـج  و   ) رهـش زمره  مساـب  امیدـق  فرعت  میلقـالا ، هدـعاق  یه  و  زاوهـالا ، تناـک  و 
.یسرافلا اهمسا  وه  و  ریشدرا )

هئملا یف  مهتروث  نابا  جنزلا  يذا  نم  اریثک  تناع  اهناب  هنیدملا  هذه  یسدقملا  فصو  و 

269 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

راشأ .اهنم و  مسق  ءاـنب  یهیوبلا  هلودـلا  دـضع  ریمـالا  داـعأ  هیلاـتلا  هئملا  یف  .هل و  ارقم  اـم  اـتقو  مهمیعز  اهذـختا  و  هعـساتلا )  ) هثلاـثلا
«. هرصبلا هنازخ   » تناکف فارطالا  نم  زاوهالا  یلا  لمحت  تناک  لاومالا  عئاضبلا و  نا  یلا  یسدقملا 

.هرطنق لیجد  رهن  یف  هریزج  نیب  هنیب و  و  قاوسالا ، مظعم  عماجلا و  هیف  و  ریبکلا ، وه  یقرـشلا و  نیبناج : تینب ، نیح  زاوهالا  تناک  و 
اهیلع ناک  اهانب و  اهمده و  هلودلا  دـضع  ناک  ناودـنه  هرطنق  اهل  لاقی  .رجآلا و  نم  هرطنقلا  .یبرغلا و  هنیدـملا  بناج  هریزجلا  یف  و 

ءاذحب رمی  هسفن  لیجد  رهن  يرجم  ناک  .ریعاونلا و  یمـست  ءاملا  اهریدـی  هدـع  بیلاود  رهنلا  اذـه  یلع  .رهنلا و  یلع  فرـشی  دجـسم 
ءاملا رحبتی  رخـصلا  نم  ینب  دـق  میظع  ناورذاش  زاوهالا ، لفـسأ  ریـسی  یـش ء  یلع  .یبرغلا و  اـهبناج  وه  یـصقألا و  هریزجلا  بناـج 

.ناورذاشلا قوف  رهنلا  راسی  یف  یتلا  مهعرازم  یقست  مهعایض و  یلا  دتمت  راهنأ  هثالث  هقرفی  ءاملا و  دری  ناورذاشلا  .هدنع و 

.زاوهالا تقرغل  اهالول  ءاملا  رثک  اذا  حتفت  باوبأ  ناورذاشلا  یف  و 

رکذ .هلوق و  دح  یلع  بائذلاک » ثیغارب  قب و  لیللا  یف  مومسلا و  رح  راهنلا  یف  و   » میمذ نتنم  یـسدقملا  یف  ام  یلع  زاوهالا  ءاوه  و 
براقع هنیدملا  یف  .هنسلا و  رثکأ  مونلا  نم  عنمی  اتوص  ناورذاشلا  نم  ردحنملا  ءاملل  عمست  کنا  یسدقملا 
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 . مضهلا رسع  وه  زرلا و  زبخ  اهلهأ  تاتقی  خبس و  بارت  میمح و  ءام  تایح و  و 

.رتشوش و وأ  رتسوش  سرفلا  رتست و  برعلا  اهامـس  یتلا  هیناثلا  ناتـسزوخ  هدـعاق  هرهـش  تناک  هئیـسلا ، زاوهالا  هعمـس  ضیقن  یلع  و 
تاجرعنم هرثکل  ءاملا  قیرطب  هفاسملا  هذـه  فعـض  یلع  یه  .میقتـسم و  طخب  زاوهالا  لامـش  ـالیم  نیتس  یلع  هنیدـملا  هذـه  تناـک 

بیطأ و میلقالاب  سیل  يور ، ام  یلع  .رتست و  هنیدـمب  فحت  تناک  لخنلا  بنعلا و  جرتالا و  نیتاسب  نا  یـسدقملا  رکذ  دـق  .لیجد و 
«، نطقلا جابیدلا و  لمع  یف  قذاح  لک  ندعم   » هرماع اهقاوسأ  تناک  و  دیدش ، مهدنع  رحلا  .هنیدملا و  هذه  نم  ّلجأ  نصحأ و ال  ال 

طسو عماجلا  ناک  .ناکم و  لک  یف  روهشم  اهجابید  و 
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.نوراّصقلا هب  هزن  عضوم  هنیدملا  لفسأ  رسجلا  دنع  و  نیزاّزبلا ، یف  قاوسالا 

.هیناساسلا هلودلا  كولم  یناث  لوالا ) روباس   ) روباش کلملا  دیب  اریسأ  مورلا  رصیق   Valerian نایریلاف عقو  دالیملل  هنس 260  یف  و 
.رتست و تحت  لیجد  عطقی  يذلا  میظعلا  ناورذاشلا  ءانب  یف  سرفلا ، نوخرؤملا  رکذ  ام  یلع  لغتشا ، هرسا  نم  عبـسلا  تاونـسلا  یف  و 

فـصر هراجحلاب و  رهنلا  عاق  ّصر  دـقلف  مویلا : یتح  هیقاب  هراثآ  تلاز  ام  هینبالا و  بئاجع  نم  ناورذاشلا  اذـه  نوّدـعی  برعلا  ناـک 
لفسأ رهنلا  یلا  ءاملا  دیعت  تناک  قرشلا  هاجتاب  هانق  یف  هؤام  باسنا  هنیدملا و  یلا  عفترا  هیف و  ءاملا  عجارت  یتح  رتست  برغ  یف  هلک 

.یحاونلا کلت  یقست  نا  دعب  لایمأب  هنیدملا 

قیرطلا هربعی  رـسج  هیلع  ناک  یـسدقملا  یف  ءاج  ام  یلع  .لیم و  نم  اوحن  هلوط  ناـک  رتست  ناورذاـش  نا  همیدـقلا  عجارملا  ترکذ  و 
نم ابرغ  براضلا 
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.قارعلا یلا  رتست 

كانه سیل  .قیرطلا و  ربعی  اهنم  و  ناورذاشلا ، قوف  تناک  لـیم و  عبر  یلع  اـهلوط  وبری  هریغـص  دوقع  تاذ  هقیتع  هرطنق  رهنلا  ولعی  و 
: لاقف رتسوش  هنیدم  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  فصو  .یطـسولا و  نورقلا  لئاوأ  یف  هرطنقلا  هذه  دوجو  یلع  لدی  ام 

هنا لاقف  اهرـسج  رکذ  .قرزالا و  رهنلا  نوراک ) يأ   ) لـیجد رهن  هطوطب  نبا  هرـصاعم  یمـس  .هنیـصح و  هعلق  اـهیف  باوبأ و  هعبرا  اـهل 
هنیدملا تناک  اهیف و  هفلتخملا  برتلا  رکذ  یف  طّسبت  و  لوبـسد .  باب  دنع  هنیدملا  برغ  یف  رهنلا  یلع  ناک  هلحلا » دادغب و  رـسجک  »

 . تاریخلا هریثک  اهراز  نیح 

قوف لیجد  نم  ذخأت  هانق  یف  لوخدلا  هئامل  ینـستیل  هنیدملا و  یلا  رهنلا  ءام  عفریل  اّنیب ، ام  یلع  ینب ، دق  رتست  یف  ریبکلا  ناورذاشلا  و 
وأ ناقرـسملا  مساـب  یطـسولا  نورقلا  یف  فرعت  تناـک  .رکرک و  بآ  مویلا  هاـنقلا  هذـهل  لاـقی  .هیقرـشلا و  اـهتیحان  یقـسیف  هنیدـملا 

هئملا لهأ  نم  هلاحر  وه  و  لهلهم - نبا  هیاور  یلع  .ناقرشملا و 
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ناک ام  و   ) لیجد رهنب  هیناث  عمتجی  ناک  .رمحأ و  هسفن  لیجد  رهن  ءام  ضیبأ و  ناقرـسملا  ءام  نا  توقای - هنع  لـقن  هرـشاعلا )  ) هعبارلا
لـالطا نم  برقی  عضوم  دـنع  رتسوش  بونج  ـالیم  وحن 25  یلع  ناقرـسملا  رهن  طیطـشلا ) مویلا  یمـسی  رتسوش  لفـسا  رهنلا  اذه  نم 

.ناقرسملا و یلع  هنیدم  لجا  یطسولا  نورقلا  یف  تناک  دق  مرکم و  رکسع  اهل  لاقی  هنیدم  عضوم  یلا  لالطالا  هذه  ریـشت  .ریقدنب و 
ام یلع  اهلک  ناتسزوخ  یف  هنم  عرزی  ام  دوجأ  وه  و  رکسلا ، بصق  اهیف  رثکی  ناک  .اهیضارا و  یقسی  اهقشی و  رهنلا  اذه  ناک 
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.لاقی

راهنالا هذه  یلا  رومیت ، نمز  دعب  ابتک  دق  و  يدزیلا ، یلع  وربا و  ظفاح  راشأ  هرشع ) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  یف  و 
: هیتآلا ءامسألاب 

يأ هکنادود  كاذنیح  اهل  لاقی  ناک  رکرک ) بآ  وأ  ناقرسملا  هایم  يأ   ) رتسوش قوف  قرشلا  یلا  هباسنملا  هسفن  لیجد  رهن  هایم  هلضف 
هعبرأ  » يأ هکنادراـهج  یمـست  هنیدـملا  یبرغ  ناورذاـشلا  قوف  هیراـجلا  لـیجد  هاـیم  مظعم  تناـک  اـمنیب  سدـسلا » ینثم   » ناسدـسلا
موقت یتلا  روخصلا  یف  روقنم  برـس  یف  يرجی  ونیم  هل  لاقی  یقرـشلا  بونجلا  بوص  هجتی  رهن  لیجد  نم  عرفتیف  مویلا  اما  سادسأ .»

.رتسوش هعلق  اهقوف 

ظفاح هیلا  راشأ  .داباتشد و  رهن  مساب  یفوتسملا  هرکذ  يذلا  وه  رهنلا  اذه  .هنیدملا و  بونج  یف  یتلا  هیلاعلا  یـضارالا  یقـسی  ناک  و 
ام یلع  و  ناقرـسملا .) وأ   ) هکنادودب اهلفـسا  هیناث  دحتی  ناک  امهدحا  نیرطـش  هنیدـملا  برق  رطـشنی  ناک  هکناد  راهج  نا  هلوقب  وربا 

یلع موقت  اهنا  لاقف  ناقرسملا  هنیدم  یفوتسملا  رکذ  .هیناساسلا و  هلودلا  سسؤم  ناکباب  ریشدرا  ناقرـسملا  رهن  رفح  نم  لوا  نا  لاقی 
لیجد یف  بصیف  ناقرـسملا  رهن  دوعی  زاوهالا ، رتست و  نیب  هفاسملا  فصن  وحن  یف  انّیب ، اـم  یلع  هنیدـملا ، هذـه  بونج  .رهنلا و  هفض 

.مرکم رکسع  هنیدم  برق 

.هب انهون  يذلا  رکسلا  بصقب  رومتلا و  نم  رخاف  فنصب  هروهشم  ناقرسملا  هروک  تناک  و 

یلا هثعب  دق  قارعلا  یلع  روهشملا  هیمأ  ینب  لماع  جاجحلا  ناک  یبرع  دئاق  وه  و  امرکم ، نال  کلذب  تیمـس  دقف  مرکم  رکـسع  اما  و 
، كانه تبشن  هنتف  دامخال  ناتسزوخ 
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.مرکم و رکسعب  تفرعف  ذابقتـسر ، اولاق  مسالا و  اذه  برعلا  فّحـص  و  داوک ، متـسر  اهل  لاقی  هیـسراف  هنیدم  لالطا  برق  رکـسع  دق 
عضوم یف  تأشن 
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هفورعملا بئارخلا  هیلا  ریشت  اهعـضوم  نکل  هطراخلا و  نم  مرکم  رکـسع  مسا  لاز  دق  .مسالا و  اذهب  هدیدج  هنیدم  یبرعلا  رکـسعملا 
مرکم رکـسع  تناـک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .نوراـک و  رهنب  ناقرـسملا )  ) رکرک بآ  یقتلی  ثیح  ریقلا ) دـس   ) يأ ریقدـنب  مساـب 

هریثک قاوسالا  هیهب  هنیدملا  .نفس و  نم  نارـسج  نیبناجلا  نیب  و  یبرغلا ، بناجلا  امهرمعأ  ناقرـسملا  رهن  اهقـشی  نیبناج  تاذ  هنیدم 
یف ام  یلع  .دـحأ و  اهعـسل  نم  ملـسی  هماـس ال  براـقع  مرکم  رکـسع  بویع  نم  .یبرغلا و  بناـجلا  یف  اـهعماج  اـهقاوسأ و  ریخلا و 

.اهعسو اهترامع و  ددج  یناثلا  روباس  کلملا  نال  کلذب  تیمس  امنا  .روباش و  جرب  همیدقلا  هیـسرافلا  هنیدملل  لاقی  ناک  یفوتـسملا 
هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  بتک  نیح  تناک  و  رکسعلا »  » هیسرافلاب کلذ  ینعم  رکشل و  همایأ  یف  یمـست  تناک  اهنا  یفوتـسملا  رکذ  و 

.اهلک ناتسزوخ  یف  هنیدم  حصا  هرشع )

بصیف لیجد  یلا  عجری  ال  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  نیلوالا  نیفنصملا  نم  هریغ  نویبارـس و  نبا  یف  ءاج  ام  یلع  ناقرـسملا ، رهن  و 
هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  فصو  دق  .ضیفلا و  یلا  هرخآ  یهتنیف  لیجد  رهن  هازاومب  هدح  هیرج و  لصاوی  لب  مرکم  رکسع  دنع  هیف 

انجرخ و مث  خـسارف  هتـس  ءاملا  یف  انرـس   » لاق زاوهالا و  یلا  مرکم  رکـسع  نم  هیف  ءاملا  لوزن  تقو  ناقرـسملا  رهن  هبوکر  هرـشاعلا ) )
«. زاوهالا یلا  اسبای  اقیرط  خسارف ) هعبرأ   ) رهنلا اذه  نم  یقابلا  ناک  رهنلا و  طسو  یف  انرس 

دق هیبوسرلا  ضرالا  هذه  یلع  نینسلا  نم  فلا  یضم  نأل  میدقلا  ناقرـسملا  يرجم  نم  لفـسالا  مسقلا  ملاعم  بقعت  نآلا  نکمی  و ال 
.رییغتلا لک  ضرالا  هجو  ریغ 

ضیرعلا مسقلا  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  أدبی  ناک  زاوهالا  نم  لفسأ  و 
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 . نوراک ضیف  سأر  برق  يدهم  نصح  یلا  یهتنی  دفاورلا  نم  اریثک  لبقتسی  نا  دعب  هردسلا و  رهنب  فورعملا  لیجد  نم  ریخالا 
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هنیدـم عضوم  نیعت  یه  .دابأ و  هاش  مویلا  اهل  لاـقی  یتلا  لـالطالا  لوفزد ، یلا  قیرطلا  یف  رتست ، یبرغ  لامـش  خـسارف  هیناـمث  یلع  و 
.روباسیدنج وأ  روباسی  دنج 

همیظعلا هیبطلا  اهتسردمب  هروهشم  روصنملا  هفیلخلا  مایأ  یتح  تیقب  .ناتـسزوخ و  هدعاق  نییناساسلا  مایأ  یف  روباسیدنج  تناک  دق  و 
.سابعلا ینب  ءافلخ  نم  دحاو  ریغ  يدل  هوظحلا  يوذ  نم  اوناک  هدافحأ و  هؤانبا و  هدعب  نم  عوشیتخب و  ینارصنلا  بیبطلا  اهسسأ  یتلا 

نا هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  رکذ  یسدقملا  نا  یلع  .قرشلا  یصاقأ  ناسارخ و  یلا  لمحی  رکـسلا و  بصق  اهیحاون  یف  رثکی  ناک  و 
.رافـصلا و ثیللا  نب  بوقعی  ربق  هنیدملا  یف  و  زازرالا .» عرازم  ریثک و  زرط  مهل  و  «. » دارکالا اهیلع  بلغ  ّتلتخا و  دـق   » روباسی دـنج 

روباش يدنج  نا  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  لاق  و  (. 878  ) هنس 265 اهیف  تام  هل و  هدعاق  هنیدملا  هذه  ذختا  دق  ناک 
.راثآ الا  اهنم  سیلف  مویلا  اما  .رکسلا  بصق  اهیف  هلهآ ،

نا لاقی  هروهشم  هرطنق  دنع  اهنال  کلذب  تیمس  امنا  .روباسی و  دنج  بونج  زد  رهن  یلع  هعلقلا ،» هرطنق   » وأ زد » هرطنق   » يأ لوفزد  و 
هعبارلا هئملا  یف  اضیأ  هنیدملل  لاقی  ناک  .هصخاش و  اهراثآ  تلاز  ام  و  شمادنا ، هرطنق  يرخطـصالا  اهامـس  دق  .اهانب و  یناثلا  روباس 
ءامـسا هروهـشملا  اهترطنق  هنیدملا و  هذهل  .طقف و  هرطنقلا  هنیدم  مساب  انایحأ  اهیلا  راشأ  یـسدقملا  نا  یلع  .شانور  رـصق  هرـشاعلا ) )

یلع هقلطا  زد  مسا  .مورلا و  هرطنق  اهامس  نویبارس  نباف  .يرخأ 
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«. رهنلا هرطنق  يأ   » ذورلا هرطنق  مساب  اهرکذف  هتسر  نبا  اما  .روباسی  دنج  رهن 

هرطنقلا هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  فصو  .هیأر و  یلع  زد  رهن  مسا  بازلا  ناـف  بازلا ، هرطنق  مساـب  هبذادرخ  نبا  و 
وأ  ) کشمیدـنا هرطنق  هلوق  یلع  یمـست  تناک  .هوطخ و  اـهقوف 15  يذـلا  قیرطلا  ضرع  هوطخ و  اهلوط 320  ادـقع و  اهنا 42  لاقف 

(. شمادنا

نیسمخ ولع  یلا  ءاملا  عفری  میظع  روعان  اهیلع  رخصلا  یف  هروقنم  هانق  یقرشلا  اهبناج  قوف  رهنلا و  یبناج  یلع  لوفزد  هنیدم  تناک  و 
.هنیدملا تویب  یقسیف  اعارذ 

اذه يدزیلا  یلع  رکذ  .سجرنلا و  اهیف  رثکی  هروهشم  عتارم  لوفزد  لوح  و 
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اریبک و ادقع  تاذ 28  اهناب  هیـسرافلا ) هقیرطلا  یلع  لپزد  هروصب  مسالا  بتک  دق  و   ) لوفزد یف  هرطنقلا  فصو  و  لاز .»  » مساب رهنلا 
نوراکب یقتلی  مویلا  لپزد  رهن  نا  اندجو  هثیدـحلا  هطراخلا  یلا  انعجر  نا  .ادـقع و  اهلکف 55  رابکلا ، دوقعلا  للختت  اریغـص  ادقع   27

یلا برقأ  ناک  یلعالا  هارجم  لـعل  .لـیلقب و  کـلذ  نم  لفـسا  لـیجد  یف  بصی  امیدـق  ناـک  هنا  ـالا  مرکم .) رکـسع   ) ریقدـنب ءازاـب 
ناتبـصخ ناتروک  زاوهالا ، لامـش  یف  کلذ  لعل  و  یطـسولا ، نورقلا  یف  لیجدـب  هاقتلم  دـنع  ناک  .نآلا و  هیلع  وه  امم  روباسیدـنج 

نیتروکلا نیتاه  نا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا  رکذ  .يرغـصلا و  رذاـنم  يربکلا و  رذاـنم  اـمهل  لاـقی  هریبک  ندـم  اـمهیف 
« . عورزلا لیخنلاب و  ناترماع  »

.رللا و لئابق  نم  اهلهأ  .رللا و  ءارحـصب  یطـسولا  نورقلا  لئاوأ  یف  فرعت  تناک  امهقرـش  رتست و  لوفزد و  لامـش  یف  یتلا  ضرالا  و 
.يربکلا رللا  يرغصلا و  رللا  نیتیلبجلا : نیتروکلا  یلا  دهعلا  اذه  دعب  اهنم  ترجاه  دق 
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اوأدـب دـق  رللا  ناک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  بتک  نیح  .رـشع و  عبارلا  لصفلا  یف  انّیب  ام  یلع  لاـبجلا  میلقا  نم  اـمه  و 
« . لابجلا ءاوه  هیلع  بصخ   » رللا دلب  نا  لاق  .دارکالا و  ءاحنالا  هذه  یلع  بلاغلا  نا  فنصملا  اذه  رکذ  دقف  مهترجهب 

هلهآ و هنیدـم  یطـسولا  نورقلا  یف  تناک  دـق  .هخرک و  رهن  برق  همیدـقلا  هسوس  یه  سوسلا و  لـالطا  لوفزد  یبرغ  بونج  یلا  و 
عماج هیهب و  قاوسأ  اهب  همیدق و  همکحم  هعلق  اهیف  ناک  .رکسلا و  بصق  جنرانلا و  زقلا و  اهیف  رثکی  .هریثک و  ندم  اهعبتی  هروک  هبصق 

.سوسلا و هنیدم  نم  دـعبالا  بناجلا  یف  راملا  هخرک  رهن  قیقع  یف  ینب  دـق  لایناد  یبنلا  ربق  نا  يوری  .هرودـم و  نیطاسأ  یلع  يوس 
یلع
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هئملا یف  هنیدملا  هذه  یفوتـسملا  فصو  .ربقلا و  اذه  ناکم  یلا  ریـشی  نسح  دجـسم  موعزملا ، ربقلا  نم  عضوم  برقأ  یف  رهنلا  هفاح 
لاق و  هسبای ) ضرا  یف  كاذـنیح  ناک  هنا  رهاظلا  و   ) اهیبرغ یف  لایناد  یبنلا  ربق  رکذ  رهاز و  عضوم  اهنا  لاقف  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا

.لاینادل امیرکت  رهنلا  اذه  یف  کمسلا  دیص  نومرحی  مهنا 

هذـه قوف  ریـسی  یـش ء  یلع  سوسلا ، لوـلتب  راـملا  هخرک  رهن  نـآلا  فرعی  اـهب  و  سوـسلا ، برق  یه  و  هخرک ) وأ   ) اـخرک هنیدـم  و 
، نصح اهیلع  و  دحالا ، موی  اهقوس  هبیط ، هرماع  هریغص  : » لاقف یسدقملا  اهفـصو  .یبرغلا  هبناج  یف  يأ  رهنلا  نیمی  یف  یه  لالطالا و 

« . نیتاسبلا اهل  و 

دق سوسلا ، لفـسأ  ناک  ام  اهنم  برغلا و  یف  ناک  ام  اـهنم  .هنم  برقلاـب  وأ  هخرک  رهن  یلع  عضاوم  هلمج  ءامدـقلا  نوینادـلبلا  رکذ  و 
اندم تناک 
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هجوب اهعـضاوم  نع  کلاسملا  بتک  تحمل  دقف  کلذ  عم  هثیدحلا و  هطراخلا  یف  مویلا  اهل  رثأ  نکل ال  یطـسولا و  نورقلا  یف  هلیلج 
رهن دفاور  نم  ریغـص  دفار  هلعل  وأ   ) رهن یلع  سوسلا  بونج  هلحرم  نم  لقأ  یلع  یه  اّنـصب و  ندـملا : هذـه  مهأ  نم  ناک  .یبیرقت و 
اهیلع بوتکملا  قافآلا ، یلا  لمحت  یتلا  روتـسلا  لمعت  انـصب  یف  .امیظع و  ایراجت  ازکرم  تناک  اّنـصب و  لیجد  هل  لاـقی  ناـک  هخرک )
رهنلا وحن  نم  هنیدملا  باب  یلع  نسح  عماجلا  .نامکحم و  نانصح  اهیلع  و   » فوصلا نولزغی  طامنألا و  اهیف  نوجسنی  و  انصب » لمع  »
ذوریب وأ  توریب  هنیدم  انصب  برق  .یسدقملا و  یف  ام  یلع  نفسلا » یف  هیحرا  هعبس   » اهرهن لیجد  یف  و  مهس .» هیمر  یلع  اهنم  رهنلا  و 

اهنا یسدقملا  لاق  و  هرشع .) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  اهراز  .اخرک  رهن  برغ  یلا  اهلعل  سوسلا و  نم  اضیأ  هلحرم  یلع  یه  و 
.اهتراجت جاورل  يرغصلا » هرصبلا   » اهنومسی ریثک  لخن  اهب  هریبک 

.بوقرق و زاوهالا و  نیب  سوسلا  بونج  نم  خـسارف  هعـست  یلع  ءاـحنالا  هذـه  ندـم  نم  یه  هنیـصح و  هعلق  اـهیف  ثّوتم  وأ  تّوتم  و 
جیسنلا لمعی  اهب  و  بوقرق -
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نم هلحرم  یلع  تناک  .قارعلا و  یف  یتلا  بیطلا  سوسلا و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  نأش  تاذ  هنیدم  درجنـسوسلاب - فورعملا  زّرطملا 
.انصب نم  نیتلحرم  سوسلا و 

بیطلا و نیب  اهناب  توقای  اهفـصو  .یبسارلا  رود  یه  بوقرق ، لامـش  یف  اهلعل  اهعـضوم و  فرعی  يرخأ ال  هنیدم  هروکلا  هذـه  یف  و 
هیالولا دلقت  و  ( 913  ) هنس 301 یف  تام  دق  و  یبسارلا .  شاع  دلو و  رودلا  هذه  یف  روباسی و  دنج 
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دروأ امیظع  الام  فلخ  دقف  میظعلا ، هئارثب  یبسارلا  رهتـشا  .ردتقملا و  هفیلخلا  مایأ  یف  روز  رهـش  دح  یلا  طساو  دح  نم  هریثک  نینس 
 . هب ابیرغ  افشک  توقای 

، هنایب رم  ام  یلع  زوه  وأ  زوح  ریغـصت  یه  هزیوحلا و  وأ   ) هزیوحلا نم  ردحنت  راهنأ  زاوهالا  تمـس  وحن  یف  هخرک  رهنب  لصتی  ناک  و 
(. میلقالا اذه  لهأ  مه  و 

.رکسلا بصق  نطقلا و  حمقلا و  اهیف  رثکی  ناتسزوخ  ندم  رهزا  نم  یه  لاقف  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  اهفصو  دق  و 
ناک هنا  رهظی  مسالا  اذـهب  هعرت  وأ  رهن  یلع  نیریت  رهن  وأ  اریت  رهن  هنیدـم  تناک  و  هئباصلا .  نمزلا  کلذ  یف  هنیدـملا  نکـسی  ناک  و 

بایث هبشت  بایث  اهب  و   » طساو قیرط  یف  زاوهالا  برغ  هلحرم  یلع  تناک  .هزیوحلا و  ضراب  هخرک  رهن  لفسأ  یف  ینمیلا  دفاورلا  نم 
«. اهب ّسلدتف  اهیلا  لمحت  دادغب و 

فورعملا وه  و  هیلا ، انرـشأ  ام  یلع  ضیرعلا ، هارجم  لفـسأ  یف  امبر  زاوهالا و  تحت  لیجد  یف  بصیف  برغلا  نم  هخرک  رهن  یتأی  و 
قرود اهل  لاقی  قّرـس  هروک  هبـصق  یه  همـساب و  هنیدم  هیلع  و  هب ، قرودـلا  رهن  یقتلم  کلذ  نم  لفـسأ  قرـشلا  یف  .هردـسلا و  رهنب 

صئاصخ ریبک و  قوس  عساو و  قاتسر  تاذ  یه  و   » سرفلا
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.هکم یلا  مهقیرط  یف  نامرک » سراف و  جاجح  دصقی  اهیلا  بعشتم و  اهقوس  تاریخ و  و 

نویع برق  رفـصالا  تیربکلا  اـهب  هریثـک و  يرق  اـهرهن  یلع  .قوسلا و  فرط  یلع  عماـجلا  و  اهروتـسب ، هروهـشم  قرودـلا  تناـک  و 
لبج و یف  عبنت  یه  و  اهئامب ، عفتنا  اریسی  اریسی  اهیف  لزن  نمف  تاهاعلا ، باحصا  اهتامامح  دصقی  هراحلا ، تیربکلا 
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نبا رکذ  ام  یلع  اضیأ  ران  تیب  اهب  هبیجع و  هیناساس  هینبأ  قرودلا  یف  ناک  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  و  نیـضوح .  یف  اهؤام  عمتجی 
.لهلهم

دـملا و هیلا  لصی  رهن   » یلع یلوالا  یـسدقملا  امهفـصو  دـق  نایثاریم و  ناـیقاریم و  اـمه  ناتنیدـم ، قرودـلا  برق  هروکلا  هذـه  یف  و 
.هرماع قاوسأ  اهل  عماج و  بناج  لک  یف  نیبناج  تاذ  نایثاریم ، و  هسیفن .» لامعأ  هریثک و  يرق  اهقاتسرب  و  رزجلا ،

ابونج ردحنت  راهنا  یف  سراف  جـیلخ  یلا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  فرـصنت  تناک  ناتـسزوخ  میلقا  یبونج  یف  یتلا  راوهالا  هایم  و 
اهیلا أفری   » الاق ینیوزقلا و  توقای و  اهرکذ  دق  ناتـسقرود و  هریزج  نایـساب  برق  ناک  .نایـساب و  دنع  رحبلا  یف  بصت  قرودلا و  نم 

نفـسلا تناک  و  دادغب .» نم  نویفنملا  اهیلا  لمحی  ءافلخلا  مایأ  یف  ناک  هعلق  اهطـسو  یف  و  دنهلا ، هیحان  نم  مدقت  یتلا  رحبلا  بکارم 
 . لیجد نم  هیقرشلا  هیحانلا  یف  مرکم  رکسع  یلا  يرجت  اعرت  اراهنا و  کلستف  الامش  اهیف  دعصت  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یتح 

اذـه یلع  .هردـسلا و  رهن  نم  لفـسالا  مسقلا  وه  رزجلا و  دـملا و  هیلا  لصی  اضیف  حبـصیف  اضرع  دادزی  زاوهـالا  لفـسأ  لـیجد  رهن  و 
.هظهاـب و سوکم  هیف  یبـجت  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  فصتنم  یف  ردـتقملا  هفیلخلا  ماـیأ  یتـح  ناـک  عضوم  وه  و  رحب ، قوس  ضیفلا 
.نفسلا و اهتحت  بشخ  نم  هرطنق  امهنیب  نیبناج  یلا  هنیدملا  قشی  رهن  یلع  لیجد  قرش  یف  یه  و  هنم ، برقلاب  ءاعبرالا ، قوس  هنیدم 

یقرشلا بناجلا 

278 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هرماع يرق  تاذ  یه  و  رکسلا ، بصق  رثکی  اهیف  و  اهبرقب ، اّبج  هنیدم  و  عماجلا ، هیف  رمعأ و  ءاعبرالا  قوس  نم 

یف و 
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وبأ يدـهملا  هفیلخلا  لاقی  ام  یلع  نصحلا  ینب  دـق  .تاطابر و  عماج و  هب  يدـهم ، نصح  هل  لاقی  نصح  ضیرعلا  لیجد  ضیف  سأر 
.دیشرلا نوره 

.نایب و دنع  یمعألا  هلجدب  لیجد  ضیف  سأر  لصوملا  ابرغ و  يراجلا  يدضعلا  رهنلا  عّرفتم  قوف  لایمأ  هعـضب  یلع  يدهم  نصح  و 
زاجم یه  .نانامیلس و  دنع  سراف  جیلخ  یف  بصنیف  لیجد  ضیف  اما  ثلاثلا ص 69 .) لصفلا  رظنأ   ) راوهأ خابـس و  رهنلا  اذهب  ّفحی 

نایسابب هرام  هفلتخملا  لوادجلا  راهنالا و  یف  تزاج  ام  اذا  ملـسأ  هروصب  زاوهالا  یلا  لصت  رهظی  ام  یلع  تناک  یتلا  بکارملل  رطخ 
موقی ناک  هنا  لاقیف  حیحصلا ، هعـضوم  فرعی  و ال  يدهم ، نصح  امأ  .هردسلا  رهن  یف  اهقیرط  عباتت  اهنم  قرودلا و  یلا  اهدوعـص  یف 
راهنا باصم  لفـسا  کلذ  .خـسرف و  وحن  كانه  هضرع  غلبی  ناک  ثیح  لـیجد  ضیف  یلاـعأ  یلع  رطیـسی  هریثک و  قرط  یقتلم  دـنع 

هردسلا رهن  ءدب  عضوملا  اذه  قوف  نم  .قرـشلا و  نم  یتآلا  قرودـلا  رهن  بصم  یبرغلا و  لامـشلا  نم  هزیوحلا  ضرأ  نم  یتأت  هریثک 
 . يدهم نصح  نع  اخسرف  نیرشع  دعبت  زاوهالا  زاوهالا و  یلا  دعاصلا 

زمره کلملا  یلا  هبسن  کلذب  تیمس  امنا  .مسالا و  اذهب  فرعت  تلاز  ام  زمرهمار و  هنیدم  زاوهالا  قرش  نم  مایأ  هثالث  هریسم  یلع  و 
.قافآلا رئاس  یلا  اهنم  لمحی  يذلا  مسیربالاب  زقلا و  دودب  هنیدملا  هذه  ترهتشا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .ناکباب و  ریـشدرا  دیفح 

قلغت بورد  اهقاوسأ  یلع  لعج   » هنا یـسدقملا  يور  .یهیوبلا و  هلودـلا  دـضع  اهانب  هرماع  قاوسأ  یهب و  عماج  زمرهمار  یف  ناـک  و 
هروهشم بتک  راد  لاق  ام  یلع  اهب  ناک  و  نوراصحلا .» نوراطعلا و  نوزازبلا و  اهنکسی  هلیل  لک  یف 
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رهنلا اذه  ناک  .باط و  رهن  نم  ذـخأی  رهن  نم  زمرهمار  لهأ  برـش  .هرـصبلا و  یف  یتلا  بتکلا  رادـک  راّوس  نبا  اهأشنأ  اهیف ، سردـی 
مایأ یف  ابلاغ  فجی 

279 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هئملا یف  یفوتسملا  رکذ  .یـسدقملا و  لوق  یلع  قبلا » هرثک  عم  للکلا  یلا  فیـصلا  یلایل  یف  نوجاتحی   » اهیف سانلا  ناک  .فیـصلا و 
حمقلا و اهئاجرا  یف  رثکی  هرهاز  هنیدم  همایأ  یتح  تلظ  زمار و  یلا  كاذـنیح  رـصتخی  ناک  زمرهمار  مسا  نا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا

.رکسلا بصق  نطقلا و 

هموحلا سراف : میلقا  دودح  نیعی  رهن  وه  باط و  رهن  نع  دیعب  ریغ  ناجّرا ، قیرط  یف  زمرهمار ، یقرش  بونج  نم  خسارف  هتـس  یلع  و 
.باط و رهن  هروکلا  هذه  یقـسی  و  لاقی .) ام  یلع  رونلا  مه  و   ) دـنهلا نم  تءاج  لئابق  مه  .تاجلا و  اضیأ  مهل  لاقی  ّطزلا و  راید  وأ 
: قرودـلا ناجّرا و  نیب  قیرطلا  یف  سراف  دودـح  دـنع  نیتلحرمب  ناجّرأ  لبق  امهءارو ، .نارباخلا و  طزلا و  امه  ناترماع  ناتیرق  اـهیف 

وه و  باشودلا - لمعی  اهب  لیخن و  تاذ  هدلب  کسآ  و  ریغص .  ناکرب  يرخطصالا  یف  ام  یلع  اهتیحانب  هریغـص و  هدلب  یه  کسآ و 
.قافآلا یلا  اهنم  لمحی  يذلا  بیبزلا - سبد 

.هریزغ و نیع  یلع  ذابق  کلملا  اهانب  عارذ  هئم  یلع  اهکمـس  فینی  هفینم  هبق  ءازاب  لاع  ناویا  یه  هیناساس  راثآ  کسآ  نم  برقلاب  و 
.اهمساب و هروک  طسو  یف  هیراجتلا  لیبنس  هنیدم  باط ، رهن  یلع  یتلا  رطانقلا  برغ  ناجّرأ  نم  لایمأ  هعـضب  یلع  کسآ ، قرـش  یلا 

 . سراف دودحل  همخاتم  تناک 

دالبلا اما  .هریثکلا  هدفاور  و  نوراک ) رهن   ) یلعالا لیجد  رهن  دادتماب  اهلامش  رتست و  قرش  یف  رللا  راید  و 
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یف یتلا  لابجلا  یف  هعبنم  نیب  کلذ  اعجار و  ینثنی  هریبک و  هودـع  انه  فلؤی  نوراک  رهن  و   ) هبونج یلعالا و  نوراـک  قرـش  یف  یتلا 
رللا یفوتـسملا  اهامـس  دـقف  سراف ) جـیلخ  یلا  ردـحنیف  بونجلا  وحن  اریخأ  زاـحنی  اـهنم  رتست و  لامـش  یف  عضوم  ناهفـصا و  برغ 

دودحلا ربع  ناتسلوش  هیالو  مخاتت  یه  يربکلا و 

280 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ریمالا لام  اضیأ  اهل  لاقی  جذیا و  يربکلا : رللا  ندم  یلوأ  تناک  .سراف و  یف 

هل لاقی  عضوم  یف  ناطلسلا  رصق  .لابجلا و  برق  یه  ناتسزوخ و  ندم  لجا  نم  اهناب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  اهفـصو 
راطمالا و یلع  مهعرازم  .افیـص و  اهیف  هعیبل  يرخالا  یحاونلا  زاوهالا و  یلا  لمحی  نزخی و  ریثک  جلث  ءاتـشلا  یف  اهب  عقی  دابأ و  دسأ 

هنمز یف  جذیا  هیمست  یلع  بلاغلا  نا  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  علطم  یف  اهراز  دق  و  هطوطب ، نبا  لاق  .قتـسفلا و  عاونأ  دوجأ  اهیف 
.ریمالا لام 

.جذیا اهل  لاقی  مسالا و ال  اذهب  فرعت  مویلا  یتح  تلاز  ام  یه  و 

تناک .هروکذملا  ایندلا  بئاجع  نم  یه  لاقف  توقای  اهفصو  دق  و  لیجد ، یلع  همیظعلا  اهترطنقب  هروهـشم  کلذ  یلا  جذیا  تناک  و 
.ریشدرا کلملا  مأ  یلا  هبسن  کلذب  تیمس  امنا  و  داز ، هّرخ  هرطنقب  فرعت  هیقاب  اهراثآ  تلاز  ام  هرطنقلا و  هذه 

مفب فرعی  ءاملا  نم  روص  نیخـسرفب  اـهنود  و   » يداولا نع  اـعارذ  نیـسمخ  هئم و  ولعت  دـحاو  قاـط  یه  و  داو ، یلع  هینبم  هرطنقلا  و 
«. ارطخ روصلا  اذه  ناک  باوبلا و 

 . یهیوبلا هلودلا  نکر  ریزو  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هرطنقلا  هذه  ددج  دق  و 

صاصرلاب و محتلت  اهتراجح  تناک  .نیتنس و  کلذ  یف  لمعلا  قرغتسا  و 
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.دیدحلا

هریثک نداعم  اهب  لزالزلا و  هریثک  جذیا  نا  توقای  يور  و  نواب ) فلا   75  ) رانید فلا  نیـسمخ  هئم و  لمعلا  اذه  یلع  قفنا  هنا  لیق  و 
.دیشرلا مایأ  یلا  دقوی  ناک  قیتع  ران  تیب  اهب  نا  کلذ  یلع  داز  .سرقنلا و  هتراصع  عفنت  یلقاقلا  نم  برض  اهب  و 

و حورع .) وأ   ) جورع مساب  اضیأ  فرعت  نسوس و  اهل  لاقی  هریغص  هنیدم  جذیا ، یبرغ  لامش  خسارف  هعبرأ  یلع  رهنلا ، یتفـض  یلع  و 
، افیـص جلثلا  اهقرافی  یتنا ال  لابجلا ، نا  یفوتـسملا  لاق  .نومیللا و  جنرتالا و  جنرانلا و  بنعلا و  اهیف  رثکی  نیتاسب  عضوملا  اذه  لوح 

هروکذملا رصقلا » نشوش   » اهنا نیفنصملا  ضعب  يری  .اضیأ و  قلباج  نسوس : وأ  جورعل  لاقی  ناک  .خسارف و  هعبرا  وحن  اهنع  دعبت 

281 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنیدم قرشلا ، یف  نوراک  دفاور  یصقأ  برق  سراف و  دودح  یلع  ریمالا ، لام  قرش  الیم  نیسمخ  هئم و  وحن  یلع  و  لایناد .  رفس  یف 
وأ  ) نادرس قاتسر  هبصق  اهناب  يرخطصالا  اهفصو  دق  و  رل .) مسا  نم  هقتـشم  روص  اهلک  ناکرل و  وأ  ناکدرل  اضیأ  یمـست  و   ) ناجرل

هدودح یلع  اهنال  سراف  میلقا  لامعأ  نم  بلاغلا  یف  دعت  .ریثکلا  اهبنع  یفوتسملا  يرطأ  راجشالا  هریثک  هعساو  هنیدم  یه  و  ندرسلا )
.

هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  لاـق  .اـهنم  هیحاـن  لـک  یف  رثکی  ناـک  رکـسلا  بصق  ناـف  .رکـسلا  اـهتالغ  ناتـسزوخ و  تاراـجت  مهأ  و 
هنـسح زقلا  نم  طوف  زاوهالاب  لمعی  لاق  و  لـمحی .» ناتـسزوخ  نمف  نمیلا  قارعلا و  مجاـعالا و  نادـلبب  هارت  رکـس  لـک  (: » هرـشاعلا )

هکاوف رتست  نم  لمحی  .هنسحلا و  بایثلا  طامنالا و  قافآلا و  رئاس  یف  روهشملا  نسحلا  جابیدلا  عفتری  رتست  نم  .ءاسنلا و  اهسبلت 
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(. خیطبلا  ) يوبنتسدلا امیس  هریثک و ال 

زقلا و عناقم  مرکم  رکسع  نم  .زوزخ و  زب و  اهب  تاهجلا و  رئاس  یلا  ریثکلا  رکـسلا  لمحی  رکـسلا  بصق  نطوم  یه  سوسلا و  نم  و 
 . رابک رزأ  يریت  رهن  نم  .طامنالا و  بوقرق  نم  .هدیجلا و  روتسلا  اّنصب  نم  .بایثلا و  لیدانملا و 

و زاوهالا ، یف  اهقرط  عمتجم  .راهنالا و  کلت  یف  اهندـم  نیب  لقنت  اهتاراجت  رثکأ  و  نفـسلا ، ریـسل  هحلاص  ناتـسزوخ  راـهنا  تناـک  و 
هّلبالا ءازاب  رفعج  یبا  رکسع  نم  هخبسلا  زاتجیف  ربلا  یف  وأ  يدضعلا  رهنلا  یف  ءاملا  قیرطب  اهدصقی  نا  هرصبلا  نم  زاوهالا  یلا  مداقلل 

 . ءاعبرالا قوسب  ارام  زاوهالا  یلا  اهنم  يدهم و  نصح  یلا 

ابرغ هجتی  قیرط  زاوهالا  نم  جرخی  ناک  دقف  .لیصفتلا  نم  ریثکب  ناتسزوخ  ندم  نیب  تافاسملا  یسدقملا  يرخطـصالا و  دروا  دق  و 
طساو یلا  مث  يریت  رهن  یلا 

282 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.رتست یلا  مرکم  رکسعب  رمیف  میلقالا  هدعاق  نم  یلامشلا  قیرطلا  أدبی  .قارعلا و  یف 

.طساو یلا  بهذی  رخآ  قیرط  بیطلا  نم  .بیطلا و  یلا  سوسلا  روباسی و  دنج  نم  ابرغ  هجتی  و 

.ناهفـصا و یبرغ  لامـش  وه  لابجلا و  میلقا  یف  ناکیاب  لگ  یلا  روباسی  دـنج  نم  رللا  لابج  قرتخی  يذـلا  قیرطلا  یـسدقملا  رکذ  و 
 . ناهفصا یلا  لصیف  لابجلا  زاتجی  اهنم  جذیا و  یلا  اقرش  هجتی  هریغ ) همادق و  هفصو   ) رخآ قیرط  مرکم  رکسع  نم  جرخی  ناک 

.زاوهالا نم  رخآلا  مرکم و  رکسع  نم  امهدحا  ناقیرط  زمرهمار  یف  یقتلی  ناک  و 

نیذه نیفنـصملا  نم  هریغ  همادق و  رکذ  دـق  .ناجّرا و  فلخ  باط  رهن  دـنع  سراف  دودـح  نالـصی  اقرـش و  نابرـضی  زمرهمار  نم  و 
مسق امهنا  یلا  اوراشأف  نیقیرطلا 
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رمی ناجّرا  یلا  يدـهم  نصح  نم  ءاملاب  همظعم  رخآ  اقیرط  اـضیأ  يرخطـصالا  رکذ  .زاریـش و  یلا  هرـصبلا  نم  بهاذـلا  قیرطلا  نم 
فصو و  جذیا ، یلا  زمرهمار  لامش  نم  لحارملا  یسدقملا  رکذ  دق  .ناجّراف و  کسآ  یلا  اهنم  قرودلا و  یلا  لحاسلا  یلع  نایسابب 

جرک یلا  تساوخ  روباسب  رمیف  لوفزد  لامش  رللا  ءارحص  زاتجی  رخآ  اقیرط  ناهفصا و  یلا  رللا  لابج  زاتجی  زمرهمار  نم  اقیرط  اضیأ 
دق .نآلا و  لحارملا  هذه  عضاوم  نییعت  الیحتـسم ، نکی  مل  نا  بعـصلا ، نم  .لحارملاب و  الا  تافاسملا  رکذـی  مل  هنا  یلع  فلد ، یبا 

ناهفصا و بونج  یف  سراف ) یف   ) مریمس لصی  یتح  مایأ  هعبس  یف  ناجّرا  نم  لابجلا  قرتخی  لامشلا  یف  اثلاث  اقیرط  یسدقملا  رکذ 
 . سراف ناتسزوخ و  دودح  بقاصی 
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سراف رشع  عباسلا  لصفلا 

ربخ و راوک - نزرا - تشد  هریحب  میوج - ناکس - رهن  هیولهام - هریحب  زاریش - هرخ - ریشدرا  هروک  روک - سمخ  یلا  میلقالا  میسقت 
- سراف فایـسا  دابا - زوریف  وا  روج  ناتـسهاریا - ناتـسدنام - دـمحا - یبا  میوج  مرهج - هرخ - ذابق  هروک  نیزراـک و  ناکمیـصلا -

.سراف جیلخ  رزج  رئاس  كراخ و  ناجدنغلا - جوت - مریجن - فاریس - سیق - هریزج 

یلع أــطخ  اورج  و  ( ، Persis) سـسرب مساب  نانویلا  هفرع  دـق  .اـهتموکح و  هدـعاق  هینیمخـالا و  هلودـلا  نطوم  سراـف ، میلقا  ناـک 
.اذه انموی  یلا  هبروأ  ءاحنا  یف  مسالا  اذه  لامعتسا  یف  مهمه  عاش و  .اهلک و  هکلمملا  هب  اودارأ  طسوالا و  میلقالا  اذه  مسا  لامعتسا 

یف اهرـسأب ، هاشلا  هلود  یلع  قلطی  اماع  امـسا  راص  دـق  هینانویلا -  Persis نم قتـشم  وه  و  اندـنع - سراف ) دالب   ) Persia مسالاف
اهمیلاقأ نم  دحاو  میلقا  الا  همیدقلا ،  Persis يأ سراف ، ام  .ناریا و  هکلمم  مهدالب  نومسی  مهسفنأ  سرفلا  نا  نیح 
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.هروک اهنم  مسق  لکل  لاقی  ماسقأ ، هسمخ  یلع  سراف  میسقت  هیناساسلا  هکلمملا  نع  برعلا  ثرو  دق  .هیبونجلا و 

(1 : ) یه سمخلا ، روکلا  هذـه  .لوغملا و  مایأ  یتح  هب  الومعم  میلقالا - فصو  یف  هب  ذـخأن  نأ  مئالملا  نم  و  میـسقتلا - اذـه  ّلظ  و 
زاریش اهتبصق  و  هّرخ ، ریشدرأ 
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.اهندم ربکأ  یه  روباش و  اهتنیدم  و  هّرخ ، روپاش  وأ  روباس  ( 2  ) .اهندم یلوأ 

سراـف هبـصق   ( Persepolis سیلوپـسرپ  ) همیدـقلا رخطـصا  اهتنیدـم  و  رخطـصا ، ( 4  ) .ناـجّرأ یمظعلا  اهتنیدــم  ناـجرأ و  ( 3)
.درجبا راد  هسفن  مسالاب  اهتنیدم  و  درجبا ، راد  ( 5  ) اریخأ .هیناساسلا و 

هثیدحلا و رانأ  نیب  یه  و   ) ناذور هیحان  اهتیحان و  دزی و  هنیدـم  مضی  هفالخلا  مایأ  یف  ناک  سراف ، میلقا  نأ  هرکذ ، نسحی  امم  نا  مث 
امأ .لابجلا  میلقا  نم  تناک  یلوغملا ، حـتفلا  دـعب  دزی ، نا  یلع  .رخطـصا  هروک  نم  اءزج  ناتیحانلا  ناـتاه  تناـک  دـق  و  داـبأ .) مارهب 

نوکی هیلع  و  ءاهب . »  » همیدـقلا هیـسرافلاب  هّرخ »  » ینعم .همیدـقلا و  ناذور  هیحان  یف  لوقلا  کلذـک  .نامرک و  نم  اءزج  ّدـعتف  مویلا ،
روهشملا هنبا  رکذ  دلخت  هیناثلا  و  هیناساسلا ، هلودلا  سسؤم  ریشدرأ  دجم  دلخت  یلوالا  نیتروکل ، نیمـسا  هّرخ  روباش  هّرخ و  ریـشدرأ 

: امه نیمسق ، یلع  سراف  میلقا  برعلا  نوینادلبلا  مّسق  اریخأ  .نانویلا و  دنع  ( Sapor) روپاس وه  و  روباش ، وأ  روباس 

اذـه دـجن  مویلا  یتح  انلز  ام  .ابرغ و  اقرـش و  دـتمی  طخ  امهنیب  لصفی  دورـصلا ، مورجلا و  يأ  هدرابلا ، یـضارالا  هراحلا و  یـضارالا 
: نیتظفللا نیتاهب  فرعت  اهناف  بوردـلا ، یلت  یتلا  باضهلا  نم  هدـتمملا  لـحاسلا ، نم  هبیرقلا  هضیفخلا  یـضارالا  یف  اـعبتم  میـسقتلا 

امه و  هدرابلا ، هقطنملا  هراحلا و  هقطنملا  يأ  ریس ، درس  ریس و  مرگ 
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 . اضیأ امهلامعتسا  یلع  یفوتسملا  يرج  ناتیمست 

اوخانأ امل  مهل  ارکسعم  رمع ، هفیلخلا  مایأ  یف  حوتفلا  تقو  اهعـضوم  نوملـسملا  ذختا  برعلا و  اهرّـصم  دق  سراف ، هبـصق  زاریـش ، و 
نیتس یلع  اهنا  لاقی  ذا  دالبلا ، طسو  یف  اـهنوک  یلا  یـسدقملا ، رکذ  اـم  یلع  عجری ، هلزنم ، نم  هتغلب  اـم  لـعل  .رخطـصا و  حـتف  یلع 

رابخالا یف  ءاج  .عبرالا و  میلقالا  ایاوز  نم  هیواز  لک  نم  اخسرف  نینامث  یلع  و  عبرالا ، تاهجلا  نم  ههج  لک  یف  دودحلا  نم  اخسرف 
زاریش نا 
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مث .قارعلا  یلع  روهـشملا  هیمأ  ینب  لـماع  وه  جاـجحلا  و  همع ،  نبا  وأ  جاـجحلا  وخأ  دـمحم  ( 648  ) هنـس 64 یف  اهترامع  یلوت  دق 
فصن مهتلیودل  هدعاق  رافصلا  ونب  اهذختا  نیح  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  هریبک  هنیدم  تراص  اهتعقر و  تعـستا 
هنیدملل ناک  و  سانلا ، اهیف  محدزی  هقیـض  اهقاوسأ  هعـسلا ، یف  خسرف  نم  اوحن  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  زاریـش  تناک  .هلقتـسملا و 

یتلا هانقلا  نم  زاریـش  هایم  .ردـنهم و  ردـنم ، راوک ، مّلـس ، ناسغ ، هناتـسادنب ، رتست ، رخطـصا ، باب  یه : و  باوبأ ،  هینامث  كاذ  نیح 
.یهیوبلا هلودلا  دضع  راد  اهیف  و  ناتسرامیب ، زاریشل  .یبرغلا و  اهلامش  نم  خسارف  هسمخ  یلع  هیرق  یه  میوج و  نم  يرجت 

.همانسراف یف  ءاج  ام  یلع  بتک  هنازخ  اهیف  أشنأ  یتلا 

هدیدج هنیدم  هلوح  طخ  هل و  رخآ  ارـصق  ورـسخ ، انفب  بقلملا  یهیوبلا ، هلودلا  دـضع  ینب  زاریـش ، بونج  نم  خـسرف  فصن  یلع  و 
یلا لقن  .خـسرف و  نم  وحن  هتعـس  همیظعلا ، لاومالا  هیلع  قفنأ  اناتـسب  هرـصق  بنج  یلا  لعج  .ورـسخانف و  درک  اهل  لیقف  هیلا ، تبـسن 

زخلا و عانص  نیفاوصلا و  هلوح  تأشن  یتلا  رودلا 
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درک یف  ماـقی  ناـک  .سراـف و  یف  مهونکـسأ  دـالبلا و  یـصاقأ  نم  هیوـب  وـنب  مهلقن  نیذـلا  فرحلا  باحـصأ  نم  مهریغ  جابیدـلا و 
توم دعب  مدی  مل  اهّزع  نکل  .نمزلا و  نم  انیح  دوقنلا  برـضل  اراد  اضیأ  هنیدملا  هذه  تراص  دـق  .هنـس و  لک  یف  لافتحا  ورـسخانف 

نورـشع هتیناوح  راجیا  .ریمألا و  قوسب  فرعی  اهـضبر  راص  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  ماتخ  لبق  بارخلا  یلع  تفرـشأ  دقف  اهـسسؤم 
.هنسلا یف  نواپ ) فآلا  هرشع   ) رانید فلأ 

ناک و  هرکذ .) راملا  هلودـلا  دـضع  دـیفح  نبا و  امه  و   ) هلودـلا ناطلـس  وأ  هلودـلا  ماصمـص  همکحأ ، زاریـش و  روس  ینب  نم  لوأ  و 
فصتنم یف  .اباب و  رشع  دحأ  نع  لقی  ام ال  هل  .عارذ و  فلأ  رشع  ینثا  هلوط  عرذأ و  هینامث  هطئاح  ضرع 
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راز نیح  .رجآلا و  نم  جاربأـب  همکحأ  و  رفظم ، لآ  میرغ  وجنا ،  هاـش  دومحم  هرمعف  روسلا  اذـه  برخت  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا 
كارد وأ   ) كراد باب  و  رخطـصا ، باب  یه  باوبالا  هذه  .باوبأ و  هعـست  هلحم و  هرـشع  عبـس  تاذ  اهآر  زاریـش  هنیدم  یفوتـسملا 

.فیصلا مایأ  هلامعتسال  ئباخم  یف  ءاتشلا  جلث  نونزخی  هیف  زاریـش و  نم  نیخـسرف  نم  وحن  یلع  مسالا  اذهب  لبج  یلا  بسن  یـسوم )
بابلا  ) ون باب  مث  انق ،) انف و  هروصب  تاـطوطخملا  ضعب  یف  ءاـج  و   ) اـبق باـب  و  ملـس ، باـب  و  نورزاـک ، باـب  و  ءاـضیبلا ، باـب  مث 

.هداعسلا باب  و  هلودلا ، باب  اریخأ  و  دیدجلا ،)

ام یلع  هرذق  اهنا  ریغ  هرماع ، قاوسأ  تاذ  نسحلا ، هیاغ  یف  هنیدم  زاریش  نا  هلوق ، باوبالا  هذه  ءامـسأ  هداریا  یلع  یفوتـسملا ، داز  و 
نکر هانق  نم  اهؤام  ناک  .فصو و 
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عیبرلا مایأ  یف  .يدعـس و  ناتـسب  هانق  نم  و  رکذلا ، راملا  هلودلا  دـضع  وبأ  یهیوبلا  هلودـلا  نکر  اهرفح  یتلا  یه  و  هروهـشملا ، دابأ 
.هیولهام هریحب  یف  عمتجت  مث  هنیدملا  قرتختف  كراد  لبج  نم  لویسلا  ردحنت 

هثلاثلا هئملا  نم  ریخألا  فصنلا  یف  رافـصلا  ثیللا  نب  رمع و  هانب  دـق  قیتعلا و  عماجلا  اهلوأ  هعماج ، دـجاسم  هثـالث  زاریـش  یف  ناـک  و 
نم ریخألا  فصنلا  نم  وه  دـیدجلا و  عماجلا  یناثلا  .طق و  نیلـصملا  نم  لخی  مل  عماـجلا  اذـه  نا  یلا  یفوتـسملا  راـشأ  و  هعـساتلا ) )

کباتأ لوأ  هانب  دق  نیقالحلا و  هعبرم  یف  رقنس  دجسم  اهثلاث  و  يرغلسلا ، یکنز  نب  دعـس  کباتألا  هانب  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا 
یسوم عباسلا  مامالا  يدلو  دمحأ  دمحم و  دهشم  زاریش  یف  هعیـشلا  روزی  .امئاق و  هلودلا  دضع  ناتـسرامیب  لاز  ام  .نییرغلـسلا و  نم 

اهیف و قیتعلا  عماجلا  یلع  اضیأ  وه  ملکت  دـقف  یفوتـسملا ، رـصاعم  هطوطب ، نبا  هزّزع  دـق  زاریـش  یلع  مالک  نم  انفلـسأ  ام  .مظاکلا و 
.هسردم هیف  ناک  دمحأ و  دهشم  یلع  ملکت  امک  .نسح  بابب  فرعی  باب  هلامشب  لاق :

کلاـنه لـبج  حفـس  یف  نیع  نم  ثعبنی  داـبآ ، نکرب  فورعملا  رهنلا  اهدـحأ  هنیدـملا ، قشت  یتلا  هسمخلا  راـهنالا  يرطأ  دـق  هنا  مث 
لبق يأ  ( 1292  ) هنس 691 یفوتملا  يزاریشلا ]  ] يدعس رعاشلا  ربقب  ّفحی  حیلم  ناتسب  هبرقب  و  هعیلقلا ، یمسی 
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دجـسملا یناب  دعـس  کباتألا  نب  رکب  یبأ  کباتالا  رـصق  یف  هعیفر  هلزنم  يدعـسل  تناـک  دـق  و  نرق ، فصنب  اـهل  هطوطب  نبا  هراـیز 
يدعـس اهعنـص  بایثلا ، لسغل  رمرملا  نم  هنـسح  ضایح  اریثک ، هنوروزی  سانلا  و  يدعـس ، ربق  هیف  يذلا  ناتـسبلا  یف  ناک  .دیدجلا و 

.دابآ نکر  رهن  دنع 

و
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هعقو یف  رفظم  لآ  یلع  بلغت  يذـلا  اهل  کنلرومیت  هرـصاحم  نم  اهظح  نسحل  زاریـش  تجن  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  ماـتخ  یف 
دق کنل  رومیت  نأل  .يدزیلا  یلع  رکذ  ام  یلع  يذألا  نم  الیلق  ائیـش  ـالا  هنیدـملا  ناـعت  ملف  اـهرهاظ ، یف  هطیـسبلا  ضرـالا  یف  هلیتاـپ 

باوبالا نا  هسفن  فلؤملا  اذه  رکذ  .دزی و  یلا  نییضفملا  هداعسلا  باب  ملس و  باب  رهاظ  یف  هچارق  تخت  هل  لاقی  ناتـسب  یف  رکـسع 
.اهعضوم ملعی  و ال  زاریش ، برق  ءارمحلا ) هعلقلا  لت  يأ   ) خرس هعلق  هوک  یلا  اضیأ  راشأ  و  كاذ ، نیح  هقلغم  تناک  يرخألا  هینامثلا 

یقرش بونج  نع  خسارف  هثالث  دعبی  درفنم  لت  یلع  موقت  و  زیت ، هعلق  زاریش ، نم  برقلاب  هروهشملا  عالقلا  نم  یفوتسملا  هرکذ  امم  و 
 . موی هریسم  اهرادقم  هشطعم ، هزافمف  اهیلی  ام  امأ  .اهلفسأ و  لهسلا  یف  يرخأ  و  لتلا ، همق  یف  ءام  نیع  اهیف  ناک  دق  و  هنیدملا ،

هعـضب یلع  لهـسلا  یف  هدـهو  رمغت  هریحب  یف  بصت  و  انّیب ، ام  یلع  اقرـش ، ردـحنت  اهراهنأ  نأ  ریغ  ریبک ، رهن  یلع  موقت  ـال  زاریـش  و 
.ناکمجلا و هروصب  هطوطب  نبا  ءادفلا و  یبأ  یف  اهمـسا  ءاج  .ناکنجلاب و  هریحبلا  هذه  يرخطـصالا  یمـس  دق  .هنیدملا و  نم  خسارف 

لمحی حلملا و  اهفارطأ  نم  عفتری  .حلم و  اهؤام  و  ولهام ، هریحب  مویلا  اهل  لاقی  هیولهام و  مساب  یفوتسملا  یف  همانـسراف و  یف  تدرو 
اهبونج یف  و  ناجرهکلا ، هیحان  يرق  هیبونجلا  اهنآطش  یلع  و  اخسرف ، رشع  انثا  هریحبلا  لوط  و  ریثک ، اهیف  کمسلا  دیص  و  زاریش ، یلا 

اهل لاقی  ناتسروخ و  هنیدم  یقرشلا 
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حمقلا و لیخنلا و  اهیف  رثکی  ناتسورس و  اضیأ 
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هریغـص هدـلب  یفوتـسملا ، همانـسراف و  یف  ام  یلع  ناجنبوک ، تناک  .مورجلا و  دورـصلا و  دالب  یف  نوکی  ام  اـهیف  عمتجی  هبـصخ  یه 
 . ناتسورس نم  برقلاب 

هفاسم یقرشلا  بونجلا  هاجتاب  افرحنم  يرجی  و  زاریش ، یبرغ  لامـش  نم  الیم  نیثالث  یلع  هجرخم  ناّکـس ، رهن  سراف ، راهنأ  لوطأ  و 
جیراعتلا رثکت  و  يرخأ ، الیم  نیـسمخ  هئم و  هفاسم  یلا  برغلا  وحن  هجتیف  اریبک  افاطعنا  فطعنی  مث  ـالیم ، نیـسمخ  هئم و  یلع  دـیزت 

رکذ و  مریجن .  بونج  ریـسی  یـش ء  یلع  رحبلا  یف  عقی  لامـشلا ، نم  داـبا  زوریف  رهن  هاـیم  لبقتـسی  نا  دـعب  هنا  مث  ریخـألا ، هارجم  یف 
نم هریغ  اـمأ  هنم  برقلاـب  ناکـس  رهنل  ریبـکلا  فطعنملا  برغ  یف  یه  و  ّکـس ، هیرق  مسا  نم  قتـشم  ناکـس »  » مسا نا  يرخطـصالا 
لاق .ناکژ و  وأ  ناکز  هروصب  یفوتـسملا  هدروأ  .ناکیـس و  ناّکث ، ناّجتـس ، هیتـآلا : هفلتخملا  روصلاـب  همـسا  دروأ  دـقف  نیفنـصملا ،

جرخی هنا  لاقف  يرخطـصالا  امأ  .مرـصام  اهل  لاقی  هیحان  یف  رهنلا  اذه  جرخم  نأ  نیفنـصملا ، نم  هدعب  ءاج  نم  همانـسراف و  بحاص 
خـسارف و هسمخ  یلع  یلوالا  نأشلا ، اـتریبک  ناـتیرق  ناـتاه  و  راـّلخ ، میوج و  بونج  یف  يذـلا  لهـسلا  وه  ناـحیورلا و  قاتـسر  نم 
ام یلع  میوج ، برق  نم  جرخی  .نزرأ و  تشد  لامـش  یف  ناجنبونلا  یلا  بهاذلا  قیرطلا  یف  زاریـش  نم  خـسارف  هعـست  یلع  يرخالا 

نولمحی اوناک  .مهل و  ءاحرأ  اهلهأ ال  ناک  نا  ءاحرألا و  رجحب  رهتشت  یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  راّلخ ، تناک  .زاریـش و  راهنأ  دحأ  انّیب ،
هعتارمب افورعم  ّرملا ) زوللا  لهـس  يأ   ) نزرأ تشد  ناک  .ریثک و  لسع  اضیأ  اهنم  لمحی  ناک  .اـهنحطل و  يرخأ  نکاـمأ  یلا  مهبوبح 

تشد هریحب  لوط  ناک  و  رازغ .) رم   ) هعرمملا

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاملا نم  اهیف  یقبی  یتح ال  فیصلا  یف  ّفجت  امبر  .بذع و  اهؤام  و  راطمالا ، مسوم  یف  خسارف  هرشع  نم  اوحن  نزرأ 
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اهنم هبیرق  هباغ  یف  رثکت  تناک  دوسألا  نا  کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  يرخطصالا و  رکذ  ام  یلع  ریثک  کمـس  اهیف  داصی  لیلقلا و  الا 
.

، رهنلا اذه  یف  ئشنأ  دق  .يرسیلا و  هتفـض  برق  یه  راوک و  وأ  راوک  هنیدمب  ناّکـس  رهن  ّرمی  زاریـش  بونج  نم  خسارف  هرـشع  یلع  و 
راوک نم  هبیرقلا  یعارملا  تناک  .یقـسلا و  راهنا  لخدیف  هب  ءاملا  عفتری  یکل  ئطاش  یلا  ئطاش  نم  دس  یفوتـسملا ، یف  ءاج  ام  یلع 

یه و  ربح ، هنیدم  اضیأ ، ناکس  رهن  راسی  یف  راوک ، یلی  ام  یف  ریبکلا و  نامرلا  کلذک  زوللا و  يربلا و  زرکلا  اهیف  رثکی  .هروهـشم و 
هعلقلا اـهنم  برقلاـب  نأ  و  راوـک ، نم  ربـکأ  تناـک  ربـخ »  » نا یفوتـسملا  رکذ  .هیقفلا و  يرـصبلا  نسحلا  یخأ  دیعـس  ربـقب  هروهـشم 
اهغلبت الف  لبج ، همق  یلع  موقت  تناک  دـقف  اهماصتعا ، اهعانتمال و  کلذـب  تیمـس  امنا  و  هّللا ،) مهـس   ) ادـخ ریت  هامـسملا  هروهـشملا 

.ءادعالا ماهس 

هتفض برق  ناکمیصلا  هنیدم  تناک  .ناکمیصلا و  هیحان  اقرتخم  جعمتم  يرجم  یف  باسنیف  ابونج  ناکـس  رهن  هجتی  ربخ  نم  لفـسأ  و 
 . قرشلا یف  درجبأ  راد  نم  ردحنی  هب  ریبک  دفار  یقتلم  دنع  يرسیلا 

یلعأ یف  نا  رظنلا  تفلی  امم  .رسج و  كانه  هیلع  رهنلا و  یلع  موقت  هنـسح ، هنیدم  یفوتـسملا ، یف  ءاج  ام  یلع  ناکمیـصلا ، تناک  و 
جنرانلا و رثکی  هلفـسأ  یف  زوجلا و  و  بلدلا )  ) رانچلاک طقف  هدرابلا ) هقطنملا  راجـشأ  يأ   ) دورـصلا دالب  راجـشأ  ومنت  رـسجلا ، اذـه 

دالب هکاوف  نم  امهریغ  نومیللا و 
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كریه .ءاملا و  نم  اهفاعضأ  هثالث  وأ  اهیفعض  لداعی  امب  اهجزم  دعب  الا  برشت  الف  هوقلا  هیاغ  یف  رومخ  نم  اهیف  رصعی  ام  .مورجلا و 
، ناکمیـصلا هیحان  بونج  یف  ناکـس ، رهن  نیمی  نم  برقلاب  ناک  .ناکمیـصلا و  لاـمعأ  نم  هریبک  هیرق  یه  و  اریثک ، اـهنع  دـعبت  ـال 

يرکذل ادیلخت  ذابق ) ءاهب  يأ   ) هّرخ ذابقب  فرعت  اهتروک  تناک  .زربأ و  و  ریق ، و  نیزراک ، ثالثلا : ندملا 
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نم اهیلا  ءاملا  عفری  هعینم  هعلق  اهل  و  سیلوبسرپ )  ) رخطصا نم  ثلثلا  وحن  نیزراک  نا  يرخطـصالا  رکذ  .نییناساسلا و  كولملا  دحأ 
 . اهنع هدیعب  هریثک  عالق  اهنم  يرتل  یتح  ءاضفلا  یف  هبراض  تناک  و  ناکس ، رهن 

و نیزراـک ، قرـش  ناکمیـصلا و  بونج  یف  درجبأ ، راد  هروک  لاـمعأ  نم  اـنایحأ  بسحت  تناـک  دـق  و  مرهج ،) وأ   ) مرهج هنیدـم  و 
ناک .هشروخ و  هعلق  اهل  لاقی  خسارف ، هسمخ  هنیدـملا  نع  دـعبت  یتلا  همیظعلا  اهتعلقب  ترهتـشا  و  بصخ ، ضرالا  نم  طیـسب  اهلوح 
یلع هیمأ  ینب  لماع  ناک  و  هشروخ ، اـهانب  نم  لوأ  .اهنیـصحت و  یف  داز  اـهءانب و  مکحأ  دـق  میظعلا ، هقجالـسلا  ریزو  کـلملا  ماـظن 

، ناکـس رهن  یلعأ  یف  یتلا  میوج  نع  اهل  ازییمت  کلذب  تفرع  دـق  و  ، ) دـمحأ یبأ  میوج  هنیدـم  مرهج  یقرـش  بونج  یلا  و  مرهج . 
، لیوط قاقز  قوسلا  عماجلا و  نیب  و  نسح ، عماج  اهل  لیخنلا و  اهلوح  ریغص ، رهن  یلع  اهناب  یسدقملا  اهفـصو  هحفصلا 289 ،) رظنأ 

اهفـصو ناریمـش ) وأ   ) ناریمـس اـهل  لاـقی  هعینم  هعلق  هنیدـملا  نم  برقلاـب  .ناتـسهاریاب و  یبرغلا  اـهبونج  یف  یتـلا  هیحاـنلا  فرعت  و 
ام اهنسحأ  و  یعارملا ، اهلوح  رثکت  و  قرطلا » عاطق  صوصللا و  شع   » اهنا هلوقب  یفوتسملا 
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.اهتاباغ یف  دوسألا  رثکت  هنسآلا و  يرابخلا  اهیحاون  یف  رثکت  ناکس  رهن  هفضو  میوج  نیب  ناک 

تویب یلا  هران  لمحت  سوجملا  دنع  مظعم  ران  تیب  اهب  و  ، » میوج برغ  هلحرم  یلع  هنیصح ، هعلق  اهیلع  فرشت  و  نایراکلا ، هنیدم  و 
رغال هنیدم  برغلا ، یلا  ناکـس  رهن  فطعنم  یف  نایراکلا ، برغ  یف  محتقت و  هنیـصح ال  لبج ، سأر  یلع  اهتعلق  و  قافآلا .» یف  رانلا 

هبهاذلا لفاوقلا  قیرط  یف  هلحرم  ناک  دقف  .نأشلا  ضعب  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  بتک  نیح  هل  ناک  عضوم  یه  و 
.هطراخلا و یف  هل  رثأ  عضوملا ال  اذه  و  ناجرکم ) وأ   ) ناجرهک یلع  مالکلا  دنع  اضیأ  رغال  رکذ  ءاج  .سیق و  هریزج  یلا  زاریش  نم 

هاذاحمب و  لحاسلا ، رغال و  نیب  ام 
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هذـه یف  سیل  .تاناکـشوب و  مریجن و  نیب  هفاسملا  طـسو  یف  یه  ناتـسدنام و  هزاـفم  هلامـش ، یلا  ناکـس  رهن  نم  نمیـالا  بناـجلا 
نطقلا و هزافملا  هذه  یف  ومنی  نا  نکمیف  یفوتسملا ، رکذ  ام  یلع  هریزغلا ، راطمالا  لوطه  نیح  ردن  ام  یف  الا  نایدو  وأ  يرق  هزافملا 

ص291 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  افلأ .  دحاولا  ءاتشلا  هیاهن  یف  ّلغیف  حمقلا ،

اذه و  دنام ، رهن  مساب  بیر  ظفتحت و ال  دنام -» دالب   » هانعم و  یطسولا - نورقلا  یف  هزافملا  هذه  هب  فرعت  تناک  ام  وه  و  ناتسدنام ،
رغال و نیب  هفاسملا  فصن  نم  وحن  یف  لامـشلا  نم  رهنلا  اذه  لبقتـسی  .ناّکـس و  رهن  لفـسأ  یلع  مویلا  قلطی  اّنیب ، دق  ام  یلع  مسالا ،

.روج و امیدق  اهل  لاقی  ناک  دابا  زوریف  هنیدم  .دابا و  زوریف  رهن  هل  لاقی  اریبک  ادفار  رحبلا ،
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افقاو ءام  ناک  اهناکم  نا  لاقی   » يرخطصالا یکح  و  هثدحملا .» زاریش  نم  الدب   » هّرخ ریشدرا  هروک  هنیدم  نییناساسلا  مایأ  یف  تناک 
طـسو یف  و  روج ...  ناکملا  کلذـب  ینبف  هیراجم ، نم  حـتف  امب  ناکملا  کـلذ  ءاـم  هلازا  یف  ریـشدرا  کـلملا  لاـتحاف  هریحبلاـک ... 

.ناویاب و سرفلا  ناسلب  فرعی  و  اهدعب .- ام  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهیف  لاز  ام  ناک  لابرطلا -  یمـسی  هکدلا  لثم  ءانب  هنیدملا 
اهل و  قدنخ ، رماع و  روس  اهیلع  و  رخطـصا ...  نم  هعـسلا  یف  هبیرق   » نمزلا اذـه  یف  روج  تناک  .هکدـلا و  یلع  ریـشدرأ » هانب  ءانب  وه 
یلی امم  .زمره و  باب  لامـشلا  یلی  اـمم  .مارهب و  باـب  برغملا  یلی  اـمم  .رهم و  باـب  یمـسی  قرـشملا  یلی  اـمم  باـب  باوبأ : هعبرأ 

«. ریشدرأ باب  بونجلا 

.ربقلا یلا  کلملا  بهذ  دق  لیق  یهیوبلا )  ) هلودلا دـضع  اهیلا  جرخ  اذا  ناکف  .ربقلا  مسا  قفاوی  روگ ، هیـسرافلاب  ظفلی  و  روج ، مسا  و 
نیتاسب یلع  و  هعـساولا ، اهتبحر  یلع  اهتـصق ، یکح  دـق  و  یـسدقملا ، ملکت  و  هتلود .  متأ  هانعم  ذابأ و  زوریف  اهامـسف  کـلذ ، هرکف 

لجرلا ریسی  ادج ، ههزن  هنیدم  یه  و   » .هنسحلا دابا  زوریف 
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.بیرق لبج  نم  اهؤام  و  روصق .» نیتاسب و  یف  خسرف  نم  اوحن  باب  لک  نم  اهنم 

هداهس هعلق  اهل  لاقی  هنیصح  هعلق  هنیدملا  نم  خسارف  هعبرأ  نم  وحن  یلع  ناک  .ادج و  داح  ءام  هقیض ، هبقث  هیف  ساحن  ردق  نم  جرخی 
هایمس دقف  یفوتـسملا ، همانـسراف و  اما  .هزریت  رهنب  دابآ  زوریف  رهن  يرخطـصالا  یمـس  دق  .سرفلا و  نیینادلبلا  لوق  یلع  هراهـش » وأ  »

 . ناغفینخلا هیحان  نم  جرخی  وه  و  هرارب ) وأ   ) هزارب رهنب 
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نّوک عایـض و  نم  اهلوح  ام  قرغأف  روج ، یلع  راصحلا  ابراض  ناک  نیح  یلـصالا  رهنلا  يرجم  ریغ  دـق  ریبکلا  ردنکـسالا  نا  لاـقی  و 
هانق یف  هنیدملا ، یلا  رهنلا  نم  ءاملا  ّدم  هنا  مث  ریـشدرأ ، کلملا  دهع  یف  میکحلا  هزارب  هدـعب  نم  اههایم  هلازا  یف  لاتحا  یتلا  هریحبلا 
باب یلع  هبیجعلا  رئبلا  یلا  راشأ  و  اروهـشم ، ران  تیب  دابأ  زوریف  یف  نا  ینیوزقلا  رکذ  .هزارب و  رهن  هل  لـیقف  هیلا  رهنلا  بسنف  اـهأشنأ ،

هل درولا و  عاونأ  دوجأ  نم  رمحأ  درو  وه  يروجلا و  درولاب  هّون  .هئاقتـسا و  یلا  جاتحی  ادـج و ال  داح  ءاـم  اـهنم  جرخی  یتلا  هنیدـملا 
هریبک هیرق  لابجلا  نیب  ناک  .ناگفانخ و  سرفلا  اهظفلی  ناقفینخ و  وأ  ناغفینخ  هیحان  اـنّیب ، اـم  یلع  اهلامـش ، یف  .قاـفآلا و  یف  هرهش 

 . دابا زوریف  یلا  ردحنی  رعو  يرخص  قیرط  اهنم  جرخی  مسالا  اذهب 

یف اهلک  سراف  جـیلخ  یلع  فایـسأ  هثالث  اهل  ناک  و  ئطاشلا ) يأ   ) فیـسلا هّرخ ، ریـشدرا  هروک  یف  يرحبلا  لـحاسلل  لاـقی  ناـک  و 
لوح ناتـسهاریا و  بوـنج  لـحاسلا  یلع  ریهز  فیـس  و  سیق ، هریزج  قرـش  یف  هراـمع  فیـس  یه : هراـحلا و  هقطنملا  يأ  ریـسمرگ 

هیلامشلا لحاوسلا  یلا  تربع  هیبرع  لئابق  ثالث  رّفظملا  ریهز و  هرامع و  تناک  .مریجن و  لامـش  یلا  رفظملا  فیـس  اریخأ  .فاریس و 
یلع هعلق  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هرامع  فیـس  یف  ناک  .سراف و  نم  رایدلا  هذه  یف  تماقأ  سراف و  جیلخ  نم  رخآلا  فرطلا  نم 

نیرشعل عستی  اهفیس  هرامع و  نبا  نصحب  اضیأ  فرعت  و  هیابکیدلا ) وأ   ) نادکیدلا هعلق  اهل  لاقی  اهیلا ، یقتری  نأ  دحأ  ردقی  رحبلا ال 
«. لماحملا نم  یش ء  یف  الا  هعلقلا  یلا  یقتری  و ال   » .ابکرم
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نم هریصق  هفاسم  یلع  و 
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بارخ دعب  سراف  جیلخ  هراجت  أفرم  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  تراص  .شیک و  هروصب  سرفلا  اهبتکی  و  سیق ، هریزج  اهبرغ ،
اهبرق یف  و  هریثک ، جیراهص  نم  مهبرش  .نیکم و  روس  اهیلع  هنیدم  تئشنأ  سیق  هریزج  یف  .ابیرق و  اهفصو  یلع  یتأنـس  یتلا  فاریس 
لاقف فیـصلا  یف  اهّرح  ینیوزقلا  فصو  .لیخنلا و  هریزجلا  یف  رثکی  و  برعلا ، دنهلا و  دالب  بکارم  أفرم  یه  و  ؤلؤللا ، یلع  صاغم 
هعبرأ یلع  هریزجلا  تناک  .هرماع و  هلهآ  هنیدم  سیق  تناک  دقف  کلذ  عم  و  هنوخـسلا .» هدـیدش  راح  مامح  تیبب  یـش ء  هبـشأ   » اهنا
.رغالب ارام  زاریش  نم  لفاوق  قیرط  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ردحنی  ناک  اهیلا  و  وزه ، أفرم  لحاسلا  یف  .لحاسلا و  نم  خسارف 

نمل اسبحم  اهولعج  هیوب  ینبل  هنیـصح  هعلق  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  اهنا  ـالا  تبرخ ، دـق  توقاـی  اـهآر  نیح  وزه  تناـک  و 
.هیلع اوطخس 

اهل هحیحـصلا  هءارقلا  امأ  .هنات  هبات ، هفلتخم : روصب  تاطوطخملا  یف  اهمـسا  ءاج  و   ) هیواس اهل  لاقی  هیرق  هنیدـملا  نم  برقلاب  ناک  و 
( . هفورعم ریغف 

فاریس و ناروهـشملا  هافرم  لخادلا و  یف  نارک  هتنیدم : تناک  ریهز و  فیـس  رحبلا ، لحاس  دادتماب  هرامع ، فیـس  نم  برغلا  یلا  و 
یف .ناتـسهاریا و  هیحان  لخادلا ، وحن  هیحانلا  هذه  یلی  امم  .ناکـس و  رهن  مف  یلی  امم  مریجن  یتح  دتمت  تناک  هیحانلا  هذـه  .دـنبان و 
نم نارک  یفوتـسملا  ّدـع  و  هلثم .» دـلب  یف  هتملع  ام  یف  سیل  لکؤی ، قلـسلاک ، رـضخأ  نیط  ، » يرخطـصالا یف  ام  یلع  نارک ، هیحاـن 

لامعأ
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اهفارطأ یف  نا  لاق  ناتسهاریا و 
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وأ روخب  فورعملا  روخلا  سأر  دنع  دنبان  .دنبان و  أفرم  نع  هدیعب  ریغ  دنمیم ، هنیدم  هیحان و  تناک  اهبونج  یف  .لیخنلا و  ریغ  ومنی  ال 
عاّنصلا نم  هرهملاب  ترهتشا  دق  و  ریسمرگ )  ) هراحلا هقطنملا  ههکاف  بنعلا و  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  دنمیم ، یف  رثکی  .دنبان و  جیلخ 

.

جیلخ یف  یمظعلا  هضرفلا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  .فاریـس و  أفرم  یبرغلا ، اهلامـش  یلا  دـنبان و  یلعأ  یف  لـحاسلا  یلع  و 
بشخ جاسلاب و  مهؤانب  و  ، » هماخفلا ربکلا و  یف  زاریش  براقت  فاریـس  نأ  يرخطـصالا  رکذ  .سیق و  هریزج  رمأ  راهتـشا  لبق  سراف 

یف نوغلابی  اهلهأ   » نا اـضیأ  لاـق  و  رحبلا .» ریفـش  یلع  یه  و  تاـقبط ، مهتینبأ  و  مویلا ،) راـبجنز  وأ  راـبزنز   ) جـنزلا دـالب  نم  لـمحی 
لهأ رسیأ  اهلهأ  و   » لاق مث  نواپ .) فلأ   15 « ) رانید فلأ  نیثالث  نع  هدایز  هراد  یلع  قفنیل  راجتلا  نم  لجرلا  نا  یتح  هینبألا  تاـقفن 

«. رحبلا هراجت  نم  الا  هبستکا  ام  نواپ ) انویلم   ) مهرد فلأ  فلأ  نیتس  هلام  زوجی  نم  مهنم  و  سراف ،

هعلق لبجلا  اذـه  یف  و  مج .» یمـسی  مهیلع  فرـشم  لبج  نم  مههایم  بیطأ  مههکاوف و  اـمنا  و  راجـشأ ، نیتاـسب و  اـهیلاوح  سیل  «و 
یکح .يأر و  ام  نسحأ  اهرود  نا  .هرصبلا و  نم  هراجت  لضفأ  اهنا  لاق  فاریس و  یلع  یـسدقملا  ملکت  .ناریمـس و  اهل  لاقی  همیظع 

رودـلا و کلت  رثکأ  مدـهت  رحبلا و  یلا  سانلا  بره  یتح  مایأ  هعبـس  اهتکرح  اهتلقلقف و  ( 977  ) وأ 367 هنـس 366  هلزلز  تءاج   » هنا
«. ترطفت

هلودـلا نکر  اهب  هعقوأ  بارخ  نم  اهباصأ  ام  رخآ  نا  همانـسراف  بحاص  يور  .لاوزلاب و  فاریـس  تذـخأ  هیوب ، ینب  هلود  باهذـب  و 
نم ذختا  دقف  سیق ، هریزج  ریمأ  نیکترامخ 
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(، هرشع هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  علطم  یف  توقای  اهراز  نیح  .فاریـس و  یف  هیبرحلا  هنفـس  ینبی  یقب  هنکل  و  هراجتلل ، أفرم  هریزجلا  هذه 
اهیف بکارملل  نکی  مل  .لحاسلا و  فرط  یف  هرامع  راثآ  اهب  و  اهآر ، دـق  و  جاس ، يراوس  یلع  حـیلملا  اهعماج  ریغ  امئاق  اهیف  قبی  مل 

.والیش هنمز  یف  اهنومسی  اهلهأ  نا  توقای  رکذ  .دنبان و  هل  لاقی  عضوم  یف  تنمأتسا  اهیلا  تمدق  اذاف  ءانیم ، كاذنیح 
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دتمی ناک  فیسلا  اذه  و  رفظملا ، فیس  لوأ  یف  ناک  و  ناکس ، رهن  مف  یلی  امم  وه  و  فاریس ، برغ  یلا  نأشلا ، لیلق  ءانیم  مریجن ، و 
و رطملا .» نم  ألمت  كرب  و   » هنـسح قاوسأ  ناعماج و  یـسدقملا  بتک  نیح  مریجنب  ناک  .ناجّرأ و  هروک  یف  هباـّنج  یتح  كاذـنیح 

هذـه نا  رهاظلا  هراّفـص و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهندـم  لجأ  تناک  و  رفظملا ، فیـس  هلمج  یف  اـضیأ  ناقتـسدلا  هیحاـن  تناـک 
 . هراّفص هنیدمل  یقیقحلا  عضوملا  فرعی  هنا ال  ریغ  هباّنج ، نم  برقلاب  تناک  هیحانلا 

و هب ، هّرج  رهن  ءاقتلا  قوف  کلذ  لـعل  و  همف ، نم  هلیلق  هفاـسم  یلع  .رحبلا و  یف  روباـش  رهن  بصی  ناـجّرأ ، هروک  ّدـح  نم  برقلاـب  و 
( هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  جّوت  تناک  دـق  .مهملا و  يراجتلا  زکرملا  زّوت ، وأ  جّوت  هنیدـم  موقت  تناک  دـعب ، امیف  هرکذ  یلع  یتأـنس 

تاذ هنیدم  جّوت  و  لیخنلا » هریثک  یه  و  هدهو ، یف  رحلا ، هدـیدش  هنیدـم   » یه و  يرخطـصالا ، رکذ  ام  یلع  ربکلا  یف  ناجّرأ  براقت 
یمـسی هنیدملا  نم  هبرقم  یلع  راملا  روباش  رهن  ناک  .هبهذـم و  زرط  اهل  و  هنـسح ، اهناولأ  اهیلا ، بسنت  ناتک  بایث  اهیف  لمعی  هراجت ،

جّوت رهن  بلاغلا  یف 
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اما هرـشع .) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  بارخلا  یلا  جّوت  تلآ  ماشلا و  نم  مهب  ءاج  ابرع  اهیف  یهیوبلا  هلودلا  دضع  نکـسا  دق  و 
نم اخسرف  یلع 12  ضرألا  نم  هدـهو  یف  هبرقب  وأ  روباش  رهن  دـنع  تناک  هنیدـملا  نا  لاـقی  نکل  .نـآلا و  یتح  نیعی  ملف  اهعـضوم 

یمالـسالا و حـتفلا  مایأ  هروهـشملا  عضاوملا  نم  جّوت  تناک  .زیرد و  نم  ردـحنملا  بردـلا  نم  خـسارف  هعبرا  لحاسلا و  یلع  هباـنج 
.دهعلا کلذ  یلا  اهعماج  نمز  یقری 

.یفوتسملا بتک  نیح  ابابی  ابارخ  تناک  اهنا  یلع 
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.جّوت نم  برقلاب  نیراب ، تشد  یف  هروهشملا ، ناجدنغلا  هنیدم  تناک  و 

نم اخسرف  هّرج و 12  نم  خـسارف  هعبرأ  یلع  اهناب  رهظی ، اـم  یلع  مویلا  رثأ  اـهل  قبی  مل  و  ناجدـنغلا ، عضوم  همانـسراف  فصو  دـق  و 
یلع براقت ، هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هنیدملا  هذه  تناک  .ناجدنغلا و  نم  امـسق  قشی  هنا  لاق  هّرج و  رهن  یلع  اضیأ  ملکت  .جّوت و 

یسدقملا فصو  .مورجلا و  دالب  نم  دعت  تناک  .روتسلا و  طسبلا و  اهنم  عفتری  .ربکلا و  یف  هبانج  وأ  سیلوپسرپ )  ) رخطصا لاقی ، ام 
هیف طقـس  رئاـط  هب  زاـتجا  نا  و  هبرقی ، نا  ادـحأ  نکمی  ـال  ناـخد  هنم  جرخی  نیلبج  نـیب  رهن  اـهب  و  : » لاـقف ناجدـنغلا  لاـبج  یف  ارهن 

عاّنـص نم  یفوتـسملا ، یف  ءاج  ام  یلع  ناجدنغلا  لهأ  رثکأ  .اهئامب و  لستغی  نم  أربی  هیندعم  هراح  نویع  اضیأ  اهیف  ناک  و  قرتحاف .»
هنیـصح هعلق  اهنم  برقلاب  .نیراب و  تشد  هیحان  یلع  سانلا  هقلطی  ناجدـنغلا  مسا  راص  همایأ  یف  .هکاحلا و  نم  فاـفخلا و  لاـعنلا و 

و کلذ ) ریغ  ناردمد و  هروصب  تءاج  و   ) ناوزمر هعلق  اهل  لاقی 
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هحفـصلا رظنأ   ) ناتـسدنام هزافم  ناجدـنغلا و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  تاناکـشوب  هیحان  .هایملا و  نزخل  تئـشنأ  هریبک  جیراهـص  اهیف 
تاناکشوب نال  .اهتالغ  مهأ  رومتلا  نا  الا  ندملا ، نم  هیلاخ  یفوتسملا ، رکذ  ام  یلع  هزافملا ، هذه  تناک  .مریجن و  لامـش  یلا  ( 291

 . جیلخلا یف  مورجلا  دالب  نم 

دیرت هرصبلا  نم  تجرخ  اذا  نفسلل  ءانیم  تناک  .هّرخ و  ریشدرا  هروک  نمض  نم  تناک  روباش ، رهن  مف  نع  هدیعبلا  كراخ ، هریزج  و 
.دنهلا سیق و  هریزج 

رظنت نابورهم ، هبانج و  ربلا  یف  اهلباقی  : » لاق هریزجلا و  هذه  توقای  راز  دق  و 
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ههکافلا و اهیف  رثکت  تاریخلا  هرفاو  هبـصخ  هریزجلا  هذه  .ناجّرأ و  هروک  لحاس  یلع  امهاتلک  تناک  و  رظنلا .» دیجلل  هذـه  نم  هذـه 
نم هتّدـعو  هذـه ، ریغ  سراف  جـیلخ  یف  هریثک  ارزج  انعجارم  ترکذ  دـق  .ؤلؤللا و  صاغم  نسحأ  نم  اهرحب  یف  لیخنلا و  اـهیف  دوجی 

.اهل و ققحتلا  ریـسیلا  نم  سیلف  يرخالا  رزجلا  اما  .سیق  كراـخ و  اـتریزج  هراـجتلا ، یف  اـنأش  اـهمظعأ  نا  ریغ  .هّرخ  ریـشدرأ  هروک 
نم لوأ  .یلوألا و  هیمالـسالا  تاحوتفلا  رابخأ  یف  اهرکذ  ءاج  دق  .یبرعلا و  لحاسلا  دـنع  نیرحبلا  رزج  یف  هریزج  مهأ  لاوأ  تناک 
اهل لاقی  یتلا  هریزجلا  .يرذالبلا و  رکذ  اـم  یلع  جّوت  رهـشار  وأ  رهـشیر  لخادـلا  یف  اـهلباقی  و  توقاـی ، مویلا ) ریـشوب   ) رهـشوب رکذ 

.سیق هریزج  برغ  یف  بیعش  خیشلا  هریزج  نوینادلبلا ، اهدروأ  یتلا  تافاسملا  یلا  دانتسالاب  مویلا  یه  رال ،) وأ  نالو ، ناللا ،  ) ناوال
.سیق هریزج  نم  برقلاب  نیخوأ )  ) نیچ عم  هذه  و  هیلاحلا ، یباردنه  کش  یه و ال  نوربأ  هریزج  و 

و مشک ، مویلا  اهل  لاقی  یتلا  جیلخلا  قیاضم  دنع  يربکلا  هریزجلا  و 
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هفلتخملا ءامـسالاب  یطـسولا ، روصعلا  یف  هفلؤملا  اـنعجارم  اـهیلا  تراـشأ  یتلا  هریزجلا  تناـک  اـمبر  .هلیوطلا  هریزجلا  اـضیأ  یمـست 
-: خسنلا فالتخا  کلذ  أشنم  لعل  هیتآلا -

، کساخ هریزج  تناک  .تفال و  اضیأ  یمـست  اهنا  توقای  رکذ  .نامکربأ و  هریزج  و  ناـفاکربأ ، هریزج  و  ناوک ، نبا ) وأ   ) ینب هریزج 
هربخ هدالج و  اهلهأل   » ناک و  هلیوطلا .) هریزجلا   ) مشک هریزجل  رخآ  مسا  ریغ  نوکت  دق ال  و  اهنم ، هبیرقلا  رزجلا  يدـحا  کساج ، وأ 

نا الا  ؤلؤللا ، صواغم  رزجلا  هذـه  یف  و  اهیف ، اـم  نوبلـسی  نفـسلا و  یلع  نوطـسی  اوناـک  ینیوزقلا  رکذ  اـم  یلع  و  رحبلا .» برح  یف 
تناک هریزجلا  هذه  نا  امب  .زمره و  هریزج  اهیقرش ، یف  مشک ، هریزج  یلی  امم  .صوغلا و  مساوم  یف  الا  لوهأم  ریغ  رزجلا  هذه  مظعم 

 . میلقالا اذه  نع  هاندقع  يذلا  لصفلا  یف  اهیلع  ملکتنسف  نامرک ، میلقا  نم 
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« عبات  » سراف رشع  نماثلا  لصفلا 

هریحب نورزاک و  دارکألا - مومز  ناوب - بعـش  ءاضیبلا و  هعلقلا  ناجنبونلا - نیتر - رهن  اهفهک - روباـس و  هنیدـم  هرخ - روباـش  هروک 
ذبنک نیریش - رهن  ناهبهب - باط - رهن  ناجرأ - هنیدم  ناجرأ و  هروک  كوبس - هرطنق  هرج و  قیشرج - رهن  نیـشخا و  رهن  نورزاک -

.ناکذاشلا رهن  هبانج - زینیس و  نابورهم - ناغلم -

سمخلا روکلا  رغصأ  اّنیب ،) دق  ام  یلع  روباش ، یسرافلا  مسالل  هیبرعلا  هیمـستلا  وه  روباس  « ) روباس ءاهب   » يأ هّرخ  روباس  هروک  تناک 
.سراف میلقا  یف 

.هدفاور یلعالا و  روباش  رهن  ضوح  اهدودح  يدعتت  و ال 

يأ ناتـسرهشب ، فرعت  تناک  ام  رثکأ  و  روباشب .  ناک  اهمـسا  لصأ  .روپاش و  هنیدم  میدـقلا ، نمزلا  یف  هروکلا  هذـه  هبـصق  تناک  و 
وحن هعسلا  یف  یه  هنیدمف  روباس  امأ  : » لقوح نبا  لاق  .همصاعلا  هبصقلا و  وأ  هنیدملا » عضوم  »
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یف اهیلع  ملکت  یسدقملا  نا  ریغ  الهأ .» رسیأ  عمجأ و  رمعأ و  اهنا  الا  رخطصا 
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تبهذأ اـهلهأ و  ّلـق  دـلبلا و  ّفخ  و  اـهفارطأ ...  برخ  تلتخا و  دـق  موـیلا   » اـهنا هلوـقب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  نم  ریخـالا  فـصنلا 
.راهزالا هکاوفلا و  بنعلا و  نوتیزلا و  رکسلا و  بصق  اهیف  تاریخلا  هرفاو  روباس  تناک  دقف  کلذ  عم  و  اهتلود .» نورزاک 

: باوبأ هعبرأ  اهروس  یف  و  البند ، یمست  .بونرخلا و  نیمسایلا و  نیتلا و  اهیف  رثکی  و 

دجـسم یمـسی  رخآ  دجـسم  و  دـلبلا ، رهاظ  یف  عماج  اهل  و  هنیدـملا .) باب  يأ   ) رهـش باب  و  مارهب ، باب  و  رهم ، باـب  و  زمره ، باـب 
.سایلا دجسم  يأ  رضخلا ،

بتک نیح  .بارخلا و  اهیلع  یلوتـسا  دـق  همایأ  یف  روپاـش  نا  هرـشع ) هیناـثلا   ) هسداـسلا هئملا  علطم  یف  هماـن  سراـف  بحاـص  لاـق  و 
.اهل هرواجملا  نورزاک  هروک  یلا  لقتنا  دق  روباشب ، وأ  روپاش  مسا  ناک  نینرقب ، کلذ  دعب  یفوتسملا 

لوألا اهـسسؤم  یلا  هبـسن  راد ، نید  یمـست  تناک  هنیدـملا  نا  لاق  و  دور ، رایرهـش  مساب  روباـش  رهن  فرع  یفوتـسملا ، نا  رهاـظلا  و 
، روباشانب مساب  تفرعف  اهءانب  روباش  کلملا  داعأ  و  ریبکلا ، ردنکـسالا  اهبّرخ  مث  ناطیـشلا .» فّتکم   » يروطـسالا ثرومهط  کـلملا 
رفولینلا و اهیف  رثکی  بوبحلا ، هرفاو  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  تناک  .روباشب و  وأ  روباشن  تراص  مث  .یفوتـسملا  لاـق  اـم  یلع 

ناک روباس  کلملل  فورعم  لئاه  لاثمت  یلا  یفوتسملا  راشأ  دقف  کلذ  یلا  .ریرحلا و  اهیف  جسنی  و  سجرنلا ، نیمـسایلا و  جسفنبلا و 
و مسّلط ، هنا  مهضعب  لاق  لکیه  یف  بصتنم  یعیبطلا ، مجحلا  قوفی  لجرل  دوسأ  لاثمت   » هنا هلوقب  هفـصو  و  اهلالطأ ، برق  فهک  یف 

ناک هنا  نورخآ  معز 
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.ارجح هّللا  هخسم  اناسنا 

اذهب هّون  نا  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملل  قبـس  دق  و  تیزلاب .» هلاثمت  حسمب  هنومّرکی  و  هنوروزی ، دالبلا  کلت  كولم  ناک  و 
هل و ال ّدـم  فقاو ال  ءام  هفلخ  .جات  هیلع  فهک  باب  یلع  روباس  هروص   » فصو و  ناجدـنبونلا .» نم  خـسرف  یلع   » هنا لاق  فهکلا و 

رـشع دحأ  هیمدق  یلا  هسأر  نم  و  اربش ، رـشع  هثالث  هلجر  طشم  لوط  .رـضخ  قاروأ  هثالث  هتحت  و  هدـیدش ، جرخت  حـیر  مث  و  ذـفنم ،
« . اعارذ
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اهارق ربکأ  ناک  .ایلعلا و  ناگیامخ  وأ  ناجیامخ  هیحان  یف  هجرخم  و  نیتر ، رهنب  روباش  رهن  یلاعأ  نومـسی  برعلا  نوینادـلبلا  ناـک  و 
یف اهفـصو  یتأیـس  و  سیلوپـسرپ ،  ) رخطـصا هروک  لامعأ  نم  دـعت  یلفـسلا  ناـجیامخ  تناـک  .یفوتـسملا و  رکذ  اـم  یلع  یلع  هید 

.ّرک رهنل  دفار  یلع  ءاضیبلا  لوح  یه  و  مداقلا ) لصفلا 

رثکأ .دـیجلا و  لسعلا  اهنم  لمحی  نامرلا و  زوجلاک و  هدرابلا  دالبلا  رامث  یلفـسلا ، اـیلعلا و  ناـجیامخ  نیتیحاـنلا ، نیتاـه  یف  ناـک  و 
وأ ناگدنبونلا  اضیأ  اهل  لاقی  ناجدـنبونلا و  اهتنیدـم  ناروبنأ و  هیحان  ناجیامخ  برغ  یف  و  لاغبلا ، باحـصأ  نیراکملا و  نم  اهلهأ 

.نورزاک نم  ربکأ  يرخطصالا ، بتک  نیح  هنیدملا ، هذه  تناک  و  ناجنبونلا ،

.اهعماج و و  هریثکلا ، نویعلا  تاذ  اهنیتاسب  و  هرماعلا ، هنـسحلا  اهقاوسأ  یلع  یـسدقملا  ملکت  .لـیخنلا و  اـهیف  رثکی  راـح و  اـهؤاوه  و 
هـسماخلا هئملا  یف  اـهءانب  ددـج  دـق  روهـشملا ،  یلواـج  ریمـألا  کـباتألا  نکل  و  بارخلا ، یلا  هقجالـسلا  ماـیأ  یف  ناـجنبونلا  تـلآ 

(. هرشع هیداحلا  )

عقت .ناّوب و  بعـش  وه  عبرالا و  ایندلا  تانج  يدحا  نوملـسملا  هدعی  يذـلا  روهـشملا  بعـشلا  أدـبی  ناجنبونلا ، نم  نیخـسرف  یلع  و 
رهن یف  ههایم 
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.فصن خسرف و  هضرع  و  فصن ، خسارف و  هثالث  بعشلا  اذه  لوط  .رخطصا و  هروک  یف  ّرک 

جولث نزتخت  اهناف  هیبناج ، فنتکت  یتلا  لابجلا  هعیبط  یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  کلذ ، هلع  و  ءاخرلا ، بصخلا و  یف  هل  ریظن  ـال  ناـک  و 
دیفس هعلقب  هفورعملا  هیلبجلا  تانیصحتلا  ناجنبونلا  یقرش  لامش  نم  نیخسرف  یلع  .هایملاب و  يداولا  تدمأ  افیـص  تباذ  اذاف  ءاتـشلا 
لعل .رادـحنالا و  همئاق  هداح  هتفاح  لایمأ و  هدـع  هرود  لبج  رهـض  یلع  یه  و  رایدنفـسا ، هعلق  يأ  زد - دیفـسا  و  ءاضیبلا ، هعلقلا  يأ 
ددج دق  دیفـس  هعلق  نا  همان  سراف  بحاص  لاق  .رکذ و  ام  یلع  نایع »  » هل لاقی  يذلا  بلاط  یبأ  رـصق  مساب  هیلا  راشأ  دـق  یـسدقملا 

دهع لئاوأ  یف  نادرمریت ، لهأ  نم  وه  رصن و  وبأ  اهءانب 
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(. هرشع هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  مهلماع  يدیأ  یف  تراص  مث  هقجالسلا ،

كزد هل  لاقی  نصح  بردلا  اذه  لفـسأ  یمحی  ناک  دحاو و  بردـب  الا  اخـسرف ، نیرـشع  اهطیحم  غلابلا  لبجلا  همق  یلا  یقتری  و ال 
هئملا ماتخ  یف  دیفس  هعلقل  رومیت  هرصاحم  .هکاوفلا و  هرفاو  نیتاسب  هریثک و  نویع  اهیف  حطسلا ، هطسبنم  همقلا  هذه  تناک  و  كانـشن ،
اهیلع قانخلا  قییضت  دعب  هونع  اهیلع  یلوتسا  زاریش  یلا  ناهبهب  نم  هریسم  یف  هناف  .هیخیرات  هرهش  اهتبـسکأ  دق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا

( . 1393  ) هنس 795 عیبر  یف  کلذ  نیلماک و  نیموی  اهتلتاقم  و 

وأ نجرک  اهلجأ  يرق ، تس  اـهلوح  هدـیلب  یه  .نادرمریت و  عقت  زاریـش ، یلا  بهاذـلا  قیرطلا  یف  ناـجنبونلا  قرـش  نم  هلحرم  یلع  و 
لسع هنم  لمحی  رماع ، بصخ  ءاملا  رفاو  اهقاتسر  ناک  .ناجنبونلا و  نم  خسارف  هسمخ  یلع  یه  نکرج و 
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اطوق و تشاب  هیحاـن  اـضیأ  اـهرواجت  .ناـجّرأ و  یلا  قیرطلا  یف  ناـجنبونلا  برغ  یف  یه  هروکلا و  هذـه  نم  ناروبنا  هنیدـم  .ریثک و 
.همئاق تلاز  ام  تشاب و  اهتبصق 

فرعت هنیدـم  ناذـبوخلا ، اضیأ  هل  لاقی  و  ناذاواروخ ، رهن  فافـض  یلع  .ناذـبوخلا و  دـیخرد و  اـمه  نارهن  یـضارالا  هذـه  قشی  و 
.هرماع اهقاوسأ  عماج و  اهل  هلهآ ، هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ناذبوخلا  هنیدم  تناک  .ناجنبونلا و  نم  خسارف  هعبرا  یلع  همساب 

دیخرد و رهن  یلع  دـیخرد ، هریغـصلا  هنیدـملا  تناک  ناجنبونلا ، نم  نیتلحرم  یلع  و  رهنلا ، اذـه  برغ  خـسارف  هتـس  وأ  هعبرأ  یلع  و 
رهن .ربعی و  الف  ضیرع  عساو  دیخرد  رهن  نا  رابخألا  یف  ءاج  دق  .اهیف و  بصی  هنا  مهضعب  يری  و  هریغص ، هریحب  یف  رهنلا  اذه  جرخم 
رهن وأ  ناذبوخلا  رهن  یلع  ناک  .ناجّرأ و  هروک  یلع  مالکلا  یف  رهنلا  اذه  فصو  یتأیـس  و  نیریـش ، رهن  دفاور  نم  دـفار  ناذـبوخلا 
قفتی مل  .هقباـسلا و  هرقفلا  یف  اـهرکذ  ّرم  دـق  ناـیع و  هـعلق  یناـب  یناـجنبونلا  بلاـط  اـبأ  یمـسی  لـجر  اـهانب  هـمیظع  هرطنق  دـیخرد 

يرخطصالا
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، اکابترا اسابتلا و  عوضوملا  اذه  نوثدـحملا  نوفنـصملا  داز  دـق  .هریهـشلا و  هرطنقلا  هذـه  موقت  تناک  نیرهنلا  يأ  یلع  یـسدقملا  و 
وه نیرهنلا  نیذـه  نم  يأ  هفرعم  الیحتـسم ، نکی  مل  نا  نآلا  اـنیلع  بعـصلا  نم  راـصف  نیرهنلا ، نیذـهل  هفلتخم  ءامـسأ  اوطعأ  نیح 
ءانب لک  هلثم  نع  زجعی  رـصعلا ، اذه  یف  لمع  بلاط  یبأ  رـسج  و   » لاقف هرطنقلا  هذـه  یـسدقملا  فصو  دـق  .انطراوخ و  هنّیعت  يذـلا 

راشأ يومحلا  توقای  نا  رهاظلا  و  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  اهؤانب  ناکف  روفأ . » ماشلاب و 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


کنل رومیت  ریسم  هفـصو  یف  عضاوملا  هذه  نم  اریثک  يدزیلا  یلع  رکذ  دق  .هیقاب و  تلاز  ام  اهنا  یلا  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف 
 . زاریش یلا  ناهبهب  نم 

اهیف تناک  و  دارکألا ، ّمز  اهل  لاقی  سمخلا و  دارکألا  لئابق  هیولیج ، لبجب  ذـئدعب  فرع  دـق  و  سراـف ، نم  یلبجلا  مسقلا  اذـه  یف  و 
یه رهن و  قاتـسر و  اهل  ، » مهلزانم برق  لبجلا  یف  مهل  هعلق  یلع  یـسدقملا  ملکت  .مهلزانم و  مهیعارم و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف 

« . تاریخ هکاوف و  لیخن و  نیتاسب و  تاذ  لابجلا  طسو 

اهفـصو .روباس و  هروک  ندم  لجأ  روباس ، تبرخ  نیح  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  نم  ریخألا  فصنلا  ذـنم  تحـضأ  نورزاک ، هنیدـم  و 
نمزب هدعب  یـسدقملا  اهیلا  راشأ  .هراجح و  صج و  نم  مهتویب  ءانبلا و  هنـسح  ناجدنبونلا ، نم  رغـصأ  همایأ  یف  اهنا  هلوقب  لقوح  نبا 

عمج اراد  یهیوبلا ]  ] هلودلا دضع  ینب  دق  و   » ناتکلا بایث  اهیف  لمعت  هراجتلا ، هعساو  تناک  و  مجاعألا » طایمد   » یه لاقف  لیلق ،
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اهنا لاقف  هنیدملا  رود  یـسدقملا  فصو  و  نواپ .) هئامعبرأ  يأ  « ) مهرد فآلا  هرـشع  موی  لک  ناطلـسلا  یلع  اهلخد  هرـسامسلا ، اهیف 
ثالث نم  لصالا  یف  فلأتت  تناک  نورزاک  نا  یفوتـسملا  رکذ  و  هیلا .» دعـصی  لت  یلع  عماجلا  و   » نیتاـسب اـهل  اروصق  اـهلک  تناـک 

نم تراص  یتلا  ینقلا  هذه  نم  اهلهأ  برـش  لظ  ءامـسالا و  هذهب  ینق  یلع  تئـشنأ  ناشهار ، تسبرد و  درون و  یه : هرواجتم ، يرق 
.هنیدملا ءایحأ  نمض 

هروهشملا اهیعارمل  لاقی  .سابرکلا و  یمـست  نطق  بایث  اهنم  لمحی  ناک  .نالیجب و  اهنم  فورعملا  امیـس  هرخاف ال  نورزاک  رومت  و 
.سجرنلا یعارم  يأ  سگرن  رازغرم 

دالبب فرعی  اهلوح  ام  ناک  و 
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نم ریسی  ئش  یلع  لهسلا ، یف  ناک  .ناتـسلوشب و  فرعت  مویلا  یه  و  (. 1330  ) هنـس 730 اهب  ّرم  دـق  هطوطب و  نبا  رکذ  ام  یلع  لوش 
اهلوط هطوبضم ) ریغ  مسالا  هءارق  و   ) كروم وأ  زوم  هریحب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهل  لاقی  ناک  نورزاک و  هریحب  هنیدملا ، قرش 

، زاریش یلا  نادعاصلا  هریحبلا  قوف  يذلا  قیرطلا  یف  ناروهشملا  نابردلا  و  ریثک .» دیـص  اهیف  حلام و  اهؤام  و   » خسارف هرـشع  نم  وحن 
امهلوأ یفوتسملا  یمـس  دق  تنبلا ) برد   ) رتخد لاتک  و  زوجعلا ) هأرملا  برد   ) نز ریپ  لاتک  مساب  نیرفاسملا  دنع  مویلا  نافورعملا  و 

 . رادحنالا دیدش  امهالک  هقوف و  وه  نالام و  یناثلا  و  نورزاک ، نم  خسارف  هثالث  یلع  وه  گنشوه و 

ّرم دـق  جّوـت و  یلا  روباـس  رهن  یلع  تشخب  ّرمت  مث  جراـمک  یلا  زیردـب  ّرمت  نورزاـک  نم  يرحبلا  لـحاسلا  یلا  هردـحنملا  قرطلا  و 
و ریثک .» ناّتک  عاّنـص  ( » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  اهب  ناک  .هریغـص و  هنیدـم  زیرد  تناـک  و  ص 295 .)  ) قباسلا لصفلا  یف  اهفـصو 
.هیوس و همان  سراف  یف  جرامک  تشخ و  رکذ  درو  .عساو و  قاتسر  اهل  و  یسدقملا ، یف  ءاج  ام  یلع  هنیـصح  هعلق  اهل  اهیلت و  تشخ 

فصو
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.هاهد صوصل  مهنا  لاق  قلخلا و  هءادرب  نیعضوملا  نیذه  لهأ  یفوتسملا 

.قیشرج و رهنب  برعلا  نوینادلبلا  هفرع  يذلا  وه  و  هّرج ، رهن  هایم  هراسی  یف  روباس  رهن  لبقتسی  تشخ ، نم  لفـسأ  ریـسی  ئـش  یلع  و 
.نیشخا رهن  هوّمس  ریغص  رهن  هراسی  یف  عقی  لایمأ ، هعضبب  روباس  رهنب  هئاقتلا  لبق  رهنلا  اذه 

، يرخطصالا یف  ام  یلع  رهنلا ، اذه  ءام  .نیذاد و  هیحان  لابج  لالخ  نم  نیشخا  رهن  جرخی  و 
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یف هّرج  بونج  یف  لابج  نم  جرخی  هناف  قیشرج  رهن  اما  و  ارضخ .» تجرخ  بایث  هب  لسغ  اذا  .یـضارالا و  یقـسی  برـشی و   » بذع
غلبی نأ  لبق  و  ناکـس .) رهن  یلاعأ  یتح  الامـش  رهنلا  اذه  نم  دـتمت  هیحان  مرـصام  تناک  یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  و   ) مرـصام قاتـسر 
دعب اریخأ  .نیذاد و  قاتـسر  رهنلا  اذه  یقـسی  مث  كوبـس .» هرطنقب  فرعت  هقیتع ] يأ   ] هیداع هراجح  هرطنق  تحت  يرجی   » هّرج هنیدم 
رهن یلاعأ  دنع  یتلا  دالبلا  نا  یفوتسملا  همان و  سراف  رکذ  .جّوت و  قوف  ریـسی  ئـش  یلع  روباس  رهن  یف  عقی  نیـشخا  رهن  لبقتـسی  نأ 
یف لوقلا  انب  ّرم  دق  و  نیراب ، تشد  عضوم  هفرعم  یلا  اندوقی  ربخلا  اذه  ناجدنغلا و  قاتـسر  نم  امـسق  فلؤت  هّرج ، هنیدـم  برق  هّرج 
لاق و  لیخنلا .» هریثک  لبج ، سأر  یلع   » اهنا لاقف  هّرج  هنیدـم  یـسدقملا  فصو  .هّرخ و  ریـشدرأ  هروک  لامعأ  نم  هنا  هقباـس  هحفص 

اهحمق و یلا  اضیأ  اراشأ  دـق  .یفوتـسملا و  همان و  سراف  بحاص  کلذ  یف  هدـیأ  دـق  و  هّرگ .»  » همایأ یف  اهل  لوقت  هماعلا  نا  توقاـی 
 . اهقاتسر بصخ  هدش  یلا  اهلیخن و 

باط رهن  .باط و  رهن  یلع  یبرغلا  اهدح  یـصقأ  یف  ناجّرأ  هنیدم  اهتبـصق  .ابرغ و  سمخلا  سراف  روک  دـعبأ  یهف  ناجّرأ  هروک  امأ 
ناهبهب هنیدـم  لامـش  نم  لایمأ  هعـضب  یلع  ناجّرأ  لالطأ  .ناتـسزوخ و  سراف و  یمیلقا  نیب  لصافلا  ّدـحلا  بناجلا  اذـه  یف  فلؤی 

(. هرشع هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  ماتخ  ذنم  هروکلا  هذه  ندم  مهأ  تراص  اهلهأ و  اهیلا  لقتنا  یتلا  هیلاحلا 

لک قلغت  باوبأ  هتـس  اهیلع  ناک  و  نوتیز .» ریثک و  لیخن  اهب  ریخلا  هریثک  هریبک  هنیدـم  ( » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  ناـجّرأ  تناـک  و 
و هلیل ،
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باب یه :
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.هرماع و قاوسأ  نسح و  عماج  اهب  .نیلاّیکلا و  باب  اریخأ  و  نادیملا ، باب  و  هفاصرلا ، باب  مث  زاریش ، باب  و  رهشیر ، باب  و  زاوهالا ،
.نوباصلا لمعی  هنیدملا  یف 

امهاـیاقب تـلاز  اـم  و  ناتـسزوخ ، یلا  هبهاذـلا  قرطلا  اـمهربعت  باـط  رهن  یلع  رجح  نـم  ناتروهـشم  ناـترطنق  ناـجّرأ  برق  ناـک  و 
یه  » اهفـصو یف  يرخطـصالا  لاق  .قارعلا  یلع  هیمأ  ینب  لماع  جاجحلا ، بیبط  یملیدـلا  یلا  بسنت  امهادـحا  نا  لاـقی  و  هصخاـش ،
نم ملع  هدیب  لمجلا  بکار  هیف  زوجی  ام  رادـقم  هعافترا  هوطخ و  نینامث  وحن  نیدومعلا  نیب  ام  ضرالا  یلع  قاطلا  هعـس  دـحاو  قاط 

«. نوکی ام  ربکأ 

ناکف هیناثلا  هرطنقلا  امأ  .لیبنـس  یلا  قیرطلا  یف  ناـجّرأ  هنیدـم  نم  مهـس  هیمر  یلع  ناـکث ، هرطنقب  فرعت  و  هرطنقلا ، هذـه  تناـک  و 
.نازلهد هیرق  یلا  بهاذلا  قیرطلا  یف  تناک  و  هیورسکلا ، هرطنقلاب  فرعت  .نییناساسلا و  ءانب  نم  یه  و  عارذ ، نم 3000  رثکأ  اهلوط 

اهل رارق  رئب ال  اضیأ  ناجّرأ  یف  هیبط و  صاوخ  هل  و  دیجلا ،» ایموملا  هنم  عبنی   » هفصو یف  ینیوزقلا  لاق  فهک  ناجّرأ  برق  لبج  یف  و 
.فیصلا مایأ  فجأ  یف  یتح  هیرقلا  کلت  یقسی  ءام » اهنم  هّلک  رهدلا  روفی   » کهاص رئب  اهل  لاقی 

یف يدزیلا  یلع  راشأ  .ناغرأ و  وأ  ناخرأ  هماعلا  اهیمـسی  ناک  ناـجّرأ  نا  یفوتـسملا ، رکذ  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  علطم  یف  و 
اهیلع یلوتـسا  نیح  لاوهالا  نم  اریثک  ناجّرأ  تساق  یفوتـسملا ، یف  ءاج  ام  یلع  .نوغرأ و  بآ  مساب  باط  رهن  یلا  هئملا  هذه  هیاهن 

.لوالا اهراهدزا  دیعتست  نا  اهل  ّظیقی  مل  و  لبجلا .) خیش  باحصأ  هیشیشحلا  مه  و   ) هیلیعامسالا هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف 

دق و 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


عالقلا هذه  لاجر  ناک  ام  اریثک  .تالکزد و  يرخالا  روغیط و  هعلق  اهادـحا  مسا  اهل  رواجملا  لبجلا  ممق  یف  عالق  هیلیعامـسالل  ناک 
اهیلع ذوحتسا  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  ناجّرأ  نا  مث  .اهقاتسر  یف  ام  اهیف و  ام  نوبهنیف  هنیدملا  یلا  نولزنی 

نم دحأ  رکذی  مل  .باط و  رهن  یلع  اهنم  لفـسأ  لایمأ  هتـس  نم  وحن  یلع  یه  ناهبهب و  هنیدم  ریـصق  تقو  دعب  اهماقم  ماق  بارخلا و 
هنـس 795 عـیبر  یف  زاریـش  یلا  زاوهـالا  نم  روـمیت  ریـسم  هفـصو  یف  يدزیلا  یلع  اـهرکذ  نم  لوأ  .ناـهبهب و  مسا  برعلا  نیینادـلبلا 

اذه ذنم  ناهبهب  تراص  و  (. 1393)
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 . ناجّرأ هروکب  البق  فرعت  تناک  یتلا  هیحانلا  هذه  یف  هنیدم  لجأ  خیراتلا 

لقتنا مویلا  هناف  باط »  » مسالا امأ  .ناتسدرک  رهن  وأ  یحارج  هیحارج و  مویلا  هل  لاقی  باط ، رهن  برعلا  نوینادلبلا  هامس  يذلا  رهنلا  و 
دقف .باط  رهن  ریغ  وه  نایدنه و  دنع  سراف  جیلخ  یف  بصی  يذلا  هرهز  رهن  وأ  نایدـنه  رهن  دـفاور  یه  داباریخ و  راهنأ  یلا  اطابتعا 

جربلا برقب  ناهفصا  یبرغ  بونج  لابج  یف  یـسدقملا ، يرخطـصالا و  هرکذ  امب  انذخأ  نا  یطـسولا ، نورقلا  یف  باط  جرخم  ناک 
هیرق و  نیسم ، رهن  باط  راسیب  یقتلی  ناک  .ناتسزوخ و  یف  ندرسلا  اهل  لاقی  هیحان  یلا  ردحنی  مث  .رخطـصا  هروک  یف  مریمـس  لباقم 

مث رهـشیر  قاتـسر  باط  یقـسی  هنیدملا  هذه  لفـسأ  .ناجّرأ و  یلا  نادحتملا  نارهنلا  يرجی  مث  هب ، هعامتجا  نم  برقلاب  عقت  نیـسم 
هل لاقی  عضومب  رمی  اضیأ و  مریمس  برق  لابج  یف  رکذلا  راملا  نیسم  رهن  عبنی  .نابورهم و  برغ  رحبلا  یف  عقی  ابونج و  هجتی 
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ام ال هعـسلا  نم  هضرع  اخـسرف و  نوعبرا  هلوط  نا  لاقی  .یفوتـسملا و  همان و  سراف  بحاص  رکذ  ام  یلع  باطب  هئاقتلا  لبق  تخـسیس 
نیب ّدـحلا  یلع  یه  هموج و  یمـست  اهتبـصق  .روباسالب و  وأ  روپاش  دالب  باط ، رهن  یلاـعأ  نم  برقلاـب  ناـک  .هروبع و  اـهعم  لهـسی 

يرجم دادتماب  ناک  .تمدعنا و  دق  یفوتـسملا  مایأ  هیف  هعارزلا  نا  ریغ  بصخلا ، دیدش  روباسالب  قاتـسر  ناک  .ناتـسزوخ و  سراف و 
نیزراک لوح  یتلا  هروکلا  یلع  مسالا  اذـه  قلطت  همیدـقلا  تافنـصملا  عیمج  نا  ریغ  .هّرخ  ذابق  هروک  همان ، سراف  یف  ام  یلع  باط ،

 . هحفصلا 289 یف  هفصو  ءاج  ام  یلع 
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رکذلا راملا  ریشوب  رهشیرب  قاتسرلا  اذه  مسا  سبتلی  الف   ) رهشیر قاتـسر  لوح  اّنیب ، دق  ام  یلع  باط ، رهن  رودی  ناجّرأ ، لفـسأ  یف  و 
کلذـک و   ) نایرد اهل  لاقی  هنیدـم  ناـبورهم ، ناـجرا و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  اـنه  ناـک  دـقف  رهـشیر ، ادـع  اـم  و  هحفـص 297 ) یف 

یف رهشیر  نأش  ماد  .تاریخلا و  ریثک  بصخ  اهقاتـسر  هرماع و  قاوسأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهب  ناک  دق  و  ناجرد ) وأ  ناجرید 
اوفرع سرفلا  نا  یفوتـسملا  رکذ  .اهیف و  عنـصت  تناک  نفـسلا  نا  لاـق  اـهتعلق و  یلع  هماـن  سراـف  بحاـص  ملکت  .هقجالـسلا و  ماـیأ 

.جیلخلا ئناوم  عم  هعساو  هراجت  اهلهأل  و  ناتکلا ، بایث  لمعت  اهیف  .رهصیر و  ناک  لوألا  اهمسا  نا  لاق  نایبرب و  مساب  عضوملا 

.هیلیعامسالا عالق  نم  البق  تناک  اهنا  انب  ّرم  دق  و  اهنم ، خسرف  یلع  یه  تالک و  زد  یلا  اهلهأ  دعـصیف  ذؤم  دیدش  افیـص  اهیف  رحلا  و 
یلع قاتسر  هنیدم و  یه  ناجیدنه و  هدلب  رهشیر  نم  برقلاب  و 
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قاتـسر یف  .نسح و  عماج  اهل  کمـسلل و  همیظع  اقوس  تناـک  ناودـنه ، وأ  ناجیدـنه ، نا  یـسدقملا  یکح  لفـسالا و  ناـجّرأ  رهن 
ینیوزقلا ملکت  و  رـصم » ضرأ  یف  امک  نئافد  ، » لاقی ام  یلع  کلذ ، یلا  اهب  .میدقلا و  نمزلا  نم  ءاحرأ  ران و  تویب  ایاقب  ناجیدـنه 

هذـه یف  هنیدـم  یه  و  سبح ، اریخأ ، و  اقرتحم .» طقـس  اهقوف  رئاط  راط  اذا  و  اـهبرقی ، نأ  دـحال  أـیهتی  ـال  ناـخد  اـهنم  ولعی   » رئب یلع 
 . قوجلس ینب  مایأ  رصأم  اهیف  ناک  زاریش ، یلا  قیرطلا  یف  هروکلا 

- ولحلا ءاملا  نیریش - رهن  جرخی  .نیریش و  باط و  يرهن  لفاسأ  نیب  اهنم  هبیرق  هیحان  ناجداّلجلا ، اضیأ  ظفلت  و  ناگداّلجلا ، تناک  و 
خسارف هعبرأ  یلع  یه  كزرف و  هیحان  قشی  .کنرزاب و  وأ  جنرزاب  هیحان  یف  رانید  لبج  یمسی  لبج  یف 

308 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناهبهب هترداغم  دعب  نیریش  رهن  ربع  زاریش ، یلا  ناهبهب  نم  هریسم  یف  کنلرومیت ، نا  يدزیلا  یلع  رکذ  .ناجّرأ و  یقرـش  بونج  نم 
(. ناذبوخلا مساب : هحفصلا 301  یف  هرکذ  ّرم  دق  و   ) نادواخ رهن  یلا  مایأ  هعبرأ  دعب  لصو  مث  مویب ،

یف مویلا  فورعملا  رهنلا  رهظی ، ام  یلع  قباطی ، ریخالا  اذه  و  نیریـش ، رهنل  دفار  ناذبوخلا  نا  انب  ّرم  دـق  .ناجنبونلا و  یلا  هنم  راس  مث 
.نایدنه و وأ  باط  رهنب  هثیدحلا  طراوخلا  هیمست  ام  وه  هرهز و  رهن  مساب  هلفـسأ  یف  و  هریثکلا ) هدفاور  عم   ) داباریخ رهن  مساب  هیلاعأ 
ود مویلا  اهل  لاقی  و  ناجّرأ ، یلا  ناجنبونلا  نم  قیرطلا  یف  نأش  وذ  عضوم  یه  و  ناـغّلم ، ذـبنگ  نیریـش ، رهن  دـفاور  دـحأ  یلع  ناـک 

رانید لبج  اهراوجب  ناک  .هعساو و  بئارخ  اهیف  يرت  و  ناتّبقلا » يأ   » نادبنگ
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یف یتح  اهل  رواجملا  لبجلا  ممق  جلثلا  قرافی  .ءاتشلا و ال  یف  وجلا  وسقی  ثیح  مارـص ، کلذک  .هنایب و  ّرم  ام  یلع  کنرزاب  هیحان  و 
.ناقلم و وأ  ناّجلم  دبنگ  هروصب  اضیأ  اهمسا  ظفلی  .اهلیخنب و  هروهشم  مورجلا و  دالب  نم  تناک  ناغّلمذبنگ  هنیدم  نا  یلع  .فیـصلا 

هـسداسلا هئملا  علطم  یف  همان  سراـف  بحاـص  رکذ  .هبرخ و  یه  لاـق  اـنه و  هیرقلا  یلع  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  ملکت 
.تاونس عبرأ  وأ  ثالث  هدم  اهتیماحل  هنوؤملا  نم  یفکی  ام  اهیف  نزخی  هعلق  اهیمحی  ناک  لاق : هریغـصلا و  هنیدملا  هذه  هرـشع ) هیناثلا  )
هبیرقلا هیحانلا  نا  یفوتـسملا  لاق  .گنخ و  هعلق  صاخ  هجوب  اهنم  رکذـن  اهلثم ، يرخأ  عالق  هرواجملا  لابجلا  سوؤر  لّلکت  تناک  و 
هفورعم بصخلا  همیظع  هیحان  تناک  دـق  و  ولول ) لوپ  هروصب : تاطوطخملا  ضعب  یف  تءاج  و   ) ولوب لوپ  مساب  فرعت  تناـک  اـهنم 

.دیجلا اهشمشمب 

 . اشیج ّدصی  نا  نم  اهیف  دحاو  لجر  نکمتی  ثیحب  هوقلا  هعنملا و  نم  تناک  ناغّلم  ذبنگ  هعلق  نا  لاق  و 

ام یلع  هرهز ، وأ  ثیدحلا  باط  رهن  وه  و  نیریش - رهن  مف  نم  دیعب  ریغ  و 

309 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هرـصبلا و نم  اهجورخ  دعب  دـنهلا  یلا  هبهاذـلا  نفـسلا  اهلـصت  هضرف  لوأ  تناک  .یبرغلا و  سراف  ّدـح  یلع  نابورهم ، ءانیم  انّیب - دـق 
لاق .هرماع  قاوسأ  نسح و  عماج  اهل  هلهآ  هنیدـم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناـک  .ناـجرأ و  هضرف  ّدـعت  ناـبورهم  و  هلجد ، ضیف 

.نایورهم وأ  نایور  یهام  اهنومسی  سرفلا  نا  یفوتسملا 

ورسخ رصان  غلب  ( 1052  ) هنـس 443 یف  .اهلهال و  دروم  مهأ  نفـسلا  ریـس  هحالملا و  نا  ریغ  رمتلا ، اهنم  لمحی  ناتکلا و  اهیف  لمعی  و 
نابورهم
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: لاقف اهفصو  و 

.رافـصلا و ثیللا  نب  بوقعی  مسا  عماجلا  اهدجـسم  یلع  روطـسم  هرماع ، اهقاوسأ  یقرـشلا ، هبناـج  یف  رحبلا  لـحاس  یلع  هنیدـم  یه 
نابورهم یلی  .همیظع و  اهتراجت  .نیرفاسملا و  نم  ناجّرأ  دـصق  نم  اهیف  لزنی  طبر  هثالث  اهب  ینب  ضاـیح و  یف  ءاـملا  اـهلهأ  ظـفحی 

یف يرخطـصالا  فصو  دق  .ملید و  ردنب  مویلا  هل  لاقی  فیـس  دنع  اهایاقب  و  زینیـش ، وأ  زینیـس  اهلفـسأ ، نم  جیلخلا  لحاس  یلع  اقرش 
.رحبلا نم  خسرف  فصن  یلع  هنیدملا  نوکتف  ریغص ، روخ  یلع  یه  .نابورهم و  نم  ربکأ  اهنا  لاقف  هدلبلا  هذه  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا 

.هرامالا راد  و  عماج ، اهل  یسدقملا  لاق  و  هکاوفلا .» نم  مورجلا  یف  نوکی  ام  لیخن و  اهب  و  رحلا ، هدیدش   » یه و 

.ریسیلا الا  قبی  مل  اهوبّرخ و  اهلهأ و  اولتقف  زینیس  یلع  اوراغأ  ( 933  ) هنس 321 یف  هطمارقلا  نا  توقای  رکذ  .هدیج و  هرماع  اهقاوسأ  و 
هرهدزم هرماع  هنیدم  تلاز  ام  اهنا  الاقف  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  و  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  همان  سراف  امأ 

 . قافآلا یلا  اهقاتسر  نم  لمحی  جراسملا  تیز  ناک  و  راصح .)  ) هعلق هضرفلا  هذه  یمحی  ناک  .جسنی و  ناتکلا و  اهیف  عرزی 

.يرت اهبئارخ  تلاز  ام  و  اباّنج ،) وأ   ) هباّنج تناک  زینیس  بونج  یف  و 

هبانج روخ  و  رحلا ، هدـیدش  يرخطـصالا ، یف  ام  یلع  هباّنج  .ناکذاشلا و  برعلا  نوینادـلبلا  هامـس  يذـلا  رهنلا  مف  نم  برقلاب  یه  و 
رهاط وبأ  دـلو  اهیف  هرماع و  قاوسأ  اـهل  ناـبورهم و  نم  ربکأ  یه  و  رحبلا .» ناـجیه  دـنع  هنیفـس  هنم  ملـست  داـکت  ـال  فوخم  ناـکم  »

.رذقلا اهئامل  هدنگ  بآ  وأ  هفنگ  مساب  اهنوفرعی  سرفلا  .یطمرقلا و 

، صنلا داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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310 ص :

مث ناقتسدلا ، لهس  یقسی  کنرزاب و  هیحان  نم  جرخی  هناف  ناکذاشلا  رهن  امأ  .اهل  هرواجم  رحبلا  فیس  یلع  يرق  عبرأ  اهلامعأ  نم  و 
جیلخ یف  ناعقی  نیذللا  نیریغصلا  نیرهنلا  دحأ  کش  هنا و ال  یلع  .هثیدحلا  هطراخلا  یف  هقباطی  رهن  يأ  حضاو  ریغ  .رحبلا و  یف  عقی 

ریبک ال رهن   » ناکذاشلا رهن  نا  یفوتـسملا  لاق  نا  و  هریبک ، راهنأ  نم  هیلاخ  هیحانلا  هذـه  نا  رکذـن  نا  انب  نسحی  .هبانج و  برق  سراف 
 . ربکلا نم  ئش  یلع  ارهن  هروصتی  ناک  هنال  خسارف » هعست  هلوط  هروبع ، نوهی 

311 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« عبات  » سراف رشع  عساتلا  لصفلا 

ءاضیبلا تشدورم - لهس  ندم - نم  اهلوح  ام  ناکتخبلا و  هریحب  راولب - رکلا و  رهن  سیلوبسرب - يأ  رخطصا  هنیدم  رخطـصا و  هروک 
هیحاـن اهندـم - اـهتیحان و  دزی : هوقربأ - ناهفـصا - یلا  زاریـش  نم  ثـالثلا  قرطلا  تساوخدزی - قمرـس و  درز - کـشوک  نییاـم - و 

.هاره کباب و  رهش  اهندم - ناذورلا و 

یلع لمتشت  انّیب ، دق  ام  یلع  یطسولا ، نورقلا  یف  هروکلا  هذه  تناک  .سراف و  میلقا  نم  یلامشلا  مسقلا  عیمج  رخطصا  هروک  لمشت 
هب یمـس  دق  ام  یلع  رخطـصا  تناک  هروکلا  هذه  هنیدم  .يربکلا و  هزافملا  دـح  یف  نوکی  امم  اهنم  هبیرقلا  قیتاسرلا  ندـملا و  دزی و 

.سیلوپسرپ مساب  نانویلا  دنع  فرعت  تناک  یتلا  هیناساسلا  هنیدملا  برعلا 

هینیمخالا روصقلا  ایاقب  برغ  هریـسی  هفاسم  یلع  و  ّرکلا ، رهنب  هنارتقا  قوف  لاـیمأ  هعـضب  یلع  راولپ ، رهن  یلع  رخطـصا  هنیدـم  موقت  و 
احلـص اهذـخأ  ناک  و  اهلجأ ، نکت  مل  نا  هیناـساسلا ، سراـف  ندـم  لـجأ  نم  رخطـصا  تناـک  یمالـسالا  حـتفلا  ماـیأ  یف  .همیظعلا و 

: لاقف هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  اهفصو  .هدهاعمب 

میدق یف  ناک  .لیم و  رادقم  اهتعس  »
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«، مدهت دق  روس  رخطصا ، یلع  مایالا 

312 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هینبأ اهءارو  هنسح ، همخف  هرطنق  یه  .کلذب و  هرطنقلا  هذه  تیمس  مل  فرعی  و ال  اهباب ،» یلع  هنیدملا ، نم  جراخ  ناسارخ  هرطنق  «و 
نا امک  لقوح ، نبا  هلاق  ام  یلع  ائیش  نورخآلا  برعلا  نوینادلبلا  دزی  مل  .نامرلا و  زرلا و  نم  ریثک  اهیف  و  نیتاسبلا ، اهفنتکت  نکاسم  و 

کلملا دیـشمج و  یلا  هداع  اهنوبـسنی  یتلا  هروهـشملا  هینیمخالا  هینبـالا  روبقلا و  نع  ادـیفم  ائیـش  اورکذـی  مل  نیملـسملا  نیفنـصملا 
تبشن یتلا  ءاجوهلا  نتفلا  هببس  هیمالسالا ) هنیدملا  ملاعم  یلع  مویلا  رثعی  نأ  بعصی  و   ) رخطصا بارح  نا  یفوتـسملا  لاق  .نامیلس و 

نم ریخألا  فصنلا  یف  شملطق ، ریمالا  هدایقب  اشیج  اهیلا  لسری  نأ  یلا  یهیوبلا  هلودلا  دضع  نبا  هلودلا  ماصمص  اریخأ  رطضاف  اهیف ،
نم رثکأ  اهنکـسی  هیرق ال  تسمأ  نیحلا و  کلذ  ذنم  رخطـصا  تلءاضت  .بارخلا و  رامدـلا و  اهریـصم  ناکف  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا 

(. هرشع هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  همان  سراف  بحاص  رکذ  ام  یلع  ناسنا  هئم 

هعلقلا  ) هتـسکش هـعلق  و  رخطـصا ،) قیدـص   ) رایرخطـصا هـعلق  یه : عـالق ، ثـالث  هنیدـملا ، یبرغ  لامــش  یف  یتـلا  لاـبجلا  لـلکت  و 
نم عالقلا  هذه  یلوأ  یلا  ءاملا  عفری  ناک  و  ثالثلا ) بابقلا  يأ   ) ناذبنک یس  هلمج  اهیلع  قلطی  ناک  .ناوکنش و  هعلق  و  هرـسکنملا ،)

یفکی هیراس ، نیرـشع  یلع  عفترت  همیظع  اضایح  هعلقلا  هذه  یف  یهیوبلا  هلودلا  دضع  لمع  .دس و  هیف  ئـشنأ  لبجلا ، یف  قیمع  روغ 
هلمعب و رمأ  دنجلا ، بیردـتل  نادـیم  لبجلا ، قوف  عالقلا  هذـه  برق  ناک  .هنـس و  هدـم  اهیلع  راصحلا  برـض  ام  اذا  لجر  فلأ  اهؤام 

 . اضیأ هلودلا  دضع  هئاشنا 

برعلا نوینادلبلا  هامس  و  راولپ - رهن  و 
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.ناقربوجلا یف  باورف  هیرق  دنع  ناجزا  وأ  ناجوأ  لامش  یف  جرخی  باورپ - هروصب  سرفلا  هبتک  و  باورف ،

اذه نوملسملا  یمس  دق  .شروک و  ربق  دنع   Pasargadae دک رازاب  قوف  یبرغلا  بونجلا  یلا  رودی  مث  قرشلا ، یلا  الوأ  يرجیف 
هنیدملا هذهب  رمیف  رخطصا  روغ  رهنلا  قرتخی  مث  نامیلس .) ردام  دهشم   ) نامیلس مأ  دهشمب  ربقلا 

313 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف ّرکلا  رهن  جرخم  .ریمأ و  دـنب  یمـسملا  میظعلا  دـسلا  قوف  هلیلق  هفاـسم  یلع  رکلا  رهن  یف  طقـسی  ثیح  تشدورم  لهـس  لخدـی  و 
رهن يرجی  .هل و  اسکاعم  اهاجتا  هلوأ  یف  هجتی  هنکل  راولپ ، رهن  جرخم  نع  دعبی  وهف ال  ناجوأ ، بونج  ریـسی  ئـش  یلع  ناورک  هیحان 
یف ناهفصا  یلا  زاریـش  نم  یفیـصلا  قیرطلا  یف  یه  رایرهـش و  هرطنق  تحت  ایراج  همیظع ، هرود  رودی  و  یبرغلا ، لامـشلا  وحن  رکلا 

.درألا هیحان 

هحفـص رظنأ   ) ناوب بعـش  نم  ادـفار  لبقتـسیف  یقرـشلا  بونجلا  یلا  لیمی  مث  راـّلک ، دروک و  یتیرق  برق  رمیف  اـبونج  رکلا  هجتی  مث 
لابرک یتیحان  یقـسی  راولپ و  رهن  هراسی  یف  لبقتـسی  ثیح  تشدورم  لهـس  قرتخی  مث  .زوریف  ماـک  درجمار و  یتیحاـن  قشی  و  ( 300
هیحان بونجلا و  یف  روفج  هیحان  نیب  ناکتخبلا  هریحب  یف  عقی  همّرخ و  هامـسملا  هریبکلا  هیرقلا  برق  رمی  مث  .یلفـسلا  لابرک  اـیلعلا و 

.هراسی یف  ناکساک 

هؤام رکـس  نا  هنأل و  یـصاع ، دور  مساب  هـالعأ  یف  فرعی  رکلا ، رهن  نا  سرفلا ، نیفنـصملا  نم  هریغ  هماـن و  سراـف  بحاـص  لاـق  و 
ناک دق  .دّرجم و  دنبب  فرعی  رکلا ، یلع  یتلا  دودسلا  هذـه  لوأ  .هب و  عفتنی  ملف  ضرالا  یقـس  نع  یـصع  هءام  نا  الا  دـنب ،)  ) رکـسب

داعأ راهنا  املف  میدقلا ، نمزلا  نم  دسلا  اذه 
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نمز یف  کلذب  فرعی  ناک  .هیلا و  هبسن  ناتسرخف  هامس  و  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  یلواچ ، هلودلا  رخف  کباتالا  هءانب 
رکـسلا اذه  نم  مسق  فرعی  و  يدضعلا ، دنبلا  وأ  روهـشملا  ریمأ  دـنبب  هب ، راولپ  رهن  نارتقا  لفـسأ  رکلا  رهن  رکـس  .اضیأ و  وربأ  ظفاح 

.ایلعلا لابرک  هیحان  یقسیل  رکسلا  أشنأ  يذلا  یهیوبلا  هلودلا  دضع  یلا  هبوسنم  اهلک  ءامسالا  هذه  .هّرخ و  ورسخانف  رکـس  مساب  اضیأ 
طئاحب رهنلا  هلودلا  دضع  رکس  دق  : » لاق .نمزلا  کلذ  لهأ  نم  وه  و  یسدقملا ، رکذ  ام  یلع  سراف  بئاجع  نم  دنبلا  اذه  ناک  دق  و 

ّرج احر و  بالود  لک  تحت  بیلاود و  هرـشع  نیبناجلا  نم  هیلع  لـعجف  عفترا  هلوح و  ءاـملا  رحبتف  صاـصرلاب ، هساـسأ  لـعج  میظع 
عفریل ئشنأ  دق  و  راّصق ، دنب  ّرکلا ، یلع  لفسالا  رکـسلل  لاقی  ناک  دنبلا و  برق  هنیدم » مث  ینب  و  هیرق ، هئمثالث  یقـسأف  ینق  یف  ءاملا 

.یلفسلا لابرک  هیحان  یقسی  ءاملا و 

هیناثلا  ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  راهنا  هنکل  و  نمزلا ، میدق  ذنم  دسلا  اذه  ناک  و 
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 . ریمأ دنب  اضیأ  مر  يذلا  رکذلا  راملا  یلواچ  کباتالا  هحلصأف  هرشع ،)

ندـم يرقب و  هطاحم  یطـسولا  روصعلا  یف  تناک  اهنا  الا  زوافم ، مویلا  اهلوح  ناک  نا  و  رکلا ، رهن  اـهیف  عقی  یتلا  ناـکتخبلا  هریحب  و 
هریحبب یطـسولا  روـصعلا  یف  فرعت  تناـک  اـمهنم  هیبوـنجلا  نیتلـصتم : نیتریحب  فـلؤت  هریحبلا  هذـه  هاـیم  .هبـصخ و  قیتاـسر  تاذ 

یف و  اهنم ، زاریش  کمس  هماع  و  ریثک ، اهدیص  و  حلم ، هریحبلا  هذه  ءام  .نانابوج و  وأ  هیوفسابلا  هریحب  یمست  هیلامـشلا  و  ناکتخبلا ،
یف زوفج  هیحان  .يدرب و  بصق و  اهنم  هریثک و  ماجآ  اهفارطأ 
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نامرک قیرط  یف  زاریش  نم  اخسرف  یلع 14  یه  و  نأش ) تاذ  هیرق  نآلا  تلاز  ام  و   ) همرخ هنیدـم  اهیف  و  هریحبلا ، نم  یبرغلا  فرطلا 
قوف هعلق  اهب  عساو و  قاتـسر  اهل  همرخ  نا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  رکذ  .یبونجلا و  ناکتخبلا  هریحب  ئطاشل  يذاحملا 

.یلوغملا دهعلا  یف  بتک  دق  یفوتسملا و  لاق  ام  یلع  ءانبلا ، همکحم  هنیصح  هعلق  تناک  و  لبج ، سأر 

 . اهضایح یلا  همان  سراف  راشأ  و 

لـصفلا یف  اـمهیلع  ملکتنـس  و  زیرین ، هریخ و  هیلع  و  درجبأ ، راد  هروـک  یف  ناـکتخبلا ، هریحب  نـم  یقرـشلا  یبوـنجلا  فرطلا  ناـک  و 
کهاص ناتلیلجلا : ناتنیدملا  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  موقت  تناک  هشطعم ، هزافم  مویلا  ثیح  یقرشلا ، اهفرط  نم  برقلاب  .مداقلا و 
کهاص دـنع  عمتجی  و  رئب .) وأ  هریغـص  هرفح  هانعم  و   ) کهاچ هروصب  مسالا  اذـه  سرفلا  بتک  .يرغـصلا و  يربکلا و  کهاص ، وأ 

یبونجلا اهئطاش  هاذاحمب  دـتمی  یناثلا  و  رخطـصا ، نم  ایتآ  ناکتخبلا  هریحب  نم  یلامـشلا  بناجلا  یف  دـتمی  امهلوأ  ناقیرط - يربکلا 
اهلهأل هریغـص و  هنیدـم  اهنا  لاقف  يربکلا  کهاص  یـسدقملا  فصو  .ناـمرک و  وحن  دـحاو  قیرط  اـهنم  جرخی  و  زاریـش ،- نم  اـیتآ 

نم اهیف  لمعی  ام  یلع  همان  سراف  ملکت  .دـیدحلا و  ندـعم  یفوتـسملا ، یف  ام  یلع  اهنم ، برقلاـب  و  فحاـصملا .» هباـتک  یف  قذـح  »
.هلیقصلا فویسلا 

رطش نم  یلامشلا  لحاسلا  یلع  و  رخطصا ، یلا  يربکلا  کهاص  نم  قیرطلا  یف  و 
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یف اـمهل  رثأ  ـال  و  یطـسولا ، نورقلا  یف  ریبـک  نأـش  یلع  اـتناک  ناتنیدـم  ناـنابوج ، وأ  هیوفـسابلا  هریحبب  فورعملا  ناـکتخبلا  هریحب 
هیرقب فرعت  و  ناحبدبلا ، هنیدم  یه  يربکلا ، کهاص  نم  خسارف  هینامث  وأ  هتس  یلع  اقرش  امهاصقا  .نآلا  هطراخلا 
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.سآلا

هتس یلع  سآلا ، هیرق  برغ  یف  .هب و  هنیدملا  تفرعف  سآلا ، حمقلا و  اهقاتسر  یف  رثکی  و  دروم .» هید   » هیسرافلاب یفوتـسملا  اهامـس  و 
هنیدملا هذه  یف  .مرب و  هیحان  یف  هنیدم  یه  و  هدابأ ، اضیأ  اهل  لاقی  نمحرلا و  دـبع  هیرق  رخطـصا ، قیرط  یف  اهقوف  خـسارف  هعبـس  وأ 
مولعملا تقولا  ناـک  اذا  یتح  .هنـسلا  هماـع  رعقلا  هفاـج  هریثک ، تاـماق  اـهقمع  : » اـهرابآ نا  ینیوزقلا  یکح  .هنـسح و  روصق  تویب و 

هقجالسلا مایأ  یف  هدابأل  ناک  و  روغی .» مث  عورزلا  یقس  یف  هب  عفتنی  يرجی و  .ضرالا و  هجو  یلع  عفتری  ءام  عبن  هنـسلا ، یف  مهدنع 
 . ءاملل همیظع  ضایح  اهب  برحلا و  تالآ  اهیف  هنیصح  هعلق 

رخطصا و لامشلا  نم  لهـسلا  اذه  یلع  فرـشت  .راولپ و  هایم  لبقنـسی  نأ  دعب  رکلا  رهن  لفاسأ  هقرتختف  بحرلا ، تشدورم  لهـس  امأ 
لابرک یلفـسلا و  لابرک  اتیحان  ناکتخبلا ، هریحبل  یبرغلا  فرطلا  نم  برقلابف  .حاون  هدـع  نیب  مسقنی  لهـسلا  ناک  و  ثالثلا ، اـهعالق 
هیحان یف  تناک  .یلاـق و  هیحاـن  یعارم  راولپ  رهن  فافـض  یلع  .یلاـق و  كرفح و  اـتیحان  رکلا ، رهن  یلع  کـلذ ، نم  یلعأ  و  اـیلعلا ،

رکذ دـق  .مسـالا و  اذـهب  فرعت  هیرق  برق  راوـخ ، همیظعلا  هـعلقلا  مدـقأ ) تاـطوطخم  یف  كربـح  هروـصب : اهمـسا  ءاـج  و   ) كرفح
یلع هدابأ  رکلا و  یلع  يدـضعلا  رکـسلا  نیب  قیرطلا  فصن  یف  هنا  لاق  هرم و  ریغ  همان  سراف  هرکذ  امک  عضوملا ، اذـه  يرخطـصالا 

ام یلع  اهعضوم  فرعی  مل  هنکل  و  نیترم ، اضیأ  راوخ  یلا  توقای  راشأ  دق  .امهنم و  لک  نم  خسارف  هرشع  یلع  وهف  ناکتخبلا ، هریحب 
، هحمق هرثکب  اروهشم  ناک  دقف  تشدورم  لهس  امأ  هنیصح ، همکحم  اهتعلق  تناک  و  رابآلا ، نم  اهؤام  .رهظی و 
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هیرق نم  همسا  قتشا  هنا  همان  سراف  رکذ  .رکلا و  یلع  یتلا  روکسلا  نم  هیقس  و 
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 . هینیمخالا لالطالا  نم  لفسأ  دیشمج  ناتسب  ذئدعب  تماق  ثیح  رخطصا  هنیدم  ءایحأ  نم  ایح  لصألاب  تناک  یتلا  ورم 

مسا .ءاضیبلا و  هنیدم  مویلا ، کلذک  یه  اهتبـصق و  تناک  و  رکلا ، رهن  نیمی  یلع  اهمظعم  و  زوریف ، ماک  هیحان  عقت  تشدورم  قوف  و 
هب ذخألا  یلع  اولظ  و  ازیب ) مسالا  اوظفل  مهنا  الا   ) سرفلا اهذختا  یتلا  هردانلا  هیبرعلا  ءامـسالا  نم  مسالا  اذه  .راجنلا و  یبرع  ءاضیبلا 

اهمـسا  » نا اذه  هلوق  یلع  لقوح  نبا  داز  و  دعب .» نم  صبت  ءاضیب  هعلق  اهل  نال   » ءاضیبلا هنیدـملا  هذـه  تیمـس  امنا  و  اذـه ، انتقو  یلا 
اهنودصقی نیملسملل  ارکسعم  هنیدملا  هذه  تناک  و  ، » ضیبالا رصقلا  يأ  دیفسا  راد  توقای  رکذ  ام  یلع  هانعم  و  کتاسن » هیـسرافلاب 

اهیلا راشأ  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  هریخالا  هذه  هیلع  تناک  ام  یلع  اربک  رخطـصا  نم  اوحن  ءاضیبلا  تناک  و  رخطـصا .» حتف  یف 
طـسو یف  یه  و  هنیدملا ، تناک  و  هروهـشم ، عارم  اهلوح  و  دصقی .» دهـشم  نسح و  عماج  اهب  هبیط ، هفیرظ  ءاضیبلا   » لاقف یـسدقملا 
تاباغ یف  ناک  همایأ  یف  و  اهءامسأ ، يرخطصالا  درس  يرق ، هدع  زوریف  ماک  هیحان  یف  .عماللا و  اهضایبب  زربت  رضخلا ، حمقلا  لوقح 

.اهیعارم یف  یعرت  یتلا  هیشاملا  ناعطق  اهاشخت  هسرتفم  دوسأ  اهنم ، برقلاب  طولبلا 

.نییام هنیدم  اهتبصق  و  درجمار ، هیحان  اهقرش ، زوریف و  ماک  لامش  یلا  ناک  و 

یف اهرکذ  ددرت  ام  اریثک  .روباسین و  اضیأ  یمـست  و  روباس ، رازأ  وأ  رازه ، اـهل  لاـقی  هنیدـم  زاریـش ، نیب  اـهنیب و  قیرطلا  فصن  یف  و 
(. هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا 

: اهیف یسدقملا  لاق 
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یفیصلا قیرطلا  یف  و  نییام ، یلا  زاریش  نم  بهاذلا  قیرطلا  یف  دیری  هلحرم  لوأ  یه  و  ینق .» نم  مهبرش  عساو ، قاتـسر  اهل  هریغـص  »
: هلوقب یسدقملا  اهفصو  درجمار ، هبصق  نییام  تناک  .ناهفصا و  یلا  زاریش  نم  یلبجلا  يأ 

یف ناک  و  نواب .) وحن 17500   ) یناخلیا رانید  هیلوغملا 52500  هلودـلا  مایأ  یف  اهلخد  نا  یفوتـسملا  لاق  و  هکاوفلا .» هریثک  هرماع  »
دهشم هنیدملا  هذه 

317 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.مظاکلا و یـسوم  عباسلا  مامالا  نبا  لیعامـسا  دهـشم  الامـش ، بهاذلا  قیرطلا  یف  بردلا ، هفاح  دـنع  .مادـنأ و  لگ  خیـشلل  روهـشم 
.درجم و دنب  دنع  رکلا  یلع  يذلا  رکسلا  قوف  نم  هذخآلا  اهیف  یقسلا  راهنأ  هرفول  تاریخلا  هرفاو  تالغلا  هریثک  درجمار  هیحان  تناک 

لبج یلع  یه  و  ، » دابآ دیعـس  اهل  لاقی  هعلق  اضیأ  درجمار  یف  و  انّیب ، ام  یلع  هرّمع ، هحلـصأ و  دـق  یلواچ  کـباتالا  ناـک  يذـلا  وه 
اهب و  ضیبألا .») عضوملا  يأ   ) ذاب دیفـسا  هعلقب  فرعت  مالـسالا ] لبق  نمز  یف  يأ   ] كرـشلا یف  تناک  .اخـسرف و  اهیلا  یقتری  قهاـش 

( هعـساتلا  ) هثلاثلا هئملا  ماتخ  یف  اـهیلع  یلوتـسا  مث  .مهبیدأـتل  مهیلع  اـهودرج  یتلا  هیمأ  ینب  شویج  یلع  نتفلا  ءاـسؤر  هرم  ریغ  عنتما 
هناف امه ، ذاب و  دیفسا  هءارق  یف  لعل  و  هیلع .» طخس  نمل  اسبحم  اهلعج  و   » اهنوصح مکحأ  اهءانب و  داعأ  و  رافصلا ، ثیللا  نب  بوقعی 
هیرق هبرقب  تناک  دـق  و  یفوتـسملا ، همان و  سراف  یف  نادیفـسا  مسا  رهظی ، اـم  یلع  قباـطی ، اذـه  و  رایدنفـسا ، هروصب  اـنایحأ  بتکی 

 . اهل رواجملا  لبجلا  یف  فهک  ناتسمق و 

(. جریا هروصب  أطخ  بتکت  ام  ابلاغ  و   ) جربأ هعلق  هنیدم و  موقت  نییام ، نع  دیعب  ریغ  رکلا ، رهن  راسی  نم  هبرقم  یلع  و 
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هیرق جربأ  نا  یفوتسملا  همان و  سراف  یف  .هطراخلا و  یف  ارهاظ  اهعضوم  لاز  ام  .هروکلا و  هذه  نمـض  یف  يرخطـصالا  اهرکذ  دق  و 
.هردحنم یلع  اهتویب  ضعب  تماق  لبج  لفسأ  یف  هریبک ،

هعینم تناکف  هیلع ، موقت  يذلا  لبجلا  همق  نانسأ  فورج و  هتنّصح  ام  اهضعب  ءانبلاب و  هنیصحت  مکحأ  ام  اهـضعبف  جربأ ، زد  اهتعلق  اما 
الا نییام ، لامـش  هلحرم  یلع  یه  و  ناجزأ ، وأ  ناجوأ  هنیدم  یفوتـسملا  رکذ  .هرفاو و  هرخاز  اههایم  و  نیتاسب ، اهل  ناک  .محتقت و  ال 

هروصب أطخ  مسالا  عبط  ثیح  ناجـسوح ) وأ   ) ناکـسوح همادق  هامـس  يذـلا  عضوملا  قفاوت  ناجوأ  لعل  .اهنع و  رابخأب  اندـفی  مل  هنا 
ناکسوخ
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 . ناکسرح هروصب  اهیف  ءاجف  یسدقملا  هعبط  یف  اضیأ  فّحص  هنا  امک 

ودرگ و هیدـب  اراـم  درز  کـشوک  یلا  اـهنم  نییاـم و  وـحن  هـجتملا  قـیرطلا  وـه  ناهفـصأ ، یلا  زاریـش  نـم  هبهاذـلا  قرطلا  لدـعأ  و 
، رایرهش هرطنق  دنع  رکلا  رهن  ربعیف  لامشلا  یلا  بردلا  یف  قیرطلا  دعـصی  نییام  نم  .سراف و  میلقا  ّدح  یلع  هشموق  یلا  تساوخدزی 

برد یفوتسملا ، یف  ام  یلع  الامش ، اهیلی  .مور و  تشد  وأ  نور  تشد  هل  لاقی  لهس  یف  نیدلا  حالص  هحلـسم  تناک  اهنم  برقلاب  و 
.یـسدقملا و يرخطـصالا و  دنع  نیعأ  رـصق  قفاوی  هلعل  و  رغـصألا ) قسوجلا   ) درز کشوک  مث  رتخد .) و  ردام ، هویرگ   ) تنب مألا و 
و هنسلا ، یف  تالغ  عبرأ  یتؤت  و  بصخلا ، هرفاو  هیعارزلا  اهضرأ  .اهیعارمب و  هروهشم  يرغصلا  يربکلا و  ناور  تشد  لوهـس  تناک 

قسوجلا يأ  درز  کشوک  هروصب  بلاغلا  یف  درو  ثیح  همان ، سراف  یف  ءاج  درز  کشوکل  رکذ  لوأ  .هدفاور و  رکلا و  رهن  اهیقـسی 
.یبهذلا و
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نیتنیدم مهأ  و  دروأ ، وأ  درا  هیحانب  فرعت  اعترم  معأ  ابـصخ و  رفوأ  ضرأ  دتمت  ودرگ ، هید  درز و  کشوک  نیب  اضیأ ، لامـشلا  یلا 
.ودرگ هید  یلا  یفوتسملا  راشأ  و  ناجرمیط .) هروصب  همان  سراف  یف  تءاج  و   ) ناتسرمیت هجب و  يرخطصالا ، یف  ام  یلع  اهیف ،

برعلا نوینادـلبلا  رکذـی  مل  .زوجلا و  هیرق  هانعم  هیرق  مسا  یلع  نالدـی  امه  و  زوج ) لدـب   ) زوگ هید  هروصب  هماـن  سراـف  یف  ءاـج  و 
ودرگ هید  نا  کلاسملا ، یف  هعـضوم  نم  نیبتی  نکل  و  هالعأ ،) هل  اهاندروأ  یتلا  روصلا  بسحب  یـسراف  وه  و   ) مسـالا اذـه  ءامدـقلا 

.يرخطصالا همادق و  دنع  نارخطصا  لباقت  هیلاحلا 

هید نیب  قیرطلا  فصتنم  یف  ناتسورس  هیرق  ناتسروش و  مث  هدابأ ، هیرق  قمرس و  دیلقا و  هیقرشلا  درأ  تشد  لهـس  دودح  یلع  موقت  و 
.تساوخدزی ودرگ و 

، قمرس لثم  تناک  .همان و  سراف  یف  ءاج  ام  یلع  هنسح ، هعلق  دیلقال  ناک  و 
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اهرثکأ ندملا و  هذـه  بصخأ   » ءانبلا هنـسح  اهیف  لاق  .قمرج و  هروصب  قمرـس  مسا  یـسدقملا  بتک  دـق  .حـمقلا و  لوقحب  هروهـشم 
نم یلاحلا  دـیربلا  قیرط  یف  هلحرم  هدابأ ، هیرق  .نادـلبلا و  رئاس  یلا  اهنم  لمحی  ففجیف و  رفـصالا ، صاجألا  اهیف  رثکی  و  اراجـشأ .»

اقرـش يرجی  حلم  رهن  یلع  یه  ناتـسروش و  نع  لاقی  کلذـک  .یفوتـسملا و  مث  همان ، سراف  اهرکذ  نم  لوأ  و  ناهفـصا ، یلا  زاریش 
.هزافملا یلا 

لابجلا نم  اهءام  لمحت  هرهاظ » مهینق  و  دلبلا ، طسو  عماجلا  (: » هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  یسدقملا ، اهیف  لاق  دقف  ناتـسورس  هیرق  امأ 
تحن یتلا  یه  اهنا  یف  بیر  نکل ال  و  همان ، سراف  اهرکذ  نم  لوأف  ناتسورس ، لامـش  یف  یتلا  هنیدملا  تساوخ ، دزی  امأ  .هرواجملا 

یفوتسملا دروأ  .ساکزأ و  هلعجف  اهمسا  یسدقملا 
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 . ساخدزی هروصب  اهمسا  بتکی  ام  ابلاغ  .اهفصی و  مل  هنکل  ودرگ و  هید  عم  تساوخ  دزی 

لامعأ نم  دـعت  بلاغلا  یف  تناک  .یلامـشلا و  سراف  میلقا  دـح  یف  انّیب ، اـم  یلع  اـهناف  هسموق ، یـسدقملا  اهامـس  دـق  و  هشموق ، اـمأ 
.هبـصخ و قیتاسر  هعلقلا  هذهل  ناک  هنا  رکذ  و  اهیمحت ، تناک  یتلا  نیطلاب  هینبملا  ناجنلوق  هعلق  یلا  یفوتـسملا  راشأ  دـق  .ناهفـصا و 

.باط رهن  عبانم  برق  مریمس  هنیدم  موقت  تساوخدزی ، برغ  یلا 

زوجلا و هریثک  قاوسالا ، نع  ءاـن  ثدـحم  نسح  عماـج  اـهب   » اـهیف یـسدقملا  لاـق  .ناهفـصا  یلا  زاریـش  نم  یبرغلا  قیرطلا  اهقـشی  و 
یلا زاریش  نم  یتآلا  یبرغلا  قیرطلا  .داز و  ناه  ناک و  هعلقلا  هذه  مسا  نا  توقای  رکذ  و  ءام .» نیع  اهیف  هروکذم ، هعلق  مث  .هکاوفلا و 

: هلوقب یـسدقملا  اهفـصو  دق  و  داباناجرهم .) وأ   ) ذاواناجرهم یلا  هریـس  عباتی  مث  تشدورم ، لهـس  یف  ءاضیبلا  هنیدم  ّقشی  ناهفـصا ،
هنیدملا و هذـه  نیب  .هیبرغلا و  هدـفاور  دـحأ  یلع  وأ  ّرکلا ، فافـض  یلع  تناک  اهنا  رهاظلا  و  راهنأ .» نم  مهبرـش  عساو ، قاتـسر  اهل  »

یسدقملا لاق  ام  یلع  ناترواجتم  ناتنیدم  امه  و  انّیب ،) امبسح  رکلا ، رهن  یلع   ) راّلک دروک و  ریغ  همهملا  ندملا  نم  نکی  مل  مریمس ،
راشأ .دورصلا و  دالب  رامث  حمقلا و  هرثکب  نارهتشت  یفوتسملا ، و 
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 . نیعضوملا نیذهل  مویلا  رثأ  هنا ال  رهاظلا  .اهروصق و  اهئانب و  نسح  یلا  يرخطصالا 

هامس يذلا  وه  و  نور ، تشد  لهس  نییامب و  ّراملا  افنآ ، هانفـصو  يذلا  قیرطلا  وه  ناهفـصا ، یلا  زاریـش  نم  هثالثلا  قرطلا  رـصقأ  و 
.اقرش اهاصقأ  هثالثلا و  قرطلا  لوطأ  ناک  دقف  یفیصلا ، قیرطلا  اما  .يوتشلا  قیرطلاب  همان  سراف 

اقرتخم رخطصاب  ّرمی  ناک  و 
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اراـم برغلا ، یلا  هریـس  ناهفـصا  قیرط  لـصاوی  .دزی و  یلا  قیرط  هنیمی  نم  عرفتی  ثیح  دـیب ، هید  یلا  شروک  ربـق  اـیذاحم  نیمک و 
رکذ اـم  یلع  تناـک ، هیقرـشلا ، راوـلپ  رهن  هفـض  نـع  هدـیعب  ریغ  یه  نـیمک و  .هشموـق و  تساوـخ و  دزی  یلا  هداـبا  هـیرق  قمرــسب و 

.رهنلا دادتماب  هعساو  عارم  اهل  .حمقلا و  ریثک  بصخ  قاتسر  یف  موقت  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  نأشلا  هریبک  هنیدم  یفوتـسملا ،
قبس ام  یلع  نامیلس  مأ  ربق  هنا  نوملسملا  لاق  و  شروک ، ربق  Pasargadae و  دکرازاب راولپ ، رهن  ینحنم  دنع  کلذ ، یلعأ  یف  و 
لواح نم  لک  .هسرحی و  امـسلط  نا  لاقی  و  كاـنه ، يری  لاز  اـم  رجحلاـب ، ینبملا  بناوجلا ، عبرملا  یکلملا  حیرـضلا  اذـه  و  هناـیب ،
هیرق  » دـیب هید  امأ  .نالاک  رازغرم  عارم ، نم  هلوح  امل  لاقی  ناک  .همان و  سراف  یف  ءاج  ام  یلع  یمعلا  هتغاب  هناردـج  لخاد  ینکـسلا 
مساب برعلا  نیینادلبلا  نم  هریغ  یسدقملا و  اهرکذ  یتلا  یه  .قیرطلا و  بعـشتی  ثیح  هلامـش ، یف  هیلاتلا  هلحرملا  اهناف  فاصفـصلا »

.هوقربأ هنیدم  موقت  دزی ، رخطصا و  نیب  قیرطلا  فصن  نم  وحن  یف  اضیأ ، اهلامش  یلا  .ذیبلا و  هیرق 

و رخطـصا ،» نم  ثلثلا  وحن  نوکت   » هنـصحم هنیدم  اهنا  لقوح ، نبا  اهیف  لاق  دـق  هوقرب - یلا  انایحأ  رـصتخت  و  هیوقربأ -، وأ  هوقربأ ، و 
عاّنصلا نم  اهلهأ  نا  یفوتسملا ، لاق  .ادیج و  اعماج  اهل  نا  یسدقملا  رکذ  .هرماع و  قاوسأ  اهل 
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زواج اذا  ایح  اهیف  یقبی  يدوهیلا ال  نا  یه  هصاخ  هیزم  اهّوجل  نا  مدـقت  اـم  یلع  داز  و  نطقلا ، حـمقلا و  نم  اریثک  اـهقیتاسر  ّلـغت  و 
دجت مث ال  نم  و  اموی ؛ نیعبرأ  اهیف  هثکم 
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رومالا نم  و  هنیدملا .) هکم و   ) نیمرحلا سوواط  یمسی  روهشم  یلول  اهسفن  هنیدملا  یف  اربق  یفوتـسملا  فصو  .ایدوهی و  هوقربأ  یف 
هنا الا  ارارم  ربقلا  قوف  افقس  اوماقأ  نیریثک  نا  عم  فقـس و  هقوف  عفتری  نا  ربقلا  یبأی  هبحاص ، عضاوت  هدشل  هنا  ربقلا ، اذه  نع  هعئاشلا 

هغارم هیرق  هوقربأ  نم  برقلاب  ناک  .هل و  سانلا  دبعتی  ام  ّیلولا  ماظع  نم  نوکی  یتح ال  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  هقراخ  هردقب  مدـهت 
 . ناتسهق یف  رمشک  وأ  خلب  یف  امم  یتح  نسحأ  ربکأ و  اهنأب  نادلبلا  رئاس  یف  هروهشملا  همیظعلا  ورسلا  راجشأ  اهیف  و  هغارف ) وأ  )

اهل لیقف  اهتیحان ، یلا  هنیدملا  یلع  دزی  مسا  بلغ  نیح  مسالا  اذه  لقتنا  دق  .هثک و  مساب  نامزلا  میدق  یف  فرعت  تناک  دقف  دزی ، امأ 
.دزی هموج  وأ  دزی  هموح 

و نصحب ، هنـصحم  هنیدـم  اهب  و  نیطلا ، جازآ  اهتینبأ  یلع  بلاغلا   » هلوقب دزی  هنیدـم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا  فصو  و 
جرخی رهن  اهل  و  ضبرلا » یف  اهعماج  و  عماجلا ، نم  هبرقل  دجسملا  باب  رخآلا  دزیا و  باب  اهدحأ  یمـسی  و  دیدح ، نم  ناباب  نصحلل 

.ناهبصأ و یلا  لمحت  هریثک  اهرامث  و  هزافملا ، فرط  یلع  یه  و  صخر ، یلع  لمتشی  اهقاتسر  و  هعلقلا ، هیلع  يذلا  لبجلا  هیحان  نم 
، هقافصلا نسحلا و  هیاغ  یف  سدنـسلا  ریرحلا  عاّنـص  اهب  : » هلوقب اهریرح  یلع  هریغ  ینیوزقلا و  ملکت  و  کنآلا . » ندعم   » اهنم برقلاب 
ذا دالبلا ، رئاس  یف  رجآلا  ماود  انه  مودی  وه  و  نبللا ، نم  هنیدـملا  ناینب  نا  کلذ  یلع  یفوتـسملا  داز  و  دالبلا .» رئاس  یلا  اهنم  لمحی 

هیتآلا ینقلا  نم  هرفاو ، اههایم  نا  ریغ  اهیف ، رطملا  لطهی  نأ  ردنی 

سیکروک - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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322 ص : صنلا ، داوع ،

.ءاملل ضوح  تیب  لک  یف  .لبجلا و  نم 

اهب  » .هریبک هیرق  یه  و  هنارخ ) امه : تعبط و  دـق  و   ) هنازخ هیناـثلا  هلحرملا  یف  مث  نیتلا .» هیرق   » هریجنأ دزی ، لامـش  نم  هلحرم  یلع  و 
یلع دنغاس ، .دنغاس و  هزافملا ، ّدح  یلع  هثلاثلا ، هلحرملا  یف  .اهنم و  بیرق  لبج  قوف  هعلق  اهیلع  و  مورک .» نیتاسب و  عرـض و  عرز و 

امأ هرماع .» نیتاسب  ینق و  اهیلع  و  اهیلع ، عرزی  راج  ءام  نیع  اهل  .نصح  اهیلع  و  ناـسنا ، هئمعبرا  وحن  اـهیف  هیرق  ، » لـقوح نبا  رکذ  اـم 
نم بلاغلا  یف  دعت  یه  .هزافملا و  ّدح  یلع  يرخالا  اهادحا  یلت  دزی ، یبرغ  لامـش  یف  اهناف  نییان ، هدـقع و  دـبیم و  ثالثلا : ندـملا 
رکذ ام  یلع  هوطخ ، اهراوسأ 4000  طیحم  و  هعلق ، نییان  یلع  ناک  .ناهفصاب و  نییان  هنیدم  نیفنصملا  ضعب  قحلأ  نا  و  دزی ، لامعأ 

 . اهئامسا رکذ  یلع  ترصتقا  لب  عضاوملا ، هذه  فصت  مل  انعجارم  نا  یلع  .یفوتسملا 

نیتس دابأ  مارهب  اهنع  دـعبت  .رانأ و  هنیدـم  کباب ، رهـش  هنیدـملا و  هذـه  نیب  قیرطلا  فصن  یف  دزی ، بونج  الیم  نم 75  وـحن  یلع  و 
یف تناک  اهعیمج  هیحانلا  هذه  نا  ریغ  .نامرک  میلقا  لامعأ  نم  مویلا  هدودعم  نیتنیدـملا  نیتاه  اتلک  .یقرـشلا و  بونجلا  هاجتاب  الیم 

: مویلا  ) نابأ یه : هیحانلا  هذـه  یف  همهملا  ثالثلا  ندـملا  .ناذورلا و  اهل  لاقی  ناک  و  سراف ، میلقا  نم  امـسق  فلؤت  یطـسولا  نورقلا 
( . دابا مارهب  نم  برقلاب   ) سانأ ناکذأ و  و  رانأ )

323 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ربکلا یف  هوقربأ  نم  وحن  يرخطصالا  رکذ  ام  یلع  یهف  هیحانلا  هبصق  سانأ  امأ 

دعصی نسح  فیطل  عماج  اهب  : » لاقف اهعماج ، یلع  یسدقملا  ملکت  و 
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«. جردب هیلا 

«. لامرلا اهب  تطاحأ  دق  و  ضبر ، اهب  سیل  و   » هنسح نیتاسب  تامامح و  اهب  نا  لاق  و 

.عضوملا اذه  راز  هناف  اهءامسا ، یسدقملا  درس  باوبأ ، هینامثب  عینم  سانأ  نصح  و 

یه امک  اهرمأ ، لوأ  یف  تناک  اعبرم و  اخـسرف  نیتس  افین و  تناـک  ناذورلا  هیحاـن  نا  لاـقی  و  هکاـحلا .» نیراـصقلا و  ندـعم  یه   » و
یلا همان  سراف  یف  ام  یلع  میظنتلا  اذـه  ماد  دـق  .سراف و  یلا  تفیـضأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهنا  الا  .نامرک  لاـمعأ  نم  مویلا ،

قاحلا داعأ  هرشع ،) هیداحلا   ) هسماخلا هئملا  فصتنم  یف  رایدلا  هذه  یلع  ءالیتسالا  هل  ّمت  نأ  دعب  يذلا  یقوجلسلا  نالسرأ  بلأ  مایأ 
 . نامرکب ایئاهن  ناذورلا 

، هلیوط هرانم  هب  عماج  اهل  : » یسدقملا رکذ  .لامجلا و  هیرق  هیبرعلاب  یه  و  نارتشا ، هید  هریغصلا  هنیدملا  کباب ، رهش  ناذورلا و  نیب  و 
كولم لوأ  ریـشدرأ  وـبأ  وـه  و  کـپاپ ، وأ  کـباب  هنیدـم  اـهانعمف  کـباب  رهـش  اـمأ  هنـسح .» نیتاـسب  اـهلوح  و  دـلبلا ، تحت  رهنلا  و 

اوتأی مل  مهنا  الا  امهریغ ، یسدقملا و  يرخطصالا و  هرکذ  و  امئاق ، عضوملا  اذه  لاز  ام  .نامرک و  میلقا  یف  دعت  تناک  .نییناساسلا و 
.هل فصوب 

یلا قیرطلا  یف  کباب ، رهـش  برغ  نم  نیتلحرم  یلع  .رمتلا و  نطقلا و  حمقلا و  اهیف  رثکی  لاق  و  نامرک ، نم  یفوتـسملا  اهدـع  دـق  و 
لاق هحفـص 314 .) یف  اـهرکذ  ّرم  دـق  و   ) کـهاص نـیب  اـهنیب و  هماـن  سراـف  بحاـص  عـمج  یتـلا  هاره  هریغـصلا  هنیدـملا  رخطـصا ،

هکاوفلا ال رئاس  یـسدقملا ، یف  ام  یلع  اهنم ، لمحی  .هوقربأ و  نم  ربکأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  هاره  نا  اـهیف  يرخطـصالا 
رهن اهل  .قرط و  هلوح  عماج  اهیف  و  هرماع ، قاوسأ  اهل  .نوتیزلا و  حافتلا و  امیس 
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بتک دق  و  ینیوزقلا ، رکذ  .هاره و  برقب  هریغـص  هنیدم  اعرف »  » نا یـسدقملا  رکذ  .دحاو و  باب  هاره  هنیدمل  .اهنیتاسب و  للختی  ریبک 
یف نا  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف 

324 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دح یلع  کـهاص ، یقرـش  بونج  یلا  و  ءاریبغلا .» راجـشأ  ترهزأ  اذا  نملتغی  اـهءاسن  نا  اولاـق  : » لاـق و  ءاریبغلا ، راجـشأ  رثکت  هاره 
اهمسا بتک  دق  و   ) یفوتسملا همان و  سراف  رکذ  ام  یلع  اهیف ، .هناکملا و  نم  ئش  یلع  تلاز  ام  یه  و  هرطق ، هنیدم  درجبأ ، راد  هروک 

 . دیجلا دیدحلا  ندعم  وردگ ،) هروصب 

325 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« همتت  » سراف نورشعلا  لصفلا 

- جرف رال و  وسخ - زینور و  اسف و  تانابهطـصا - زیرین و  کیا - ناـکرد و  درجبا - راد  هنیدـم  هراکنابـش - هروک  وأ  درجبأ  راد  هروک 
.اهتاعانص سراف و  تاراجت  وروس - مراط -

.سراف میلقا  کلاسم 

مایأ سراف  نم  تخلـس  یتلا  هراکنابـش  هیـالو  قباـطت  داـکت  یه  .قرـشلا و  یلا  سمخلا  سراـف  روک  دـعبأ  درجبأ ، راد  هروک  تناـک 
لاح لک  یلع  وه  و  ، ) همان سراف  بحاص  رکذ  ام  یلع  هراکنابـش ، تناک  دق  .اهـسفنب و  همئاق  هموکح  اهنم  فلأت  هیلوغملا و  هدایـسلا 

بهذـم یلع  اـهؤانبأ  ناـک  لـصالا ، هیملید  هرـسأ  یه  هیولـضف و  نم  تردـحنا  هلیبـق  درجبأ ،) راد  هروک  یلع  مسـالا  اذـه  قلطی  مل 
هلودـلا رایهنا  دـعب  .یلواـج و  کـباتالا  یلع  دارکـالا  هراکنابـش و  هلیبق  تبلغت  هقجالـسلا ، ماـیأ  یف  .هعیـشلا و  قرف  نم  هیلیعامـسالا 

تحت هراکنابش  هیالو  ولوپوکرام  رکذ  دق  .مهیلا و  بسنف  سراف ، میلقا  نم  یقرشلا  مسقلا  یلع  هراکنابـش  هلیبق  تلوتـسا  هیقوجلـسلا ،
مسالا اذه  لطب  دقف  رمأ ، نم  نکی  امهم  سراف و  دالبل  همیـسقت  بسح  نامثلا  کلامملا  هعباس  اهنا  لاقف  ( Soncara) هراکنس مسا 

.اضیأ
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 . درجبأ راد  مساب  مویلا  فرعت  یه  و 

326 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اهیلع و  رماع ، روس  اهیلع   » هلوقب يرخطـصالا  اهفـصو  .درگبأ  راد  وأ  درجبأ ، راد  هنیدم  هفالخلا ، مایأ  هروکلا  هذه  هبـصق  تناک  دق  و 
نیتاسب و تاذ  رـسکم ، خـسرف  اهرود  هنیدـملا  و   » یـسدقملا لاق  و  هراجح .» لبج  هنیدـملا  طسو  یف  و  باوبأ ، هعبرأ  اـهل  و  قدـنخ ،

حتفی دـیدح  باب  هبقلا  هذـه  یلع  هروهـشملا و  ءایموملا  هبق  درجبأ  راد  نم  برقلاب  ناک  و  ینقو » رابآ  مهل  و  قاوسالا ، هنـسح  لیخن ،
یلا هب  ثعبی  هیلع و  متخی  قودنص و  یف  لعجی  مث  ءایموملا ، نم  هنسلا  کلت  یف  ّزن  ام  عمجیف  ناطلـسلا  لماع  هلخدی  هنـسلا و  یف  هرم 
.همان سراف  یف  ام  یلع  درجبأ ، راد  هنیدم  رثکأ  یف  بارخلا  ّلح  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یف  و  كولملا .  هلمعتـسیل  زاریش 
حلملا نم  لابج  درجبأ  راد  هیحاـنب  .درجبا و  راد  رازغ  رمب  فرعت  هروهـشم  عارم  اـهلوح  تناـک  .عینم و  نصح  اهطـسو  یف  یقب  نا  و 
کنت اهل  لاقی  همیظع  هعلق  هیلع  نیـصح  عینم  برد  درجبا  راد  نم  ابیرق  ناک  هنا  یفوتـسملا  رکذ  و  حـلملا .  اهنم  ذـخؤی  ناولأ  هعبـسب 

 . هنیز

(. گیوأ وأ   ) گیا هعلق  موقت  تناک  اهلامش  یف  و  ناکرز ) وأ   ) ناکراد یلا  هیالولا  هبـصق  اولقن  درجبا ، راد  هراکنابـشلا  مکح  نیح  و 
لاق .جـیاو و  ناکارادـلا  وأ  ناکرادـلا  اهومـس  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نیعـضوملا  نیذـه  اورکذ  مهناـف  برعلا  نوینادـلبلا  اـمأ 

یفوتسملا امأ  .ربنم  امهنم  لک  یف  ناک  يرخطصالا 

327 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هرفاو تناک  هیحانلا  هذه  نا  لاق  و  گیوأ ، هعلقب  هعلقلا  یمس  ناکرز و  هروصب  مسالا  بتک  دقف 
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.هکاوفلا نم  کلذ  ریغ  رمتلا و  حمقلا و  نطقلا و  اهیف  رثکی  بصخلا ،

تناک اههکاوف  نا  هیلع ، توقای  داز  .هقجالـسلا و  مایأ  یف  کیوأ  هعلق  نیـصحت  مکحأ  نم  لوأ  تناک  هیوسخ  هلیبق  نأ  اضیأ  رکذ  و 
(. سیق يأ   ) شیک هریزج  یلا  اهنم  بلجت 

هنیدملا مسا  يرـس  دق  و  ناکتخبلا ، هریحب  نم  یقرـشلا  فرطلا  یف  یه  و  زیرین ،) وأ   ) زیرین هیحان  هنیدم و  جـیا ، یقرـش  لامـش  یلا  و 
هنس بوتکم  هیلع  عماجلا  اذه  لالطأ  يرت  تلاز  ام  و  قوسلا » بناج  یلا  عماجلا  هریبک ، زیرین   » نا یسدقملا  لاق  .هریحبلا و  یلع  انیح 

( هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  نم  اهرکذ  درو  دق  و  هریخلا ،) رایخ و  هروصب  اضیأ  تءاج  و   ) ریخ هنیدم  هریحبلا  لحاس  دـنع  و  (. 951  ) 340
یفوتـسملا و قلطأ  .نامرک و  یلا  زاریـش  نم  بهاذلا  یبونجلا ، ناکتخبلا  هریحب  بناجل  يذاحملا  قیرطلا  یف  هلحرم  اهنأب  اهدـعب  امف 

هعلق هریخ  زیرین و  نم  لک  یلع  ناـک  و  شمـشکلاب ، هروهـشم  تناـک  و  تاناکـشیم ، مسا  هریخ  لوح  یتلا  هیحاـنلا  یلع  هماـن  سراـف 
 . هنیصح

نانابهطـصالا و هروصب  اضیأ  مسالا  اذـه  برعلا  نوینادـلبلا  بتک  دـق  و  تانابهطـصا ، هنیدـم  گیا ، هریخ و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  و 
هعلق اهراوجب  و  اهیلع ، فتلت  راجـشالا  نأـب  هنیدـملا  هذـه  یفوتـسملا  فصو  .نابهطـصا  یلا  سرفلا  هرـصتخاف  تاناهبـصالا ، اـنایحأ 

.اهدیدجتب کلذ  دعب  رمأ  مث  یلواچ ، کباتالا  اهبّرخ  هنیصح 

.هعلقلا یلع  هیوسخ  هلیبق  تلوتسا  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  و 

یف زاریـش  براقت  درجبأ و  راد  هروک  یف  ندـملا  هیناث  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  دـقف  اسپ ، سرفلا  اهظفلی  و  اسف ، هنیدـم  اـما 
ضبر اهل  و  قدـنخ ، نصح و  اهیلع  هرماع  اهقاوسأ  ءاوهلا ، هحیحـص  ورـسلا ، مهتینبأ  یف  بشخلا  رثکأ  و  ءاـنبلا ، هنـسح  تناـک  .ربکلا 

عساو
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جرتألا زوجلا و  بطرلا و  اهیف  هنیدملا و  باوبأ  جراخ  دتمی 

328 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اسف نا  همان  سراف  بحاص  لاق  و  مالسلا .» هنیدم  عماج  لمع  یلع  نانحص ، هل  رجآ ، نم  اهیف  عماجلا  : » یـسدقملا لاق  .کلذ و  ریغ  و 
.ربکلا یف  ناهفصا  براقت 

و ناساس ، امیدـق  یمـست  تناک  هنیدـملا  نا  کلذ ، یلع  یفوتـسملا  داز  .یلواچ و  کباتالا  اـهءانب  داـعأ  مث  هراکنابـش  هلیبق  اـهتبّرخ 
نم رابدور )  ) لاـبدور قش  ناهاکـسیم و  قش  تناـک  .راـبآ و  اـهیف  سیل  ینقب و  اـهیلا  لـمحت  هرفاو  اـههایم  .ثلثم  هئیهب  هینبم  تناـک 

 . ءاملل همیظع  ضایح  اهیف  هعینملا ، ناداوخ  هعلق  اهنم  برقلاب  .اهلامعأ و 

اهتیحان و تناک  .کلاسملا و  بتک  یف  هب  تفـصو  ام  یلع  ناتـسورس ، یلا  قیرطلا  یف  اسف  لامـش  لاـیمأ  هعـضب  یلع  مرک ، هنیدـم  و 
اهنا یسدقملا  رکذ  یتلا  وسخ  هیحان  نم  امـسق  هریخالا  فلؤت  .همان و  سراف  یف  ءاج  ام  یلع  اسف ، لامعأ  نم  زنبور ) وأ   ) زینور هیحان 

نومدقالا نوینادلبلا  دروأ  دـق  و  هالعأ .) هحفـصلا 290  رظنأ   ) دـمحأ یبأ  میوج  یلا  قیرطلا  یف  درجبا  راد  یبرغ  بونج  هلحرم  یلع 
امهنا زینور  مرک و  یف  یفوتـسملا  لاق  .هیلاحلا و  وسک ) وأ   ) وسخ قباطت  هنیدملا  هذه  لعل  و  جـنبور .) وأ   ) جـینور هروصب  مسالا  اذـه 

.ءاملا اتریثک  راح  امهؤاوه  ناتنیدم 

قاتـسر ندـم  یلع  جـینور ، یلا  لمتـشت ، تناک  اهنأل  قرـشلا  وحن  لـغوت  وشخ ) وأ   ) وسخ هیحاـن  تناـک  یـسدقملا ، رکذ  اـم  یلع  و 
 . درجبأ راد  لامعأ  نم  وسخ  یفوتسملا  دع  .مراط و  جرف و  قاتسرلا و 

هذه بونج  یلا  .درجبا و  راد  هروک  نم  اهنأ  توقای  یسدقملا و  رکذ  دق  و  تساوخ ، دزی  هریغصلا  هنیدملا  زینور ، نم  بونجلا  یلا  و 
.رال هنیدم  هنیدملا ،

و
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سراف یف  درت  مل  امک  رال ، ءامدقلا  برعلا  نیینادلبلا  نم  دحأ  رکذی  مل 

329 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم لوألا  فصنلا  یف  یفوتسملا  نیفنصملا ، نم  رال  یلع  ملکت  نم  لوأ  و  هرـشع .) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  علطم  یلا  یقری  يذلا  همان ،
اهیف ومنی  ناک  .اریثک و  رحبلا  نوبوجی  نیذـلا  راجتلا  نم  اهلهأ  بلغأ  رحبلا ، یلع  هیالو  مسا  رال  نا  لاق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا 
هریثک هریبک  هنیدم  : » هلوقب اهفـصو  و  ( 1330  ) هنـس 730 وحن  یف  رال  هنیدم  هرـصاعم  هطوطب  نبا  راز  دـق  .رمتلا و  نطقلا و  حـمقلا و 

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  يرفظملا  عاجـش  هاش  مایأ  یف  رال  تراص  و  ناسح .» قاوسأ  اهل  و  نیتاسبلا ، هدرطملا و  هایملا  نویعلا و 
نم لیلق  ریغ  ئـش  یلع  اعـضوم  كاذنیح  تناک  اهنا  یلع  انلدی  اذه  و  دوقنلا ، برـضل  هنیدم  نییرومیتلا ، ءارمالا  مایأ  یف  مث  هرـشع )

.نأشلا ربکلا و 

اهبتک دـق  و  یـسدقملا ، رکذ  .هریبکلا  ندـملا  نم  تلاز  ام  اهناف  درجبا ، راد  یقرـش  بونج  نم  لحارم  ثـالث  یلع  یه  و  كرف ، اـمأ 
هنیدم .نیلوالا و  نییسرافلا  امهیمسا  هءارق  فالتخا  نم  الا  ایتأی  مل  نیمـسالا  نیذه  نا  رهظی  .كرب و  هنیدم  اهبناجب  نا  جرف ، هروصب 

، لت یلع  هعلق  اهل  ناک  دقف  جرف  اهتراج  امأ  فیظن .» نسح  قوسلا ، بناج  یلع  عماجلا  و  لبجلا ، نم  نیخـسرف  یلع  هدوه  یف   » كرب
.ریثک امهیف  ءاملا  و  امامح ،» اعماج و  اهب  نا  الا   » هریبک ریغ  هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  و 

هروصب مسالا  اذـه  همان  سراف  بتک  .يرخالا و  یلع  امهادـحا  مسا  قلطیف  نیتنیدـملا  نیتاه  یمـسا  یف  سبللا  عقی  نا  یعیبطلا  نم  و 
محتقت هنیکم ال  هعلق  هنیدملل  ناک  هنا  لاق  كرپ و 
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قاتـسر امأ  .رمتلا  حـمقلا و  مسالا ) بتک  ام  یلع   ) كرب یف  رثکی  ناک  هنا  کلذ  یلع  یفوتـسملا  داز  .ربکلا و  یف  هیاغ  هراجحب  هینبم 
هلحرم یلع  یه  و  هلثم » یف  خسارف  هعبرأ  اهقاتـسر  نا  الا  ربکلا ، كاذ  اهقوسل  سیل  هریغـص   » هلوقب یـسدقملا  اهفـصو  دقف  قاتـسرلا ،

 . درجبا راد  یلا  قیرطلا  یف  جرف  یبرغ  لامش 

یف گرف  قرـش  نیتلحرم  یلع  هـالعأ ،) هحفـصلا 260  رظنأ   ) لابجلا میلقا  یف  هیحان  مسا  یلع  مراـط ، اـضیأ  ظـفلت  و  مراـت ، هنیدـم  و 
.رحبلا لحاس  یلا  قیرطلا 

330 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لـسع اهب  و  لیخن ، نیتاسب و  مهل  مهیلع ، لخدی  رهن  هبعـش  نم  مهبرـش  و  قوسلا ، نع  ءان  مهعماج  مرات : : » لاقف اهیلا  یـسدقملا  راشأ 
لفاوقلا قیرط  ناک  .هریثک و  ءاملل  ضایح  اهیف  هیوق  هعلق  اـهل  ربکلا  یف  جرف  براـقت  مراـت  تناـک  هماـن ، سراـف  یف  اـم  یلع  و  ریثک .»

اذـه یفوتـسملا  یمـس  دـق  .زمره و  هریزج  لباقم  ورهـش  وأ  وروس  ءانیم  ثیح  لـحاسلا  یلا  بونجلا  بوص  اذـخآ  مراـط  نم  جرخی 
و ربنم .» اهب  سیل  و  نودایـص ، اهب   » هیرق اهنا  اولاقف  وروس ، یلع  برعلا  نوینادلبلا  ملکت  .هطوبـضم و  ریغ  هتءارق  نا  الا  رـسوتب ، ءانیملا 
« اهیلا نامع  تالومح  نال  رمعت  تدب  دـق   » وروس نا  کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  و  اهنم .  بیرق  لبج  یف  ترفح  رابآ  نم  اهلهأ  برش 

« . نامرک دح  سأر  یلع  هریغص  هیرحب   » هنیدم یه  لاق  و 

تناک نمزلا  اذه  یفف  .یسدقملا  يرخطـصالا و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهفـصوب  ینع  دقف  سراف  میلقا  تاعانـص  تاراجت و  امأ 
دنهلا نم  بلجی  ام  رحبلا و  هعتمأ  عقت  تناک  اهیلاف  .انّیب  دق  ام  یلع  جیلخلا ، لحاس  یلع  سراف  یف  هضرف  لجأ  فاریس  هنیدم 
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هعتمأ نم  اهیلا  عقی  : » هلوقب فاریـس ، یلا  دری  ام  يرخطـصالا  درـس  .راهبرب و  هیبرعلاب  اهل  لاقی  ناک  یتلا  هنیمثلا  هردانلا و  ءایـشالا  نم 
« لباوتلا هیودالا و  بیطلا و  رئاس  لدنـصلا و  لفلفلا و  سونبآلا و  جاعلا و  نارزیخلا و  رهاوجلا و  روفاکلا و  ربنعلا و  دوعلا و  نم  رحبلا 

.ؤلؤلل هریبک  اقوس  تناک  و  ناتکلا ، رزأ  طوفلا و  فاریس  نم  عفتری  .دنهلا و  نم  لمحت  یتلا 

رمحالا و درولا  نم  لومعملا  امیـس  و ال  هفونـص ، یتشب  درولا  ءام  روطعلا و  نم  اهیف  لمعی  امب  نامز  لک  یف  سراف  تیـص  عاذ  دـق  و 
دـنهلا و یلا  امیـس  نادـلبلا ال  رئاس  یلا  لمحی  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  درولا ، ءام  ناـک  .داـبآزوریف و  وأ  روج  قیتاـسر  یف  رثکی  وه 

ءام نارفعزلا و  ءام  موصیقلا و  ءام  علطلا و  ءام  درولا ، ءام  یلا  اضیأ ، روج  نم  عفتری  .رصم و  ماشلا و  برغملا و  ناسارخ و  نیـصلا و 
جسفنب نهد  : » ناهدأ هرشع  یسدقملا ، یف  ءاج  ام  یلع  روباسب ، لمعی  .فالخلا و  ءام  نسوسلا و 
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قافآ رئاس  یلا  ناـهدالا  هذـه  لـمحت  و  جـنران » کـنرداب و  سوجنزرم و  نیـسرم و  قبنز و  نسوس و  هدراـک و  سجرن و  رفونین و  و 
.قرشملا

صخـشلا و هلزنم  یلع  لدـت  بایثلا  تناک  ثیح  قرـشلا  یف  .روصعلا و  لک  یف  هدـیعب  هرهـش  هاشوملا  اهبایث  سراف و  طسبل  تناک  و 
ناک و  جّوت ، نم  عفترت  زرطلا  هذه  رهشأ  تناک  .هؤارغط و  همسا و  هیف  یـشوی  زارط  سراف  نم  دلب  لک  یف  ناطلـسلل  ناک  هماقم ، ولع 

قرزأ ناک  ام  هنم  ابهذم ، یشولا  زارط  اهب  بایثلا  نم  عاونأ  اسف  نم  کلذک  عفتری 
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.ناطلسلل هلک  کلذ  لمعی  رضخأ ، سوواطلا و  نولک 

تاّرینملا و تاناک و  ّربلا  هیسکالا   » عفتری زاریش  نمف  .اهیف  لمعت  یتلا  ندملا  بسحب  اهفنصن  نأ  نسحیف  يرخالا ، سراف  تاراجت  امأ 
یلا اذـه  تایلـصملا » روتـسلا و  خاخنلا و  طسبلا و   » مرهج نم  عفتری  و  للح .» بصق و  جاـبید و  زخ و  اـهب  لـمعی  و  داـیجلا ، داربـألا 

تیزلا و زوجلا و  جرتالا و  رکـسلا و  بصق  سنج و  لک  نم  ناهدالا  روباـس  نم  عفتری  .اـنرکذ و  اـم  یلع  اـهنم  عفترت  یتلا  ناـهدالا 
.هلمخملا لیدانملا  و  يرـصملا ، یقیبدلا  لمع  یلع  بصقلا  بایث  ناتک و  بایث  زیرد  نورزاک و  نم  عفتری  .فاصفـصلا و  هکاوفلا و 

نم لمعی  باشودـلا  ناجّرأ  نم  عفتری  .ناطلـسلل و  زارط  اهب  و  دـعاقملا ، روتـسلا و  طـسبلا و  نیراـب ، تشد  هبـصق  ناجدـنغلا ، نم  و 
«. هیکدنکلا بایث  طوفلا و  نوباصلا و   » اضیأ اهنم  عفتری  .سبدلا و  اضیأ  هل  لاقی  بیبزلا و 

بایث  » زینیـس نم  و  دایجلا » برقلا  رومتلا و  كامـسالا و   » نابرهم هضرف  نم  لمحی  .راهبربلا و  هل  لاقی  ام  ناجّرأ  یلا  لـمحی  ناـک  و 
.هباّنج نم  کلذک  ناتکلا و  اضیأ  اهنم  عفتری  و  بصقلا .» لکاشت 

دزی نم  .لباوتلا و  اهنم  لمحی  .برقلا و  و  فافخلا ) نم  عون   ) تاکـشمشلا دایج و  بایث  ناذورلا  نم  و  رزالا .  رخطـصا  نم  عفتری  و 
.نطقلا بایث  هوقربأ  و 
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«. رصحلا هدیجلا و  طسبلا  یناتسربطلا و  لکاشی  ام  نودلا و  طسولا و  هعفترملا و  بایثلا  نم  سیفن  ئـش  لک   » درجبأ راد  نم  عفتری  و 
.انّیب دق  ام  یلع  ءایموملا  درجبأ  راد  ناجّرأ و  نم  لمحی  .ریثکلا و  رزبلا  بویطلا و  یقزارلا و  نهد  اهنم  لمحی  و 

يرخطصالا لاق  و 
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جرف نم  عفتری  و  كومـسلا .» ذلأ  نم  وه  و  راقف ، مظع و ال  هیف و ال  كوش  ال  دلبلاب ، طیحی  يذـلا  قدـنخلاب  کمـس  درجبا  رادـب  «و 
اـسف نم  عفتری  و  ناسحلا .» ءالدلا  برقلا و  باشودلا و   » مراط نم  و  ناتکلا .» رزبلا و  دـیجلا و  سبدـلا  روتـسلا و  طسبلا و  بایثلا و  »

شورفلا و رفــصعلا و  ناـهلا و  رزب  هـملعملا و  هبهذــملا  روتــسلا  لـیدانملا و  طوـفلا و  یلـالزلا و  طـسبلا و  زقلا و  رعــشلا و  باــیث 
 . تاهاکرخلا

نم هفلتخم  حاون  یف  کلذـک  و  رخطـصا ، لابج  یف  قبئزلا  دـیدحلا و  نیئان و  یف  هضفلا  لقوح ، نبا  رکذ  اـم  یلع  سراـفب ، اریخأ ، و 
نوغاّبـصلا و اهیف  رثکف  عاونالا ، فلتخم  نم  غابـصأ  سرافب  و  بهذ .  اهب  سیل  .طفنلا و  تیربکلا و  رفـصلا و  کنآلا و  ندعم  سراف 

 . بایثلا غبص  مهلمع 

کلاـسملا هذـه  تاـفاسم  ترکذ  و  هیـسرافلا ، هیبرعلا و  عجارملا  نم  هریبـک  هلمج  اهفـصو  یف  تبهـسأ  دـقف  سراـف ، یف  قرطلا  اـمأ 
قلعتی ام  یلا  راقتفالا  لک  رقتفی  کلاسملا ، یف  انعجارم  لـجأ  نم  وه  و  یبوقعیلا ، نا  هیلع ، فسؤی  اـم  نا  یلع  .ماـع  هجوب  خـسارفلاب 
هثلاثلا هئملا  یف  همادق  هبذادرخ و  نبا  کلاسملا ، هذـهل  نیفـصاولا  لوأ  .بابلا و  اذـه  یف  اریثک  هتـسر  نبا  انل  رفوی  مل  .اهنم و  سرافب 
رکذب یسرافلا  همان  سراف  فلؤم  ینع  هسداسلا  هئملا  علطم  یف  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  یسدقملا  يرخطصالا و  مث  هعـساتلا ،) )
کلت لالخ  سراف  میلقا  هیفارغج  یف  نأشلا  هلیلج  همیق  باتکلا  اذـهلف  .هدراو  هدراش و ال  اهنم  كرتی  ملف  هقئاف ، هیانع  سراف  کلاسم 

فلؤم وه  و  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا ، نّود  دق  .ناریا و  دالب  رئاسل  اهلثم  یلا  انجوحأ  ام  هبقحلا ،
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نم یلوغملا  حتفلا  هثدحأ  ام  اضیأ ، یسراف 

333 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم قیرط  یلع  عقت  یه  و  زاریـش ، یلا  زاوهالا  نم  رومیت  فحز  فصو  یف  يدزیلا  یلع  بهـسأ  هئملا ، هذـه  ماتخ  یف  ّمث  .تالدـبتلا 
.قرطلا مهأ 

مث سیق  هریزج  فاریـس و  ناف  .رحبلا  لحاس  یلا  هبهاذـلا  قرطلاب  أدـبن  نا  قفوالا  نم  .زاریـش و  نم  اهلک  میلقـالا  اذـه  قرط  بعـشتت 
هیلع یه  ام  وحن  یلع  اهیلا ، يدؤت  قرطلا  تناک  سراف ، جیلخ  یلع  هضرف  مهأ  بقاعتلاب  اهنم  هدحاو  لک  تحضأ  دق  و  زمره ، هریزج 
یلا هبهاذـلا  اقرـش ، قرطلا  هذـه  دـعبأف  .میدـقلا  یف  زمره  وأـش  مویلا  تغلب  یتلا  ریـشوب  یلا  هردـحنملا  دـیربلا  لـفاوقلا و  قرط  مویلا 
یف یتأنـس  .زمره و  هنیدـم  یلا  یهتنیف  لحاسلا ، يذاـحی  اـهنم  .زمره و  هریزجل  هلباـقملا  هضرفلا  یلا  يدؤملا  قیرطلا  ناـک  لـحاسلا ،

جرف و درجبا و  راد  یلا  اسف  ناتـسورسب و  ّرم  زاریـش ، قیرطلا  حراب  اذاـف  .نیعـضوملا  نیذـه  فصو  یلع  نیرـشعلا  یناـثلا و  لـصفلا 
مایأ یف  أشن  .رـسوت و  یفوتـسملا  هب  اهامـس  ام  یلع  وأ  ورهـش  وأ  روس و  هنیدم  یلا  امیدق  لصی  ناک  هناف  بونجلا  یلا  راد  اذاف  .مراط 

نم هسمخ  یف  قیرطلا  اذه  هفص  انیلا  تهتنا  دق  و  هنایب ، یتأیس  ام  یلع  همئاق ، تلاز  ام  یه  و  سابع ، ردنب  اهنم ، دیعب  ریغ  نییوفـصلا ،
 . انعجارم

هـضرفلا هذـه  بارخ  دـعب  نکل  .فاریـسب و  یلوالا  هنمزألا  یف  یهتنی  ناک  و  ابونج ، زاریـش  نم  ذـخآلا  قیرطلا  قرطلا ، هذـه  یناـث  و 
یلا یهتنی  دـیدجلا ، قیرطلا  اذـه  ناـک  .لـحاسلا و  وحن  یقرـشلا  بوـنجلا  یلا  هجتیف  هفـصتنم  یف  هنم  عرفتی  اـقیرط  لـفاوقلا  تکلس 

یسدقملا رکذ  .یفوتسملا و  هفصو  يذلا  قیرطلا  وه  و  سیق ، هریزجل  هلباقملا  هضرفلا 
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نم قیرطلا  عطاـقی  ناـک  و  فاریـس ، یلا  یبرغلا  بونجلا  وحن  هجتی  زمره ، قیرط  یلع  درجبأ  راد  نم  جرخی  رخآ  اـمهم  اـقیرط  اـضیأ 
وأ روج  یلا  راوکب  رمت  تناک  زاریـش  نم  هئدابلا  قرطلا  هذه  لک  .نمزلا و  اذه  دعب  یفوتـسملا  هفـصو  يذـلا  سیق  هریزج  یلا  زاریش 
یف فطعنی  همان ، سراف  یف  هرکذ  ءاج  يذلا  قیرطلا  .فاریس و  یلا  اردحنم  نیمیلا  تاذ  میدقلا  قیرطلا  عرفتی  اهیف  ناک  دابا و  زوریف 

اهنم و  رغال ، یلا  نیزراکب  رمیف  راسیلا  یلا  دابازوریف 

334 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

سراف قیرط  لثم  ردحنا  مث  خسارف ، هعضب  اقرش  هجتا  دابازوریف ، حراب  اذا  هناف  یفوتسملا ، قیرط  امأ  .فاریسب  یهتنی  نارک و  یلا  یتأی 
هریزجل هلباقملا  هضرفلا  یه  وزه و  یلا  هزافملاب  مث  بایرافب  ّرمیف  راسیلا  وحن  یقرـشلا و  بونجلا  وحن  عرفتی  اـهیف  و  رغـال ، یلا  هماـن 
ءامـسأ نع  تاطوطخملا  یف  ءاج  ام  هءارق  .فسألل و  اـی  یفوتـسملا  یف  ـالا  وزه  یلا  رغـال  نم  قیرطلا  اذـه  فصو  يری  ـال  .سیق و 

هءارق بیوصت  انل  ینـستیل  نیثدـحملا  حایـسلا  نم  دـحأ  قیرطلا  اذـه  کلـسی  مل  هنا  اضیأ  رهاظلا  .بلاغلا و  یف  اهیلا  نکری  هلحارم ال 
یلا دـمحأ  یبأ  میوجب  یـسدقملا ، هفـصو  ام  یلع  درجبا ، راد  نم  قیرطلا  رمی  .اهرکذ و  نم  هیلاـخ  اـنطراوخ  تیقبف  ءامـسالا ، هذـه 

 . فاریسب یهتنی  اهنم  همان و  سراف  قیرط  یف  نارک  یلا  مث  یفوتسملا ، قیرط  یف  هلحرم  یه  و  باراب ، وأ  بایراف 

نورزاکب و ّرمی  ناکف  ریشوب ، یلا  زاریـش  نم  یلاحلا  قیرطلا  یلعالا ، همـسق  یف  کلـسی  ناک  لحاسلا ، یلا  بهاذلا  یبرغلا  قیرطلا  و 
ءاج .هباّنج و  هضرف  یلا  اهنم  و  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  هلیلجلا  هیراجتلا  هنیدملا  جّوت ، یلا  زیرد 
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، ناجدنغلاب ارام  جوت  یلا  اهنم  هّرج و  یلا  مرـصام  ضرأب  راملا  وه  و  قیرطلا ، اذهل  ریاغم  نأش  يذ  رخآ  قیرط  فصو  همان  سراف  یف 
ریغ رـشی  مل  .فاریـس و  برغ  نم  هلیلق  هفاـسم  یلع  یه  و  مریجن ، هـضرف  یلا  اـبونج  ردـحنی  عرف  هـنم  عرفتی  ناـک  ناجدـنغلا  دـنع  و 

جیلخ یلع  هضرف  لوأ  .تبرخ و  دـق  همایأ  یف  جّوت  تناـک  .نورزاـک و  یتح  زاریـش  نم  برغلا  یلا  بهاذـلا  قیرطلا  یلا  یفوتـسملا 
 . سیق هریزج  تناک  كاذنیح  سراف 

اذـه نع  انیلا  یهتنا  دـقف  .ناتـسزوخ  ناجّرأ و  یلا  یبرغلا  لامـشلا  هاـجتاب  زاریـش  نم  بهاذـلا  قیرطلا  افـصو ، سراـف  قرط  یفوأ  و 
ریـسم فصو  دقف  يدزیلا ، یلعل  اهنم ، فصو  رخآ  .لحارملا و  ضعب  رکذ  یف  تفلتخا  نا  .فاصوأ و  هینامثلا  نع  لقی  ام ال  قیرطلا 

یلا زاوهالا  نم  ( 1393  ) هنس 795 یف  رومیت 

335 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم قیرطلا  ناک  .هقبس و  نم  فالخب  زاریـشب  ایهتنم  قیرطلا  اذه  هفـصو  ءاجف  .دیفـس  هعلق  هقیرط  یف  مجاه  نیح  ناهبهبب ، ارام  زاریش 
ارام اهنم  و  ناجنبونلا ، یلا  میوجب  اراـم  یبرغلا  لامـشلا  وحن  هجتی  کـلاسملا ، بتک  یف  هفـصو  ءاـج  اـم  یلع  ناتـسزوخ ، یلا  زاریش 

یـسدقملا و رکذ  دـق  .سراف و  دـح  یلع  کناتـسب  یلا  یهتنیف  همیظعلا  هترطنق  یلع  باـط  رهن  عطقی  مث  ناـجّرأ ، یلا  ناـغلم  ذـبنکب 
یلا مث  زینیـس ، هضرف  یلا  لحاسلا  هاذاحمب  یقرـشلا  بونجلا  وحن  اهنم  و  نابرهم ، هضرف  یلا  ناجّرأ  نم  تافاسملا  نولوالا  نوینادلبلا 

 . هباّنج

ذخآلا قیرطلا  ابرغ ، قرطلا  هذه  دعبأ  .ناهفصا و  یلا  زاریش  نم  ضعب ، نع  اهـضعب  لصفنم  قرط  هثالث  یطـسولا ، نورقلا  یف  ناک  و 
بهذی قیرطلا  اذه  ناک  دق  .میوج و  دنع  ناجّرأ  قیرط  نم  انیمی 
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.یسدقملا هبذادرخ و  نبا  قیرطلا  اذه  فصو  دق  .ناهفـصا و  مریمـس و  یلا  راّلک  دروکب و  رمی  مث  تشدورم ، لهـس  یف  ءاضیبلا  یلا 
درز و کشوکب  ّرمی  اهنم  و  نیئام ، یلا  زاریـش  نم  بهذی  ناک  دـق  .هیلبجلا و  دالبلاب  راملا  یفیـصلا  قیرطلا  وهف  طسوالا ، قیرطلا  امأ 

نوینادـلبلا لـحارملا ، ءامـسأ  یف  فـالتخالا  نم  ئـشب  قیرطلا ، اذـه  فصو  دـق  .ناهفـصأ و  یلا  تساوخدزی  قرتـخی  و  ودرگ ، هید 
لفاوقلا قیرط  وأ  يوتـشلا  قیرطلا  وهف  اقرـش ، هثالثلا  قرطلا  هذه  دـعبأ  امأ  نورخأتملا  سرفلا  نوفنـصملا  کلذـک  و  نولوالا ، برعلا 

ناک عضوملا  اذه  یف  .دیب و  هید  یلا  اهنم  و  رخطصا ، یلا  یقرشلا  لامشلا  هیحان  اممیم  زاریش  نم  جرخی  ناک  .لوهسلا و  عطقی  يذلا 
یقتلی مث  هدابا ، هیرق  قمرـسب و  ّرمیف  .راسیلا  یلا  فطعنی  ناکف  ناهفـصأ ، یلا  قیرطلا  امأ  .دزی  یلا  هوقربأب  ّرمی  قیرط  هنیمی  نم  جرخی 

نم یلاحلا  دیربلا  قیرط  وه  و  يوتـشلا ، قیرطلا  اذه  فصو  دق  .ناهفـصأب و  یهتنی  هشموق و  یلا  تساوخ ، دزی  یف  یفیـصلا  قیرطلاب 
 . دزی یلا  لحارم  نم  هیف  ام  ءامسأ  ابیرقت  رداصملا  عیمج  تدرس  .همان و  سراف  یسدقملا و  ناهفصا ، یلا  زاریش 

336 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هریحب لامش  یف  لوالا : .نیکلسم  کلـست  تناک  نامرک ، تابـصق  يدحا  ناجریـسلا  یلا  اهنم  کباب و  رهـش  یلا  زاریـش  نم  قرطلا  و 
نم و  سیلوپسرپ )  ) رخطـصا یلا  زاریـش  نم  الوأ  جرخی  ناک  یلامـشلا  قیرطلاف  .یبونجلا  هریحبلا  لحاس  هاذاحمب  یناثلا  .ناکتخبلا و 

يذاحملا قیرطلاب  یقتلی  ثیح  کهاص  یلا  هدابا  هنیدـمب  رخـآلا  و  هاره ، هیرقب  رمی  ناـک  لوـالا  ناـقیرط : کـباب  رهـش  یلا  رخطـصا 
یلا هجتی  زاریش ، حراب  اذا  ناک  دقف  یبونجلا ، قیرطلا  اذه  امأ  .یبونجلا  هریحبلا  لحاسل 
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هماـن سراـف  رکذ  دـق  .ناـکتخبلا و  هریحب  بونج  نم  هریخ  لـصی  مث  .همّرخ  یلا  ولهاـم  هریحبل  یلامـشلا  بناـجلا  یف  قرـشلا  هیحاـن 
یقتلی ثیح  يربـکلا  کـهاص  یلا  هریخ  نم  بهذـی  ناـکف  ریبـکلا  قـیرطلا  اـمأ  .هرطق  زیرین و  یلا  هریخ  نـم  یعرف  قـیرط  تاـفاسم 

ایوارحـص اقیرط  عطقی  ناک  يربکلا ، کهاص  نم  .انّیب و  دـق  ام  یلع  یلامـشلا ، رحبلا  لـحاس  هاذاـحمب  رخطـصا  نم  یتـآلا  قیرطلاـب 
هریحب لامش  یف  یتلا  کلاسملا  هذهل  الماک  افصو  هیسرافلا  هیبرعلا و  عجارملا  ترکذ  دق  .کباب و  رهش  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  هاجتاب 

مل یتلا  يرقلا  ءامسأ  کلذب  ینعن  اهتءارق ، هحص  یلا  نکری  اهطسوتت ال  یتلا  لحارملا  ضعب  ءامـسأ  نا  ریغ  .اهبونج  یف  ناکتخبلا و 
 . یطسولا نورقلا  هیاهن  ذنم  اهناکس  نم  تلخ  تلحمأ و  تبدجأ و  دق  عاقبلا  هذه  عیمج  نا  ذا  مویلا ، رثأ  اهل  قبی 

337 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نامرک نورشعلا  يداحلا و  لصفلا 

.ناجریسلا یلوألا : هبصقلا  میلقالا - اتبصق  سمخلا - نامرک  روک 

نانبوک یه  نانب و  هوک  دنرز و  صیبخ - اهیلو - ناهام و  مویلا - نامرک  هنیدـم  یه  و  ریـسدرب ، هیناثلا : هبـصقلا  اهخیرات - اهعـضوم و 
.ولوب وکرام  يدل   Cobinan

مظعم ناف  .دورـصلا  دالب  تالغ  یتؤی  یلبج  طقف  هعبر  نم  وحن  و  مورجلا ، دالب  نم  هرثکأ  يرخطـصالا ، رکذ  اـم  یلع  ناـمرک ، میلقا 
.یمظعلا هزافملا  یف  میلقالا 

«. سراف تارامع  لاصتا  لثم  اهتارامع  لاصتا  سیل  و  هریثک ، زوافم  هندم  فاعضأ  یف  «و 

هثلاثلا  ) هعباسلا هئملا  یف  بتک  نیح  مث  اهبیطأ .» نادـلبلا و  رمعأ  نم  هیقوجلـسلا  مایأ  یف  نامرک ] دالب  يأ   ] تناک دـق   » توقای لاـق  و 
رامدلا اهنم  نکمت  بارخلا و  اهیلع  یلوتسا  اریخأ  و  اهدالب .» رثکأ  تبرخ  اهلماعم و  تشحوتسا  اهعاقب و  تثعـشت  دق   » تناک هرـشع )

یف اهل  رومیت  وزغ  ءارج  نم 
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(. هرشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ 

هیحان اهل  و  ریـسدرب ، ( 1 : ) یه و  اهتبـصق ، مساب  هروک  لک  روک ، سمخ  نامرک  میلقا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  لـعج  و 
(5  ) اریخأ .اقرـش و  هزافملا  ریفـش  یلع  یه  ریـسامرن و  ( 4  ) .ّمـب و ( 3  ) مث .سراف  دـح  یلع  ناجریـسلا ، ( 2  ) مث .اهلامـش  یف  صیبخ 

لامشلا یف  دحلا  ناک  .زمره و  رحب  لحاس  مخاتت  یه  تفریج و 

338 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لثم سراـف ، دـح  یف  هلخد  ناجریـشلا ، دـح  یف   » ناـمرک برغ  یف  اـهل  .رحبلا و  یبرغلا : بونجلا  یف  .يربکلا و  هزاـفملا  قرـشلا : و 
 . نامرک میلقا  نم  دعت  همیدقلا ، رابخالا  ضعب  هتور  ام  یلع  کباب ، رهش  تناک  .اهل و  يرخطصالا  فصو  بسح  مکلا »

، کلذ عم  .ابلاغ و  قرشلا  دالب  یف  راج  وه  ام  یلع  دحاو  مساب  نافرعی  هتبصق  میلقالا و  اذه  .نامرک و  هنیدم  هیلاحلا ، میلقالا  هبـصق  و 
هیلاحلا نامرک  هنیدـم  هریخالا  هنیدـملا  قفاوت  .ریـسدرب و  ناجریـسلا و  امه : ناتبـصق ، یطـسولا  نورقلا  یف  نامرک  میلقـال  ناـک  دـقف 

.ریسدرب هیحانب  فرعت  تلاز  ام  یتلا  هیحانلا  برق  همئاقلا 

هروصب اهمسا  برعلا  نوینادلبلا  بتک  .ناساس و  ینب  مایأ  یف  هنیدم  لجأ  تناک  اهناف  همیدقلا ، هیمالسالا  نامرک  هبصق  ناجریسلا  امأ 
یبرغلا مسقلا  فلؤت  تلاز  ام  ناجریـسلا  هیحان  نا  الا  مسالا ، اذهب  هنیدـم  مویلا  قبی  مل  هنا  عم  و  لأب .) هفّرعم   ) ناجریـشلا ناجریـسلا و 

هسمخ یلع  لبج ، نس  یلع  همثاجلا  گنس  هعلق  یف  اثیدح  تفـشتکا  یتلا  بئارخلا  ام  .دابآ و  دیعـس  اهندم  لجأ  نامرک و  هیالو  نم 
هنیدـم لالطأ  اهنأ  اهلاحب  لدتـسی  ذا  .نیبی  ام  یلع  همیدـقلا  هبـصقلا  ناجریـسلا  عضوم  الإ  .تفاب  قیرط  یف  دابا  دیعـس  قرـش  خـسارف 

کلاسملا تافاسم  لدت  .همیظع و 
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.ناجریسلا هنیدم  تناک  ثیح  وه  بئارخلا  هذه  عضوم  نا  یلع  یطسولا ، نورقلا  یف 

دعب ناجریسلا  تلظ  .میدقلا  مسالاب  تظفتحا  دق  اهناف  همیدقلا ، هروکلا  نم  طقف  اءزج  الا  فلؤت  هیلاحلا ال  ناجریـسلا  هیحان  نا  عم  و 
.هیوب ینب  ناطلس  تحت  اهلک  هیبونجلا  ناریا  تراص  نیح  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  طساوأ  یتح  یمالسالا  میلقالا  هبصق  یبرعلا ، حتفلا 

مث هیلاحلا ) نامرک  هنیدم   ) ریسدرب یلا  هماقم  فورعم ، ریغ  ببسل  لماعلا ، اذه  لقنف  .سایلا  نبا  همسا  الماع  نامرک  یلع  اّونیع  مهناف 
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بتک نیح  ناجریـسلا  تلظ  دـقف  کلذ ، عم  .اهنأش و  ّلق  ناجریـسلا و  هلزنم  تطقـس  اـهیلا ، ناجریـسلا  نم  هموکحلا  نیواود  لاـقتناب 
مایأ یف  تناک  ناجریسلا  نا  لاق  دقف  یسدقملا  اما  .رکذ  ام  یلع  اهب » بشخلا  هلقل  جازآ  اهتینبأ  و  نامرکب ، هنیدم  ربکأ   » يرخطـصالا

و هجرف ، عراوش  و  هعانص ، صئاصخ و  اهب  .همج و  هریثک  لاومالا  .دیدج و  قیتع و  ناقوس : اهل  و  زاریش ، نم  عسوأ  یهبأ و   » هیوب ینب 
و اهیلا .) نکری  تاطوطخملا ال  یف  اهضعب  هءارق  نکل  و  اهءامسأ ، یسدقملا  درس  دق  و  « ) بورد هینامث  اهل  .نیتاسب و  اهب  هنسح ، رود 

هترانم ماقأ  دـیدجلا ، قوسلا  قیتعلا و  قوسلا  نیب  عماجلا  اهدجـسم  ناک  هنـسح و  اراد  میکح ، باـب  یلع  یهیوبلا  هلودـلا  دـضع  ینب 
(. هعساتلا  ) هثلاثلا هئملا  یف  رافصلا  ثیل  انبا  رهاط  ورمع و  امهقش  نیتانق  نم  دلبلا  هایم  .هلودلا و  دضع 

نوعبرأ هسمخ و  یه  و   » نامرک ندم  هیناث  همایأ  یف  ناجریـسلا  نا  لاق  دـقف  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  بتک  دـق  و  توقای ، امأ 
.کلذب تیمس  مل  حضوی  مل  و  نیرصقلا » یمست  تناک  ، » ناجریسلا هنیدم  نا  یلع  صن  دق  و  اراغص » ارابک و  اربنم 

و
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حتفلا دعب  اهیف  یفوتسملا  لاق  .هقجالسلا و  هیوب و  ینب  یلع  مالکلا  یف  هرم  ریغ  ناجریـسلا  مسا  دناوخریم  ریثالا و  نبا  خیرات  یف  درو 
نیذـلا نییرفظملا  ءارمالا  يدـیأ  یلا  ناجریـسلا  تلقتنا  مث  .حـمقلا  نطقلا و  هریثک  هبـصخ ، اهـضرا  و  هنیـصح ، هعلق  اهل  نا  یلوغملا ،

.اهلک و نامرک  مهل  تنادف  ياتخارق ، هلود  اورهق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  علطم  یف  و  سراف ، اومکح  زاریـش و  یف  مهتلود  تماق 
سراف رداغ  امل  هنا  مث  .نیعئاط  نویرفظملا  ءارمالا  هل  داقناف  زاریـش  ءازا  هتاوق  دشح  سراف و  یلا  رومیت  فحز  ( 1387  ) هنس 789 یف 

.هل نیعبات  اماکح  اهیف  مهنم  لعج  قارعلا ، حتفل 

هنـس 795 یف  سراف  یلع  هرکلا  داعأ  نأ  ـالا  رومیت  نم  ناـک  اـمف  هتعاـط ، اوعلخ  اودّرمت و  رمـالا ، نم  اونکمت  وجلا و  مهل  ـالخ  اـملف 
.نامرک سراف و  یلع  خیش  رمع  ریمالا  هنبا  یلو  و  هیماح ، هعقو  دعب  هیرفظملا  تاوقلا  یلع  بلغت  و  ( 1393)

مساب اهیف  مکحلا  یلع  ناجریسلا  یلا  زردوگ و  تبث  رومیتل و  نیکتـست  نا  تبأ  نامرک ، یحاون  امیـس  ال  یحاونلا ، نم  اریثک  نا  یلع 
رمع ریمالا  رطضا  .رفظم و  لآ 

340 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ام یلع  بیرق ، دهع  ذنم  اهنوصح  تددج  دق  ناجریسلا  هعلق  تناک  .عینملا و  نصحلا  اذه  هرـصاحمل  اشیج  هجوی  نا  یلا  اریخأ  خیش 
امف .دـئادشلا  اهعزعزت  هتباث ال  یه  اهراصح و  یلع  هنـس  تضمف  اهمجاه ، نم  اهنع  دـتری  بناوجلا  هنیکم  تناکف  يدزیلا ، یلع  رکذ 

.اهرمأ مسحیل  هسفنب  ناجریسلا  دصق  نا  الا  خیش  رمع  نم  ناک 

يذـلا هرکـسعم  یف  رومیتب  قاّحلل  ناتـسدرک  زاتجی  ناـک  نیح  هتکردا  هینملا  نکل  .هوبأ و  هاعدتـسا  کلذـل ، بهأـتی  وه  و  هنا ، یلع 
.هریزجلا یف  دمآ  مامأ  هبرض 
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هبلغ نم  عوج ال  نم  مهقحل  امل  کلذ  دعب  اهتلتاقم  ملستساف  نیتنـس  همواقم  ناجریـسلا  تلظ  و  (. 1394  ) هنـس 796 یف  کلذ  ناک  و 
ربتعا نمل  هربع  اونوکیل  اردغ  لئالقلا ، هلاجر  نم  یقب  نم  وه و  هلتقب  رومیت  رمأ  .میلستلا  یلا  زردوگ  رطضا  امل  اریخأ  .مهیلع و  هوقلا 

، رومیت دعب  ءاج  نم  دهع  یف  بتک  هنا  عم  ناجریـسلا ، یلع  وربأ  ظفاح  ملکت  دق  .افـصفص و  اعاق  ناجریـسلا  كرت  .میلقالا و  اذه  یف 
نم نمزلا  اذه  دـعب  ناجریـسلا  مسا  یفخ  مث  .هیلاع  هرخـص  جوتت  هنیـصح  هعلق  اهل  ریـسدرب ) یلت   ) نامرک یف  هیناثلا  هنیدـملا  اهنا  لاق 

 . انّیب دق  ام  یلع  کنس  هعلق  لالطأ  یف  اثیدح  الا  حیحصلا  اهعضوم  فرعی  مل  خیراتلا و 

مل نا  و  هنیدملا ، هذه  .نامرک و  هنیدم  هیلاحلا  میلقالا  هبصق  نا  افنآ ، انیب 

341 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هزمح هیف  لاق  دـقف  اهلـصأ ، امأ  .نییناساسلا  ماـیأ  ذـنم  هلیلج  هنیدـم  رهظی  اـم  یلع  تناـک  اـهنا  ـالا  یلوـالا ، هیمالـسالا  هبـصقلا  نکت 
ریشدرأ و هیب  اهامسف  هیناساسلا ، هلودلا  سسؤم  ریـشدرا  کلملا  ءانب  نم  اهنا  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یخرؤم  نم  وه  و  یناهفـصالا ،

امأ ریشدرب .) وأ   ) ریسدرب و  ریسدهب ) وأ   ) ریـسرهب اولاق  هب و  مهظفلت  نیح  مسالا  اذه  برعلا  فرحف  .ریـشدرال  بیطلا  عضوملا  اهانعم 
داز .ریشدرأ و  هیب  مسال  انمز  قرعألا  ظفللا  وه  ریشخترا و  هیو  نم  ریشاوگ » مهناسلب  اهنومسی   » یـسدقملا رکذ  ام  یلع  مهناف  سرفلا 

ریسدرب و یبرعلا  مسالا  لباقت  اهلک  روصلا  هذه  .ریشاوگ و  لاقی  ریشاوج و  ریـساوج و  یمـست  تناک  همایأ  یف  هنأ  کلذ  یلع  توقای 
 . دّیقت نود  هنم  الدب  لمعتست 

دهع یف  هدیدجلا  نامرک  میلقا  هبصق  تحبصأ  یتلا  هذه ، ریسدرب  هنیدم  و 
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: کلذ تبثی  هیلاحلا ، نامرک  هنیدم  هقباطملا  لک  قباطت  اهنا  یف  بیر  ال  هیوب ، ینب 

لک و  اهیف ، هیعیبطلا  ضراوعلا  و  ریـسدرب ، یف  هینبألا  نم  ریثکل  برعلا  نیینادـلبلا  فصو  و  اهعـضوم ، نع  کلاسملا  بتک  هترکذ  اـم 
.اهتززع هقباطملا و  هذه  انب ، یتأیـس  ام  یلع  هیـسرافلا ، هیبرعلا و  خیراوتلا  تمعد  امک  .نامرک  هنیدـم  یف  يری  ادوجوم  لاز  ام  کلذ 

.نامرک و هبـصق  اهایا  مهّدع  سانلا  هنـسلأ  یلع  يرج  و  ریـشاوگ ، مساب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  دـعب  فرعت  تراص  ریـسدرب  هنیدـمف 
- ابلاغ لاحلا  وه  ام  یلع  همـسا - میلقالا  علخف  .اراصتخا  طقف  نامرک »  » وأ نامرک » هنیدم   » مسا ءامـسالا  هذـه  لحم  ّلح  نمزلا  رورمب 

.هبصقلا یلع 

هبـصق اهنا : هدیدجلا ، میلقالا  هبـصق  هیوب  ینب  هالو  اهذـختا  نیح  ریـسدرب  یف  لاق  ریـسدرب ، یلع  همالک  یف  لاطأ  دـق  و  یـسدقملا ، و 
.هنیصح اهنکل  هریبکلاب  تسیل 

هعلقلا هذه  و  هبیجع ، همیظع  رئب  اهیف  رفح  دق  و  نیتاسب ، اهیف  هیلاع  هریبک  هعلق  اهبناج  یلع 

342 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

بابلا یلع  .هلیل و  لک  اهیف  مانی  و  اهدوعـصل ، هداتعملا  هیلبجلا  باودلا  یلع  سایلا  نبا  اهیلا  دعـصی  ناک  سایلا ، نب  یلع  یبأ  ءانب  نم 
باوبأ هعبرأ  هنیدـملل  .دـلبلاب و  قدـحی  فیطل و  وه  اهبرق و  عماجلا  هثلاـث و  هعلق  دـلبلا  طـسو  یف  .رطاـنق و  وذ  قدـنخ  ناـث و  نصح 

.دـنرز و باب  صیبخ و  باب  ناهام و  باب  یه : و  اهنم ، هجراخلا  قرطلا  اهیلا  يدؤت  یتلا  ندـملا  ءامـساب  تیمـس  اهنم  یلوالا  هثالثلا 
هریثک و نیتاسب  هنیدملا  یف  نا  کلذ  یلع  یسدقملا  داز  .كرابم و  همـسا  لجر  یلا  هبـسن  کلذب  یمـس  هلعل  .كرابم و  باب  عبارلا 

 . اهب هطیحملا  مهنیتاسب  یقست  ینقلا  و  رابآ ، نم  مهبرش  رثکأ 

ذنم و 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


طبترا و  انّیب ، ام  یلع  نامرکل ، هبـصق  هنیدـملا  هذـه  تماد  ریـسدرب ، یلا  میلقالا  نیواود  هلودـلا ، دـضع  مایأ  یف  ساـیلا ، نبا  لـقن  نأ 
هئملا نم  لوالا  فصنلا  یف  .هداـعلا و  يراـج  یلع  هب  اـهقحلأ  سراـف  دـالب  مکح  نم  لـک  ناـک  دـقف  .هلک  میلقـالا  ریـصمب  اهریـصم 

و یلا 1187 .)  1041  ) یلا 583 هنـس 433  نم  نامرک  میلقا  هداس  اوناکف  هقجالـسلا  مایقب  هیوب  ونب  طقـس  هرـشع ،) هیداحلا   ) هسماخلا
مسا ءاج  میهاربا  نبال  هقجالـسلا  خیرات  یف  .کلملل و  اراد  تلظ  ریـسدرب  نا  الا  مهندم ، لجأ  نم  مهمایأ  یف  تناک  نا  ناجریـسلا و 

، رصعلا اذه  لوانتت  یتلا  افصلا  هضور  باتک  لوصف  یف  دناوخریم  راشأ  امنیب  ریشاوگ ، هروصب  انایحأ  ریسدرب و  هروصب  انایحا  هبـصقلا 
ریسدرب و امساف  هیلع  .هدنع و  ریسدرب »  » مسا طق  دری  مل  .راصتخالا و  هجوب  نامرک »  » وأ نامرک » هنیدم   » مساب هیقوجلـسلا  هبـصقلا  یلا 

جارخا ( 1101  ) هنـس 494 رابخأ  یف  رکذ  الثم  ریثالا  نباف  هریغ ، نود  دـحاو  عضوم  یلا  هراشالل  دـیقت  نود  نالمعتـسی  اناک  نامرک ،
« . نامرک هنیدم  یه  یتلا  ریسدرب  هنیدم  نع   » یقوجلسلا هاشناریا 

343 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دنرز هنیدـم  تذـختا  و  اهمظعم ، تبرخ  ریـسدرب و  تبهن  و  نامرک ، میلقا  هینامکرتلا ، زغلا  لئابق  تحـستکا  ( 1187  ) هنـس 583 یف  و 
.میلقالل هتقوم  هبصق 

هلودلا ذوفنل  اهلک  نامرک  تعـضخ  ( 1222  ) هنـس 619 یف  .لالحمـضالا و  فعـضلا و  یف  هذخآ  كاذنیح  هقجالـسلا  هوق  تناک  و 
.رمعلا هریصقلا  ياطخارق »  » ياتخارقب هفورعملا 

یف اهأشنأ  یتلا  هسردملا  یف  نفد  هنا  لاقی  و  نامرک ،» هنیدـم   » یلع یلوتـسا  هرـسالا ، هذـه  ءارمأ  لوأ  ناخ  قلتق  نا  دـناوخریم  لاق  و 
یف یفوتسملا  رکذ  هیناثلا  ههجلا  نم  .نامرک و  هنیدم  رهاظ  یف  دابأ  كرت  هل  لاقی  ّیح 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


ریشاوگ وأ  « ) ریـسدرب هنیدم   » یلع ( 1222  ) هنـس 619 یف  یلوتـسا  ناخ  قلتق  نا  هقجالـسلا ، خیرات  یف  میهاربا  نبا  و  هدیزگ ، خـیرات 
یف نامرک  هبصقل  امسا  ریسدرب  رکذ  توقای ، هرصاعمف  اریخأ ، .اهلک و  نامرک  هکلمم  یلع  اریمأ  کلذب  یحضأف  هدیزگ .) یف  ام  یلع 

( . دالیملل هرشع  هثلاثلا  هئملا  یف  يأ   ) نمزلا اذه 

نم ریمأ  رخآ  هنبا  تجوزت  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  لئاوأ  یف  .اسوسحم و  اریثأت  نامرک  یف  رثؤی  ملف  ناریال ، یلوغملا  حـتفلا  اـمأ 
هبـصقلا یلع  همالک  یف  یفوتـسملا ، .لوغملا و  لظ  تحت  نامرک  میلقا  یف  مکحلا  یلوت  يذـلا  يرفظملا  سراـف  ریمأ  ياـتخارق  ءارمأ 

رمع يومالا  هفیلخلا  دـهع  یف  هرجهلل ، یلوالا  هئملا  ماتخ  یلا  یقری  هنمز  نا  لاـق  و  میدـقلا ، اـهعماج  فصو  ریـشدرب ، يأ  ریـشاوگ ،
يأ یناجریـس  غابب  فرعی  ناک  و  هیوب ، ینب  لماع  سایلا  نبا  هأشنأ  يذـلا  ناتـسبلا  اضیأ  فصو  .دـالیملل و  هنس 720  یفوتملا  یناثلا 

، کلذ یلع  یفوتسملا  داز  .ایهاز و  ارهاز  ( 1330  ) هنس 730 یف  کلذ  بتک  نیح  ناتسبلا  اذه  ناک  و  ناجریسلا .» نم  یتآلا  ناتـسب  »
عماج یمـسی  عماج  هنیدـملا  یف  ناک  .انّیب و  ام  یلع  یـسدقملا  اهفـصو  یتلا  یه  لـبجلا و  قوف  یتلا  هعلقلا  اـضیأ  ینب  ساـیلا  نبا  نا 

، یقوجلسلا هاش  ناروت  هانب  يزیربت ،

344 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

قلتق هنبا  نوتاخ  ناخرت  نا  هفلـس ، دیعب  أشن  دق  و  وربأ ، ظفاح  رکذ  .ینامرکلا و  عاجـش  هاش  یلولا  ربق  یلع  أشنملا  روهـشملا  رازملا  و 
اهادحا یلا  ریشنس  و  سرادملا ، عماوجلا و  نم  هریغ  یلا  نامرک  یف  اریبک  امخف  اعماج  ( 1268  ) هنس 666 یف  تنتبا  یئاتخارقلا ، ناخ 

هنیدملا یلا  راشأ  (، 1417  ) هنس 820 بتک  دق  و  هسفن ، فلؤملا  اذه  .بیرق و  امع 
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 . نامرک و  ریشاوگ ) وأ   ) ریسدرب اهتیمست  نیب  قیرفت  نود 

یف وربأ  ظفاح  یتح  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  نم  انعجارم ، فلتخم  نم  ریـسدرب  نع  انیلا  تهتنا  یتلا  فاصوالا  هذـه  و 
یف برخ  ثعشم  اهضعب  و  همئاق ، تلاز  ام  یتلا  هینبالا  نم  ریثک  یلا  هحضاو  هراشا  تراشأ  دق  هرشع ،) هسماخلا   ) هعـساتلا هئملا  لئاوأ 

خیرات یف  هرم  ریغ  میهاربا  نبا  دّدر  .هنیدملا و  اهب  ترهتشا  یتلا  ثالثلا  عالقلا  انّیب ، ام  یلع  یـسدقملا ، رکذ  .هیلاحلا و  نامرک  هنیدم 
عضاوملا حضتی ، ام  یلع  قفاوت ، یه  و  هدیدجلا - هعلقلا  هقیتعلا و  هعلقلا  و  هوک ) هعلق   ) لبجلا قوف  یتلا  هعلقلا  یلا  هراشالا  هقجالـسلا 

مویلا اهل  لاقی  قرـشلا  نم  اهنم  ابیرق  البج  جّوتت  هقیتع  هعلق  الوأ  دـجن  انناف  هثیدـحلا  نامرک  یف  امأ  یـسدقملا .- اهفـصو  یتلا  هثالثلا 
، رخآ البج  یقرـشلا ، هنیدملا  بونج  یف  ایناث  دجن  و  نومعزی ، ام  یلع  ریـشدرأ  کلملا  یلا  بسنت  یه  و  تنبلا » هعلق   » يأ رتخد  هعلق 

.ریشدرأ هعلقب  فرعت  نآلا ، تعادت  دق  و  جاربأ ، راوسأب و  میدقلا  نمزلا  یف  نیصحتلا  مکحم 

رـصق ثیح  کش  تناک و ال  دـلبلا و  طسو  یف  هقیتعلا  هعلقلا  دـجن  اریخأ  .هنیدـملا و  باب  رهاظ  یف  یتلا  هعلقلا  یه  نوکت  نا  یغبنیف 
 . نآلا یلاولا 

هنیدـم لصی  رخآ ، ءانب  اضیأ  نامرک  یف  .کلم و  دجـسمب  فرعی  امئاق  لاز  امف  یفوتـسملا ، هرکذ  يذـلا  وه  و  هاش ، ناروت  عماج  امأ 
تقو یتح  تناک  دق  و  زبس ، هبق  هامسملا  همیظعلا ، ءاقرزلا ) وأ   ) ءارـضخلا هبقلا  وه  و  ریـسدرب ، هیف  یمـست  تناک  يذلا  نمزلاب  نامرک 

ریمأ ناخ  قلتق  هنبا  نوتاخ  ناخرت  ربق  قوف  موقت  بیرق 
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خیراتلا یف  ءاج  .افنآ و  ّرم  ام  یلع  ياتخارق ،
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، نامرکل یقیقحلا  مکاحلا  هنـس  نیرـشع  سمخ و  يدم  تحبـصا  شرعلا و  نع  اهاخأ  تعلخ  اهیبأ ، هافو  دـعب  اهنا  هریمالا ، هذـه  نع 
دناوخریم يور  .رخآلا و  ولت  دحاولا  ایمسا  شرعلا  یلوتب  امهل  تحمس  نیذللا  اهینبا  مساب  و  ناخ - قلتق  مع  نبا  اهجوز - مساب  مکحت 

.هنیدملا هسردم  يأ  رهش ، هسردم  هبق  تحت  تنفد  و  ( 1282  ) هنس 681 یف  تیفوت  اهنا 

نم ءاـهتنالا  هنـس  یه  و  ( 1242  ) هنـسب 640 نیئانبلا و  ءامـسأب  هونت  ناردـجلا  یلع  هباـتک  اـهربق ، قوف  همئاـقلا  ءارـضخلا  هبقلا  یف  و 
 . دعب امیف  نوتاخ  ناخرت  هتخا  هتعلخ  يذلا  ناخ  قلتق  نبال  یمسالا  مکحلا  مایأ  یف  يأ  اهترامع 

ام یلع  يرقلا ، نم  عیماجم  اهیف  مقت  ملف  .هفیفخ  تاحمل  الا  ریـسدرب  هیحان  یف  ندـملا  نم  اـهریغ  نع  برعلا  نوینادـلبلا  رکذـی  مل  و 
، اهیلیو .نیغب  هنیدم  نامرک  یبرغ  بونج  نم  الیم  نیرـشع  یلعف  .زوافم  نامرک  ندم  فاعـضأ  یف  ناک  و  سراف ، یف  هیلع  رمالا  ناک 

نیتاه ریغ  مویلا  هعقبلا  هذـه  یف  سیل  .ناجریـسلا و  یلا  نامرک  نم  قیرطلا  یف  ناتنیدـملا  ناتاه  .زیـشام و  اهـسفن  هفاـسملا  وحن  یلع 
یلا وعدی  امم  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  رابخأ  یف  هقجالسلا  خیرات  یف  امهرکذ  میهاربا  نبا  دّدر  دق  .نیتنیدملا و 

بورح تفصو  یتلا  هیسرافلا  رداصملا  لب و ال  یفوتسملا ، نولوالا و ال  برعلا  نوینادلبلا  امهرکذی ال  مل  زیـشام  نیغب و  نا  بجعلا ،
هّللا همعن  رازمب  مویلا  هروهشم  یه  و  ناهام ، هنیدم  نامرک ، هنیدم  یقرـش  بونج  نم  نیتریـصق  نیتلحرم  یلع  .رهظی و  ام  یلع  رومیت 

کلت یف  يورت  هتاؤبنت  تلاز  ام  يذلا  ناریا  ( Nostradamus) سمادارتسن یفوصلا و  یلولا 
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یفوت دق  .هیسآ و  نم  هیمالسالا  ءاحنالا 
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هعبارلا هئملا  یف  و  يزاریـشلا .)  ) ظـفاح رعاـشلا  باحـصأ  نم  ناـک  هنا  لاـقی  .هنـس و  هئم  فـین و  رمعلا  نـم  هـل  و  ( 1431  ) هنس 834
ریست .قدنخ و  اهب  طیحی  دحاو  بابب  هعلق  اهطسو  یف  و  دلبلا ، طسو  عماجلا  برعلا ، هنیدم   » هلوقب ناهام  یسدقملا  فصو  هرشاعلا ) )

«. رهن نم  مهبرش  هیراج ، هایم  هکبتشم و  راجشأ  یف  هبصقلا  یلا  هلحرم  اهنم 

یه و   ) نییار برغ  هلحرم  یلع  ناهام  بونج  اتناک  دقف  رهظی ، ام  یلع  رثأ  مویلا  امهل  قبی  مل  و  خسرف ، امهنیب  و  نوغوک ، و  اریبغ ، اما 
سایلا نبا  ینب  دق  و  هعلق ، اهطسو  یف  يرق ....  اهل  هریغص   » هلوقب هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اریبغ  یـسدقملا  فصو  همئاق .) تلاز  ام 
نیسمخ نم  وحن  یلع  .ینقو و  رهن  نم  امهلهأ  برـش  و  نسح ، عماج  نوغوک  اریبغ و  هنیدمل  و  اقوس .» دلبلا  جراخ  یهیوبلا ) یلاولا  )

نا ذا  اضیفخ ، هزافملا  يوتسم  ناک  .ناهام و  نم  لحارم  ثالث  یلع  تناک  و  صیبخ ، یمظعلا ، هزافملا  ریفش  یف  نامرک ، قرـش  الیم 
هیلا راـشأ  اـم  یلع  صیبخ ، تناـکف  .ناـمرک  هنیدـم  اـهیلع  موقت  یتـلا  یطـسولا  ناریا  هبـضه  نم  ریثـکب  اـنانئمطا  رثـکأ  اـنه  هزاـفملا 

، مسیربالا ندـعم  هرماع ، باوبأ  هعبرأب  نصح  اهیلع   » کلذ یلع  یـسدقملا  داز  .ریثک و  لخن  اهب  و  ناـمرک ، مورج  نم  يرخطـصالا ،
« . رومتلا هدیج  رهن ، نم  مهبرش  توتلا ، هریثک 

، ذورزنج هنیدم  یطسولا ، نورقلا  یف  نیتنیدملا  نیب  قیرطلا  فصن  یف  ناک  .دنرز و  هنیدم  نامرک ، یبرغ  لامش  نم  نیتلحرم  یلع  و 
.زنج رهن  یمسی  رهن » مهل  و  هکاوفلا ، هریثک  قاوسالا ، یف  عماجلا   » هلوقب ذورزنج  یسدقملا  فصو  دق  .رهظی و  ام  یلع  رثأ  اهل  قبی  مل 

یلع سایلا  نبا  ینب  دق   » یسدقملا لاق  همئاق ، تلاز  امف  دنرز  امأ 
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، هریبک هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  دنرز  تناک  و  هعلق » اهتفاح 

347 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیدـنرزلا هناطبلا  تناک  و  هناطبلا ، هل  لاقی  جیـسن  اهنم  عفتری  ناک  و  قوسلا .» دـنع  نادـیملا  یف  عماجلا  و  باوبأ ، هتـسب  نصح  اهیلع  »
.كانه اهترهشل  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  قارعلا  سراف و  یلا  لمحت 

.يربکلا هزافملا  ریفش  یلع  روار ، هنیدم  دنرز ، لامش  الیم  نیسمخ  یلع  و 

( هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  روار  نا  لاق  نیتنیدملا و  نیتاه  یسدقملا  فصو  .ولوپوکرام  اهراز  دق  و  نانبوک ، روار : نم  برغلا  یلا  و 
هیف ضبر  و  ناباب ، اهل  هریغـص ،  » نایب هوک  وأ  نانبوک  یف  لاق  و  دـحلا .» سأر  یلع  نصح  اـهل  ناـنبوک )  ) ناـیب هوک  نم  ربکأ   » تناـک
هبتک دـق  و  داباهب ، هنیدـم  اهنم  برقلاب  و  بیرق .» اهنم  لبجلا  و  نیتاسبلا ، اـهب  تفتلا  دـق  باـبلا ، یلع  عماـجلا  .تاـناخ و  تاـمامح و 

.نیتاسب و اهلک  هدرابلا ، هقطنملا  نم  امه  خسارف و  هثالث  امهنیب  ناترماع ، امه  لاق  قاوق و  هنیدم  عم  هرکذ  و  ذواهب ، هروصب  یسدقملا 
يرخأ هیرق  یف  اهیف و   » نا هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  رکذ  .هطراخلا و  یف  رثأ  اهل  سیلف  قاوق  اما  .همئاق  داباهب  تلاز  اـم 
اهامـس یتلا  نانب  هوک  یلا  هعباسلل  هیلاتلا  هئملا  یف  یفوتـسملا  راشأ  و  ایندـلا » راطقأ  یلا  لمحی  يذـلا  ایتوتلا  لمعی  ذاـباهب ، اـهل  لاـقی 

هیاغ یف  ئـش   » هلوقب اهیف  عنـصت  یتلا  ایتوتلا  یقدنبلا ، هلاحرلا  اذـه  فصو  دـق  و   « Cobinan نانبوک  » هنیدمب ولوپوکرام  هرـصاعم 
و یبزارملا ، ءایتوتلا   » یسدقملا لاق  .نامرک و  میلقا  تاراجت  مهأ  نم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ایتوتلا  تناک  دق  و  نویعلل .» حالصلا 

هب قزتلیف  هیلع  هنوبصی  مث  ارابک ، فزخلا  نم  عباصأ  هبش  نوذختی  مهنال  ایبزارم  یمس  امنا 
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« . دیدحلا یفصی  امک  هنوفصی  هلیوط  هبیجع  اراوکأ  اونب  دق  لابجلا و  نم  هنوعمجی  مهتیأر  .بیزارملاک و  یقبیف 
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انتقو یف  قفاب  هدلب  موقت  دزی ، هنیدملا و  هذه  نیب  قیرطلا  فصن  یف  هزافملا  ریفش  یلع  نانب ، هوک  برغ  الیم  نیسمخ  نم  وحن  یلع  و 
الیم نینامث  یلع  هریخالا  هذـه  .دـفاب و  وأ  تفاب  و  رکذـلا ، هراملا  قفاب  وه  اریثک و  هباشتم  امهمـسا  ناتنیدـم  نامرک  میلقا  یف  .اذـه و 

.هیلامشلا قفاب  نع  لیم  یتئم  دعبت  نامرک و  هنیدم  بونج 

یتلا هنیدملا  عم  امسا  قفتت  اهناف  همث ، نم  .دفاب و  مویلا  ظفلت  ام  ابلاغ  هیلامشلا )  ) قفاب نوکب  اسبل  دادزا  دق  نیمسالا  نیب  هباشتلا  اذه  و 
، نامرکب هدلب   » اهیف لاق  دفاب  مساب  هدلب  توقای  رکذ  .ءات و  وأ  الاد  فاقلا  بلق  هیـسرافلا  هغللا  یف  عئاشلا  نم  نا  ذا  زیـشام ، بونج  یف 

نبا دروی  مل  نکل  و  قفاب ، دفاب و  نیتنیدـملا  یمـسا  هقجالـسلا ، خـیرات  یف  میهاربا  نبا  رکذ  و  هراحلا .» دالبلا  نم  زاریـش ، قیرط  یلع 
 . امهعضاوم نییعتب  یفی  افصو  توقای ، میهاربا و ال 
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« همتت  » نامرک نورشعلا  یناثلا و  لصفلا 

زرابلا و لابج  دیرفلد - ولوبوکرام - يدل   Camadi يدامک نیدامق : تفریج و  ناکیر - ریسامرن - مب و  اتروک  ناجریـسلا - هروک 
.اهکلاسم نامرک - میلقا  تاراجت  نوربمک - هدیدجلا و  هقیتعلا و  زمره  ناجونملا - ناکذور و  صفقلا -

اهل انفصو  ّرم  یتلا  همیدقلا  نامرک  میلقا  هبصق  تناک  دق  و  میلقالا ، اذه  ندم  لجأ  ناجریسلا  هنیدم  تناک  و  ناجریـسلا - هروک  موقت 
ای مویلا  رثأ  اهل  دعی  مل  هروکلا  هذه  یف  ندم  هلمج  یسدقملا  رکذ  دق  .سراف و  دح  یلع  ریسدرب  هیحان  برغ  یف  قباسلا - لصفلا  یف 

، هطراخلا یف  فسألل 
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.هفورعم ناجریسلا  هنیدم  عضوم  یلا  هبسنلاب  اهعضاوم  نا  عم 

عینم و نصح  اهیلع  ( » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  اهیف  لیق  دنمیب ، هنیدـم  سراف : میلقا  دـح  دـنع  ناجریـسلا ، برغ  خـسارف  هعبرأ  یلعف 
نم یتآلا  و  لامشلا ) یف   ) کباب رهـش  نم  یتآلا  قیرطلا  یه  قرط - ثالث  یقتلم  هنوکل  اضیأ  الیلج  اعـضوم  تناک  و  دیدح .» باوبأ 

دنمیب یسدقملا  فصو  .اعیمج  یقتلت  ثیح  ناجریسلا  یلا  اهنم  و  برغلا -) یف   ) کهاص نم  یتآلا  و  یقرشلا ) لامـشلا  یف   ) ناذورلا
تاماشلا هل  لاقی  عضوم  نییار ، قیرط  یف  ناجریـسلا ، قرـش  نم  موی  هلحرم  یلع  هنا  مث  ینق .» نم  مهبرـش  قوسلا ، طسو  عماجلا   » نأب

نیتاسبلا هریثک   » هنیدم
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قرش اضیأ  هدحاو  هلحرم  یلع  .ناتـسهوق و  اضیأ  هدلبلا  هذهل  لاقی  و  دلبلا .» طسو  عماجلا  و  یحاونلا ، یلا  لمحت  اههکاوف  مورکلا ، و 
هروک یف  اهفـصو  ّرم  دـق  اریبغ و  بانخ ، یلیو  .ریثک  لخن  نیریخالا  نیعـضوملا  یف  .باّنخ و  يرخأ : هلحرم  یلع  .راهب و  تاـماشلا ،

و  ) تجاـن وأ  بجاو  اـما  بتکی  مساـب  هنیدـم  موقت  تفریج ، قیرط  یف  ناجریـسلا ، یقرـش  بونج  نم  نیموی  هریـسم  یلع  .ریـسدرب و 
« . قاوسالا یف  عماجلا  ینق ، نم  مهبرش  هزانم ، مهل  نیتاسبلا  هریثک  هرماع   » اهنا بجاو  یف  یسدقملا  لاق  و  يرخأ .) تاءارق  مسالل 

یلع ناهام ، نم  یقرـشلا  بونجلا  یف  مسالا ، اذهب  یتلا  هنیدملا  لوح  یهف  میملا ،) دیدشتب  برعلا  نوینادـلبلا  اهبتکی  و   ) مب هروک  امأ 
ءاوه حصأ  ربکأ و  اهنأب  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  مب  هنیدم  لقوح  نبا  فصو  .نامرکل  یقرشلا  دحلا  دنع  و  یمظعلا ، هزافملا  ریفش 

و جراوخلل ، دجـسم  اهنمف  تاعمجلا ، اهیف  نوعمجی  دـجاسم  هثالث  مب  هنیدـمب  و   » .هروهـشم هعینم  هعلق  اهل  و  لـیخن ، اـهب  تفریج ، نم 
عماج دجسم 
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مب نم  لمحی  و  رایدـلا ، دـعابأ  یلا  لمحت  هنـسح ، هرخاف  مهنطق  نم  باـیث  مبب ، لـمعی  و  «. » هعلقلا یف  عماـج  دجـسم  و  نیزازبلا ، یف 
: باوبأ هعبرأب  نصح  اهیلع  : » یسدقملا رکذ  و  هسلایطلا .» لیدانملا و  مئامعلا و  اضیأ 

يرجی رهن  دلبلا  طسو  یف  .جراخ و  قاوسالا  هیقب  قاوسالا و  ضعب  اهیف  .نیجروک  باب  ناکیبسأ ، باب  ناکسوک ، باب  ریسامرن ، باب 
اهنم دوک  لبج  .ذیبلا و  قاقز  مامح  هروکذملا ، مهتامامح  نم  .ناجرج و  رـسج  قوس  اهقاوسأ  نم  .هعلقلا و  لخدی  دلبلا و  هفاح  یلع 

هعینملا مب  هعلق  یلا  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  راشأ  و  اهب » بایثلا  نم  لمعی  ام  رثکأ  همیظع ، هیرق  اهبرقب  خسرف ، یلع 
 . راح هنا  لاق  اهئاوه و  یلع  ملکت  و 
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.مب یبرغ  لامش  الیم  نیعبس  نم  وحن  یلع  ناهام ، بونج  یلا  یهف  نییار ، امأ 

«. نیتاسبلا هریثک  قاوسالا ، طسو  عماجلا  هریغص ، : » هلوقب یسدقملا  اهفصو 

ظفلت یه  و  تلاز ، اـمف  یلوـالا  اـمأ  .ناتقـصتلم  اـمه  و  درجرهم ) وأ   ) درک رهم  كراوا و  موقت  مب ، یلا  نییار  نم  قیرطلا  ثلث  یف  و 
، رهن نم  امهلهأ  برـش  .هیوب و  ینب  لماع  سایلا  نبا  اهانب  هعلق ، هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نیتنثالا  نیب  موقت  تناک  .كرابأ و  مویلا :

اهب  » نیزورید نیچراد و  هروصب  هریغ  و  نیزراد ، هروصب  یـسدقملا  اهبتک  نیزرهد و  هنیدم  مب  كرابأ و  نیب  موقت  .نیط و  مهؤانب  و 
« . رهن نم  مهبرش  و  عرازم ، نیتاسب و  هزانم و  مهل  و  نسح ، عماج 

فـصن یف  ریـسامرن  هنیدـم  اهتبـصق  موقت  .هزافملا و  ریفـش  یلع  مب ، یقرـش  بونج  اهناف  ریـشامرن ،) هیـسرافلاب  و   ) ریـسامرن هروک  اما 
.همئاق و جرهفلا  تلاز  ام  و  جرهفلا ، مب و  نیب  قیرطلا 
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نم راجت  اهب  .اهلهأ و  هرثک  هقینالا و  هنسحلا  اهروصقب  یسدقملا  هون  نأشلا ، هلیلج  هنیدم  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  ریـسامرن  تناک 
( هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  ریـسامرن  تناک  و  راهبرهبلا .» لقنی  اهنم  و  ناتـسجس ، جاح  قیرط  اهیلع  و   » نامع عم  هراجت  مهل  ناـسارخ ،

.کشوک باب  یلصملا ، باب  نوک ، روص  باب  مب ، باب  باوبأ : هعبرأب  نصح  اهیلع   » ناجریسلا نم  رغصأ 

نارو شوک  اهل  لاقی  هعلق  مث  .ریظن و  نم  میلقالا  یف  اهل  سیل  هرانم  هب  رجآلا ، نم  تاجرد  رشعب  هیلا  دعصی  قاوسالا ، طسو  عماجلا  و 
«. لیخنلا نیتاسبلا و  دلبلاب  قدحی  .تاوخالاب  نفرعی  نوصح  هثالث  مب  باب  یلع  و  مسالا ،) اذه  رسفی  مل  (و 

یلع همئاقلا  روفصعلا » هنیدم  يأ   » دابا ککج  مساب  اهعضوم  فورعملا  لالطالا  نکل  .ریـسامرن و  هنیدمل  هطراخلا  یف  مویلا  رثأ  و ال 
یف مویلا  عضوملا  اذه  .همیظعلا و  یطسولا  نورقلا  هنیدم  ایاقب  یه  نوکت  نأ  یغبنی  ریسامرن ، لهـس  یف  رودی  يذلا  ئطبلا  رهنلا  نیمی 

.هلهآ هدلب  اهناب  ریسامرن  یلا  راشأ  دق  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یتح  یفوتسملا  ناک  نا  عقلب و  رفق 

ناقیر اضیأ  بتکت  و   ) ناکیر هنیدم  جرهفلا ، بونج  نم  الیم  نیرشع  یلع  و 

352 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف دلب  یه  لاقف  اهیلا ، یفوتـسملا  راشأ  و  نیتاسبلا .» لیخنلا و  هریثک  اهباب ، یلع  عماجلا  و   » انـصح اهل  نا  یـسدقملا  رکذ  ناغیر .) وأ 
سبتلی و ال   ) رهاب اهتراج  نیب  اهنیب و  یـسدقملا  عمج  دق  و  كرک ، هنیدم  مب ، ناغیر و  نیب  .حـمقلا و  لیخنلا و  اهیف  رثکی  رحلا ، هیاغ 

نیتاسب و امهل  نیترماع  ( » هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  ناتنیدملا  ناتاه  تناک  دق  و  رظنأ ص 349 .) ناجریسلا  یف  راهب  مساب  مسالا  اذه 
اسن هنیدم  تناک  و  لیخن .»
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« . رهن نم  مهبرش  قاوسالا ، یف  عماجلا  و  هلهس ، یف  نیتاسب ، اهل   ) ناک فورعم  ریغ  اهعضوم  نکل  و  اضیأ ، ریسامرن  هروک  نم 

یف تفریج  تناـک  و  تفریج .) وأ   ) تفریج هروک  هیوتحت  رحبلا ، لـحاس  یتـح  ناـمرک  میلقا  نم  یبونجلا  فصنلا  عیمج  ناـک  دـق  و 
و  ) مویلا تفریج  بئارخ  فرعت  .میلقالا و  اذه  یف  هریغ  برعلا  نوینادلبلا  مسی  مل  رهن ، اهللختی  نأشلا ، هلیلج  هنیدـم  یطـسولا  نورقلا 

یف هنایغطب  لثملا  برـضی  يذلا   Decius) کلملا هنیدـم  يأ   ) سونایقد رهـشب  طقف ) تفریج  هیحان  یلع  مویلا  مسالا  اذـه  یقب  دـق 
دق و  هـالعأ ) هحفـص 188  رظنأ  و  هیآلا 8 ؛ هروسلا 18   ) نآرقلا یف  ام  یلع  مهفهک  هعبـسلا  فهکلا  لـهأ  لـخد  هماـیأ  یف  قرـشلا و 

.هیبعشلا صیصاقالا  نم  فهکلا  لهأ  هصق  تحضأ 

« دوروید  » سرفلا ب برعلا و  نوینادلبلا  هامـس  يذلا  وه  و  دور ) لیلح  وأ   ) دور لیلخ  هل  لاقی  رهن  بئارخلا ، هذـه  نم  برقلاب  رمی  و 
.عقانملا يأ  نوماهلا  قرش  بصی  و  روپ ، مب  دفاور  دحأ  وه  .هیرج و  هدشل  سیلبا ) رهن  يأ  )

و ناتـسجس ، ناـسارخ و  رجتم  یه  و  نیلیم ، نم  وحن  اـهلوط  هنیدـم   » لاـقف تفریج  لـقوح  نبا  فصو  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  و 
برقب و  باشود . » دیناف و  مهل  نومکلا و  ریثکلا و  لینلا  تفریج  یحاون  نم  عفترت  و  «. » مورجلا دورـصلا و  یف  نوکی  ام  اهیف  عمتجی 

: يرخطصالا یف  و   ) نازیملاب فرعت  هیحان  تفریج 

جولثلا .جرتالا و  زوجلا و  بطرلا و  اهیف  رثکی  يرقلا ، نیتاسبلاب و  هرماع  ناجیملا )
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ءاـم هیف  و  روخـصلا ، یلع  يرجی  عیرـس  يرج  و  هبجو ، هل   » ذوروـید  » فرعی ب رهن  نـم  اـهؤام  .هـبیرقلا و  لاـبجلا  نـم  اـهیلا  لـمحت 
«. یحر نیسمخ  ریدی  ریدقتلاب 

نم و 
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بیطلا هنم  لـمعی  يذـلا  سجرنلا  وـلحلا و  خـیطبلا  یـسدقملا ، یف  ءاـج  اـم  یلع  هیف ، اـهتریم و  تفریج  نـم  بـیرقلا  دراـفرد  بـعش 
.یلصملا باب  ناجریسلا ، باب  مب ، باب  روباس ،)  ) روپاش باب  یه : باوبأ ، هعبرأب  نصح  هنیدملا  یلع  .روهشملا و 

، رخطـصا نم  ربکأ  یه   » هلوق کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  و  قاوسالا .» نع  دیعب  صج ، رجآ و  نم  مب  باب  دـنع  فرط  یلع  عماجلا  «و 
«. رجح هساسأ  نیط ، مهؤانب 

.سودرج اهل  لاقی  تاریخلا  هریثک  هبصخ  تفریج  هیالو  نا  توقای ، لاق  و 

.البق هنیدملاب  طیحت  تناک  یتلا  عابسلاب ، هظتکملا  تاباغلا  یلا  یفوتسملا  راشأ  و 

هئملا یف  نیدامق  یلا  هقجالـسلا  خـیرات  یف  میهاربا  نبا  راـشأ  اـم  اریثک  .لـیخنلا و  نیتاـسب  اهعـضوم  یف  تأـشن  دـقف  هماـیأ ، یف  اـمأ 
نورفاسملا عمتجی  ثیح  مهعلـس و  دنهلا  مورلا و  دالب  راجت  نزتخی  هیف  و  تفریج ، باب  دنع  عضوم  هنا  هلوقب  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا

ناسارخ ناتسدنه و  نم  ياطخ و  رهنلاءاروام و  دالب  نیصلا و  نم  هیتآلا  هسیفنلا  هرخافلا  علـسلا  نا  رخآ  ناکم  یف  رکذ  .ارب و  ارحب و 
نیدامق .نیدامق و  قاوسأ  یف  عابی  اهلک  ناک  ناجیبرذا ، هریزجلا و  قارعلا و  هینیمرأ و  مورلا و  نم  رصم و  هشبحلا و  رابجنزلا و  نم  و 

نکل .الیلج و  امیظع  اعـضوم  البق  تناک  دـق  .يدامک و  هنیدـم  وأ   Camadi مساب ولوپوکرام  هرکذ  يذـلا  عضوملا  یه  هیـسرافلا 
نیدامق تفریج و  ءافتخا  ببـس  انل  رـسفی  اذـه  .هبقاعتملا و  رتتلا  تاراغ  نم  اهقحل  ام  ءارج  نم  هریقح  تناک  ولوپوکرام  اـهراز  نیح 

اهرکذ یتلا  رابذورلا  هیحان  تفریج  لوح  ناک  .امهیمـسا و  نم  هطراخلا  ولخ  و  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباـسلا هئملا  ماـتخ  دـعب  خـیراتلا  نم 
 . سلرابویر  Reobarles مساب ولوپوکرام  دنع  تءاج  برعلا و  نوینادلبلا 

بیرعت هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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نع اهل  ازییمت  کلذب  تیمـس  دـق  و   ) کلملا زمره  هدـلب  نیچراد ، یلا  قیرطلا  فصن  یف  تفریج و  یقرـش  لامـش  نم  هلحرم  یلع  و 
هنیدم هتیاور - یقتسا  نیأ  نم  حضاو  ریغ  نکل  و  یـسیردالا - یف  ءاج  ام  یلع  یه  .زوجلا و  هیرق  اضیأ  اهل  لاقی  ناک  و  زمره ) هضرف 
تلقنف اهبارخ ، یتح  کلذ  یلع  تلظ  .نامرک و  میلقا  هبصق  تناک  و  دالیملل ، هثلاثلا  هئملا  یف  یناساسلا  زمره  کلملا  اهـسسأ  همیدق 

نم هریغ  یـسدقملا و  راشأ  دـق  .ریخـالا و  یناـساسلا  رودـلا  یف  میلقـالا  هبـصق  هنیدـملا  هذـه  تلظف  ناجریـسلا ، یلا  هلودـلا  نیواود 
یلع وأ   ) همایأ یف  تناک  هذه  زمره  نا  یسیردالا  داز  .اهنع و  ائیـش  اورکذی  مل  مهنا  ریغ  کلملا ، زمره  عضوم  یلا  نیلوالا  نیینادلبلا 

ءاملا و اهیف  رثکی  طالخأ ، اهلهأ  .اهرغـص  یلع  هفیطل  هقینأ  هنیدم  هتیاور ) هنم  یقتـسا  يذـلا  لوهجملا  فلؤملا  مایأ  یف  لامتحا  رثکأ 
 . مب نم  هلحرم  هلوق ، یلع  دعبت ، تناک  .هنسح و  هرماع  اهقاوسأ 

بـصخ بعـش  یف  یه  .درافرد و  لقوح  نبا  و  ینافرد ، یـسدقملا  اهامـس  دق  و  دیرفلد ، تفریج ، بئارخ  لامـش  موی  هلحرم  یلع  و 
نداعملا لبج  دـیرفلد ، یبرغ  لامـش  نم  يرخأ  هلحرم  یلع  .تفریج و  هریم  هنم  و  انّیب ، اـم  یلع  مورجلا  دورـصلا و  هکاوف  هیف  عمتجت 

 . هضفلا لبج  یف  داو  یف  صاخ  هجوب  رثکت  .هضفلا و  ثیح 

مایأ یف  نودراطملا  سوجملا  أجتلا  هیلا  .هفیثک و  تاباغ  هوسکت  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ناک  و  زرابلا ، لبج  تفریج ، قرـش  یلا  و 
.رافـصلا و ونب  الا  مالـسالل  دالبلا  هذـه  عضخی  مل  و  هیمأ ، ینب  ءافلخ  مهیلع  هدرج  يذـلا  شیجلا  نم  اصلخت  لوالا  یمالـسالا  حـتفلا 

.دیدح و نداعمب  کلذ  دعب  ترهتشا 
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هعبارلا هئملا  یف  اهب  ناک  .صفقلا  لبج  دالب  تفریج ، یقرش  بونج  یف  رحبلا ، لحاس  یلا  اهنم  برقأ 
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.يربکلا هزافملل  یلفسلا  دودحلا  مامأ  هیقرشلا  اهموخت  دنع  نولقنتی  اوناک  و  جولبلا ) وأ   ) صولبلا اهیقرش  یف  و  هیلبج ، لئابق  هرشاعلا ) )
، شاوخلا هدیعبلا : دالبلا  هذه  نم  مسقل  لاقی  ناک  .يربکلا و  هزافملا  انفصو  دنع  صوصللا  نم  صفقلا  لایجأ  یلع  مالکلا  یتأیـس  و 

یلا لمحی  رکـسلا و  بصق  هیف  رثکی  رحلا  دـیدش  بعـش  یف  اوناک  عارم و  لبا و  باحـصأ  مه  .شاوخالاب و  نوفرعی  لئابق  یلا  هبـسن 
هذـه تناـک  دـق  .نارکم و  يربـکلا و  هزاـفملل  یبوـنجلا  فرطلا  نیب  لـصفت  یتـلا  یه  هیلبجلا  هعقرلا  هذـه  .ناـسارخ و  ناتـسجس و 

.مهعاضخال و هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یهیوبلا  هلودلا  دضع  مهیلع  لمح  دق  و  مهنم ، سیئر  لبج  لکل  و  لبجأ ، هعبس  تاعفترملا 
ماسقالا یف  .مهل و  ندـم  ال  هیدابلا ،» لثم  رعـش  تویب  معن و  باحـصأ  اوناـک  دارکـالا  نم  فنـص  مه  و  «. » مهل باود  ـال  هلاّـجر   » مه

 . ریثک لخن  مهدالب  نم  یلفسلا 

نصح و اهیلع  : » اهیف لاق  درجش و  هروصب و ال  یسدقملا  اهبتک  دق  و  درکـشالگ ، هنیدم  تفریج ، یبرغ  بونج  الیم  نیـسمخ  یلع  و 
نم مهبرـش  لینلا ، نداعم  نم  یه  و  جـنرانلا ، نیتاسبلا و  هریثک   » نوغم و  نیتاسب .» تاذ  ینق  نم  مهبرـش  هشوک ، هنومـسی  زدـنهق  اـهل 

نیسمخ یلع  و  بایرپ .  وأ  بایرف  مساب  مویلا  فرعی  ام  یه  اهبئارخ  لعل  و  تفریج ، وحن  درجـش  لامـش و ال  هلحرم  یلع  یه  و  ینق »
.ناجونم مویلا  اهل  لاقی  و  ناقونم ، هلیلجلا  هنیدملا  درجش  بونج و ال  نم  الیم 

.هیراجتلا اهتناکم  یلا  هراشا  نامرک » هرصب  یه   » یسدقملا اهیف  لاق 
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و همئاق ] تلاز  ام   ] هعلق امهنیب  ناماز ، رخآلا  نینوک و  مساب  اـهیبناج  دـحأ  فرعی  نـالک و  هل  لاـقی  سباـی  داو  اـمهنیب  ناـبناج ، یه  و 
ناک .ودـبی و  ام  یلع  مویلا  اهل  رثأ  و ال  ناـقهرد ، هنیدـم  رحبلا ، نم  هبیرق  هلمر  یف  اـهنم ، هلحرم  یلع  .نایـس و  عماـج  یمـسی  عماـج 

.ینق نم  مهبرش  و  لین ، اهیف  نیتاسب  اهل  و  دلبلا ، طسو  عماجلا 
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مـساب توقای  و  ناکنزلا ، رهن  مساب  يرخطـصالا  هرکذ  يدزد ، هناخدور  نآلا  هل  لاقی  دـفاورلا  ریثک  رهن  ناجونم  درجـش و  نیب و ال  و 
.رهنلا اذه  یلع  تناک  اهلعل  و  ریثک ، جنران  لیخن و  نیتاسب و  اهب  هرماع ، اهنا  لاق  ناکذور و  هنیدم  یلا  یـسدقملا  راشأ  .ناغار و  رهن 

لکل ناترواجتم ، نیکج ، ساب و  اتنیدـم  زمره ، ءانیم  نم  لحارم  ثالث  یلع  یه  و  ناـگیر ، قیرط  یف  ناـقونم ، یقرـش  لامـش  یلا  و 
یـسدقملا اهرکذ  دق  و  ناگیر ، برغ  هلحرم  یلع  لهالا  هریثک  هرماع  هنیدـم  نامیلـس ، يوج  وأ  نامیلـس  رهن  .قوس و  عماج و  امهنم 

لبج هیحان  نم  یلامـشلا  مسقلا  یف  یـسدقملا  رکذ  اریخأ  و  اهطـسو .» زدنهق  عماجلا و  و  دلبلا ، للختی  رهن  اهیف  و   » .تفریج هروک  یف 
اهطسو و عماجلا  و  لیخنلا ، هریثک  هراح  هطـسو   » یه اهریغ و  نع  اهل  ازییمت  مناغ  یبأ  ناتـسهوق  اهل  لاقی  و  ناتـسهوق ، هنیدم  صفقلا 

« . زدنهق اهب 

سراف رحب  نم  جیلخ  یلع  .رحبلا  لحاس  نم  موی  فصن  هلحرم  وأ  نیدیرب  وحن  دعبت  یهف  ربلا ، یف  یتلا  زمره  يأ  همیدـقلا ، زمره  امأ 
مویلا هل  لاقی  عضوم  یف  يرت  هنیدملا  بئارخ  تلاز  ام  و  رحبلا .» نم  نفسلا  هیف  لخدی   » يرخطصالا یف  ام  یلع  ریجلا  یمسی 
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هنمزـألا یف  ناتـسجس و  ناـمرک و  هراـجت  عمجم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  همیدـقلا  زمره  تناـک  .واـنم و  جرادـلا  اهمـسا  باـنم و 
هیراجت هضرف  لجأ  تحبصأ  و  البق ، فاریس  لحم  سیق  تلح  املثم  سیق  لحم  تلح  هریزجلا ، یف  هدیدجلا  زمره  تینب  امل  هریخالا ،

یف نیقرفتم  اهقاتـسر ، یف  راجتلا  نکاسم  و  عماج ، دجـسم  اهب   » لاق و  همیدـقلا )  ) زمره یلع  يرخطـصالا  ملکت  .سراـف و  جـیلخ  یف 
يرطأ و  رکـسلا .» بصق  نومکلا و  لینلا و  اـهیف  عرزی  و  هرذـلا ، مهعرز  یلع  بلاـغلا  و  لـخنلا ، ریثک  دـلبلا  و  نیخـسرف ، وحن  يرقلا 

زمره نع  دـعبت  رحبلا ، لـحاس  یلع  هصرعلا  و  نیط .» نم  مهؤاـنب  و  ینق ، نم  مهبرـش  و  داـج ، مهقوس   » لاـقف زمره  قاوسأ  یـسدقملا 
.زمره جیلخ  لخدم  دنع  تناک  اهنا  نظی  و  موی ، فصن  هلحرم 

هبیرقلا هریزجلا  هعساتلا ،)  ) هثلاثلا هئملا  طساوأ  یف  هبذادرخ  نبا  رکذ  دق  و 
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هنماثلا هئملا  علطم  یفف  .نورج  هریزجب  فرعت  یتلا  هریزجلا  یه  اهنا  یف  بیر  و ال  صومرأ ) یفوتـسملا : اـهبتک  و   ) زومرا مساـب  اـهنم 
تاوزغ لاـصتال  رحبلا ، لـحاس  یلع  یتـلا  هنیدـملا  زمره  کـلم  رجه  (- 1315  ) هنـسلا 715 اـنعجارم  دـحأ  رکذ  و  هرـشع -) هعبارلا  )

.لحاسلا و نع  اخـسرف  دعبت  یه  و  نورز ) وأ   ) نورج مساب  هفورعملا  رکذـلا  هراملا  هریزجلا  یف  هدـیدجلا  زمره  ینب  و  اهل ، صوصللا 
نبا یکح  .اهرکس و  بصق  اهلیخن و  هرثک  يرطأ  یفوتسملا و  هرـصاعم  اهفـصو  دق  .هدیدجلا و  زمره  هطوطب  نبا  راز  نمزلا ، اذه  یف 

و نورج ، هریزجب  هفورعملا  هریزجلا  مسا  هدیدجلا  هنیدملا  یلع  قلطأ  و  ناتسأ ، غوم  همایأ  یف  یمـست  تناک  همیدقلا  زمره  نا  هطوطب 
و عماج ، اهب  و  هلفاح ، قاوسأ  اهل  هنسح  هنیدم  یه 
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.دنسلا دنهلا و  علس  رجتم  یه 

عالق عبـس  یلع  یلوتـساف  همیدقلا ، زمره  نم  هبیرقلا  هیلحاسلا  ندملا  یلع  هلمح  رومیت  درج  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  و 
یف ءانیملا  هعلق  یه : و  اهءامـسأ ، درـس  يدزیلا  یلع  ناف  عبـسلا ، عالقلا  هذه  امأ  .نورج  هریزج  یلا  اهتلتاقم  ّرف  اهلک و  اهقرحأ  كانه 
هنس یف  .نایزات و  و  كزرت ، و  هنیدملا ،) رکذ  ّرم  دق  و   ) ناجونم هعلق  و  لماش ، راصح  و  ککـشک ، و  نادنز ، گنت  و  همیدقلا ، زمره 

هیلحاسلا ءانیملا  تفرع  و  ( Albuquerque) كرکوبلأ هدایقب  زمرأ ، عئاشلا  اهمسا  و  زمره ، یلع  نویلاغتربلا  یلوتسا  ( 1514  ) 920
هـضرف وه  .سابعردنب و  مسا  نرق  دعب  سابع  هاشلا  هیلع  قلطا  يذلا  عضوملا  وه  و  ( . Gombroon نوربمگ مساب  اهیف  اولزن  یتلا 

وه نوربمگ  مسالا  نا  لاقی  .سرافل و  دوقعملا  لصفلا  یف  رکذـلا  هراـملا  ورهـش  وأ  وروس  عضوم  یف  موقت  اـهلعل  .هیلاـحلا و  ناـمرک 
ناهج تراشأ  .قرـشلا و  ءاحنأ  یف  كرمکلا  هملک  تعاش  مسالا  اذه  نم  (Koumerki و  هینانویلا نم   ) كرمک یلا  فّرح  يذلا 

.زمره ءانیم  ورمگ  نا  یلا  هیکرتلا  امن 

 . مایأ هسمخ  وأ  هعبرأ  هریسم  سراف ) یف   ) رال هنیدم  یلا  اهنم  و 
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رکذ .میلقالا  اذـه  هراـجت  نع  ریثک  یـش ء  برعلا  نیینادـلبلا  نم  اـنیلا  هتنی  مل  و  سراـف ، هراـجت  نع  اریثک  رـصقت  ناـمرک  تاراـجت  و 
هیحان و تالغ  و  سراف ، یلا  لینلا  و  ناسارخ ، یلا  رومتلا  نامرک  نم  لمحت  .مهماعط و  یه  هرذ و  ارومت و  نامرک  یف  نا  یـسدقملا 

 . نادلبلا یصاقأ  یلا  نفسلا  یف  لمحت  اهنم  و  زمره ، یلا  درجش  ال 

اریثک لقأ  نامرک ، میلقا  کلاسم  نع  هرشاعلا ) هعساتلا و   ) هعبارلا هئملا  هثلاثلا و  هئملا  وینادلب  هرکذ  ام  و 
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مهفـصو رقتفی  .قیقد و  ریغ  سایقم  وه  و  طقف ، لحارملاب  کلاسملا  اودروأ  کـلذ  یلا  مه  .سراـف و  میلقا  کـلاسم  هب  اوفـصو  اـمم 
.خسارفلاب يرخالا  ولت  هدحاولا  اهلحارم  رکذ  یلا  قرطلا  مظعمل 

لامـشلا نمف  .ناجریـسلا  برغ  نم  خـسارف  هعبرأ  یلع  انّیب ، ام  یلع  یه  و  دـنمیب ، یف  عمتجت  نامرک ، یلا  سراـف  نم  هیتـآلا  قرطلاـف 
دنمیب یلا  يربکلا  کهاص  نم  و  یسدقملا .) يرخطـصالا و  هرکذ  دق  و   ) دنمیب یلا  ناذور  هیحان  سانأ و  نم  قیرط  ردحنی  یقرـشلا 

یلا هزافملا  عطقی  رخآلا  و  هبذادرخ ) نبا  ریغ  هرکذی  مل  و   ) کباب رهـشب  ّرمی  لوالا  خـسارفلاب ، امهفـصو  ءاج  ناقیرط  ناجریـسلا ) (و 
.اسأر دنمیب 

(. يرخطصالا همادق و  هرکذ   ) مخ تشپ  طابرب  رمی  رح  الا  و  حلملا ، هیرقب  ّرمی  هبذادرخ ) نبا  هرکذ   ) لوالا نیقیرطب : اهیلا  غلبی  ناک  و 
نم قیرطلا  يرخطـصالا ، وه و  فـصو  دـق  .ناجریـسلا و  دـنمیب و  یلا  لـحارملاب )  ) زیرین نم  قـیرطلا  یـسدقملا  رکذ  کـلذ ، یلا  و 

 . مایأ هعبرأ  فین و  هتریسم  ناجریسلا و  یلا  قاتسرلا  قاتسر  نم  اسأر  بهاذلا  یبرغلا  بونجلا 

امهنیب ام  ءامسا  انیلا  هتنی  مل  .اخسرف و  نورشع  اهنا  یفوتسملا  رکذ  .نیموی و  هریسم  نامرک ) هنیدم   ) ریسدرب یلا  ناجریسلا  نم  ناک  و 
، میهاربا نبا  امهرکذ  .انّیب  دق  ام  یلع  نیغب  زیشام و  قیرطلا : اذه  نم  برقلاب  ناک  هنا  عم  .تاطحم  نم 
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ریـسدرب نم  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  نیتمئاق  اتناک  امهنا  لاق  و  هرم ، ریغ  هرـشع ،) هعباسلا   ) هرـشع هیداحلا  هئملا  یف  بتک  دـق  و 
.ناتلحرم دنرز  یلا  نامرک ) )

ام فرعی  نکل ال  .يرخأ و  مایأ  هثالث  صیبخ  یلا  اهنم  .مایأ و  هثالث  هریسم  ناهام  یلا  ناجریسلا  نم  .امهطسوتت و  ذورزنج  تناک  و 
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 . تاطحم نم  امهنیب 

یف اهنم  و  نییار ، یلا  یتأی  ناک  دقف  .رثأ  اهل  قبی  مل  ندم  هلمجب  رمی  نارکم ، یلا  اقرشف  ناجریسلا  نم  میظعلا ، لفاوقلا  قیرط  ناک  و 
قیرطلا اذـه  یف  لـحارملا  همادـق  هبذادرخ و  نـبا  رکذ  دـق  .هزاـفملا و  ریفـش  یلع  جرهفلا  یلا  ریـسامرن  مـب و  نیزردـب و  رمی  قـیرط 

 . موی لک  هلحرم  یف  یتلا  تاطحملا  نع  نیرخآ  نیعجرم  یف  انیلا  یهتنا  ام  یلا  اذه  خسارفلاب ،

ال لحارملاب ، يرخطصالا  و  خسارفلاب ، هفصو  دق  هبذادرخ  نبا  نا  عمف  تفریج ، یلا  یقرشلا  بونجلا  وحن  ناجریـسلا ، نم  قیرطلا  اما 
تفاـب هنیدـم  ـالخ  اـم  هطراـخلا  یف  اـهیلع  روثعلا  نکمی  ـال  اـمبرلف  دراـفرد ، ریغ  هیف  اـهرکذ  ءاـج  یتلا  عضاوملا  نم  نیعن  نا  اـنکمی 

فطعنی تفریج  نم  و  لاـح ، يأ  یف  اـهیلا  نوکرلا  حـصی  ـال  تاـطوطخملا  یف  ءامـسالا  هذـهل  هفلتخملا  تاءارقلا  نا  اـمک  .هیبونجلا 
دنع هنم  عرفتی  ناک  يرخطصالا ، یف  ءاج  ام  یلع  و  همیدقلا .)  ) زمره دنع  لحاسلاب  یهتنی  مث  ناقونم  درجشالوب و  رمیف  ابونج  قیرطلا 

ای نکمی ، لـب ال  اـهلک ، مویلا  تفتخا  دـق  يرقلا  ندـملا و  نم  هلـسلسب  ّرمی  سراـف ، میلقا  دـح  یلا  اـبرغ  برـضی  قیرط  درجـش  ـال  و 
 . سراف میلقا  دح  یف  قیرطلا  اذه  یهتنم  نییعت  فسألل ،

قیرطلا امأ  .نیکج  ساب و  یتنیدمب  ّرمی  ناک  .لحارملاب و  یـسدقملا  هرکذ  دـق  ریـسامرن ، ناگیر و  یلا  همیدـقلا  زمره  نم  قیرطلا  و 
 . لحارملاب کلملا  زمره  نیجراد و  نیب  ام  هیف  تافاسملا  يرخطصالا  رکذ  دقف  تفریج ، یلا  نییار  نم  بونجلا  وحن 
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نارکم يربکلا و  هزافملا  نورشعلا  ثلاثلا و  لصفلا 

هراشا

ءانیم روبزنف و  نارکم - میلقا  هزافملا - کلاسم  مها  جینـس - دنبان و  قمرجلا و  ثالثلا : تاحاولا  اهـصاوخ - يربکلا و  هزافملا  دادتما 
- زیتلا
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ههدبلا و هروک  رادـصق - ناروط و  هروک  ( - Indus) نارهم رهن  ناتلملا - هروصنملا و  لبیدلا - ءانیم  دنهلا - دنـسلا و  يرخأ - ندم 
.لیبادنق

هذه یف  هبصخلا  میلاقالا  لصفتف  یقرشلا ، بونجلا  یلا  یبرغلا  لامشلا  نم  هیلاعلا ، ناریا  هبضه  عطقتف  ناریا  یف  يربکلا  هزافملا  دتمت 
نارکم لابج  یلا  ّدمت  و  نیوزق ، رحب  یلع  اهیلامش  فرـشی  یتلا  زربلأ  لابج  بونج  نم  أدبت  هزافملا  هذه  ناف  .نیتعومجم  یلا  عاقبلا 

نال اهعاقب ، فـالتخاب  فلتخی  اهـضرع  نکل  و  لـیم ، نم 800  وحنب  هزافملا  لوط  ردـقی  .سراف و  رحبل  مخاـتملا  میلقـالا  هبدـجملا ،
لیم و هئم  قیضلا  اهقنع  زواجتی  ال  قنعلا ، هقیضلا  هیلمرلا  هعاسلا  هجاجزب  یـش ء  هبـشأ  هلحاقلا  یفایفلا  نم  هحیـسفلا  هعقرلا  هذه  لکش 

 . لیم یتئم  عضاوملا  ضعب  یف  زواجتیل  یتح  بونجلا  لامشلا و  یف  اریثک  اهضرع  عستی  امنیب  ناتسیس ، نامرک و  نیب  لصفی  وه 
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اهبونج اـهیبرغ و  نمف  .اهدودـح  نییعتب  اریثـک  اونع  و  هزاـفملاب ، ءارحـصلا  هذـه  یطـسولا  نورقلا  یف  برعلا  نوینادـلبلا  فرع  دـق  و 
فاعـضأ یف  لخادتت  اهبونج  یف  و  نامرک ، و  سراف ) میلقا  نم  اءزج  لصالاب  دعت  تناک  و   ) دزی هروک  لابجلا و  میلقا  اهدـحی  یبرغلا 

مث هزافملا ، لامش  یف  سموق  یه  و  هرواجملا : اهل و  هعباتلا  میلاقالا  ناسارخ و  یقرشلا  اهلامش  اهیقرـش و  نم  .نارکم و  لحاس  لابج 
.نامرک و لباقم  هزافملا  نم  قیـضلا  مسقلا  دـنع  یه  ناتـسجس و  کـلذ  لفـسأ  یف  و  ناتـسهوق ، مث  هسفن ، ناـسارخ  میلقا  نم  هیواز 

.نارکم نم  اءزج  دعت  یطسولا  روصعلا  یف  تناک  و  ناتسجولب ، هزافم  مویلا  ناتسجس 

.هرم ریغ  اهرافق  زاتجا  امهیلک  نأ  ذا  هدهاشم ، هربخ و  نع  ناک  امنا  هزافملا  نع  یسدقملا  لقوح و  نبا  هبتک  ام  و 
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نومـصتعی أجلم  اهنم  اولعج  دق  اداسف » اصوصل و  زوافملا  رثکأ  نم  یه  و  هنیعب ، میلقا  زیح  یف  تسیل  : » لاقف اهفـصو  لقوح  نبا  زجوأ 
ائیش صخلن  نحن  .اهیلع و  مالکلا  یف  طسبت  دقف  یـسدقملا  امأ  .عضاوم  هثالث  یف  يوس  هنیدم  هیرق و ال  اهیف  سیل  .هیلا و  نووأی  هب و 
اهیف هلومعملا  بابقلا  ضایحلا و  حملت  ثیح  تکلس  تمسلا و  تفرع  اذا  رسف  تئش  امفیک  رحبلا ، لثمک  هزافملا  لثم  لاق : هرکذ  امم 

یضمأ دق  .يرخأ و  موی و  لک  هلحرم  نیب  اهقرط  مهأ  دادتماب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهئاشناب  ینعی  ناک  یتلا  هایملا  ضایح  قوف 
جراعم بورد و  نم  اهیف  ام  یلع  ریبخ  مالک  ملکت  .اهاصقأ و  یلا  اهاصقا  نم  اهایا  اقرتخم  اموی ، نیعبـس  هزافملا  هذـه  یف  یـسدقملا 

نم ریثک  فاعـضأ  یف  اعورز  الیخن و  هلیلق و  ـالامر  اـهیف  نا  لاـق  و  اـهمورج ، اهدورـس و  اهخابـس و  فیخم ، اـهلک  اـهیف و  لاـبج  یف 
.هریغصلا اهنایدو 

مه و   ) صولبلا نم  تاباصع  نال  هفیخم ، نمزلا  کلذ  یف  هزافملا  تناک  و 
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سأب و و  هیـساق ، بولق  هشحو و  هوجو  مهل ، قـالخ  ـال  موق   » مه و  ناـمرک ، موخت  دـنع  صفقلا  لاـبج  یف  نومـصتعی  اوناـک  جولبلا )
هطالب و یلع  لـجرلا  سأر  نوکـسمی  مهارت  تاـّیحلا ، لـتقت  اـمک  راـجحألاب  هب  اورفظ  نم  اولتقی  یتح  دـحأ  یلع  نوقبی  ـال  هدـالج ،

مهدابأ یـسدقملا  مایأ  یف  .انفویـس و  دـسفت  الئل  هل  اولاقف  کلذ ، ببـس  نع  یـسدقملا  مهلأس  و  عدـصنی » یتح  هراجحلاب  هنوبرـضی 
.ناطلسلا و لبق  نم  هقرذب  لفاوقلا  عم  ناک  ذا  مهّرـش ، نم  قیرطلا  ملـسف  .سراف  یلا  نئاهر  همأ  مهنم  لمح  و  یهیوبلا ، هلودلا  دضع 

یلع صولبلا ، ءالؤه  ناک 
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مورلا و نم  نیملسملا  یلع  ّدشأ   » مهنا الا  مالـسالا ، نوعّدی  اوناک  نا  مه و  و  تازاّمجلا . » اوبکر  امبر  و  هلاّجر ، ، » یـسدقملا رکذ  ام 
.قبنلا نم  ذختی  زوجلا  لثم  یش ء  مهداز  .دبکلا  عئاج  مدقلا  یفاح  اخسرف  نیرشع  وحن  مهعم  ودعلاب  هورمأ  لجرلا  اورسأ  اذا  كرتلا :

«. شطعلا عوجلا و  یلع  هّللا  قلخ  ربصأ  مه  و 

هجح نم  هتدوع  یف  هزافملا  نم  یلامشلا  ءزجلا  ورسخ  رصان  عطق  (، 1052  ) هنس 444 یف  يأ  نرق ، فصن  نم  وحنب  یسدقملا  دعب  و 
«. اهیف ءام  ضرأ ال   » يأ نابأیب ، ظفلب  طقف  اهیلا  راشأ  لب  اـهب ، اـصاخ  امـسا  يربکلا  هزاـفملا  یلع  ورـسخ  رـصان  قلطی  مل  .هکم و  یلا 

رداغ .خسارف  هتس  اهلوط  غلبی  دق  یتلا  ناتسروش )  ) خابسلا و  ناور ) کیر   ) هکرحتملا لامرلا  اهیف : نیترطخ  نیتفص  مهأ  رکذ  هنا  یلع 
هفصنس يذلا  قیرطلا  اکلاس  ناتسهوق ، یف  سبط  یلا  اهنم  و  قمرجلا ، یف  یطسولا  تاحاولا  یلا  لابجلا  میلقا  یف  نییان  ورـسخ  رـصان 

نمألا رشن  هنا  لاق  سبط و  ریمأ  یکلیگ  یلع  ملکت  دقف  .هنع  هفرعن  ام  یلع  لیلقلا  الا  دزی  مل  ضماغ  قیرطلا  اذه  هفصو  نا  یلع  .نآلا 
يذلا قیرطلا  نم  نیخـسرف  لک  نیب  نا  رکذ  .مهرطخ و  لاز  و  جفوک ، مهامـس  نیذـلا  صفقلا  صوصل  هباهو  هزافملا ، یف  مالـسلا  و 
هیانعلا ول ال  هنا  رکذ  .رقلا و  رحلا و  یف  اهیلا  اووأی  یکل  قیرطلا و  نورفاسملا  ّلضی  یتح ال  تدیـش  ءاـملا ، ضاـیح  قوف  اـبابق  هکلس ،

ءاج ام  اذه ، ورسخ  رصان  لوق  زّزع  دق  .صوصللا و  نم  فوخ  یف  مه  هزافملا و  زایتجا  دحأ  عاطتسا  امل  ضایحلا  هذهب 
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قرط نع  یسدقملا  لقوح و  نبال  کلاسملا  یباتک  فصو  یف 
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 . هلحرم هلحرم و  نیب  ءاملل  ضایح  اهعیمج ، یفف  تاهجلا ، نم  ریثک  یلا  هدتمملا  رافقلا  هذه  یف  هدیدعلا  لفاوقلا 

قرط هجوتت  اعبط  اهیلا  .اریبک و  ادـعب  يرخالا  نع  اهادـحا  دـعبت  تاحاو  ثالث  يربکلا ، هزافملا  هذـهل  طـسوالا  طـخلا  يدـم  یلع  و 
تلاز ام  و   ) دنبان قمرجلاب و  یطـسولا  نورقلا  یف  فرعت  تاحاولا  هذه  تناک  .قرـشلا  یلا  برغلا  نم  اهعطقت  یتلا  هفلتخملا  هزافملا 

.هریخالا هذه  ریغ  ندم  نم  یسدقملا ، رکذ  ام  یلع  هزافملا ، یف  نکی  مل  .جینس و  و  کلذب ) یمست 

كدنج مویلا  اهل  لاقی  هحاو  ناتـسهوق ، یف  سبط  ناهفـصا و  نیب  قیرطلا  فصتنم  دـنع  هزافملا ، نم  عساولا  یلعألا  مسقلا  طسوتت  و 
.همرگ هروصب  هیسرافلاب  بتکت  تناک  و  قمرجلاب ، یطسولا  نورقلا  یف  برعلا  اهفرعی  ناک  یتلا  یه  کنابایب و  وأ 

.هبارأ و  هیسرافلاب ) هدایپ  وأ   ) قدایب و  همرگ ) وأ   ) قمرجلا يرق : ثالث  یه  و 

هئملا یف  عضوملا  اذـه  یف  ناـک  هنا  ورـسخ  رـصان  رکذ  .يرق و  ثـالث  اهریـسفت  هدهـس و  مسا  يرقلا  هذـه  یلع  لـقوح  نبا  قـلطأ  و 
هیامحل یکلیگ  ریمالا  هقرذـب  هیف  ریغـص  نصح  اـضیأ  هداـیپ  یف  ناـک  .هیرق و  هرـشع  یتنثا  یلا  رـشع  نم  هرـشع ) هیداـحلا   ) هسماـخلا

نیعلا يأر  یف  ثالثلا  يرقلا  هذـه  تناک  لقوح  نبا  لاق  .هریثک و  شاوم  عورز و  لیخن و  هحاولا  هذـه  یف  ناک  .هزاـفملا و  کـلاسم 
ام یلع  ائیش  نیفنصملا  نم  هدعب  ءاج  نم  دزی  مل  .لجر و  فلأ  وحن  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهیف  ناک  .اهـضعب و  نم  اهـضعب  هبیرق 

.هنع لقان  مهلک  و  لقوح ، نبا  لوق  قباطی  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  نمز  یتح  اهنع  بتک  نم  لک  .رکذ و 

یف یه  .مسالا و  اذهب  فرعت  تلاز  امف  هیناثلا ، هحاولا  دنبان ، امأ 
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رادقم هیف  طابر   » اهنا دـنبان  یف  لقوح  نبا  لاق  .ناتـسهوق  یف  روخ  نامرک و  یف  روار  نیب  قیـضلا  هزافملا  ءزج  نم  یلامـشلا  فرطلا 
ءام نیع  نیخسرفب  دنبان  لبق  .نیع و  ءام  یلع  عرز  مهل  و  لخن ، مهل  و  هریغص ، یحر  هیلع  يرجی ، ءام  هیف  انکسم و  نیرشع 
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«. صوصّلل أجلم  یه  و  دحأ ، اهب  سیل  و  بابق ، تالیخن و  اهدنع  و 

جنرز نامرک و  یف  ریـسامرن  نیب  قیرطلا  فصن  یف  هلحرم  یه  هزافملا و  نم  مسق  قیـضأ  یف  اضیأ ، بونجلا  یلاف  هثلاـثلا  هحاولا  اـمأ 
یپسا مساب  هنوفرعی  جولبلا  لاز  ام  نکل  و  دابأ ، ترصنب  مویلا  سرفلا  هیمسی  نویع ، هیف  ریغص  داو  عضوملا  اذه  یف  .ناتسجس و  هبصق 

ندم نم  اهّدعو  گینس ، وأ  جینـس  اضیأ  اهامـس  يذلا  یـسدقملا  یف  هحاولا  هذهل  ذیبسا »  » مسالا هءارق  قباطی  مسالا  اذه  یفـسا و  وأ 
نیینادـلبلا لوق  بسحب  اهریغ  هنیدـم  انیب ، ام  یلع  هزافملا ، یف  نکی  مل  .نامرک و  لامعأ  نم  اـهلعج  دـقف  لـقوح  نبا  اـمأ  .ناتـسجس 

: یسدقملا اهیف  لاق  .برعلا و 

« . هزافملا دودح  یف  تناک  اهنا  ریغ  ینقو ، هریثک  عرازم  اهب  هلهآ ، هرماع  »

ناعمتجی ناقیرط  نییان ، نم  ناهفصا و  نم  جرخی ، ناک  اهیبرغ  نمف  .هزافملا  قرط  هفـص  یف  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  وینادلب  طسبت  و 
.لحارم سمخ  قمرجلا  یلا  نییان  نم  .لحارم و  ینامث  یسدقملا ) هفصو  دق  و   ) امهلوأ قمرجلا : یف 

.بابق ءاملل و  ضایح  هنم  خسارف  هعضب  لک  نیب  و 

نوسمخ .اخـسرف  نوعـست  هلوط  اسأر و  سموق  یف  ناغمادـلا  یلا  الامـش  هجتملا  قمرجلا  نم  قیرطلا  فصو  یف  انعجرم  یـسدقملا  و 
دعب و  قّرشی ، قمرجلا  نم  .ناغمادلا و  یلا  اخسرف  نوعبرأ  مث  هدنو ، هل  لاقی  عضوم  یلا  اخسرف 
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یف قیرطلا  عرفتی  .ءاملل و  بابق  هنم  خـسارف  هعبرأ  وأ  هثالث  لک  نیب  .ياجون و  وأ  یناـخون  .هل  لاـقی  اعـضوم  غلبی  ماـیأ  هعبرأ  هریـسم 
یف نیعضوملا  الک  .سبط و  یلا  یقرشلا  بونجلا  وحن  رخآلا  و  زیـشرت ، یلا  یقرـشلا  لامـشلا  وحن  امهدحأ  هجتی  نیعرف : یلا  ياجون 
اذه سبتلی  دنبان و ال  هد  مساب  مویلا  فرعت  و   ) نودیرفأ نب  اهطسوتت  .لحارم  عبرأ  زیـشرت  یلا  ياجون  نم  هفاسملا  .ناتـسهوق و  میلقا 

یلا قمرجلا  نم  هزافملا  عطقی  اقیرط  اضیأ  یسدقملا  رکذ  و  نآلا .) اهرکذ  ّرم  دق  و  دنبان ، هحاوب  عضوملا 

365 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هریسم دعب  سبط  غلبیف  یقرشلا  بونجلا  وحن  قیرطلا  هجتی  ياجون  نم  .ضوح و  هنم  هلحرم  لک  یف  مایأ ، هعبس  یف  هذه  نودیرفأ  نب 
هزافملا قرط  ناف  قیرطلا ، اذه  ریغ  یف  امأ  .خسارفلاب  نب  قیرط  نع  زیشرت  سبط و  نیب  تافاسملا  هبذادرخ  نبا  رکذ  .لحارم و  ثالث 

 . طقف مویلا  هلحرم  رکذب  تدرو  دق 

یف عضاوملا  هذه  رکذ  ّرم  دـق  .هزافملا و  ریفـش  یف  یه  دـنغاس و  غلبیف  هنازخ  هریجنأب و  ّرمی  ناک  اسأر ، سبط  یلا  دزی  نم  قیرطلا  و 
لقوح و نبا  لـقن  دـق  .خـسارفلاب و  هیف  یتلا  تسلا  لـحارملا  هبذادرخ  نبا  رکذ  سبط  یلا  دـنغاس  نم  رظنأ ص 322 .)  ) سراـف میلقا 

نصح دنغاس  نم  نیتلحرم  یلع  ناک  .ء و  یـشلا  ضعب  هفلاخی  اقیرط  اعبتا  مایالاب و  هارکذ  امهنکل  و  قیرطلا ، اذهل  هفـصو  یـسدقملا 
طابرلا اذه  یـسدقملا  فصو  دـق  .هکرب و  یلا  بصی  هانق و  نم  یتأی  ءاملا  ناک  و  لمجلا .) رهن  طابر  يأ   ) نارتش بآ  طابر  هل  لاقی 

هیف و  دیدح ، باوبأ  هیلع  صجلا ، هراجحلا و  نم  هنم ، نسحأ  تیأر  ام   » هلوقب
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هئملا طساوأ  یف  تاهجلا  هذـه  یلاو  ناـک  .نیروهـشملا و  هیوب  ینب  هداـق  نم  وه  روجمیـس و  نبا  هلودـلا  رـصان  هاـنب  هنوظفحی .» موق 
(. هرشاعلا  ) هعبارلا

(، يرخطصالا لوق  ادیعم   ) لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  سبط ، قیرطلا  بناجی  اهدنع  .هزافملا و  یهتنت  لحارم ، ثالثب  نصحلا  اذه  دعب  و 
یلا بهاذلا  قیرطلا  یف  هلحرمب  اهلامش  یف  یتلا  هطحملا  یلا  هلحرمب ، هنیدملا  هذه  بونج  یف  یتلا  هطحملا  نم  الصتم  اریس  ریـسی  و 

 . نب

برق نامرک  ّدـح  دـنع  تناک  و  حـلاملا ، ءاملا  يأ  روش ، اهل  لاقی  هیحان  یف  هریب  هیرق  نم  أدـبی  هزافملا ، عطقی  يذـلا  رخآلا  قیرطلا  و 
دح دـنع  هیرق  يرک  و  ءاـم - ضوح  اـهنم  هلحرم  لـک  یف  لـحارم - ناـمث  وأ  عست  يرک  یلا  عضوملا  اذـه  نم  قیرطلا  .ناـنب و  هوـک 

قیرطب فرعی  ناک  دق  و  قیرطلا ، اذه  نع  يرخطصالا  رکذ  .سبط و  یقرش  بونج  نم  لایمأ  هعضب  یلع  موقت  ناتسهوق ، یف  هزافملا 
نا روش ،

366 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

روص اهیف  و  هوحن ، حافتلا و  زوللا و  نم  تارجحتملا ) نم  اهنا  یف  بیر  ال   ) هکاوفلا روص  یف  هراجح   » هلامـش نم  نیخـسرف  وحن  یلع 
يرک یلا  نانب  هوک  نم  اسأر  هجتی  رخآ  قیرط  رکذلا ، راملا  قیرطلا  یلا  هنا  یسدقملا  رکذ  و  کلذ .» ریغ  راجشألا و  سانلا و  براقت 

.ءاملل ضایح  هلحرم  یناث  لک  دنع  و  اخسرف ، نوتس  هلوط 

نم هجتی  ناک  .نامرک و  دح  یف  نانب  هوک  قرـش  نم  خسارف  هعـضب  یلع  نیرـشعلا ، يداحلا و  لصفلا  یف  اهرکذ  ءاج  دـق  و  روار ،  و 
.ناتسهوق و یف  روخ  یلا  لحارم  ثالث  هیف  قیرط  اهنم  و  رکذلا ، هراملا  هحاولا  یه  دنبان و  یلا  لحارم  سمخ  هیف  قیرط  عضوملا  اذه 

ناک
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یف ناهام ، نم  لحارم  ثالث  یلع  یه  و  صیبخ ، هنیدـم  امأ  .هفولأملا  ءاملا  ضایح  قیرطلا ، اذـه  نم  خـسارف  هعبرأ  وأ  هثالث  لک  نیب 
تـسوخ یلا  یهتنی  قیرط  اهنم  جرخی  ناک  و  عجار ص 346 .)  ) ابیرقت هزافملا  دودح  نمـض  انرکذ  ام  یلع  تناک ، دقف  نامرک ، دـح 

هیرق دـنع  تسوخ  غولب  لـبق  نیتلحرم  یلع  عقی  ناتـسهوق  دـح  ناـک  .لـحارم و  رـشع  یف  عطقی  و  ناتـسهوق ، یف  هیلاـحلا ) فسوخ  )
و اضایب ، روفاکلا  نول  یف  هضعب  راغـص  یـصح  ، » یجراخلا ربق  هل  لاقی  ناکم  دنع  قیرطلا ، اذـه  .هزافملا و  یهتنم  یف  یه  روکوک و 

 . رظنلا یعرتسی  اهرهظم  دوس » راغص  هراجح   » خسارف هعبرا  وحن  قیرطلا  نع  دعبی  رخآ  عضوم  یف  و  جاجزلا .» نول  یف  رضخأ  هضعب 

دق و  یپسا ، وأ  جینس  هحاوب  ارام  هزافملا  نم  قیضلا  ءزجلا  عطقی  ناتـسیس ، هبـصق  جنرز  یلا  نامرک  یف  ریـسامرن  نم  ریخالا  قیرطلا  و 
دق .جینـس و  یلا  یهتنی  لحارم  عبرأ  دـعب  و  هزافملا ، دـح  یف  یه  جرهف و  یلا  قیرطلا  اذـه  یف  یلوالا  هلحرملا  تناک  .اهفـصو و  ّرم 
ایناث اقیرط  اضیأ  رکذ  .مایالاب و  هرکذ  دقف  يرخطصالا  امأ  .خسارفلاب  قیرطلا  اذه  نم  هلحرم  هلحرم و  نیب  هفاسملا  هبذادرخ  نبا  رکذ 

زاتجی قیرطلا  اذه  ناک  .مایأ و  هینامث  وأ  هعبـس  جنرز  یلا  جینـس  نم  .هفاسم و  لوطأ  هنا  الا  .دـیدجلا  قیرطلا  هامـس  جینـس  یلا  یهتنی 
، کشینواگ یف  ناتسیس  دح 
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بونج لحارم  عبرأ  وأ  ثالث  یلع  ردنک ، کشینواگ و  نیب  ناک  .هطراخلا و  یف  يری  لاز  ام  يذلا  عضوملا  ردنک  نع  دعبت  یه ال  و 
رکذ ام  یلع  فرعی ، ناک  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  رافصلا  ورمع  هانب  طابر  جنرز ،
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هرز هریحب  نا  ذا  صاخ ، نأش  عضوملا  اذـهل  و  کلذـک .» یمـست  نکل  هرطنق و  كانه  سیل   » لاق دـقف  نامرک ، هرطنقب  يرخطـصالا ،
 . مداقلا لصفلا  یف  هنیبنس  ام  یلع  عضوملا ، اذه  یتح  یطسولا  روصعلا  یف  ابونج  دتمت  تناک 

نارکم میلقا 

نورقلا یف  تناک  نارکم  دالب  نا  عم  .يربکلا و  هزافملل  ادادـتما  الا  ماعلا ، یعیبطلا  اهرهظم  یف  هلحاـقلا  نارکم  لـحاس  لاـبج  تسیل 
ام مهأ  .یـسایس و  نأش  اذ  وأ  اینغ  طق  نکی  مل  میلقالا  اذه  ناف  رهظی ، ام  یلع  مویلا ، هیلع  یه  امع  الهأ  رثکأ  ابـصخ و  رفوأ  یطـسولا 

نادـلبلا یلا  هنم  لـمحی  ناـک  و  هیـسرافلا ) دـیناپ  نم   ) ذـینافلاب برعلا  هفرع  ضیبـالا  رکـسلا  نم  فنـص  رکـسلا و  بصق  نارکم  یف 
 . هرواجملا

هضرف هیف ، يراجت  زکرم  لجأ  ناک  .اهفـصو  یف  اوطـسبتی  مل  مهنکل  و  نارکم ، یف  ندملا  نم  ریثک  ءامـسأ  لئاوألا  نوینادلبلا  درـس  و 
جنپ مساب  مویلا  فرعی  عضوم  یف  دالبلا  لـخاد  یف  یه  روبجنب و  وأ  روبّزنف  میلقـالا  هبـصق  تناـک  .سراـف و  جـیلخ  لـحاس  یلع  زیتلا 

، ناباب اهل  لیخنلا ، نیب  یه  و  قدنخ ، هلوح  نیط  نم  نصح  یسدقملا ، رکذ  ام  یلع  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  روبجنبل  ناک  .روگ و 
یلا یـضفی  ناک  یقرـشلا  لامـشلا  یف  ناروط - باب  و  جیلخلا - هضرف  یلا  بهاذلا  قیرطلا  یلا  یـضفی  یبرغلا  بونجلا  یف  زیتلا  باب 

، ناروط هیحان  یلا  بهاذلا  قیرطلا 

368 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.قاوسالا طسو  عماجلا  رهن و  نم  مهبرش  و  رادازق ،) وأ   ) رادصق اهتبصق  تناک  و 

« . ّیصولب مهناسل  مسا ، الا  مالسالا  نم  مهعم  سیل  متغ ، موق   » میلقالا لهأ  نا  یسدقملا ، يأر  یلع  و 

هلخدت انسح  ءانیم  یطسولا  روصعلا  یف  ناک  ام  سأر  یف  موقت  همیظعلا ، زیتلا  هضرف  ایاقب  و 
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هـضرف اهنا  ریغ  نوطـسوتم ، موق  مه  و  نسح ، عماج  هلـضاف و  تاطابر  اهب  لیخنلا ، هریثک  : » زیتلا یف  یـسدقملا  لاـق  .هریغـصلا  نفـسلا 
 . الالطأ تراص  بارخلا و  یلا  تلآ  یتلا  زمره  هراجت  یلع  هضرفلا  هذه  تذوحتسا  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  و  هروهشم .»

روپمب و نیتروهـشملا  نیتنیدملا  امـساف  .اهل  فصو  يأ  نود  اهئامـسأ  ریغ  اورکذی  مل  برعلا ، نوینادلبلاف  يرخالا ، نارکم  ندـم  امأ 
امأ هرهب .  هروصب  ریخالا  مسالا  توقای  رکذ  .هرهف و  لهف  و  روبنب ) نم  الدـب   ) روبرب هروصب  یـسدقملا  یف  اءاج  اـهل ، هرواـجملا  جرهف 
جیک هروصب  اهمسا  ءاج  دنقرصق ، قرش  یف  هلیلق  هفاسم  یلع  یه  و  ّجک ، .نأش و  اذ  اعضوم  تلاز  امف  زیتلا ، لامش  یف  دنقرصق ، هنیدم 

هیحان یف  شاوخ  قرـش  یلا  اهناف  هیلاحلا ، تشوک  اهنا  لمتحی  و  صاوخ ، وأ  شاوخ ، امأ  .كزد  کـلاج و  مسا  اـضیأ  درو  و  زیک ، و 
هفورعملا اـهتیحان  بصخل  نأـش  تاذ  هنیدـم  یطـسولا  روـصعلا  یف  کـسار  تناـک  و  هحفـص 355 .) یف  اـهرکذ  ّرم  دـق  و   ) دهرـسلا
نیتنیدـم یلبمق ، لیبامرأ و  تناک  .مسالا و  اذـهب  یتلا  هیلاحلا  هدـلبلاب  اهتقباطم  کلاسملا  فصو  نم  اـننکمی  ـال  هنا  یلع  .جورخلاـب 

لحاسلا یلع  نیتلیلج 

369 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نیتنیدـملا نیتاـه  یف  يرخطـصالا  لاـق  و  سدـنالا .)  ) نارهم رهن  مف  دـنع  لبیدـلا  زیتلا و  نیب  قیرطلا  فصن  وحن  یف  هنم  برقلاـب  وأ 
رثکأ راجتلا ، ءاینغأ  نم  امهلهأ  ناـک  و  خـسرف .» فصن  رادـقم  رحبلا  لـیبامرأ و  نیب  .نیتلزنم و  رادـقم  اـمهنیب  و  ناـتریبک ، ناتنیدـم  »

 . دنهلا عم  مهتاراجت 

دالبلا هذـه  فصوب  اونعی  مل  مهـسفنأ  برعلا  نیینادـلبلا  نا  لب  .یطـسولا  روصعلا  یف  دـنهلا  نع  ثحبلا  یلا  هیف  مرن  مل  اذـه  انباتک  و 
مهف .الماش  الماک  افصو 
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ءانیم كاذنیح  تناک  دقف  .لبیدلا  هضرف  مهتفرعم  نم  رثکأ  سراف ، جـیلخل  یقرـشلا  فرطلا  یلی  امیف  هیدـنهلا ، ئناوملا  نم  اوفرعی  مل 
و ذابانمهرب ، هیدنهلاب  اهمـسا  و  هروصنملا ، هتبـصق  تناک  و  دنـسلا ، میلقا  یف  لبیدلا  و  ( ، Indus) سدنالا رهنل  مف  ربکأ  دنع  انـسح 

.لفسالا سدنالا  رهن  عورف  نم  عرف  یلع  همیظع  هنیدم  تناک 

یتلا همیظعلا  هنیدملا  یه  ناتملا و  اهمهأ  هفافـض ، یلع  یتلا  ندملا  نم  اریثک  اورکذ  .نارهم و  رهن  سدنا  رهن  نومـسی  برعلا  ناک  و 
یف لینلاب  نارهم  رهن  هبش  يذلا  يرخطصالا  .روهشم و  ذب )  ) منص تیب  اهیف  ناک  و  ذوردنـسلا ، وه  دنـسلا و  دفاور  نم  دفار  یلعأ  یف 

راهنأ ضعب  هنم  جرخی  لامـشلا  یف   ) لبج رهظ  نم  هجرخم  نا   » لاـق و  رـصم ، لـین  حیـسامت  لـثم  حیـسامت  هیف  نا  لاـق  عفنلا ، ربکلا و 
(. نوحیج

« . رجغلا وأ  رونلا  فالسأ  مهنا  مویلا  لوقملا  .تج و  هیسرافلاب  مهمسا  و  ّطزلاب ، دنسلا  میلقا  لهأ  برعلا  فرع  و 
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و رادصق ، اهتبصق  ناروط و  امه  دنهلا ، دحل  نیتبقاصم  هیقرـشلا  هیلامـشلا  نارکم  دودح  دنع  نیتروک  برعلا ، نوینادلبلا  فصو  دق  و 
تاحوتف یف  هروصلا  هذـهب  اهرکذ  درو  دـقف  اضیأ ، رادزقلا  هروصب  رادـصق  مسا  ءاج  .لیبادـنق و  اهتبـصق  اهنم و  لامـشلا  یلا  ههدـبلا 

بانعأ و اهب  و  هبصخ ، هیحان  یه  و   » .نصح يداولا  طسو  یف  و  داو ، یلع  اهنا  لقوح  نبا  اهیف  لاق  .یلوالا  يونزغلا  دومحم  ناطلـسلا 
هیف ناطلـسلا  راد  امهدـحأ  یف  روسج ، الب  سبای  داو  امهنیب  نیبناج ، تاذ   » اهنا هیلع  یـسدقملا  داز  و  نسح .» نامر  دورـصلا و  هکاوف 

داز و  ناسارخ .» رفن  دصقی  اهیلا  و  حراطملا ، راجتلا و  رود  هیف  نیدوب و  رخالا  بناجلا  یمسی  و  هعلق ،
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- سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  .لیلق  ئدر » اهءام  نأ  الا  ، » ینق نم  اهبرش  نیط و  نم  اهناینب  نا  کلذ  یلع  یـسدقملا 
ص370 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک 

.لیبادنق اهتبصق  و  ههدب »  » لاب هفورعملا  هیحانلا  ضرأ  نم  اهلامش  یف  ام  اهیلا  مضت  تناک  ام  ابلاغف  رادصق ، هیحان  مسا  وه  و  ناروط ، ا 
و لیخن ، اهب  سیل  و  هریبک ، هنیدم   » لیبادنق یف  لقوح  نبا  لاق  .تالک  قرش  یبیـس و  بونج  یف  یه  هیلاحلا و  هودنق  اهنا  ققحتملا  و 

کلاسملا یف  اهعـضوم  فصو  یلا  ادانتـسا  لوقلا  نکمی  .ناکیک و  وأ  ناناکزیک  هنیدـم  اـهلامعأ  نم  و  اهتاذـب .» هدرفم  هیرب  یف  یه 
.ناروط لامعأ  نم  نادعت  ام  اریثک  ناتنیدملا  ناتاه  .هثیدحلا و  تالک  اهنا 

یلا و  اهتئجهت .  یف  تاطوطخملا  فالتخا  هدـشل  اهرابخأ و  هلآضل  نآلا  اهنم  ققحتلا  نکمی  امب ال  اضیأ  امهریغ  ءامـسأ  رکذ  ءاـج  و 
: نیتیحانلا نیتاه  لامش 

لـصفلا یف  اهیلا  ریـشنس  هیلع  .ناتـسجس و  لامعأ  نم  اهوّدع  ءامدقلا  نیینادلبلا  نا  الا  .جنتـسم  یبیـس و  اتنیدم  ناتـشلا و  وأ و  سلاب 
.مداقلا

371 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نا هیلع ، فسؤی  امم  نا  یلع  .دـنهلا  دالب  یف  یهتنت  یه  اهفـصو و  قبـس  یتلا  يربکلا  هزافملا  قرطل  رارمتـسا  اهناف  نارکم ، قرط  امأ 
نع لیق  امب  قثوی  و ال  يرخأ ، هدـلب و  نیب  یتلا  مایالا  رکذ  فولأم ، وه  ام  یلع  اهفـصو ، دـعتی  مل  زاـجیاب و  ترکذ  دـق  قرطلا  هذـه 

هلحرم هفـصو  خـسارفلاب و  هرکذـف  قرطلا  هذـه  دـحأ  یف  لوقلا  یف  ضافأ  دـق  هبذادرخ  نبا  ناف  کلذ ، عم  .اـهنیب و  یتلا  تاـفاسملا 
هزافملا ریفش  دنع  جرهفلا  نم  قیرطلا  اذه  أدبی  .هزافملا  یف  یقیقحلا  هطخ  نییعت  مویلا  انیلع  لیحتسی  ناک  نا  هلحرم و 
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، رادصق یلا  اقرش  هجتی  اهنم  و  نارکم ، هبصق  روبّزنف  یلا  هرشع  عبرالا  هلحارم  هبذادرخ  نبا  رکذ  .نامرک و  یف  ریسامرن  مب و  قرش  یف 
یلا رادـصق  نم  وه  سکاعملا و  هاجتالاب  هایا  افـصاو  ابیرقت ، هل  ایزاوم  اقیرط  یـسدقملا  رکذ  .تاطحم و  ثالث  ءامـسأ  یلا  هیف  راشأ 
 . صاوخ کلاجب و  رمی  روبزنف و  لامش  هریسم  نوکی  قیرطلا  اذه  نا  الا  مب ، قرش  اخسرف  نیرشع  یلع  یه  و  نامیلس ، رهن  وأ  یج 

هنکل ال دنق و  رـصق  نم  رخآ  قیرط  هنیدملا  هذه  یلا  یهتنی  ناک  روبزنف و  یلا  ناتلحرم  مث  لحارم ، سمخ  زیک  یلا  زیتلا  هضرف  نم  و 
یلا لحارم  عبرأ  اهنم  یلبمق و  یلا  ناتلحرم  مث  انیلا ، یهتنا  ام  یلع  لحارم  تس  لیبامرأ  یلا  دـنق  رـصق  نم  زیک و  نم  .اسأر و  اـهیتأی 

 . سدنالا مف  یف  لبیدلا 

( تالک  ) ناناکزیک یلا  لیبادنق و  یلا  رادصق  نم  تافاسملا  تءاج  .هلحرم و  هرشع  عبرأ  لبیدلا  یلا  روبزنف  نم  ناک  هنا  فورعملا  و 
ددعل زجوم  درسب  اهفصو  کلاسملا  بتک  متتخت  .ناتشلا و  یف و  جنتسم  یبیس و  یلا  نیعضوملا  نیذه  نم  کلذک  و  هیبیرقت ، ماقرأب 

دودـح و نم  لیبادـنق و  نم  رادـصق و  نم  نارهم  رهن  یلع  نیتللا  نیتنیدـملا  هروصنملا ، ناـتلملا و  یلا  لوصولا  اـهبلطتی  یتـلا  ماـیالا 
 . یبیس یلی  امم  ناتشلا 

372 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناتسجس نورشعلا  عبارلا و  لصفلا 

میلقالل و هقیتعلا  همـصاعلا  هنم - هذخآلا  راهنالا  دنملیه و  رهن  هرز - هریحب  هدعاقلا - یه  جـنرز و  ناتـسلباز - زورمین و  يأ  ناتـسجس 
- روادـنیمز قیتاسر  تسب - راب و  ذور  يرخأ - ندـم  نینرق و  کشین - قاتـسر  شاـخ و  رهن  هرف - رهن  هرف و  هن - ناتـسرهش - مار  یه 

يأ و سلاب  جخر و 
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.ناتسجس یف  کلاسملا  هضفلا - ندعم  لباک - هنزغ و  راهدنق - ناتشلا -

هریحب لوح  هیلهسلا  دالبلا  یه  ( - Sagistan) ناتسگس یسرافلا  مسالا  نم  ناتسجس ، همیدقلا  هیبرعلا  عجارملا  اهتمس  و  ناتسیس -
تناک و  هرز ،] هریحب  يأ   ] لخادـلا رحبلا  اذـه  یف  بصت  یتلا  راهنالا  نم  هریغ  دـنملیه و  رهن  اـتلد  اـهیف  لخدـی  و  اهقرـش ، یف  هرز و 
فصن هانعم  و  اضیأ ، زورمین  هیسرافلاب  اهل  لاقی  ناتسیس  .ناتسلبازب و  فرعت  دنملیه ، یلاعأ  دادتماب  یه  و  راهدنق ، قاتـسر  تاعفترم 

ناتـسجس نا  يرخطـصالا ، لاق  .ناسارخ و  بونج  یف  هعوقول  کلذـب ، یمـس  امنا  میلقالا  اذـه  نا  لاـقی  .هیبونجلا و  ضرـالا  وأ  موی 
یلع بلغ  دق  هنا  یتح  تیتلحلا ،  نم  همیظع  هلغ  اهنم  عفتری  و  بانعالا ...  رومتلا و  ماعطلا و  هریثک  هبصخ  »

373 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« . مهتمعطأ هماع  یف  هنولعجی  مهماعط و 

ریغ هریحبلا  یف  عقی  ناک  .انمایأ و  یف  هیلا  تراص  اـمم  هعقر  عسوأ  یطـسولا  نورقلا  یف  تناـک  هرز  هریحب  نا  لاـبلا ، نع  برغی  ـال  و 
و  ) زازفسأ ءاحنأ  نم  یتآلا  رهنلا  هرف و  رهن  شاوخ و  رهن  یه  هریبک ، يرخأ  راهنأ  هثالث  هریثک ، دفاور  وذ  میظع  رهن  وه  و  دنملیه ، رهن 

.دوراه مویلا  هل  لاقی  و  هاره ) راوزبس  یه 

سانلا ثدحتی  لاز  ام  يذلا  متسر »  » یموقلا لطبلا  یبأ  لاز  نطوم  امهنوکب  اترهتشا  ناتسلباز  ناتسیس و  نا  هیسرافلا ، ریطاسالا  یف  و 
فصنلا یف  اومکح  نیذلا  رافصلا  ینب  ءارمأ  أشن  اهیف  نأب  اضیأ ، ناتسیس  ترهتشا  هیسابعلا ، هلودلا  مایأ  ردص  یف  و  هرثآم .  هلامعأب و 

.نیلقتسم ءارمأ  اوناک  دق  و  هیقرشلا ، هیبونجلا و  ناریا  دالب  مظعم  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  نم  یناثلا 

و همیظعلا ، جنرز  هنیدم  یطسولا ، روصعلا  یف  میلقالا  هدعاق  تناک  و 
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ذنم لطب  هلامعتسا  نا  لب  مویلا ، یفخ  دق  جنرز  مسا  نا  یلع  .ضرالا  نم  هعـساو  هعقر  یف  رـشتنت  اهلالطأ  تلاز  ام  رومیت و  اهبّرخ  دق 
.ناتسیس و رهش  هیسرافلاب  اهلباقی  .ناتـسجس و  هنیدمب  الا  اهنوفرعی  نورخأتملا  برعلا  نوینادلبلا  نکی  مل  و  یطـسولا ، روصعلا  رخاوأ 

هنیدـم نییناساسلا  كولملا  مایأ  یف  جـنرز  تناک  و  رجح .  یلع  ارجح  اـهنم  قبی  مل  اریخأ و  رومیت  اـهبّرخ  نیح  اهمـسا  کـلذ  ناـک 
، همیظع

374 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

(. 641  ) هنس 20 یلوالا ، هیمالسالا  تاحوتفلا  رابخأ  یف  هرم  ریغ  اهرکذ  ءاج  و 

یلا ناضیفلا  مایأ  یف  ههایم  لصت  و  برغلا ، وحن  دنملیه  نم  هذخآلا  هریبکلا  راهنالا  نم  وه  ذورانـس و  رهن  نم  برقلاب  موقت  تناک  و 
.هرز هریحب 

.خسارف هعبرا  جنرز  طیحم  نا  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  یبوقعیلا  رکذ  و 

: لاق هنیدملا ، هذهل  لصفم  فصو  اهل ، هیلاتلا  هئملا  یف  لقوح  نبا  نم  انیلا  یهتنا  و 

، نیـصح ضبرلا  یلع  قدنخ  و  ضبرلاب ، رئاد  نصح  روس و  هیلع  و  عساو ، ضبر  اهل  .باوبأ و  هسمخ  اهل  و  نصح ، اهیلع  هنیدم  یه  »
هنیدـملل هسمخلا  باوبالا  و  اباب .» رـشع  هثالث  ضبرلل  .اهیلا و  هیراـجلا  هاـیملا  نم  لـضف  هیف  عقی  هناـکم و  نم  عبنی  هؤاـم  و  ءاـم ، هیف  و 
امهدحأ یمسی  و  سراف ، یبابب  نافرعی  سراف ، یلا  امهنم  جرخی  یقرـشلا  بونجلا  یلا  نایـضفی  نارواجتم  نانثا  .دیدح  اهلک  هلخادلا 

هیوکرک هنیدم  یلا  هبـسن  هیوکرک  باب  وه  ناسارخ ، یلا  هنم  جرخی  لامـشلا ، یلا  یـضفی  باب  قیتعلا و  بابلا  رخآلا  دیدجلا و  بابلا 
، اهباوبأ رمعأ  وه  و  ماعطلا ، بابب  سماخلا  بابلا  فرعی  .تسب و  یلا  هنم  جرخی  یقرـشلا  قیرطلا  یف  کشین  باب  ناک  .اهنم و  هبیرقلا 

بهاذلا قیرطلا  یلا  یضفی 
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.جنرز رهاظ  یف  نیتاسبلا  قاوسالا و  قرتخی  يذلا  ابونج 

اضیأ كانه  .عماجلا و  دنع  سبحلا  .سراف و  قیرط  یلع  یبرغلا  بونجلا  یف  نیذللا  نیبابلا  برق  ضبرلا  یف  ناک  عماجلا  دجـسملا  و 
تناک اهیف  و  هعلق ، يأ  كرأ  یمـست  همیظع  هینبأ  هنیدـملا ، نم  یقرـشلا  لامـشلا  یف  هیوکرک  باب  کشین و  باب  نیب  .هراـمالا و  راد 

هل ینب  دـق  هلودـلا ، هذـه  سـسؤم  بوقعی ، ریمالا  هوخأ  ناک  .هیرافـصلا و  هلودـلا  ءارمأ  یناث  راّفـصلا ، ثیللا  نب  ورمع  اهانب  .هنازخلا 
.ماعطلا و باب  یبرغلا و  بونجلا  یف  نیذللا  نیبابلا  نیب  هلخادـلا  هنیدـملا  نم  ءزجلا  اذـه  یف  یه  هدـیدجلا و  هرامالا  راد  راص  ارـصق 

سوستی و ال اهب  بشخلا  نال  هدوقعم ، جازآ  نیط ، نم  ، » هنیدملا هینبأ  رئاسک  هینبالا ، هذه  تناک  .اضیأ و  ورمع  رصق  اهنم  برقلاب 

375 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

قاوسأ .هرامالا و  رود  ضبرلا  یف  .قدانفلا و  نم  ریثک  اهـضبر ، هلخادـلا و  هنیدـملا  یف  .اهیف و  هضرالا  راشتنا  اـهوج و  هبوطرل  تبثب »
ءارمالا یناث  هانب  ورمع ، قوس  یمـسی  قوس  اـهنم  اـضیأ ، هرماـع  قاوسأ  ضبرلا  قاوسأ  .عماـجلا و  دجـسملا  یلاوح  هلخادـلا  هنیدـملا 

دجـسملا ناتـسرامیبلا و  عماجلا و  دجـسملا  یلع  هفقو  و  اـنواب )  40  ) مهرد فلأ  وحن  موی  لـک  یف  قوـسلا  اذـه  هلغ  و   » .نییرافـصلا
«. مارحلا

روس یف  سراـف  باـب  یلا  لخادـلا ، روسلا  یف  سراـف  باـب  نم  دـتمم  خـسرف ، فصن  وـحن  عـطقنم  ریغ  لـصتم  ضبرلا  یف  قوـسلا  و 
هنیدملا یلا  لخدت  ذورانس و  رهن  نم  ذخأت  هلصتم  ینقو  هریغـص  راهنأ  یف  اهیلا  يرجت  جنرز ، ءاحنا  یف  هرفاو  هایملا  تناک  .ضبرلا و 

، راهنالا هذه  رادقم  و   » .ماعطلا باب  نم  و  دیدجلا ، بابلا  نم  و  قیتعلا ، بابلا  نم  عضاوم : هثالث  نم  هلخادلا 
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لهأ تویب  یف  قرفتی  جرخی و  يراجلا و  ءاملا  امهلخدـی  نامیظع  ناـضوح  عماـجلا  دجـسملا  دـنع  .یحرلا و  ریدـی  اـم  تعمتجا ، اذا 
شیعی بادرـس  تیب  لک  یف  .هنیدملا و  رح  هدـشل  هایملا  هذـه  نع  ینغ  اضیأ و ال  ینق  یف  هایملا  اهیلا  يرجت  ضبرلا  تویب  و  دـلبلا .»

لقنت و  مودت ، مهحایر و  دتـشت  و   » لیخن اهب  لامر ، هخبـس و  هنیدملا  ضرأ  .جنرز و  یف  هرارحلا  دادتـشال  ظیقلا  لصف  یف  سانلا  هیف 
ماودل و  لمر .» دلبلا  عیمج  نا  کلذ  و  اهب ، ندملا  يرقلا و  تّمطل  تاسایسب ، اهیف  نولاتحی  مهنا  الول  .ناکم و  یلا  ناکم  نم  مهلامر 

« هکرحتملا لامرلا   » تناـک .دـالبلا و  هذـه  هب  تصتخا  رمأ  وه  و  حـیرلاب .» اهنوریدـی  مهحومق ، نحطل  هیحرأ  اـهیلع  اوبـصن   » مهحاـیر
.هنیدملا لهأل  مئاد  ررض  رطخ و  ثعبم 

«. عماجلا یلع  لمرلاب  تبکأ   » هنسب کلذ  لبق  حایرلا  نا  فیک  هیف  رکذ  (، 970  ) هنس 360 یف  هغلب  لیوط  ثیدح  لقوح  نبال  و 

مهنا یلا  اهلهأ و  ینغ  یلا  راشأف  .اضیأ  فصولا  اذه  یـسدقملا  دّدر  دـق  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  جـنرز  لاح  نم  ناک  ام  اذـه 
و رافـصلا .  ثیللا  نب  بوقعی  امهادحا  ینب  .عماجلا  اهدجـسم  یف  نیتروهـشملا  اهیترانمب  هنیـصحلا و  اهتعلقب  هون  و  ملع ، لقع و  ووذ 

اهنا یتح  هریثک  انورق  اهراهدزا  یلع  هنیدملا  هذه  تیقب 
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.ناتسیس و بیرختل  هعومجب  ناخزیکنج  ثعب  نیح  (، 1222  ) هنـس 619 یلوغملا  وزغلا  لالخ  یف  ریمدتلا  نم  تجن  دق  ودبی  ام  یلع 
و  ) جنرز یلع  یفوتسملا  ملکت  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  یف  .یلوغم و  لاو  اهمکحی  خیراتلا  اذه  دعب  انمز  تیقب 

یلع هنیدم  اهنا  لاق  و  گنرز ) اهمسا  سرفلا  ظفلی 
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هانب نم  لوأ  نا  لاقی  میظع  دنب » ، » اهل هرواجملا  هزافملا  نم  اهیتأت  یتلا  هکرحتملا  لامرلا  نم  جنرز  یمحی  ناک  و  راهدزالا ، نم  هیاغ 
.نامزلا میدق  یف  فساشرگ  کلملا 

هذه یقسی  ناک  .هبیطلا و  هکاوفلا  اهیف  رثکت  یتلا  جنرز  نیتاسب  یفوتـسملا  يرطأ  .رایدنفـسأ و  نب  نمهب  کلملا  کلذ  دعب  هددج  و 
رهظ (، 1383  ) هنـس 785 يأ  نرقلا  اذـه  رخاوأ  یف  هنا  یلع  .دـنملیه  عورف  دـحأ  نم  ذـخأی  وه  و  دوسالا ) رهنلا   ) دور هایـس  نیتاـسبلا 
تقال نأ  تمتع  ام  و  ناتـسیس ) هنیدـم  يأ   ) ناتـسیس رهـشب  انّیب ، ام  یلع  كاذ ، نیح  فرعت  تناک  و  هنیدـملا ، ماـمأ  هلفاـحجب  رومیت 

.موتحملا اهریصم 

جنرز لامـش  یف  موقت  تناک  اهلعل  و  هرز » راصح   » هفورعملا ب هعلقلا  یه  و  اهّـضوق ، اـهتعلق و  یلع  یلوتـسا  کـنل  رومیت  نا  کـلذ 
لطی مل  اراصح  اهرصاحف  میلستلا ، نع  تعنتما  ههجوب و  اهباوبأ  تدس  دقف  اهـسفن ، همـصاعلا  ناتـسیس  امأ  .هریحبلا  هفاح  نم  برقلاب 
جنرز تلوحت  نیحلا  کلذ  ذنم  .اهرود و  برخ  اهراوسأ و  كد  و  اهلهأ ، باقر  یف  فیسلا  لمعأ  هونع و  اهیلع  یلوتـسا  دقف  هدمأ ،

 . اهل مسا  بئارخ ال  یلا 

لک یف  تناک  هریحبلا ، هذـه  نا  الا  .مویلا  هیلع  یه  امم  ریثکب  عسوأ  انّیب ، اـم  یلع  یطـسولا  نورقلا  یف  تناـک  هّرز ، وأ  هرز ، هریحب  و 
هعبارلا هئملا  یف  اهفـصو  یف  لقوح  نبا  لاق  و  هناـصقن . » و  راـهنالا ] یف   ] ءاـملا هداـیز  ردـق  یلع  صقنی  اـهیف و  ءاـملا  عستی   » ناـمزالا

یلع نامرک  هرطنق  یلا  ناتسهوق  قیرط  یلع  نیرک ) وأ   ) نیوک هیحان  نم  لیم ) هئم   ) اخسرف نیثالث  وحن  اهلوط  (: » هرشاعلا )
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یلا جنرز  نم  قیرطلا  یف  هثلاثلا  هلحرملا  یف  ناتسجس  دح  دنع  سراف » قیرط 
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هرفاو ءاملا ، هبذع  یه  و  الیم ) نیثالث  وحن  وه  موی و  هریسم  يأ   ) هلحرم رادقم  هریحبلا  هذه  ضرع  و  هالعأ .) رظنأ ص 366   ) ریسامرن
کمـسلا اذـه  ناک  يرقلا  هذـه  یف  و  هزافملا » یلی  يذـلا  هجولا  يوس  يرق  اـهلک  اـهیلاوح   » .ریثک و کمـس  اـهنم  عفتری  و  بصقلا ،

.دالبلا رئاس  یلا  لمحی  ففجی و 

«. رهن فلأ  هایم  هیلا  بصنی  هنا   » هفصو یف  توقای  داجأ  يذلا  میظعلا  دنملیه  رهن  وه  هرز ، هریحب  یلا  ءاملا  لمحت  یتلا  راهنالا  ربکأ  و 
رکذ ریخالا  مسالا  اذـهب  و  دـیمریه ) وأ   ) دـنمریه کلذـک  .خاسنلا و  أطخ  نم  هلعلف  دـنمدیه  امأ  .دـنمدنه  هروصب  همـسا  طبـض  دـق  و 

.هرز رهن  يأ  هرز ، بآ  اضیأ  هامس  امک  رهنلا ، یفوتسملا 

مویلا لابجلا  هذه  فلؤت  و  نایماب ، هنزغ و  نیب  لابجلا  یف  ریبکلا  رهنلا  اذه  جرخم  .اعویـش و  رثکألا  هثیدـحلا  هغیـصلا  الا  دـنملیه  ام  و 
ردحنیف یبرغلا  بونجلا  وحن  دنملیه  يرجی  .روغلا و  هکلمم ) وأ   ) هیحانب فرعت  یطسولا  نورقلا  یف  تناک  دق  و  ناتسناغفأ ، نم  امسق 

تناک .جّخر و  دالب  یقسی  يذلا  راهدنق  رهن  يرـسیلا  هتفـضب  یقتلی  ثیح  تسب  هنیدم  یلا  روادنیمزب  فورعملا  ضیرعلا  يداولا  یف 
ابرغف ابونج  ههاجتاب  يرئادلا ، فصن  میظعلا  هفاطعنا  دنملیه  فطعنی  هنیدملا  هذه  نم  .رهنلا و  اهغلبی  یتلا  ناتـسجس  ندم  یلوأ  تسب 

.هرز هریحب  یف  عقی  مث  هیناث  برغلا  وحن  رودی  اهنم  جنرز و  غلبی  یتح  الامشف 

یف .يرلا و  راهنأ  یلع  ههایم  میسقتل  تئـشنأ  دودس  جنرز ، نم  الیم  نیثالث  وحن  هفاسم  يأ  هلحرم ، دعب  یلع  دنملیه ، رهن  یف  موقت  و 
رهن هنع : هقـشنملا  راهنالا  هذـه  لوأـف  .هریحبلا  جـنرز و  وحن  يرجت  هریبک  هسمخ  راـهنأ  یف  هئاـم  نم  هیمک  مظعأ  غرفت  عضوملا  اذـه 

اهدعبأ وه  ماعطلا و 
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یهتنی ام  قیتاسرلا  هذه  نم  .هرکذ و  ّرم  دق  جنرز و  باوبأ  نم  ماعطلا  باب  جراخ  قیتاسرلا  یقسی  ناک  .ابونج و 
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وه و  جنرز ، نم  خـسرف  یلع  دـنملیه  نم  ذـخأی  ناک  ذورانـس ، رهن  وه  ثلاث  رهن  مث  .ذورتشاب  رهن  هل  لاقی  رهن  هیلیو  کشین  دـح  یلا 
تسب نم  نفسلا  هیف  يرجت  تناک  ناضیفلا  مسوم  یف  نا  یلا  لقوح  نبا  راشأ  دقف  اذهل  .میلقالا و  هدعاق  یلا  ءاملا  لمحی  يذلا  رهنلا 

ءام هلضف  تناک  .یلیم و  رهن  ناک  سماخلا  رهنلا  .هبعـش و  رهن  هل  لاقی  هیرق و  نیثالث  رادقم  یقـسی  ناکف  عبارلا ، رهنلا  امأ  .جنرز  یلا 
ئجی یتح  هرز  هریحب  یلا  يرجی  نا  ءاملا  عنمی  رکـس  كانه  رکـس  دق  و  ، » كزک رهن  یمـسی  رهن  یف  يرجت  کلذ  دـعب  دـنملیه  رهن 

« . هرز هریحب  یلا  رهنلا  اذه  لضف  عقو  رکسلا و  لاز  ّدملا  مایأ  تءاج  اذاف  ّدملا ،

هنیدم تناک  لب  ءامدـقلا ، مجعلا  كولم  مایأ  یف  ناتـسجس  هدـعاق  نکت  مل  جـنرز  نأ  نیلوألا ، برعلا  نیینادـلبلا  لاوقأ  نم  ذـخؤی  و 
اهتینبأ و  هزافملا ، لامر  اهتنفد  دق  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  هنیدملا  هذه  .رایرهش و  ربأ  اضیأ  اهل  لاقی  ناتسرهش و  مار  اهمسا 

راسی نع  جنرز ، نم  لحارم  ثالث  یلع  ناک  همیدـقلا  همـصاعلا  هذـه  عضوم  نا  لاقی  .نمزلا و  کلذ  یلا  همئاق  تیقب  اهتویب  ضعب  و 
عرفلا نا  لاقی  .نالوهجم و  ناعـضوم  امه  و  کـسار » هنیدـم )  ) ءاذـحب كراد  هنیدـم ) ، ) تزج اذا   » ناـمرک یلا  جـنرز  نم  بهاذـلا 

هنم و ءاملا  قثبنا  رهنلا و  اذـه  یف  رکـسلا  علقنا  مث  .اهقیتاسر  یقـسیف  هیلاخلا  مایالا  یف  اهیلع  يرجی  ناـک   » دـنملیه نم  قشنملا  ریبکلا 
رهن یلا  لام 
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.جنرز اونب  سانلا و  اهرجهف  هزافم ، یلا  قیتاسر  نم  هقیتعلا  هنیدملا  فنتکی  ناک  ام  لوحت  مث  نم  و  اهنع » عطقناف  رخآ 

نوینادـلبلا اهرکذ  دـق  و  هین ، وأ  هن  هنیدـم  یمظعلا ، هزافملا  ریفـش  دـنع  ناتـسهوق ، دـح  یلع  هرز ، هریحب  برغ  هریـسی  هفاـسم  یلع  و 
اهیلا يرجی  ینق » نم  هرثکأ  مهبرـش  و  نیط ، مهؤانب  نصح ، اهیلع   » یـسدقملا اهیف  لاق  .ناتـسیس  لاـمعأ  نم  اـهنوکب  نولوـالا  برعلا 

دهاشی ام  .ناکباب و  ریـشدرأ  کلملا  اهانب  هلوق : الا  ائیـش  ریخالا  دزی  مل  .یفوتـسملا و  توقای و  اضیأ  هن  یلا  راشأ  .لابجلا و  نم  ءاملا 
ایاقب نم  مویلا 
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 . نأشلا لیلج  اعضوم  یطسولا  نورقلا  یف  تناک  اهنا  یلع  الا  لدی  هلئاهلا ال  بئارخلا  نوصحلا و 

ملف دوراه ، مویلا  اهل  لاقی  و  هاره ) راوزبس   ) رازفـسأ نم  هردـحنملا  راـهنالا  یه  و  لامـشلا ، نم  هرز  هریحب  یف  راـهنأ  نم  عقی  اـم  اـمأ 
.روغلا هیحان  لابج  یف  هجرخم  .هرف و  رهن  یلا  اوراشأ  مهنا  الا  ودبی ، ام  یلع  برعلا  نوینادلبلا  اهرکذی 

هلهس ضرأ  یه  هلوقب  لقوح  نبا  اهفصو  دق  .هرف و  هنیدم  یلا  لصی  ناتسجس و  میلقا  لخدی  لابجلا ، زاتجی  نا  دعب  اذه ، هرف  يداو  و 
کلذ یلع  یسدقملا  داز  .عورز و  هکاوف و  لیخن و  اهب  و  هیرق ، نیتس  نم  وحن  یلع  لمتشی  قاتـسر  اهل  نیط و  اهتینبأ  هریبک ، هنیدم  و 

اهل لاقی  هرف  رهن  یلع  هرطنق  هنیدـملا ، بونج  نم  هلحرم  یلع  و  هعامجلا .» لهأل  بناـج  جراوخلل و  بناـج  نیبناـج ، تاذ  هرف :  » هلوق
و هرطنقلا ، هذه  تناک  .يرسیلا و  یلا  ینمیلا  رهنلا  هفـض  نم  جنرز  یلا  یتآلا  قیرطلا  ربعی  اهدنع  و  هرف .) لپ  هیـسرافلاب  و   ) هرف هرطنق 

، اضیأ هنیدم  اهدنع 
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برق .نهک و  هل  لاقی  عضوم  هتـسر ) نبا  رکذ  ام  یلع   ) نیتنیدـملا نیب  قیرطلا  فصن  وحن  یف  ناک  .نیوج و  قوف  لـحارم  عبرأ  یلع 
یش ء يأ  وأ  ءاملا  لتلا  اذه  لمر  یلع  تیقلا  ناف  .تاوصالا  عامـسا  هیـصاخ  وذ  ریبک ، لمر  بیثک  اهبرغ ، نم  خسرف  دعب  یلع  نهک ،

هئملا یف  بتک  دـق  و  بیجعلا ، لبجلا  اذـه  اـضیأ  ینوریبلا  رکذ  و  اعمـسم .» ـالئاه  اـیود  ادـیدش و  اـتوص  هنم  تعمـس   » ریغـصلا یتح 
.ناتسهوق ناتسجس و  نیب  هزافملا  نابثک  یف  مویلا  ظحالت  هلقنتملا  لامرلا  یف  یتلا  تایصاخلا  هذه  لثم  و  هرـشع .) هیداحلا   ) هسماخلا

نع اضوع   ) نیوک مساب  یـسدقملا  اـهرکذ  دـق  نأـشلا  لـیلج  عضوم  اـنموی  یف  یه  و  نیوج ، شـال - هثیدـحلا  هجودزملا  هنیدـملا  و 
«. جراوخ مهنا  لجأ  نم  ربنم  اهب  سیل  و  ریبک ، عینم  نصح  اهیلع  نیوک ،  » اهیف لاق  و  نیوگ ،)
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«. شال  » مسالا اورکذی  مل  .قیرطلا و  یف  هلحرم  هنوکب  الا  عضوملا  اذه  اورکذی  ملف  یطسولا ، نورقلا  یینادلب  نم  یسدقملا  ریغ  امأ 

هنیدـملا اـهبونج ، خـسارف  هعـضب  یلع  .هرطنق و  یلع  دـنملیه  عورف  ربکأ  قیرطلا  ربعی  جـنرز ، نیوج و  نیب  هفاـسملا  فصن  وحن  یف  و 
لهأ ناک  .یلامـشلا و  جـنرز  باب  ّیمـس  اـنّیب ، اـم  یلع  اهمـساب  و  جـنرز ، لامـش  هلحرم  یلع  هنیدـملا  هذـه  تناـک  هیوکرک  هلیلجلا 
ماتخ یف  بتک  دـق  و  ینیوزقلا ، بهـسأ  .سوجملا و  دـنع  مّظعم  ران  تیب  هیوکرک  یف  .توقای و  رکذ  اـم  یلع  جراوخلا  نم  هیوکرک 

نیتبقلا سأر  یلع  .دیدشلا و  متسر  دهع  نم  امهنا  اومعز  ناتمیظع ، ناتبق  اهب   » لاق .هیانبلا  هذه  هفص  یف  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا 
امهؤاقب روثلا ، ینرقب  اهیبشت  رخآلا  یلا  امهنم  دحاو  لک  لیم  لعج  دق  نانرق 
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 ... اننامز یلا  متسر  دهع  نم 

همدخلاب موسوملا  دـعقی  رانلا ، لاعـشا  یف  نوبوانتی  مدـخ  اهل  و  ادـبأ ، أفطت  تیبلا ال  اذـه  ران  و  سوجملل ...  ران  تیب  نیتبقلا  تحت  و 
املک .رانلا و  یف  هبلقی  ربشلا  وحن  ءافرطلا  نم  ادوع  هضف  نم  نیتبلکب  ذخأی  هسافنأ و  همف و  یطغی  و  اعارذ ، نیرشع  رانلا  نم  دعب  یلع 
هثالث یلع  هیوکرک ، نم  ریسی  یـش ء  یلع  و  سوجملا .» دنع  رانلا  تویب  مظعأ  نم  تیبلا  اذه  .هبـشخ و  هبـشخ  یقلی  وبخلاب  رانلا  ّمه 

داز .مسالا و  اذهب  فرعت  انموی  یلا  تلاز  ام  یه  نورک و  اهیمـسی  مهـضعب  نا  توقای  لاق  .کنرک و  هنیدم  تناک  جنرز ، نم  خسارف 
« . هکاح جراوخ ، مهلک  اهلهأ  و  تاریخلا ، هریثک  ههزن  هدیلب   » اهنا کلذ  یلع  توقای 

381 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کـشین .کشین و  رهن  لقوح  نبا  هامـس  دق  .دـنملیه و  هرف و  رهن  نیب  هرز  هریحب  یف  عقی  هناف  شاوخ ،  وأ  شاوخ ، وأ  شاخ ، رهن  ام  أ 
لابج یف  رهنلا  اذه  جرخم  .جـنرز و  همـصاعلا  یف  یقرـشلا  بابلا  انرکذ ، ام  یلع  یمـس ، اهب  و  جـنرز ، قرـش  یف  هرماعلا  هیحانلا  مسا 
هذـه ندـم  ربـکأ  شاوخ  هنیدـم  نا  لـقوح  نبا  رکذ  .جـنرز و  نم  هلحرم  وحن  یلع  یه  و  هیلع ، هبکار  شاوخ  هنیدـم  .اـضیأ و  روغلا 

، هیحانلا هذه  یف  هنیدم  لجأ  .مویلا و  وه  ام  یلع  شاخ ، هروصب  ظفلی  اهمسا  راص  توقای ، بتک  نیح  .راجـشأ و  لیخن و  اهب  هیحانلا ،
تناک نا  و 

382 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تناک .روهشملا و  رافصلا  ثیللا  ینبا  ورمع  بوقعی و  رافصلا  لآ  نطوم  یه  .نینرقلا و  وأ  نینرق  هنیدم  شاوخ ، نم  رغصأ 
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رثأ ، » هبذادرخ نبا  رکذ  اـم  یلع  اـهیف ، .هرف و  یلا  بهاذـلا  قیرطلا  یف  اـهنم  هلحرم  یلع  شاوخ ، یبرغ  لامـش  یف  هزاـفملا  یف  نینرق 
راشأ .ضبر و  اـهل  عماـج و  اـهب  رهن و  اـهل  نصح و  اـهیلع  هریغـص و  یه  لاـقف : نینرق  یلع  یـسدقملا  ملکت  و  متـسر .» سرف  طـبرم 

.هکاوفلا حمقلا و  هبصخلا  اهقیتاسر  یف  رثکی  لاق : اضیأ و  اهیلا  یفوتسملا 

، قیتاسر يرق و  یلع   » لمتشت اهنا  لقوح  نبا  رکذ  .هعس  نینرق  وحن  یه  هریغـصلا و  هزج  هنیدم  هرف ، نینرق و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  و 
لاقی .هزک و  اهل  نولوقی  اوناـک  هماـیأ  یف  اـهلهأ  نا  توقاـی  رکذ  و  نیط .» نم  اـضیأ  مهتینبأ  و  مهل ، ینق  نم  مهؤاـم  و  هبـصخ ، یه  و 
هرماع هیرق  ، » يرورح .انّیب و  ام  یلع  ناکـسلا ، هریثک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناـک  و  کـشین ، شاوخ : رهنب  فحت  یتلا  هیحاـنلل 

.رجآ و هرطنق  یلع  شاوخ  رهن  تسب  نم  یتـآلا  قیرطلا  ربـعی  ثیح  شاوـخ  لفـسأ  رهنلا  هفـض  یلع  همئاـق  تلاز  اـم  یه  و  هیناـطلس »
یـسدقملا لاق  عینم  نصح  اهیلع  هیرق  یه  و  قوبناز ، نیتیرقلا  نیتاه  نیب  .جـنرز و  قیرط  یف  اهل  هیلاتلا  هلحرملا  نزورـس  هیرق  تناـک 

.هعس نیوج  وحن  اهنا 

هریغص قاطلا  : » یسدقملا لاق  .حیحصلا  اهعـضوم  کلاسملا  بتک  نیعت  مل  و  هلیلجلا ، قاطلا  هنیدم  جنرز ، لامـش  موی  هریـسم  یلع  و 
: قاطلا نصح  اهامس  دق  و  دیعـس ، نبا  نع  القن  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  ءادفلا  وبا  رکذ  و  قاتـسرلا .» هعـساو  بانعالا  هریثک 

جنرز یلا  هیراجلا  راهنالا  هنم  عرفتت  نأ  دـعب  اـبرغ  رهنلا  فطعنی  هدـنع  و  دـنملیه ،) رهن  يأ  « ) رهنلا ءاوتلا  دـنع  عفترم  لـبج  یلع  وه  »
عم نصحلا  اذه  رکذ  ءاج  دق  .هرز و  هریحب  یف  عقیف 
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هیمالـسالا حوتفلا  رابخأ  یف  .جـنرز و  یلع  هموجه  لیبق  کنلرومیت  اهیلع  یلوتـسا  یتلا  ندـملا  هلمج  یف  هرز ) راـصح  وأ   ) هرز هعلق 
اهنع فرعی  .جـنرز و ال  نم  هیوکرک و  نم  خـسارف  هسمخ  یلع  اهنا  لیق  قلاز ، یه  ءاحنالا ، هذـه  یف  يرخأ  هعلق  رکذ  ءاـج  یلوـالا ،

 . دعب امیف  رکذ  اهل  دری  مل  .کلذ و  ریغ  یش ء 

383 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يرجم اما  .هزافملا  عطقی  و  انّیب ، ام  یلع  يرورحب ، ارام  اقرـش  ذخأی  جنرز  نم  قیرطلا  .جـنرز و  ضرع  طخ  وحن  یلع  اهناف  تسب ، امأ 
دق .رابدور و  هنیدم  موقت  هارجم  دادـتما  فصتنم  یف  و  بونجلا ، هاجتاب  يرئاد  فصن  ءاوتلا  يوتلی  ذا  هفاسملا  فعاضی  هناف  دـنملیه ،

، ناتـسجس یف  رابذورلا  اهل  لاقی  هنیدم  یلع  ملکتف  یلوالا ، هیمالـسالا  تاحوتفلا  مایأ  یف  رهظی  ام  یلع  عضوملا  اذـه  يرذالبلا  رکذ 
(. سک وأ   ) شک تناک  هذه ، رابذورلا  نم  برقلاب  راهدنق و  قیرط  یف 

قباطت اهلعل  و  اضرع ، ـالا  راـبذورلا  برعلا  نوینادـلبلا  رکذـی  مل  .جـیهک و  وأ  جاـک  مساـب  مویلا  فورعملا  عضوملا  یه  اـهنا  ودـبی  و 
هکاوف عورز و  کلذ  عم  مهل  و  حلملا ، اهتالغ  رثکأ  و   » .تسب برق  دنق  زوریف  لامعأ  نم  اهنا  لاق  يرخطصالا و  اهفـصو  یتلا  رابذور 

نم اهنوکب  لقوح  نبا  اهفـصو  .ناکلاهجلا  وأ  ناقلاصلا  اضیأ  بتکت  و  ناقلازلا ، وه  رخآ  عضوم  ءاحنالا  هذـه  یف  و  هیراـج .» هاـیم  و 
رثکأ  » هنیدم تناک  .کلاسملا و  بتک  یف  مسالا  اذـه  دری  مل  .اهنم و  یه  هاجتا  يأ  یف  رکذـی  مل  هنکل  و  هدـحاو ، هلحرم  یلع  تسب 

نینرقلا نم  اوحن  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  و  هیراج » راهنأ  مهؤام  و  عورز ، لیخن و  هکاوف و  اهب  و  هکاح ، اهلهأ 
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.ربکلا یف 

يرخطصالا لاق  .الیلج  اعـضوم  امئاد  تناک  دق  .هعم و  راهدنق  هیحان  نم  یتآلا  رهنلا  یقتلم  دنع  دنملیه ، رهن  یلع  تسب ) وأ   ) تسب و 
هئملا یف  تسب  تناـک  .جـنرز و  نم  یتـآلا  قیرطلا  ربـعی  هیلع  و  قارعلا » راـهنأ  یلع  نوکی  اـمک  نفـسلا  نم  رـسج  تسب ، باـب  یلع  »

، بانعأ لیخن و  اهب  و  دنهلا ، دلب  یلا  رجاتم  اهب  و  قارعلا ، لهأ  يز  اهلهأ  ّيز  و   » .ناتـسجس یف  هلیلجلا  ندملا  هیناث  هرـشاعلا )  ) هعبارلا
نیمز نیتریبکلا : نیتیحانلا  یلع  لمتـشت  یتلا  ناتـسجس  قرـش  یف  هیلبجلا  دالبلا  ندم  لجأ  دـعت  تسب  تناک  و  ادـج .» هبـصخ  یه  و 

( یلاحلا بادـنگرأ  رهن   ) يوردرخ رهن  یقتلم  قوف  خـسرف  یلع  هریبک  اضابرأ  اهتعلق  تسب و  لوح  نا  یـسدقملا  لاـق  .جـخر  رواد و 
نسح عماج  اهل  و  دنملیه .)  ) دنمریهب

384 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هئملا یف  توقای  لاق  و  ناطلسلا » اهلزنی  رکسعلا ، یمست  هریغـص  هنیدم  هنزغ ،)  ) نینزغ وحن  نم  خسرف  فصن  یلع  و   » .هرماع قاوسأ  و 
یف و  نیتاسبلا .» راهنالا و  هریثک  یه  و  جازملا ، هراحلا  دـالبلا  نم   » اـهناب هّون  و  رهاـظ ، تسب  یف  بارخلا  نا  هرـشع ،) هثلاـثلا   ) هعباـسلا

روکسلا دحأ  هقیرط  یف  بّرخ  و  جنرز ، نم  اهیلا  هفحز  نیح  رامدلا  اهرواج ، امب  اهب و  رومیت  عقوأ  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ 
 . ناتسیس برغ  یف  قیتاسرلا  یقست  یتلا  هایملا  رکسی  رکسلا  اذه  ناک  و  متسر ، دنب  یمسملا  دنملیه  یف  همیظعلا 

مـسالا وه  و  رواد ، نیمز  مساب  فرعی  تسب ، یلا  شکودنه  لابج  نم  اردحنم  دنملیه  رهن  هیف  يرجی  يذلا  ضیرعلا  يداولا  لاز  ام  و 
.روادلا دلب  وأ  روادلا  ضرأ  هیبرعلاب  اهلباقی  و  هیسرافلا ، هیمستلا  یه  هذه  .هتیحان و  یلع  برعلا  نوینادلبلا  هقلطأ  يذلا 
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هریثک هرماع  هبصخ  یطـسولا  نورقلا  یف  دالبلا  هذه  تناک  .لابجلا و  بورد  يأ  باوبألا  ضرأ  وه  دحاو ، نیتیمـستلا  نیتاه  ینعم  و 
لترد هیحانلا  هذه  ندم  ربکأ  .هدیدع و  قیتاسر  يرق و  اهل  .ناورـش و  نینغب و  شغرد و  لترد و  یه  هلیلج ، ندم  عبرأ  اهب  ناکـسلا ،

هبیط هریبک  روادلا :  » لاق روادلا و  مساب  یسدقملا  اهفصو  یتلا  هنیدملا  قباطی  هنا  رهاظلا  .اهمـسا و  يرخطـصالا  بتک  ام  یلع  لت ، وأ 
یلع دنملیه  رهن  هفـض  دـنع  یه  روغلا و  لابج  دـح  یلع  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  ذا  نوبترم » سارح  اهیلع  لیلج  رغث  یه  و 

یمـسملا میظعلا  منـصلا  ثیح  روزلا  لبج  اهنم  برقلاب  نا  یلوالا ، هیمالـسالا  تاحوتفلا  رابخأ  یف  درو  .تسب و  قوف  لحارم  ثـالث 
.توقایب ناتعصرم  هانیع  بهذ و  نم  هلک  منصلا  اذه  ناک  .برعلا و  همنغ  دق  .نوز و  وأ  روز 

لترد برغ  نم  هلحرم  یلع  تناکف  نینغب ، امأ  .هلحرمب  اهنم  یلعأ  یه  و  لترد ، اهیلع  یتلا  هفضلا  یف  دنملیه  یلع  شغرد ، هنیدم  و 
ترجاه دق  .جلخلا و  هلیبق  مهنیب  میقت  .کنلشبلاب و  هفورعملا  هیکرتلا  لئابقلا  اهنکست  یتلا  دالبلا  یف 

385 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

قلخ یلع   » روادلا دلب  نم  مهنا  هلوقب  مهفصو  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  نا  الا  برغلا ، وحن  کلذ  دعب  هذه  جلخلا  لئابق 
ّرم دق  و  شاوخ ، رهن  یلع  يذلا  عضوملا  مساک  اهمـسا  و   ) شاوخ یه  هسماخ  هنیدـم  رواد  نیمز  یف  و  مهـسابل .» مهّیز و  كارتالا و 

اهّدع مهضعب  نا  ریغ  عجارملا ، هرکذت  مل  اهعـضوم  نا  هیلع  فسؤی  امم  .هعلق و  اهب  و  هیلع ، روس  دلب ال  اهنا  يرخطـصالا  لاق  هرکذ .)
.لباک لامعأ  نم 

یلع لترد ، تسب و  نیب  و 
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وحن هریغص  هنیدم  لقوح : نبا  اهیف  لاق  رهظی ، ام  یلع  دنملیه  رهن  یلع  نکت  مل  ناورـش و  وأ  ناورـس  هریخالا ، هنیدملا  بونج  هلحرم 
.دنق و زوریف  نم  اهقیتاسر و  نم  لقنت  اهنم و  بلجت  مورک  لیخن و  و  لمحت ، هعـساو  هکاوف  اهب  و  الهأ ، رثکأ  رمعأ و  اهنا  الا  نینرقلا ،

 . تسب قرش  نم  هلحرم  یلع  .ناورش و  هیحان  بونج  هریخالا  هذه 

و کنرت »  » مویلا ب نیفورعملا  نیرهنلا  فافـض  دادـتماب  تسب  قرـش  یف  وه  و  دالب ، نم  راهدـنق  لوح  امم  فلأتی  جّـخر ، قاتـسر  و 
ام و  هسمخلا .) راهنالا  يأ  « ) ياو جنپ   » هیبرعلا ل هغیـصلا  یه  .ياوجنب و  یطـسولا : روصعلا  یف  جـخر  هدـعاق  تناک  و  بادـنگرأ .» »

ههافرلا و هیاغ  یلع  جخر  دالب  تناک  دـق  .بادـنگرا و  کنرت و  يرهن  ءاقتلا  برق  راهدـنق  برغ  هیحانلا  یلع  قلطی  مسالا  اذـه  لاز 
عـضوم نییعت  بعـصلا  نم  و  میـسج .» میظع  لام  اهنم  لاـملا  تیبل  عفتری  فاوص  اـهتماع  و   » .یطـسولا نورقلا  یف  هعـسلا  بصخلا و 

یف هنزغ  لصیف  الامـش  هجتی  قیرط  قیرطلا : بعـشتت  تناک  اهدـنع  و  اهنم ، لـحارم  عبرا  یلع  تسب  قیرط  یلع  تناـک  دـقف  ياوجنپ ،
نیب هفاسملا  نا  ریغ  .راهدـنق  نع  هدـیعب  نکت  مل  اهلعل  .لـحارم و  تس  یف  یبیـس  غلبی  قرـشلا  یلا  رخآ  قیرط  .هلحرم و  هرـشع  یتنثا 

(. لیبجلا يأ   ) کهوک هعلق  ياوجنپ ، برغ  نم  هلحرم  یلع  .عجارملا و  اهرکذت  مل  نیتنیدملا 

برش .نسح و  عماج  اهب  و  هعینم ، اهسفن  ياوجنپ  تناک  .هنیدملا و  هعلقلا  لوح  و 

386 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.رهن نم  اهلهأ 

مساب لقوح  نبا  يرخطصالا و  اهیلا  راشأ  دق  و  دابا ، رکب  نع  اضوع   ) ذاوارکب هنیدم  یبیس ، قیرط  یف  عضوملا  اذه  نم  هلحرم  یلع  و 
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.راهدنق رهنب  یقتلی  رهن  یلع  تناک  و  قوسلا .» یف  عماجلا  هریبک ، هنیدم   » یه و  خاسنلا .) مه  نم و  کلذ  لعل  و  ذابان ، یکت 

دودـح نم  هبیرقلا  عضاوملا  هلمج  یف  یلوالا ، هیمالـسالا  حوتفلا  راـبخأ  یف  هرم  ریغ  ترکذ  دـقف  راهدـنقلا ) وأ   ) راهدـنق هنیدـم  اـمأ 
رهنلا هیحان  نم  نفسلا  یف  هنیدملا  اوتا  مث  هزافملا ، اوزاتجا  نأ  دعب  ناتسجس  نم  اهولص  نیملـسملا و  نا  یلا  يرذالبلا  راشأ  .دنهلا و 

یـسدقملا و یف  اضرع  الا  راهدنق  مسا  دری  مل  تاحوتفلا ، دعب  .اذوبل و  الاثمت  کش  ناک و ال  دـق  و  میظعلا ، دـبلا  اورـسک  اهوحتفف و 
ای راهدـنق  یلا  کلاسملا  باحـصأ  نم  دـحأ  انلـصوی  مل  .دـنهلا و  دودـح  یلع  وأ  دـنهلا  یف  اـهنا  اـهورکذ  و  یبوقعیلا ، هتـسر و  نبا 

تلح دـق  ياوجنپ  نوکت  امبر  .میلقالا و  اذـه  یلع  امهمالک  قایـس  یف  لقوح  نبا  يرخطـصالا و  یف  مسالا  اذـهل  رکذ  .فسألل و ال 
یلع مالکلا  دـنع  خـیراتلا  یف  هیناـث  اهمـسا  زرب  و  اـهل ، فصوب  اـنتأی  مل  يومحلا ، توقاـی  نا  ذا  .یطـسولا  نورقلا  ردـص  یف  اـهلحم 

 . اهیلت یتلا  هئملا  ماتخ  یف  اهل  رومیت  ریمدت  مث  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  یف  اهل  لوغملا  بیرخت 

یف ام  یلع  اهتدـعاق ، .ناتـشلا و  وأ و  شلاب  اضیأ  اـهل  لاـقی  و  سلاـب ، مساـب  برعلا  نیینادـلبلا  يدـل  فرعت  یبیـس ، هیحاـن  تناـک  و 
(. هعلقلا يأ  ، ) رصقلا یف  هداع  میقی  ناک  یلاولا  نکل  .يویس و  وأ  يویس  اضیأ  تبتک  و  یبیس ، يرخطصالا :

اهنکل حیحصلا و  اهعضوم  نیعی  مل  و  هیحانلا ، هذه  ندم  هیناث  یه  و  يواجنفس ، وأ  ياجنفـسأ  نم  خسرف  یلع  هریغـص  هدلب  رـصقلا  و 
جنتسم وأ  کنتسم  هنیدم  امأ  .جخر  ياوجنپ  قیرط  یف  یبیس  لامش  نیتلحرم  یلع  تناک 
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يرخطصالا اضیأ  اهرکذ  دقف 

387 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . عضاوملا هذه  نم  عضوم  يأل  فصو  انیلا  هتنی  مل  نکل  .هیرق و  یتئم  نیفلا و  هیحانلا  هذه  یف  نا  ریخالا  لاق  یسدقملا و  و 

يونزغلا دومحم  ناطلسلا  همصاع  تناک  ذا  هرشع ) هیداحلا  هئملا  علطم   ) هعبارلا هئملا  ماتخ  یف  خیراتلا  یف  ترهتشا  نینزغ ، وأ  هنزغ  و 
نیح هنزغل  فاو  فصو  فسألل  ای  انیلا  هتنی  مل  هنکل  .برغلا و  یف  دادغب  قرـشلا و  یف  دنهلا  یلع  دـحاو  تقو  یف  داس  دـق  میظعلا و 
اهنا لاقف  لیجب ، نمزلا  اذه  لبق  هنیدملا  هذه  يرخطـصالا  فصو  دق  .دـنهلا و  یف  هتاوزغ  نم  همنغ  امب  اهنّیز  اهءانب و  دومحم  دّدـج 

و دنهلا .» هضرف  اهناف  هنزغ ، نم  هراجت  الام و  رثکأ  خلب  یحاون  یف  یتلا  ندملا  هذه  یف  سیل  و   » رهن اهل  .اهل و  نیتاسب  و ال  نایمابلاک ،
هغیصب نینزغ ، هروصب  اهمـسا  بتک  .مویلا و  هعـضوم  فرعی  اهمظعم ال  اهندم و  اهارق و  اهقیتاسر و  نم  ریثک  ءامـسأ  یـسدقملا  درس 

نا کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  .هنزغ و  نم  رثکأ  هنمزألا  یف  نینزغ  مسا  لمعتـسا  نا  نینزغب و  هدـصقی  ام  یلا  رـشی  مل  هنکل  و  ینثملا ،
.ناتسلباکب فرعت  تناک  لباک  هنزغ و  نیب  ام  یتلا  دالبلا 

جوأ هنیدملا  تغلب  .دـنهلا و  نم  مئانغلاب  المحم  هدالب  یلا  هعوجر  نیح  ( 1024  ) هنس 415 وحن  یف  هنزغ  ءانب  دومحم  ناطلـسلا  ددج 
يأ ، ) زوس ناهجب  هنیدملا  هذه  يروغلا  نیدلا  ءالع  ناطلسلا  بقل  دق  .نرق و  فین و  وحن  کلذ  یلع  ترمتـسا  همایأ و  یف  اهراهدزا 

بهنب رمأ  مث  ( 1149  ) هنس 544 هونع  هنزغ  یلع  یلوتسا  و  يونزغلا ، هاش  مارهب  دی  یلع  هیخأ  تومل  اماقتنا  ملاعلا ،) هدسفم 
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دق وأ  رامدلا  اذه  نم  اجن  دق  عماجلا  یف  میظعلا  دومحم  ربق  نا  رهاظلا  نکل  .هثراکلا و  هذه  دعب  همئاق  اهل  مقی  ملف  اهقرح ، هنیدـملا و 
بارخ اهمظعم  همایأ  یف  هنزغ  نا  لاق  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  عضوملا  اذه  یف  ناک  نیح  هطوطب  نبا  هآر  دقف  هؤانب ، ددج 
دیدش اهیف  دربلا  هریغـص ، هدلب  اهنا  لاقف  یفوتـسملا  هرـصاعم  اهیلع  ملکت  .هریبک و  هنیدم  کلذ  لبق  تناک  .ریـسی و  الا  اهنم  قبی  مل  و 

.اهعضوم عافترا  مظعل  ادج 

 . اهل نزو  يذ  فصوب  اندوزی  مل  و 

388 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مهبم مسا  وه  .ناتـسلبازب و  راهدنق ، رهن  دنملیه و  رهن  یلاعأ  یف  یلبجلا  میلقالا  نومـسی  انیأر ، دق  ام  یلع  برعلا ، نوینادـلبلا  ناک  و 
نم الامـش  دـعبأ  یه  و  لباک ، میلقا  ناتـسلباک  تناک  هیناث ، ههج  نم  .هنزغ و  لوح  یتلا  دـالبلا  نیعی  بلاـغلا  یف  هنکل  و  لامعتـسالا ،

( هعـساتلا  ) هثلاثلا هئملا  یف  یبوقعیلا  فصو  دق  .رومیت و  تاحوتف  رابخأ  یف  دوجوملا  میـسقتلا  وه  اذه  .نایمابلا و  دودـح  یلع  هنزغ ،
« . رابکلا یلباکلا  جلیلهالا  اهنم  نولمحی  اهیلا و  نولخدی  راجتلا  : » هلوقب لباک  هنیدم 

نا رهاظلا  نکل  .ناباط و  اهمـسا  نا  لاق  دقف  هیلاتلا ، هئملا  یف  يرخطـصالا  اما  سورج .» اهل  لاقی  یمظعلا ، لباک  هنیدـم  : » اضیأ لاق  و 
.اهتیحان یلع  قلطی ، ناک  ام  رثکأ  و  لباک ، ناک  عئاشلا  اهمسا 

.دنهلا هراجتل  هضرف  تناک  و  دحاو ، قیرط  الا  اهیلا  يدؤی  و ال  عینم ، روس  هنیدملا  یلع  .روهشم و  هعلق - يأ  زدنهق - لباک  یف  ناک  و 
«. دئاز رانید و  فلأ  یفلأب  مهراجت  هرکذی  ام  یلع  اهتبصقب  لمعی  ام  لوح ، لک  یف  لینلا  نم  اهب  عابی  »

.هنیمثلا نیصلا  دنهلا و  تاراجت  اهیف  و 
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ارئب اهتعلق  یف  نا  اضیأ  یـسدقملا  رکذ  .علـسلا و  هریثک  هرماع  قاوسأ  اهیف  .نیینثولا و  دوهیلل و  هلثم  و  ضبر ، لـباک  یف  نیملـسملل  و 
هثلاثلا  ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  لاق  .ناتـسجس و  میلقا  رخآ  یف  ناتـسلباک  ّدـع  و  عیفرلا .» جـلیلهلا  دـلب   » هرظن یف  لباک  نا  هبیجع و 

اهنم بلجی  (: » هرشع

389 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف اهراز  دق  لباک و  هنیدـم  هطوطب  نبا  رکذ  .یطـسولا و  هیـسآ  ءاحنأ  یف  لبالا » عاونأ  نسحأ  یه  و  یتاخبلا ، قونلا  لباک ) نم  يأ  )
: لاقف هیلاتلا ، هئملا 

«. ناغفالا مهل  لاقی  مجاعالا  نم  هفئاط  اهنکسی  هیرق  نآلا  اهب  و  همیظع ، هنیدم  فلس  امیف  تناک  »

لابجلا یه  شکودنه و  لابج  نم  ناردـحنی  نیلودـج  ءاقتلا  نم  نوکتی  و  نارهم ،) رهن   ) سدـنالا رهن  دـفاور  نم  دـفار  لباک ، رهن  و 
 . لباک لامش  یف  یتلا 

ناک هنم  و  دـالبلا .) کـلت  هغل  یف  لاـبج ، هسمخ  يأ  ریه  جـنب - نم   ) ریهجنب برعلا  هامـس  دـق  و  هضفلا ، لـبج  یقرـشلا  هعبنم  دـنع  و 
ناک و  هعساتلا .)  ) هثلاثلا هئملا  یف  رافصلا  ینب  مایأ  یف  برـضلل  اراد  ریهجنب  تراص  .نیمثلا و  ندعملا  اذه  نم  ریبک  رادقم  جرختـسی 

هرـشع وحن  یلع  لمتـشت  و  لبج ، یلع  هنیدم   » هلوقب ریهجنب  هنیدم  لقوح  نبا  فصو  .کش  یـسابعلا و ال  هفیلخلا  مسا  اهمهارد  یلع 
اذـه ناک  و  لباک ، رهن  يأ  اضیأ ، ریهجنب  رهن  یلع  اهرواجت  هیابراج ، و  داسفلا .» بغللا و  ثبغلا و  اهلهأ  یلع  بلغی  و  لـجر ، فـالآ 
لاق و  نایش ، هنیدم  اضیأ  یـسدقملا  رکذ  .عماج و  اهل  هریبک  هنیدم  یه  ناورفب و  ارام  دنهلا  لوهـس  یلا  اهنم  ردحنی  كاذ  نیح  رهنلا 

نب هبیتق  دجسم  اهتفاح  یلع  و  هبیجع ، نیع  اهب  و   » تشمیکسا قاتسر  نم  اهنا 
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و هلهأ ، نم  نینّدعملا  نع  هضفلا و  لبج  نع  هثیدح  یف  توقای  بهسأ  .یلوألا و  هیمالسالا  حوتفلا  یف  روهـشملا  دئاقلا  وه  و  ملـسم »
: لاق ّرش ، مهیف 

مه و  حـیباصملاب ، نینیعتـسم  ضرـالا ، قاـمعأ  یف  هضفلا  قورع  نوعبتی  لاـجرلا  ناـک  .رفحلا و  هرثک  نم  لاـبرغلاک  ناـک  لـبجلا  نا 
«. اینغ یسمی  اریقف و  حبصی  وأ  اریقف ، یسمی  اینغ و  حبصی  مهنم  لجرلا  و   » .اهیلا غولبلا  یف  نوسفانتی  نوقباستی و 

390 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( . نواپ فلأ   12  ) مهرد فلأ  هئمثالث  رفحلا  یلع  مهنم  لجرلا  قفنی  نأ  قفتی  و 

میظعلا ریهجنپ  رهن  یلع  ملکت  و  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  هطوطب  نبا  اـهراز  نیح  .عـضوملا و  اذـه  ناـخزیکنج  برخ  دـق  و 
.همیدقلا رفحلا  ایاقب  الا  هضفلا  مجانم  نم  كانه  دهاشی  مل  قرزألا ،

« . رصحلا فیللا و  نم  لابحلا  لیبانزلا و  رومتلا و  : » اهنم یسدقملا  هرکذ  ام  .هلیلقف و  ناتسجس ، تاراجت  امأ 

لصفلا یف  هفصو  ءاج  دق  جینسب و  ارام  ریسامرن  نم  هزافملا  قیرط  یهتنی  اهیلاف  جنرز ، یف  عمتجت  اهلکف  ناتـسجس ، یف  کلاسملا  اما 
یلع یه  نیوج و  یلا  دـنملیه  رهن  یلع  ارـسج  ربعی  اهنم  هیوکرکب و  ارام  هاره  ادـصاق  لامـشلا  وحن  قیرط  هجتی  جـنرز  نم  .قباسلا و 

اهءارو ام  و  هحفـصلا 379 .) یف  اهرکذ  دق  و   ) هرف هرطنق  یلع  رهنلا  ربعی  رهنلا و  عم  دعـصی  هرف  یلا  قیرط  لصی  نیوج  نم  .هرف و  رهن 
فـسألل ای  انیلا  هتنت  مل  .ناسارخ و  ندـم  یلوأ  هاره ) راوزبس  وأ   ) رازفـسأ هنیدـم  هرف  لامـش  لحارم  ثالث  یلع  .اهـسفن و  هرف  هنیدـم 

يرخطصالا اهیف : انعجارم  قثوأ  .مایالا و  لحارم  نم  هیف  ام  انلصو  لب  خسارفلاب ، قیرطلا  اذه  تافاسم 

، داوع سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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391 ص : صنلا ،

.تاطحملا نم  ریثک  ءامسأ  هئجهت  یف  کشیف  کلذ ، یلا  و  لقوح .  نبا  و 

سمخ یف  تسب  هنیدـم  غلبیف  میقتـسم  طـخب  هزاـفملا  عطقی  اـهنم  و  شاوـخ ، رهن  یلع  يرورح  یلا  اقرـش  قـیرطلا  هجتی  جـنرز  نم  و 
ءاـحنا یف  جـخر  ياوجنپ  یلا  قیرط  و  دـنملیه ، یلاـعأ  یف  رواد  نیمز  دـالب  یلا  بهذـی  قیرط  قرطلا : مسقنت  تسب  دـنع  .لـحارم و 

اهل لاقی  هدلبب  ارام  یبیـس  یلا  ناث  قیرط  و  هنزغ ، یلا  یقرـشلا  لامـشلا  یلا  ذخأی  قیرط  هیناث : قرطلا  مسقنت  ياوجنپ  دـنع  .راهدـنق و 
.ياجنفسأ

 . هتءارق یف  ادج  کشی  لحارملا  ءامسأ  نم  اریثک  نا  .طقف و  لحارملاب  اضیأ  تءاج  دق  قرطلا  هذه  یف  تافاسملا  نا  ظحالی ، امم  و 

392 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناتسهوق نورشعلا  سماخلا و  لصفلا 

- همیظعلا تشدارز  هورـس  تشب : قاتـسر  زیـشرت و  نوت - نیاق و  ولوبوکراـم - يدـل  ( Tunocain) نیاکونوت وه  ناتـسهوق ، میلقا 
وأ تسوخ  رمتلا - سبط  ناتـسجب - دابانک و  ضایب - تشد  هوک - ریز  فاوخ - نلام - زرخاـب و  قاتـسر  مز - میلقا  ناـجزوب و  هواز -

.هرد و  نانیسم ، سبط  دابانموم - دنجرب و  فسوخ 

.ناتسجسک ناسارخ  لامعأ  نم  ناتسهوق ، میلقا  برعلا  نوینادلبلا  ّدع 

.هضرأ هعیبطل  کلذب ، میلقالا  اذه  یمس  امنا  .لبجلا و  دالب  هانعم  ناتسهوق  و 

ندـم رثکأ  نا  یلا  لقوح  نبا  راشأ  .دـنملیه و  اتلد  یلع  ناتـسهوق  قرـش  یف  يذـلا  ناتـسجس ، میلقا  یف  لوهـسلا  دداضت  هیف  لابجلاف 
( هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  اهنکسی   » ناک .يربکلا و  هزافملا  هفاح  دنع  یکلیگ  سبط  یف  الا  ومنی  لیخنلا ال  نا  هیدورـص و  ناتـسهوق 

دق .ولوپوکرام و  اهرکذ  یتلا  نیاکونوت » هکلمم   » قباطی میلقالا  اذه  نا  یف  بیر  و ال  منغلا .» لبالا و  نم  مئاوسلا  باحصأ  دارکألا و 
«، نیاق  » و نوت » : » نیتریبکلا اهیتنیدم  یمسا  نم  اهمسا  بّکر 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


 . اهلک دالبلا  هب  دیری  و 

393 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم مهؤام  .زدنهقلا و  یف  هرامالا  راد  عماج و  دجسم  و  قدنخ ، هیلع  و  زدنهق ، اهل  : » لقوح نبا  اهیف  لاق  .نیاق  ناتسهوق : ندم  ّلجأ  و 
لقوح نبا  رکذ  .ناسارخ و  هضرف  یه  و  باوبأ ، هثالث  نیاقل  و  دورـصلا .» نم  هیحان  یه  و  هقرفتم ، اـهارق  و  هلیلق ، مهنیتاـسب  و  ینقلا ،
هنیدم ورـسخ  رـصان  راز  و  لکألل » قافآلا  یلا  لمحی  يذلا  یحاجنلا  نیطلا  روباسین ، یلی  امم  نیموی  هریـسم  یلع  اهنم ، نیاق  دح  یف  »

رأ مل  میظع  دقع  اهیلع  هروصقم  هب  عماج  دجـسم  اهب  و  هنیـصح ، هعلق  یه  لاق  هلخادـلا و  هنیدـملا  فصو  و  ( 1052  ) هنس 444 نیاق 
.ناسارخ یف  هنم  ربکأ 

یهف .ندملا  نیب  يزکرملا  نیاق  عقوم  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  هب  هون  ام  مهأ  .بابق و  هنیدملا  تویب  عیمج  یلع  و 
، ینق نم  تویبلا  یف  اهلهأ  برش  و  هنسح ، هنیدم  تناک  .ناتسهوق و  ندم  نم  هلیلج  هنیدم  لک  نم  اخـسرف  نیرـشع  یلع  هلوق  بسح 
هکاوفلا و ال حـمقلا و  اهیف  رثکی  .اهریغ و  لبق  اهلیـصاحم  ینجت  جـضنلا و  یف  اهرامثأ  رکبت  .ظیقلا و  مایأ  یف  ذـختت  بیدارـس  اهل  و 

.نارفعزلا امیس 

.هرمسلا دیدش و  اهلهأ  نا  کلذ  یلع  یفوتسملا  داز  .اهبشع و  هرثکل  اهیعارم  یف  یشاوملا  دوجت  و 

.الیلق اهلامش  یلا  نیاق  یبرغ  نم  الیم  نیسمخ  فین و  یلع  یهف  نوت ، هنیدم  امأ 

ورـسخ رـصان  يرطأ  .هکاح و  اهلهأ  رثکأ  و  نسح ، عماج  اهل  نصح و  اهیلع  نیاق ، نم  رغـصأ  هلهآ ، هرماع  اهنا  اـهیف ، یـسدقملا  لاـق 
اهنصح امأ  اهیلع ، ابلاغ  بارخلا  ناک  اهآر  امل  كاذنیح و  داجسلا  لمعل  لون  هئمعبرا  اهب  ناک  و  اهداجس ،
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یلع تینب  تینب ، ام  لوأ  نوت  نا  یفوتـسملا ، لاق  .قتـسفلا و  هرفاو  هنـسح ، هریثک  نیتاسب  هیقرـشلا  اهـضابرأ  یف  .ایقاب و  لاز  ام  ناـکف 
عراوش هعلقلاب  فحی  ناک  .قیمعلا و  فاجلا  اهقدنخ  همیظعلا و  اهتعلق  یلع  ملکت  .کلذ و  رمأ  حضوی  مل  هنکل  و  هینیـص ، هنیدم  رارغ 

هایم اهدنع  نوعمجیف  دنبلا )  ) دودـسلا ءانب  نوقذـحی  رکذ ، ام  یلع  اهلهأ ، نأل  تاریخلا  هرفاو  اهقیتاسر  .هجراخلا و  هنیدـملا  قاوسأ  و 
هوالحب روهشم  وه  خیطبلا و  مهیضارأ  نم  نوجتنی  اوناک  و  اهنوسبحی ، راطمألا و 

394 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هدیدع اهّینق  و  لدتعم ، نوت  ءاوه  نأل  ریرحلا  نم  اریثک  ّلغت  .هکاوفلا و  حمقلا و  مهدنع  رثکی  .همعط و 

.برعلا تشب  وأ  تشوپ ، وأ  تشب  قاتسر  ناتسهوق ، یبرغ  لامش  یف  و 

.سیشرت و شیشرت و  تبتک  مث  ثیثرط  ثیثیرط و  هروصب  میدقلا  اهمسا  برعلا  نوینادلبلا  رکذ  دق  و  ردنک .  زیـشرت و  هندم : لجأ  و 
.روپاسین هموحب  انایحأ  تفرع 

.ریخلا و لهألا و  هریثک  زیشرت  نا  لقوح  يرخأ  ندم  عبس  تشب  قاتـسر  یف  ناک  .ریخلا و  لهألا و  هریثک  زیـشرت  نا  لقوح  نبا  لاق  و 
قشمد عماج  دعب  سیل  عماج  اهب   » هلوقب زیشرت  عماج  یسدقملا  فصو  .هعماج و  دجاسم  اهیف  يرخأ  ندم  عبس  تشب  قاتسر  یف  ناک 

ناهفـصا سراف و  یلا  تاراجتلا  لمحت  اهنم  و  ناسارخ ، هنازخ  تناکف  هرماع  قاوسأ  اهب  و  روّدم » ءاملل  ضوح  هباب  دنع  و  هنم ، ینغأ 
.اهیلا امهنم  و 

.هریبک هیرق  اهقاتسر 226  یف  و  ینغ ، تاریخ و  زیشرت  وحن  یف  اهنم ، هبیرقلا  ردنک  هنیدم  تناک  و 

یتلا یه  و  اهبهن ، زیشرت و  هنیدم  یقوجلسلا  رجنس  ناطلسلا  ریزو  رصاح  (، 1126  ) هنس 520 یف  هنا  ریثالا  نبا  رکذ  و 
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اریثک ینب  اهراوج و  یف  هنیصحلا  نکامالا  رثکأ  یلع  یلوتسا  لبجلا » خیش   » ناف .هیشیشحلا  يأ  هیلیعامسالا  ندم  نم  ذئدعب  تحبـصأ 
يور و  ( 1136  ) هنس 530 یف  عضاوملا  هذه  یلا  هیلیعامسالا  مودق  توقای  لعج  دق  .ناتسهوق و  نم  ءاحنالا  هذه  باهرال  عالقلا  نم 

مل و  مهئانغ ، هلق  كارتالا و  هأط  لقث و  يأرف  هیلیعامـسالا ، مه  و  هدـحالملا ، ّدرل  هترـصنل ، كارتالا  دمتـسا  هیحانلا ، هذـه  سیئر  نا 
هعباسلا هئملا  فصتنم  یف  .زیشرتب و  رامدلا  قحلأ  امم  هنولـصحی  ام  لیـصحت  مهدصق  ناک  امنا  و  ودعلا ، عفد  یف  هقداص  مهتمه  نکت 

هیلیعامسالا هوق  یلع  ءاضقلا  نم  یلوغملا  ناخ  وکالوه  نکمت  هرشع ،) هثلاثلا  )

395 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نا یتح  اهتناکم  زیـشرت  تداعتـسا  اـم  ناعرـس  مث  .ناتـسهوق  میلقا  یف  مهعـالق  نم  هعلق  نیعبـس  یلع  لاـقی  اـمیف  هشویج  تلوتـسا  و 
هبیرقلا هروهشملا  عبرالا  عالقلا  رکذ  .ابارخ و  لاز  ام  اهضعب  ناک  نا  ناتـسهوق و  ندم  لجأ  نم  اهنا  لاق  نرقب ، کلذ  دعب  یفوتـسملا 

عالق نم  بیر  اهلک و ال  تناک  دـق  و  رانلا -) تیب   ) هاگـشتآ و  دابا ، دـهاجم  و  لاکیه ،) وأ   ) لاکیم هعلق  و  دورادرب ، هعلق  یه  اـهنم و 
.روباسین لوح  هیلامشلا  ءاحنالا  یلا  لمحی  ناک  هنا  لاق  و  زیشرت ، حمق  هرفوب  هّون  .هیلیعامسالا و 

تراهنا نا  تمتع  ام  اهنکل  و  اهراوسأ ، ولعل  محتقت  یتلا ال  هعینملا  عالقلا  نم  زیـشرت  تناک  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  و 
(. 1381  ) هنس 783 یف  کلذ  ناک  .ضاقنأ و  ریغ  اهبهن  دعب  امئاق  زیشرت  نم  قبی  مل  رومیت و  مامأ 

 . هطراخلا نم  زیشرت  مسا  یفتخا  نیحلا ، کلذ  ذنم  و 

یتلا هروهشملا  ورسلا  هرجش  زیشرت ، برق  رمشک  هیرق  یف  تلاز  ام  هنا  یفوتسملا ، رکذ  و 
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.هیسوجملا بساتشک  کلملا  قانتعال  ادیلخت  تشدارز  اهسرغ 

.اهمظع یف  اهلثم  ری  مل  هرجش  تحضأ  یتح  امیظع ، اومن  هرجشلا  هذه  تمن  دق  و 

میظع یش ء  هردقملا  نم  هورسلا  هذهل  ناک  دق  .هنجلا و  نم  تشدارز  هب  یتأ  نصغ  نم  تأشن  دق  همانهاشلا ، یف  ءاج  ام  یلع  یه ، و 
هنس یف  همیظعلا  هورسلا  هذه  عطقب  رمأ  لکوتملا ، هفیلخلا  نا  ینیوزقلا  رکذ  .رمشک و  یلا  لزالزلا  ررض  لوصو  نود  تلاح  اهنا  یتح 

نیعفاشلا هعافش  عفنت  مل  تعطقف و  ءارماس ، یف  دیدجلا  هرصق  ءانب  یف  اهلامعتسال  سراف  ربع  لامجلا  یلع  اعطق  اهلمح  و  ( 861  ) 247
 . هنبا دی  یلع  هلیغ  هفتح  یقل  دق  لکوتملا  ناک  هلجد  فافض  یلا  هورسلا  تلصو  امل  .مهعّرضت و  و 

396 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هواز و هنیدم  وأ  کشیب  اهتبصق  خر و  مساب  اضیأ  فرعی  هضعب ، وأ  هواز ، قاتـسر  ناک  .هواز و  قاتـسر  زیـشرت ، قاتـسر  قرـش  یلا  و 
فورعملا یلولا  ماقم  اهنوکب  هواز : ترهتـشا  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  .هداع و  خر  ظـفلی  توقاـی ، بتک  نیح  خر  مسا  ناـک 

ءارقفلا نم  هیردیحلا  هفئاط  بستنت  هیلا  .جـلثلا و  طسو  یف  لخدـی  ءاتـشلا  یف  رانلا و  لخدـی  فیـصلا  یف  داّبللا و  سبلی  ناک  ردـیحب 
(. شیواردلا )

هئملا یف  هواز  هطوطب  نبا  راز  امل  .نیدـلا و  بطق  خیـشلا  مساـب  فرع  مث  (. 1220  ) هنـس 617 رتتلا  ئجم  یلا  ایقاب  خیـشلا  اذه  ناک  و 
ءاضعأ یف  اهنولعجی  و  مهناذآ » مهقانعأ و  مهیدیأ و  یف  دیدحلا  قلح  نولعجی   » لاقف خیـشلا  يدـیرم  فصو  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا

.مهدهز مهاوقتل و  اراهظا  کلذ  ناکف  مهماسجأ  نم  يرخأ 

و هیرق ، نوسمخ  اهلامعأ  نم  تاریخلا و  هریثک  هیحان  یف  موقت  هنسح  هنیدم  اهناب  هواز  یفوتسملا  فصو  و 
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هبرت یلع  اضیأ  ملکت  .ریرحلا و  کلذـک  هکاوفلا و  بانعالا و  نطقلا و  حـمقلا و  اهیف  رثکی  رفاو  اهیقـس  و  نبللا ، نم  هنیـصح  هعلق  اهل 
هذه تلاز  ام  .يردیحلا و  هبرتب  هداع  فرعتف  هنیدملا  امأ  هیحانلل ، عئاشلا  مسالا  وه  مویلا ، هواز  .هنمز و  یف  امرکم  ناک  يذـلا  خیـشلا 

 . رازت هبرتلا 

( هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  اهتبصق  تناک  ماج و  وأ  ماز ، هیحان  هاره : رهن  برق  ناتسهوق ، یقرش  لامش  یف  هواز ، قاتـسر  قرـش  یلا  و 
هنمزالا یف  و  ناـکزوب ، هروصب  ناـجزوب  نوظفلی  سرفلا  ناـک  .هیرق و  نوناـمث  هئم و  اـهلامعأ : نم  هریبک ، هنیدـم  تناـک  .ناـجزوب و 

همیظع هیحاـن  یف  موقت  لاـقف  ماـج ، اهامـس  دـق  و  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  اهفـصو  .ناـکچوپ و  هوبتک  هثیدـحلا 
، اهتارازم هرثکب  هنیدملا  ترهتشا  .توتلا و  رجش  هرثکل  ریثک  اهب  ریرحلا  هایملا و  هرفاو  تاریخلا 

397 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هدالوأ و و  یماجلا ، دمحأ  نیدلا  باهـش  دهازلا  یلولا  وه  مهرهـشأ و  هطوطب  نبا  رکذ  .نیحلاصلا و  لاجرلا  نم  ریثک  اهیف  نفد  دـقف 
.هسفنب و هربق  راز  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  رومیت ، نا  یتح  اروهـشم  یلولا  اذه  ناک  و  هورث .» همعن و  اهب  مهل  و   » هدافحأ

 . هرماع مویلا  یه  و  ماج ، خیشب  ارهاز ، اعضوم  تلاز  ام  و  مویلا ، هنیدملا  فرعت 

هنیدم زرخاب  هبـصق  تناک  .لامـشلا و  وحن  هارجم  هجتی  اهدنع  و  هاره ، رهن  برغ  یلا  ماج  بونج  یفف  زرخاوگ ، وأ  زرخاب ، هیحان  امأ 
یف تناک  .هیلاحلا و  هثیدحلا ) هنیدملا   ) وان رهـش  هنیدـم  قباطی  اهعـضوم  نا  کلاسملا  بتک  یف  هدراولا  تافاسملا  نم  رهظی  .نلام و 

بیبزلا و بوبحلا و  اهنم  عفتری  و   » هرماع هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


نامث و هئم و  یلع  لمتـشت  هیولهبلا ، هغللاب  یه  و  حایرلا ، بهم  اهنال  هزره  داب  اهلـصا   » لاقف زرخاب  مسا  توقای  رـسف  و  هریثک .» باـیث 
.نالام هروصب  اهتبصق  مسا  رکذ  دقف  یفوتسملا  امأ  .ناقذوج  اهنم  هیرق » نیتس 

 . ناسارخ ءاحنا  یف  اروهشم  ناک  دق  لیوطلا و  اهخیطب  امیس  اهتاریخ و ال  رکذ  یف  ضافأ  و 

هئملا یف  فاوخ  ترهتـشا  .اهمـساب و  هامـسملا  اهتبـصق  فنتکت  و  امیدـق ) باوخ  یه  و   ) فاوخ هیحاـن  زرخاـب ، یبرغ  بونج  یلا  و 
، یلوالا هنمزالا  یف  هیحانلا  هذه  ندم  ربکأ  مالس ، تبتک  مث  کمولـس ، تناک  .نامرلا و  بیبزلا و  نم  اهیف  ام  هرثکب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا

هنیدـم کلذـک  و  درکرخ ، هروصب  هنیدـملا  هذـه  لقوح  نبا  رکذ  دـق  .درجرخ و  و  ناکنـس ) وأ   ) ناجنـس اضیأ  همهملا  اهندـم  نم  و 
لامـش هاره  رهن  یلا  برقأ  تناکف  هیوسوک ، وأ  يوسوک  امأ  .اهقرـش  نم  هلحرم  یلع  درجلف ) وأ  درجرف  توقای  اـهبتک  دـق  و   ) درکرف

یلع یتأنس  و  ناسارخ ، یف  اهل  هرواجملا  جنشوب  هنیدم  ثلث  وحن  و  ثالثلا ، ندملا  هذه  ربکأ  هیوسوک  تناک  .درکرف و 
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نیتنیدملا رغـص  عم  .نیط و  نم  يوسوک  لهأ  ءانب  .ناسارخ و  میلقا  لامعأ  نم  ثالثلا  ندملا  هذه  عجارملا  نم  ریثک  ّدعی  .اهفـصو و 
همهملا ندملا  نم  هنمز  یف  امهنا  لاق  و  زال ، دنوارس و  یتنیدم  اضیأ  توقای  رکذ  .هریثک و  هایم  هنـسح و  نیتاسب  امهیف  ناف  نییرخآلا ،

رثکی ریرحلا  نا  لاق  و  فاوخ ، یف  نیتلا  نامرلا و  خیطبلا و  بانعالا و  یفوتسملا  يرطأ  .امهاعـضوم و  فرعی  و ال  فاوخ ، هیحان  یف 
هنماثلا هئملا  یف  اهندم  مهأ  نزوز ) وأ   ) نزوز ناجنس و  مالس و  نأ  رکذ  .اهتیحان و  یف 
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، قرطلا ماظن  یف  همهم  هطقن  تناک  و  دوبللا .» عاّنـص  هکاحلا و  هریثک  هرماـع  ، » یـسدقملا بتک  اـمل  نزوز  تناـک  و  هرـشع .) هعبارلا  )
ران تیب  اهیف  نا  یلا  راشأ  و  اهتراجت ، هرثکل  يرغصلا » هرصبلا   » نزوز توقای  یمس  .درجرف و  و  کمولس )  ) مالس نیاقب و  لصتت  یهف 

 . هیرق نورشع  عبرأ و  هئم و  اهلامعأ  نم  و  سوجملل ،

نا الا  هطراخلا  یف  يرت  تلاز  ام  ناتـسهوق  طساوأ  یف  عضاوم  هلمج  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  بتک  دق  و  یفوتـسملا ، رکذ  و 
حمقلا اهیف  رثکی  تاریخلا  هریثک  اهنا  لاق  و  لبجلا ) لفـسأ  يأ   ) هوک ریز  هیحان  یلا  راشأ  دقف  .اهورکذی  مل  نیلوالا  برعلا  نیینادـلبلا 

رکذ .مسـالا و  اذـهب  فرعت  نیاـق  قرـش  نزوز و  بوـنج  هـیلبجلا  دـالبلا  تـلاز  اـم  .دـالبلا و  رئاـس  یلا  لـمحی  ریرحلا و  نـطقلا و  و 
هیحان نیاق ، یبرغ  لامـش  یف  .انموی و  یلا  تلاز  ام  دنتـسإ و  و  دفـسإ ، و  سخراش ، یه : و  اـهیف ، همهملا  ثـالثلا  ندـملا  یفوتـسملا 

دق و  سراف ، هنیدم  اهتبـصق  تناک  و  زایپ ، تشد  مویلا  سرفلا  اهب  قطنی  و  ضیبالا ، لهـسلا  هانعم  ضایب و  تشد  هروصب  اهمـسا  بتک 
.دابانج نوت و  لهأل  فیاصم  يأ  قالیی ، تناک  اهنا  لاق  اهزول و  اهزوج و  یفوتسملا  يرطأ 

، دوانج یسدقملا  و  ذبانی ، لقوح  نبا  اهامس  نوت ، یقرـش  لامـش  یف  هریبک  هنیدم  یه  و  دابانگ ، مساب  مویلا  هریخالا  هنیدملا  فرعت  و 
نم کلذ  ریغ  اهیف  و 
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یمـست اهنا  توقای  لاق  .ینقلا و  نم  اهؤام  و  هیرق ، نوعبـس  اهلامعأ  نم  و  نیط ، نم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهؤانب  ناک  .تاءارقلا 
لبج یلع  هعلق  لک  ناتعلق  اهل  یفوتسملا : لاق  .ذبانج و  نع  اضوع  ذبانگ 
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نم اهءارو  ام  هرواجملا و  يرقلا  امهنم  يری  ناک  و  ناـجرد ، هعلق  يرخـالل  رـشاوخ و  هعلق  امهادـحال  لاـقی  هنیدـملا ، نم  فرط  یف 
یف ینقلا  کلت  لوط  ینق ، نم  اهؤام  .ناتسهوق و  ءاحنا  ضعب  یف  ثدح  ام  وحن  یلع  دابانگ  نیتاسب  زغی  مل  لمرلا  ناب  هّون  .هزافملا و 

هئمعبـس انایحأ  اهقمع  غلبی  رابآ  یف  عمتجت  نیعلا  سأر  دنع  اههایم  نارکذ  لبجلا و  حفـس  یف  نویع  نم  اهؤام  خـسارف ، هعبرأ  بلاغلا 
لامش نم  اهلثم  و  دابانگ ، یبرغ  لامـش  الیم  نیثالث  یلع  .يرخالا و  ندملا  یلا  لمحی  حمق و  ریبک و  ریرح  اهنم  عفتری  ناک  .عارذ و 
هبـشت اهنا  یفوتـسملا  رکذ  .هنمز و  یف  هیرق  اهنا  لاق  اهرکذ و  نم  لوأ  يومحلا  توقای  نا  ودـبی  و  ناتـسجب ، هریغـصلا  هنیدـملا  نوت ،

 . کلذ یلع  دزی  مل  و  نوت ،

اولاقف ینثملا ، هغیصب  برعلا  نوینادلبلا  امهرکذ  ام  اریثک  کلذل  و  سبط ،»  » امهل لاقی  ناتنیدم  ناتـسهوق ، یف  تلاز  ام  تناک و  دق  و 
نا یلع  امهنم ، هدحاو  داری  کلت و  وأ  هنیدملا  هذـه  یلع  ینثملا )  ) نیـسبط مسالا  أطخ  قلطی  انایحأ  ناک  دـقف  کلذ ، یلا  .نیـسبط و 

.باّنعلا سبط  يرخالا  و  رمتلا ، سبط  هدحاولا  اومسف  نیتنیدملا ، نیب  نوزیمی  ناک  برعلا ، نیینادلبلا 

يرذالبلا اهامـس  کلذـل  .قرط و  نم  هزافملا  زاتجی  ناک  امم  ریثک  اهیلا  یهتنی  و  یمظعلا ، هزافملا  ریفـش  یلع  رمتلا ، سبط  تناـک  و 
اهلیخن و  نصح ، اهیلع  و  نیاق ، نم  رغـصأ  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  هنیدملا  هذـه  تناک  .ناسارخ و  باب 

.هزافملا هفاح  یلع  اهنال  هیمورج » هیحان  یه  و   » ریثک
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فیطللا و اهعماج  یلع  یسدقملا  ملکت  .ریثک و  ینقلا ، نم  اهؤام  و 
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الا رجاشم  اذ  اعضوم  ایراج و ال  ارهن  ناتسهوقب  رأ  مل  و  هبیط ، تامامح  اهب  تیأر  و  هرهاظ ، ینق  اهیلا  يرجت  ضایح  نم  مهبرش   » لاق
«. ینق لیخن و  يرق و  اهلک  هلحرم  وحن  ترس  یناف  سبط ،

ناک .لیخنلا و  نیتاسبلا و  اهب  ّفحت  و  اهیلع ، روس  هرماع ال  هنسح  هنیدم  اهنا  ( 1052  ) هنس 444 سبطب  ّرم  دق  و  ورسخ ، رصان  لاق  و 
تفرعف اهئاحنأ ، یف  مالـسلا  نمالا و  عاشأ  امم  نالیگ - نم  وه  و  دمحم - نب  یکلیگ  نسحلا  وبأ  دیدح  نم  دـیب  اهمامز  یلع  ضبقی 

هئملا نم  یناثلا  فصنلا  یف  .هلدع و  همزحب و  افورعم  ورسخ  رصان  رکذ  ام  یلع  ناک  و  روهشملا ، ریمالا  اذه  یلا  هبسن  یکلیگ  سبطب 
ناطلـسلا هثعب  يذلا  شیجلا  اهرـصاح  1102 ه )  ) هنـس 494 یف  .هیلیعامـسالا و  يدـیا  یلا  سبط  تلقتنا  هرـشع ،) هیداحلا   ) هسماخلا

اهرکذ .یکلیگ و  سبطب  هذـه  رمتلا  سبط  یفوتـسملا  توقای و  یمـس  .اهتینبأ و  ضعب  بّرخ  هیـشیشحلا و  هلتاقمل  یقوجلـسلا  رجنس 
، رومتلا يوس  اـم  سبط ، نم  عـفتری  .ناتـسهوق و  هفـصو  یف  یمظعلا و  هزاـفملا  یلع  همـالک  یف  کـلذ  و  نیعـضوم ، یف  یفوتـسملا 
و عینم ، نصح  سبط  یلع  ناک  .نییحر و  هرادال  یفکی  وه  و  نیع ، نم  ریثک  اهؤام  .ناسارخ و  ندم  رئاس  نم  رثکأ  جنرانلا  نومیللا و 

 . يرقلا نم  ریثک  اهلوح 

.نب هیرق  زیشرت ، قیرط  فصن  یف  سبط ، لامش  هزافملا  هفاح  یلع  و 

یتلا هلحرملا  نودـیرفأ ، قباطی  عضوملا  اذـه  نا  رهاظلا  .لجر و  هئمـسمخ  نم  وحن  اهیف  هرماع و  لقوح ، نبا  رکذ  اـم  یلع  تناـک ، و 
تافاسم نم  هدروأ  امم  ذخؤی  .يرخأ و  نب »  » اهنا لاق  يرخأ و  هیرق  هکلاسم  یف  رکذ  لقوح  نبا  نا  ودبی  .هبذادرخ و  نبا  اهرکذ 
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سبتلت الف   ) دـنبان هد  اهلثمت  مویلا ، نب  .دـحاو و  مساـب  ناـترواجتم  ناـتیرق  اـمهف  ادـحاو ، اعـضوم  اـنوکت  مل  نا  نیتلحرملا  نیتاـه  نا 
(. هحفصلا 363 یف  اهفصو  ّرم  دق  و  هسفن ، مسالا  تاذ  هزافملا  یف  یتلا  هنیدملاب 

نم یتآلا  هزافملا  قرط  دحأ  ناتسهوق  لخدی  اهدنع  نال  همهم ، هیرق  تناک  و 
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 . قمرج

تناک نانب ، هوک  نم  یتآلا  روش  قیرط  هزافملا  لخدـی  ثیح  هزافملا ، هفاح  یلع  سبط ، یقرـش  بونج  خـسارف  هثالث  نم  وحن  یلع  و 
.نیسبطب اهدحو  رمتلا  سبط  هیمست  غوسی  دق  اذه  .سبط و  یتعلق  يدحا  اهنا  يرذالبلا  لاق  .نیرک  وأ  يرک 

اهرکذ و  ریبـک .» قاتـسر  اـهل  لـجر و  فلأ  وحن  اـهیف  هیرق  یه  و  ، » هریثـک قرط  عمجتت  اهدـنع  نأـب  يرک  لـقوح  نبا  فـصو  دـق  و 
- نوت نم  سبط و 20  نم  اخسرف  یلع 12  تناک  دق  و  .هقرلا - هیرق  اهلامعأ  نم  .سبط و  نم  رغصأ  اهنا  لاق  نیرک و  مساب  یسدقملا 

اههایم نیتاسب و  اهلوح  عماج و  دجـسم  اهل  هنـسح  هنیدم  تراص  دق  ( 1052  ) هنس 444 یف  ورـسخ  رـصان  اهراز  نیح  هقرلا  تناک  و  . 
.هرفاو

ناـعطقی ناذـللا  ناـقیرطلا  اـمهیلا  یهتنی  نیتـلحرم  اـتناک  و  تسوخ ، روخ و  اتنیدـم  سبط  یقرـش  بونج  لـحارم  ثـالث  وحن  یلع  و 
عماج و اهل  و  سبط ، نم  رغصأ  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  روخ ، تناک  و  هحفصلا 366 .) رظنأ   ) نامرک یف  صیبخ  روار و  نم  هزافملا 

.یسدقملا لوق  یلع  نصح  اهل  نکی  مل  هلیلق و  نیتاسب  اهل  حیحش و  اهؤام 

، هعلق اهل  هنیصح و  یهف  .نأش  اذ  اعضوم  تناک  اهنا  الا  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  عماج  دجسم  اهیف  نکی  مل  نا  یهف و  تسوخ ، امأ 
نیط و نم  اهتینبأ  و 
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، اهءارو و  راجـشالا .» هلیلق  نوت ، نم  الهأ  لقأ  ربکأ و  یه   » یـسدقملا لاق  و  قیـض .» مهئامب  و  ینقلا ، نم  مهبرـش  و   » هلیلق نیتاسب  اهل 
.درجلا ناتسهوق  لابج  موقت 

نم لوأ  .اهمـسال و  هثیدـحلا  بسوخ ، وأ  فسوخ ، هباـتک  یف  خـسانلا  نم  مه  وه و  فسوج و  هروصب  أـطخ  اهمـسا  توقاـی  بتک  و 
اهیمـسی مهـضعب  و  اذـه ، بتکلا  ضعب  یف  اهتدـجو  و   » لاق مسالا و  طبـض  ققحتی  مل  هناب  فرتعا  نا  و  توقاـی ، .یفوتـسملا و  هرکذ 

یفوتسملا نا  نآلا ، انرـشأ  دق  .یـسدقملا و  نع  لقن  نیح  تسوخ ، حیحـصلا  اهمـساب  يرخأ  هدام  یف  اهرکذ  هنا  الا  ءازلاب ،» فزوج ،
اهیف رثکیف  رهن ، اهیقسی   » يرق اهل  هریغص و  هدلب  اهناب  فسوخ  فصو  و  هثیدحلا ، هتئجهتب  اهمسا  رکذ  نم  لوأ 
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 . حمقلا

دنجرب رکذی  مل  .نیاق و  نع  اضوع  ناتـسهوق  هبـصق  مویلا  تراص  دق  و  دنجرب ، هنیدـم  فسوخ ، قرـش  الیم  نیرـشع  نم  وحن  یلع  و 
.میلقالا و يرق  نسحأ  نم  اهنا  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  لاـق  .برعلا  نیینادـلبلا  نم  دـحأ  رهظی  اـم  یلع  توقاـی ، لـبق 

بانعالا اهیف  رثکی  ناک  و  هرماعلا ، يرقلا  قیتاسرلا و  اهب  ّفحت  هلیلج ، میلقا  هبصق  اهنا  لاقف  اهل ، هیلاتلا  هئملا  یف  اهیلا  یفوتسملا  راشأ 
فرعت تلاز  اـم  یتـلا  هیلبجلا  هیحاـنلا  دـنجرب ، یقرـش  موی  هریـسم  یلع  .حـمقلا و  اـهیف  دوـجی  ـال  .نارفعزلا و  يرخـالا و  هکاوـفلا  و 

: یفوتسملا اهیف  لاق  نمؤملا - دلب  يأ  دابانمومب -

یلع تناک  نخاش و  یلا  صاخ  هجوب  یفوتـسملا  راشأ  هریثک ، هرماع  يرق  اهل  .هیـشیشحلا و  عالق  نم  البق  تناک  عینم و  نصح  اـهیلع 
نم مایأ  هثالث  هریسم  یلع  همئاق  تلاز  ام  یه  و  دوراشف ، هل  لاقی  رهن 
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 . نیاق یقرش  بونج 

سبط سرفلا  اهامـس  و  باّنعلا ، سبطب  برعلا  نوینادلبلا  اهفرع  یتلا  هیناثلا  سبط  هنیدم  دنجرب ، قرـش  نم  الیم  نیـسمخ  وحن  یلع  و 
و نیاق ،) یبرغ  لامش  یف  دابانگ   ) ذبانی نم  ربکأ   » یه لاق  و  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هنیدملا  هذه  لقوح  نبا  فصو  دق  .نانیسم و 

«. نیط نم  اهتینبأ  و  اهل ، زدنهق  بارخ و ال  نصح  اهل 

(: هرشع هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  لاق  .باّنعلا و  هریثک  اهنا  یسدقملا  رکذ  و 

سبط هایم  نأ  یلا  یفوتسملا  راشأ  .هایملا و  راجشالا و  نیتاسبلا و  هریثک  هنیصح ، هعلق  اهل  و  هواریا ، هیرق  سبط ، برقب  لبج ، هلق  یلع 
یف رئب ، اهیف  تناک  هنا  يور  .مایأ و  هعبـس  نم  رثکأ  اهؤام  اهیفکی  الف  اهقیتاسر  امأ  .اموی  نیعبـس  بدجلا  مایأ  هنیدملا  یفکت  نانیـسم 

سانلا ناک  اذـهل  و  هعاسل ، تام  نخدـلا  هبح  ردـقب  ناک  نا  یتح و  الیئـض ، ارادـقم  هفدـص  اهنم  برـش  نم  لک  هماـس ، هداـم  اـهعاق 
دس نومکحی 

403 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

بضنی نا  نود  اهلک  هنیدملا  قیتاسر  یقست  فیصلا  یف  .ءام و  نم  اهیف  عمتجا  ام  لک  ءاتـشلا  یف  علتبت  يرخأ  رئب  اهیف  ناک  .اهتهوف و 
یه و  نانیـسم ، سبطب  فرعت  مویلا  یلا  هنیدـملا  هذـه  تلاز  ام  .هکمـس و  هروص  يأر  اهنطابب  قدـح  نم  لک  هثلاث  رئب  اهیف  .اـهؤام و 
الیم نیتس  وحن  یلع  .هّنـسلا و  ناغفالا  نم  مویلا  اهلهأ  رثکأ  نـال  هّنـسلا ) لزنم  وأ  تیب  يأ   ) هناـخ ینـس  اـضیأ  اـهل  لاـقی  هلیلج  هنیدـم 
لوأ و  هرد ، اورکذی  مل  برعلا  نیینادلبلا  نا  رهاظلا  .اهنم و  بیرق  لبج  یلع  موقت  همیدق  هعلق  اهیف  و  هرد ، هیرق  باّنعلا ، سبط  بونج 

نا رکذ  دقف  یفوتسملا  اهب  هّون  نم 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


بانعالا کلذ  نم  لقأ  و  حمقلا ، باّنعلا و  رجش  اهیف  رثکی  .هعلقلا و  لخاد  یف  تطبنا  دق  ءام  نیع  اهیف  هعینملا ، هنکمالا  نم  هرد  هعلق 
.يرخألا هکاوفلا  و 

تایلصم طسب و  و  ضیب ، هیروباسینلا ، هباشت  بایث  ناتسهوق  نم  عفتری  : » هلوقب اهرکذ  یسدقملا  زجوأ  .هلیلقف  ناتـسهوق ، تاراجت  امأ 
« . هنسح

یـسدقملا و رکذ  دـق  .ناسارخ و  قرطب  اهلاصتال  تآ  لصف  یف  اهیلع  ملکتن  نا  لضفالاف  ناتـسهوق ، یف  کلاسملا  نم  فرعی  ام  امأ 
میلقالا اذـه  یف  همیقتـسملا  قرطلا  نا  رهظی  .خـسارف و  نم  اهنیب  ام  رکذـی  مل  هنکل  .لحارملاب و  ناتـسهوق  ندـم  نیب  تاـفاسملا  هریغ 

.هلیلق یلبجلا 

404 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناجرج ناتسربط و  سموق و  نورشعلا  سداسلا و  لصفلا 

هراشا

- هیراس لمآ - ناردنزام - وأ  ناتسربط  میلقا  سموقب - راملا  ناسارخ  قیرط  راوخ - نانمس و  رایب - ماطـسب - ناغمادلا - سموق - میلقا 
قاطلا و نصح  نایور - هیحان  سولاس و  لتان و  عالقلا - نم  اهریغ  هوک و  زوریف  جنبور - نراق و  نابسوداف و  قیتاسر  دنوامد و  لبج 

هنیدـم كرتا - رهن  ناجرج و  رهن  ناجرج - وأ  ناـکرک  میلقا  نادرم - مین  جـیلخ  هماـج و  دوبک  هسیمط - ریطمم و  رادمتـسر - هیحاـن 
.ناجرج ناتسربط و  کلاسم  رخآ - ناتسهد و  هیحان  نوکسبأ - ءانیم  دابارتسأ - ناجرج و 

هیـضارأ فلؤت  و  تاعفترملا ، هذه  لامـشلا  نم  هدحت  هاندأ و  هفـصو  یتأیـس  يذلا  زربلأ  لبج  هاذاحم  یف  ریغـصلا  سموق  میلقا  دتمی 
ایتآ هاصقأ ، یلا  هاصقأ  نم  میلقالا  اذـه  ناسارخ  قیرط  عطقی  .هبونج و  یف  يربکلا  هزافملا  نیب  لابجلا و  هذـه  هفاـح  نیب  هقیـض  هعقر 

.ناسارخ یف  روباسین  یلا  لابجلا ، میلقا  یف  يرلا ، نم 

دودح نمـض  میلقالا  مظعم  راص  و  سموق ، مسا  لامعتـسا  مویلا  لطب  دق  .قیرطلا و  اذه  دادـتما  یلع  سموق ، میلقا  ندـم  مهأ  موقت  و 
امأ .هثیدحلا  ناسارخ 
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 . هثیدحلا نارهط  يأ  يرلا  یحاون  نم  هیحان  راص  دقف  برغلا ، یصقأ  یف  هفرط 

405 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

(، سموق هنیدـم  يأ   ) سموق مساب  مهتداع ، یلع  اهیلا ، اوراشأ  ام  اریثک  .ناغمادـلا و  برعلا  اهبتک  و  ناغماد ، میلقالا : هدـعاق  تناـک  و 
هیـسکأ اهنم  عفتری  و  هرامعلا ، هطـسوتم  یه  و  ءاـملا ، هلیلق  ، » لـقوح نبا  رکذ  اـم  یلع  ناغمادـلا ، .اـهمیلقا و  مسا  همـصاعلا  تسبتقاـف 

«. ضرالا عیمج  یف  هیشاف  یه  و  راصمالا ، یلا  لمحت  هفورعم 

باب يرلا و  باب  باوبأ : هثالثب  نصح  اهیلع   » ناک نکل  و  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهفارطأ  تبرخ  دق  ناغمادلا  نا  یسدقملا  لاق  و 
«. ورم لثم  ضایح  مهل  فیظن و  ّیهب  هقزالا  یف  عماجلا  و   » لفـسأ یلعأ و  ناقوس : مهل  لاق  .ثلاثلا و  بابلا  مسا  رکذی  مل  و  ناسارخ »

راجـشأ تناکف  .اهل  رواجم  داو  نم  اـهیلع  بهت  حاـیرلا  نا  هریغ  توقاـی و  لاـق  و  اـهحایر ، هرثک  هرخأـتملا ، عجارملا  عیمج  ترکذ  و 
نیرـشع هئم و  یلع  ناغمادلا  یلا  هیراجلا  هایملا  مسقی  هرـساکالا ، نمز  نم  میظع  ءانب  هنیدملا ، یف  .زازتهالا و  نع  عطقنت  ناغمادلا ال 

نا توقای  لاق  .هوطخ و  فالآ  هرشع  ناغماد  راوسأ  طیحم  نا  یفوتـسملا  لاق  .هرخافلا و  يرثمکلا  اهنیتاسب  یف  رثکت  و  یقـسلل .  ارهن 
و اهاری ، ناغمادلاب  فقاولا  و  هوک ، درگ  هعلق  لبجلا ، طسو  یف  یفوتسملا ،) رکذ  ام  یلع  خسارف ، هثالث   ) ناغمادلا نم  موی  هریسم  یلع 

اهقاتسر فرعی  و  هبّبقملا ،) هعلقلا  يأ   ) نادبنگزد اهل  لاقی  ناک  هعلقلا  هذه  نا  یفوتـسملا  لاق  .هروهـشملا و  هیـشیشحلا  عالق  نم  یه 
نیعی مل  هنکل  و  ناغمادلا ، برق  بهذلا ) لبج   ) رز هوک  لبج  یف  بهذلا  ندعم  یلا  اضیأ  یفوتـسملا  راشأ  .دابا و  روصنمب  بصخلا ،

بهذلا نطوم 
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.

مویلا ظفلت  و  ماطسب ) وأ   ) ماطسب سموقب : ربکلا  یف  هیناثلا  هنیدملا  و 

406 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، هفیرظ  » لاقف اهعماج  یلا  یسدقملا  راشأ  .اهنیتاسب و  یف  هکاوفلا  رثکت  .میلقالا و  قیتاسر  بصخأ  اهقاتسر  نا  لقوح  نبا  لاق  .ماطسب 
اهامس ذا  میلقالا ، هبصق  اهّدع  (، 1046  ) هنس 438 یف  اهراز  دق  و  ورسخ ، رـصان  نا  رهظی  و  قاوسالا .» طسو  یف  نصح ، هنأک  عماجلا 

هنس اهیف  نفد  یفوت و  دق  یماطسبلا و  دیزیابب  فورعملا  دیزی  یبا  خیـشلا  میظعلا  یفوصلل  اهیف  روهـشم  ربق  یلا  راشأ  .سموق و  هنیدم 
طرفم رـصق  اهئازاب ، لت  یلع  و   » لاق .هب و  فراع  ءارطا  ماطـسب  حافت  توقای  يرطأ  .اـنموی و  یف  اـمرکم  هربق  لاز  اـم  و  (. 874  ) 260

.اهمعن و هرثک  هنیدملا و  قاوسأ  یلا  اضیأ  توقای  راشأ  و  یناثلا .») روباس   ) فاتکالا يذ  روباس  ءانب  نم  هنا  لاقی  و  روس ، هیلع  هعـسلا ،
 . یفوصلا خیشلا  ربق  قوف  یتلا  هبقلا  یلا  راشأ  کلذ و  لثم  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهراز  دق  و  اهنع ، هطوطب  نبا  رکذ 

هعباسلا و نیتئملا  یف  نأش  اذ  اعـضوم  تناک  دق  و  ناقرخ ، هنیدم  دابارتسا : یلا  بهاذـلا  قیرطلا  یف  ماطـسب ، نم  خـسارف  هعبرأ  یلع  و 
نـسحلا یبا  یلولا  ربق  اـهیف  و  ریثک ، اـهؤام  و  بیط ، اـهؤاوه  هیرقلاـک ، اـهنا  یفوتـسملا  لاـق  هرـشع .) هعبارلا  هرـشع و  هثلاـثلا   ) هنماـثلا

اهل لاقی  و  رایب ، هریغصلا  هنیدملا  يربکلا ، هزافملا  ریفش  دنع  ماطسب ، یقرش  بونج  الیم  نیسمخ  نم  وحن  یلع  .روهشملا و  یناقرخلا 
و نصح ، اهیف  و  عماج ، دجـسم  اهب  سیل  هریغـص  هنیدـم  اهنا  لاـقف  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  اهفـصو  .دـنمج  راـیب  مویلا 

مورکلا اهنیتاسب  یف  رثکت  .هبصخ و  اهعرازم  و  هرماع ، قاوسأ 
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و دیدح ، باوبأ  هثالث  هل  نصح  هنیدملا  یلع  و  دجـسم ، لخادلا  اهنـصح  یف  و  مانغألا .» نامـسألا و  لبالا و  ندـعم  یه  و   » .رامثلا و 
باب هیف 

407 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . لخادلا نصحلا  یلا  دحاو 

وأ نانمـس  هنیدـم  يرلا ، ناغمادـلا و  نیب  قیرطلا  فصن  نم  لقأ  یف  .دـیج و  حـمق  اهیف  و  لدـتعم ، بیط  اهءاوه  نا  یفوتـسملا  لاق  و 
نانمـس قتـسف  نا  یفوتـسملا  لاق  .همیظع و  ءاملل  ضایح  و  قوسلا ، یف  فیطل  عماج  اهب  یـسدقملا  لاق  .ناسارخ  قیرط  یلع  نانمس ،

و نیحلاصلل ، روبق  اهیف  ناغمادلا ، نانمس و  نیب  هریغـص  هنیدم  اهنا  لاق  و  ناوهأ ، اضیأ  رکذ  .هکاوفلا و  فونـص  اهیف  رثکت  و  روهـشم ،
 . هکاوفلا حمقلا و  اهیف  رثکی 

یف لقوح  نبا  لاق  .راوخلا  برعلا : اهبتک  دق  و  يرلا ، قرـش  یف  هنیدم  مهأ  و  ناسارخ ، قیرط  یلع  ابرغ ، سموق  ندـم  دـعبأ  راوخ ، و 
دنوابند هیحان  نم  جرخی  راج  ءام  اهیف  و  هرماع ...  یه  و  لیم ، عبر  وحن  هریغـص ، هفیطل  هنیدم   » راوخ هنیدم  نا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا 

ینیوزقلا لاق  و  قیتاسر .» عایـض و  اهل  و  ادرب ...  سموق ) يأ   ) یحاونلا کلت  ّدـشأ  راوخ ، و   » هلوق کلذ  یلع  داز  و  دـنوامد ،») لبج  )
.بلشلا زرلا  وه  و  كوتلشلا ، حمقلاب و  هروهشم  اهنا  یفوتسملا  رکذ  و  دالبلا .» رئاس  یلا  اهنم  لمحی  ریثک ، نطق  اهب   » راوخ یف 

بورح رابخأ  یف  تءاج  هیمـستلا  هذهب  و  رظنأ ص 315 ،)  ) سراف یف  یتلا  راوخ  نع  اهل  ازییمت  يرلا ، راوخ  هنیدملا  هذـه  تیمـس  و 
.ناتسبلا هلحم  يأ  غاب ، هلحم  هیسرافلاب  اضیأ  اهل  لاقی  ناک  هذه  راوخ  نا  یفوتسملا ، رکذ  .رومیت و 

، هملعملا نطقلا  نم  ضیبلا  لیدانملا  مهل  : » لاقف سموق ، تاراجت  یسدقملا  رکذ  و 
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مهرد یفلأ  اهنم  لیدنملا  غلبی  امبر  هاّشحم ، جذاوس و  و  رابک ، راغص و 

408 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

(« . سأرلل  ) هسلایط و  فوصلا ) نم   ) هیسکأ اضیأ  مهل  و  انواب .) نینامث  وحن  )

.انّیب ام  یلع  میظعلا ، ناسارخ  قیرط  هلک  هلوط  قرتخی  ناک  سموق ، میلقا  و 

ثالث یف  راوخ  لصو  يرلا ، هنیدم  قیرطلا  اذه  رداغ  اذاف  .یفوتسملا  یلا  هبذادرخ  نبا  نم  کلاسملا  بتک  کلذ  یلع  تعمجأ  دق  و 
.مویلا اهمسا  وه  و  یفوتسملا ، یف  ام  یلع  کمن  هد  هیسرافلاب  اهل  لاقی  و  حلملا ، هیرق  وأ  رصق  هلحرمب ، اهیلی  .لحارم 

هعـضوم نکل  و  هطراخلا ، یف  نآلا  مسالا  اذـه  يری  و ال  بلکلا ، سأر  تناک  اهلک ، کـلاسملا  بتک  یف  اـم  یلع  هیلاـتلا ، هلحرملا  و 
فرـشی ایلبج  افرج  جّوتت  مویلا  هعلقلا  هذه  و  یطـسولا .) نورقلا  نوینادلب  هبتک  امیف  مسالا  اذهل  رثأ  و ال   ) هبیجعلا درگـسال  هعلق  ثیح 

بتک اـهترکذ  یتـلا  یه  و   ) ناغمادـلا اـضیأ : هلیوـط  هلحرم  یلع  اهقرـش ، یلا  .نانمـس و  هلیوـط : هلحرم  دـعب  اـهیلت ، .هزاـفملا و  یلع 
تـسود نامهم  مساب  یفوتـسملا  یف  تءاج  دق  هداّدحلا و  تناک  ناغمادلا ، یلی  امم  هلحرم  یلع  و  سموق .) مساب  همیدقلا  کلاسملا 
نیخسرف یلع  یتلا  دیربلا  هطحم  دنع  هلحرملاف  لفسألا ، قیرطلا  کلس  اذا  امأ  .موی  هریسم  ماطسب  یلا  اهنم  و  قیدصلا .) فیـضلا  يأ  )

یف ءاج  .روباسین و  یلا  دیربلا  قیرط  کلـستف  ناسارخ  میلقا  لخدت  اهنم  و  شذـب ، هیرقب  فرعت  تلاز  ام  تناک و  دـق  و  هنیدـملا ، نم 
یلا ابرغ  عجری  اخـسرف و  هفاسم 25  هزافملا  عطقی  ناک  رایب  نم  .ماـیأ و  هثـالث  یف  عطقی  راـیب  یلا  ماطـسب  نم  قیرطلا  نا  یـسدقملا ،

 . ناغمادلا

409 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناردنزام يأ  ناتسربط 

هقطنم تناک 
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قرـش یف  امم  نیوزق ، رحبل  یبونجلا  لحاسلا  ءاذـح  یف  هدـتمملا  زربلأ  لاـبجب  مویلا  فرعی  اـمم  اـهمظعم  فلأـتی  و  هیلاـعلا - لاـبجلا 
ینعت ناتـسربطف ، لبجلا .»  » اهانعم دالبلا  کلت  هغل  یف  ربط »  » .ناتـسربطب و نیلوالا  برعلا  نیینادـلبلا  يدـل  فرعت  اهلامـش - سموق و 

«. لبجلا دالب  »

ّلح و  رهظی ، ام  یلع  ناتـسربط ، مسا  لامعتـسا  لطب  هیلوغملا ، تاـحوتفلا  نمز  نم  وحن  یف  يأ  هرـشع ،) هثلاـثلا   ) هعباـسلا هئملا  یف  و 
ناجرج میلقا  اضیأ  ناردنزام  مسا  لمـش  امبر  .میلقالا و  اذـهل  عئاشلا  مسالا  ناردـنزام  حبـصأ  نیحلا  کلذ  ذـنم  .ناردـنزام و  هلحم 

یف هیلع  رثعی  مل  هنا  عم  .هیمـستلا و  هذـهب  ذـخأ  یتم  يردـی  ـال  هناـب  ناردـنزام ، مسا  رکذ  نم  لوأ  وه  و  توقاـی ، هّون  .هل و  رواـجملا 
مایالا کلت  یف  ناردـنزام  ناتـسربط و  نامـسالا : ناـک  دـق  .دـالبلا و  ءاـحنأ  عیمج  یف  لامعتـسالا  عئاـش  ناـک  هناـف  هفلاـسلا ، بتکلا 

هقیضلا هعقرلا  هیوناث  هروصب  لمـشی  و  صاخ ، هجوب  هیلاعلا  لابجلا  یلع  قلطی  لوالا  مسالا  ناک  امنیب  نکل  .رمالا و  عقاو  یف  نیفدارتم 
الاد هرم  لوأ  ناردنزام  مسا  رهظ  نیوزق ، رحب  یقرـش  بونج  یلا  دور  دیفـس  اتلد  نم  هدتمملا  رحبلل ، هیذاحملا  هضیفخلا  ضرالا  نم 

.ناتسربط مسا  مویلا  لمعتسی  .اضیأ و ال  هیلبجلا  هقطنملا  لمش  مث  .طقف  هضیفخلا  یضارالا  هذه  یلع  هرمأ  ئداب  یف 
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ءازجأ نم  ءزج  رخآ  عقاولا ، یف  ناک  دـقف  .نأـشلا  ضعب  ـالا  هیـسایسلا  ههجولا  نم  میلقـالا  اذـهل  نکی  مل  هفـالخلا ، ماـیأ  ردـص  یف  و 
دعب نامزلا  نم  انرق  افین و  ناتسربط  ذبهبصا  وأ  ذبهفصاب  نوفرعی  و  دالبلا - لهأ  نم  هکولم  لظ  .انید و  مالسالاب  لبق  هیناساسلا  هلودلا 

مهدوقن نوبرضی  هیلبجلا ، مهدالب  یف  نیلقتسم  سراف  دالب  هیقب  برعلا  حتف 
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(. هنماثلا  ) هیناثلا هئملا  فصتنم  یتح  هیولهفلا  زومرلا  اهیلع  و 

(، هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  میلقالا  اذـه  تالغ  تناک  .اهـضایغ و  همیظعلا و  لابجلا  تاباغ  یلع  نمیهی  یـسوجملا  نیدـلا  لظ  اـمک 
.ناریا دالب  هیقب  فالخب  راطمالا ، ریزغ  میلقالا  اذه  ناف  .كامسالا  ءاملا و  ریط  بنقلا و  زرلا و  موثلا و  یسدقملا : رکذ  ام  یلع 

و دالبلا .» رئاـس  یلا  لـمحی  و  ریثکلا ، مسیربـالا  اـهنم  عفتریف  زقلا ، دود  هیبرت  نوناـعتی   » اـهلهأ نا  ینیوزقلا  رکذ  نمزلا ، کـلذ  دـعب  و 
تالآلا و فورظلا و  هنم  ذختی  جـنلخلا ، بشخلا  اهب  و   » .بایثلا هعیفرلا و  لیدانملا  رزایملا و  داجـسلا و  فوصلا و  هیـسکأ  اهیف  لمعت 

لـصتا امبر  و  راطمالا ، ریثک  میلقا  وه  اضیأ  لاق  .لقوح و  نبا  رکذ  اـم  یلع  بصقلا » بشخلا و  اـهتینبأ  رثکأ  و  «. » عاـصقلا قاـبطالا و 
« . دیمارقلاب همنسم  مهتویب  حوطس  اولعجف  ءاتشلا ، فیصلا و  یف  رطملا 

تناک .هیراس و  هنیدم  یف  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  نویرهاطلا ، ماقأ  نا  .لمآ و  ریخألا : یسابعلا  رصعلا  یف  ناتسربط  هبـصق  تناک  و 
یف قیتعلا  ناعماج ، ناتـسرامیب و  اهب  یـسدقملا  لاق  .اهنم و  رمعأ  اهیحاون  یف  سیل  نیوزق و  نم  ربکأ  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  لمآ ،
اهیف رثکی  هریثک ، لمآ  تاراجت  .میظع و  قاور  عماج  لـک  یف  .هنیدـملا و  روس  برق  هبرقب ، رخـآلا  .راجـشالا و  نیب  قاوسـالا ، فرط 

اهرح و یلا  راشأ  یفوتسملا  نا  الا  .ائیش  یسدقملا  فصو  یلع  توقای  دزی  مل  .عرازملا و  یقسی  هنیدملا و  قشی  ریبک  رهن  اهل  و  زرلا ،
یف هعـساو  هرهـش  اهروطع  اهبویطل و  و  نومیللا ، جـنرتالا و  جـنرانلا و  زوجلا و  بانعالا و  رومتلا و  اهیف  رثکت  لاق  و  اـهئاوه ، هماـخو 

عقی ثیح  موقت  لمآ  هضرف  تناک  .دالبلا و  رئاس 
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اهمسا توقای  بتک  دق  و  مهلا ، نیع  اهل  لاقی  هریغص  هدلب  یه  و  نیوزق ، رحب  یف  اهرهن 
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هناهام عالق  ضقنب  رمأ  و  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  لمآ  هنیدم  رومیت  بّرخ  دق  .هریبکلاب و  تسیل  اهنا  لاق  ملهأ و  هروصب 
.رحبلا لحاس  ءازاب  هنیدملا  نم  خسارف  هعبرأ  یلع  عالقلا  هذه  تناک  و  ثالثلا ، رس 

هرماع هیراس  نا  یسدقملا  لاق  .لمآ  قرش  یف  يراس ، مویلا  اهل  لاقی  و  هیراس ، هنیدم  همیدقلا ، یه  و  هیناثلا ، ناتسربط  هبصق  تناک  و 
اهروسج هرهاـظ و  هنیت  رـسجلا  هرطنق  یف  و  هجنراـن ، هیف  عماـج  اـهل  و  قدـنخ ، اـهلوح  هنیـصح ، یه  و  قاوـسأ ، هرخاـف و  باـیث  اـهیف 

( هرـشع هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  يذألا  نم  اریثک  تناع  دـقف  اهمایأ ، رخاوأ  یف  هیراـس  نع  لـیلق  یـش ء  ـالا  اـنیلا  هتنی  مل  .هروهـشم و 
ریرحلا اهب  و  حـمقلا ، بانعالا و  هریثک  تناک  اـهقیتاسر  نا  ریغ  .اـبابی  اـبارخ  یفوتـسملا  بتک  نیح  تناـک  .یلوغملا و  حـتفلا  لـالخ 

 . زقلا دود  نم  اهیف  یبری  ام  هرثکل 

لیم هئم  دعبت  یتلا  ناریا  دالب  لوهس  نم  جلثلا  اهقرافی  یتلا ال  هممق  يرت  و  اهلک ، ناتـسربط  ءاحنأ  یلع  میظعلا  دنوامد  لبج  نمیهی  و 
دنوابند لبج  .جولثلا و  اهقرافت  هممق ال  نأ  یلا  راشأ  و  خسرف ، هئم  هفاسم  نم  يرت  اهنا  یفوتسملا  لاق  لب  .نارهط  بونج  نع  رثکأ  وأ 

.هاماح و متـسر و  ابأ  لاز  ّیبر  يذلا  یفارخلا  ریطلا  غرمیـس ، نطوم  هیـسرافلا  ریطاسالا  هّدعت  ءامدقلا ، نوینادلبلا  همـسا  بتک  ام  یلع 
.یموقلا لطبلا  اذه  نع  هیلایخلا  صصقلا  نم  اریثک  یفوتسملا  یکح 

لابج طسو  یف  وه  و   » هواس برق  نم  يری  میظعلا  لبجلا  اذه  نا  لقوح ، نبا  لاق  و 
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ثدحتی و  «. » هلک رهدلا  مئاد ، ناخد  هتلق  نم  عفتری  و   » کلذ یلع  داز  و  هالعأ .» یلا  هاقترا  ادـحأ  نا  عمـسأ  مل  و  هبقلاک ، اهقوف  ولعی 
اذه یف  ّیح  میدقلا ) ناریا  دالب  هیغاط  كاهز ،  ) كاحضلا نا  هیلا و  يوأت  ضرالا ، راطقأ  عیمج  نم  هرحسلا  نا  سرفلا ، تافارخ  یف 

«. لبجلا

هبصخلا هیحانلا  هب  تیمس  امک  اضیأ ؛ نایشپب  فرعت  اهنا  یفوتسملا  لاق  هیبونجلا ، هللق  یلع  موقت  هریغص  هدلب  دنوامد ، مساب  تیمـس  و 
همیو هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هیحانلا ، هذه  یف  ناک  .هحوفس و  لوح  هدتمملا  هقشلا  هضیرعلا 

412 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

وأ  ) همیو يأر  دق  و  توقای ، لاق  و  هریثک .» بانعأ  نیتاسب و  هایم و  عورز و  امهل  : » هلوقب لقوح ، نبا  امهفصو  دق  .هبنلش و  اهرواجت  و 
نا یفوتـسملا  رکذ  .اضیأ و  هعلقلا  هذـه  توقای  راز  دـق  .اـهنم و  يرت  هوک  زوریف   ) هعلق نا  رکذ  بارخلا و  اـهیلع  یلوتـسا  دـق  همیو ،)

ترکذ یتلا  ناردنزام  عالق  نم  هوک ، زوریف  تناک  .سموق و  یف  يرلا  راوخ  قشی  لهـسلا و  یلا  باسنی  يذـلا  رهنلا  عیبانی  نم  اهءام 
، دنوانوتسأ هعلق  یه  یلوالا ، نع  انأش  لقت  ال  يرخأ ، هعلق  دنوامد ، حوفس  یف  .هیلع و  یلوتسا  عالق و  نم  رومیت  هرصاح  ام  هلمج  یف 

اولوتساف ( 1216  ) هنـس 613 رتتلا  درو  نا  یلا  ارهق ،» تذخأ  اهنا  فرعی  مل  هنـس ، فآلا  هثالث  ذنم  ترمع   » ینیوزقلا لاق  .دابانتـسأ  وأ 
، دبهبـصالل انـصح  تناک  لاق  .يرلا و  نع  خـسارف  هرـشع  دـعبت  .اضیأ و  دـهرج  اهل  لاقی  هعلقلا  هذـه  نا  توقای  رکذ  .هونع و  اـهیلع 
، هیرحبلا اهمسا  و  نهادحا ، دادغب ، یلا  هتانب  ذخأ  هبلغ و  یتح  یکمربلا  ییحی  هرصاح  دق  و  دالبلا ، کلتل  میدقلا  یسوجملا  کلملا 
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هنـس 350 هعلقلا  هذه  ءانب  ددج  دـق  یهیوبلا  هلودـلا  رخف  نا  مث  دیـشرلا .  نوره  یبأ  يدـهملا  مأ  تراص  روصنملا و  هفیلخلا  اهجوزت 
 . هیشیشحلا اهیلع  یلوتسا  مث  ( 961)

بارخلا نا  اما  یه  .هطراخلا و  یف  رکذ  اهل  دعی  مل  ناتسربط ، یف  ندملا  عالقلا و  نم  هریثک  ءامسأ  یطـسولا ، روصعلا  وینادلب  رکذ  و 
هئملا ماتخ  یف  هرم  ریغ  ناردـنزام  حـستکا  دـقف  اهّرمد ، کنل  رومیت  نا  وأ  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  یلوغملا  وزغلا  نم  اهقحل 

لک لاحف  کلاسملا ، بتک  اهرکذت  مل  هعئاضلا ، عالقلا  ندملا و  هذه  مظعم  ءامسأ  ناف  کلذ ، یلا  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا
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هیلبج حاون  ثـالث  لـقوح  نبا  فصو  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .هیبیرقت و  هروصب  ول  و  هطراـخلا ، یف  اهعـضاوم  نییعت  نود  کـلذ 
دتمت و  هلحرم ، یحاونلا  هذه  نیب  اهنیب و  هیراس ، بونج  یف  تناک  ادج ،» هبصخ  یه  و  هایملا ، ضایغلا و  و  هیلاع ، راجشأ  اهیف  : » هلوقب

و مسالل .) هیـسرافلا  هغیـصلا   ) نابـسوداب لبج  وه  نابـسوذاف و  لبج  یحاونلا : کلت  یلوأ  .نالیگ و  میلقا  یف  ملیدلا  دودح  یلا  ابرغ 
یمالسالا حتفلا  مایأ  نم  يأ  هنس ، هئمنامث  نم  اوحن  یحاونلا  هذه  اهؤاسؤر  داس  یتلا  هلقتسملا  هبـش  همکاحلا  هرـسالا  مسا  نابـسوداب 

، تساخ مرأ  اهیلیو  .روصنم  هیرق  اهل  لاقی  هیرق  اهربکأ ، و  هیلبجلا ، هیحانلا  هذـه  یف  رـشتنت  يرقلا  تناک  و  یلوغملا ، وزغلا  نمز  یتح 
دعبت و  یلفس ، ایلع و  ناتیرق : یه  و  هتساخ ، مرا  وأ  تساخ ، مرا  وحن  هیرقلا  هذه  دعبت  و  یلفـس ، ایلع و  ناتیرق : یه  و  هتـساخ ، مرأ  وأ 

.عماج دجسم  تاذ  هریبک  هنیدم  لابجلا  هذه  یف  نکی  مل  و  هیراس ، نع  هلحرم  نم  اوحن  هیرقلا  هذه 

رواجی ناک  و 
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تءاج دقف  رمأ ، نم  نکی  امهم  .نییثرفلا و  نم  مهنا  لاقی  .نراق و  لآ  رقتـسم  یه  و  نراق ، لبج  هامـسملا  هیلبجلا  هیحانلا  نابـسوذاف ،
یتلا نراق  لآ  لقاعم  عنمأ  ناک  و  هیحانلا ، کلت  ءاسؤر  اولاز  ام  اوناک  و  یمالسالا ، نمزلا  یف  نییناساسلا و  رابخأ  یف  نراق  لآ  ءامسا 

: نییناساسلا هرساکأ  مایأ  ذنم  اهوثراوت 

بتک رکذت  مل  .ءاحنالا و  کلت  رئاس  یف  هل  یناث  عماجلا و ال  دجسملا  اهیف  و  رامهش .) وأ   ) رامهـس هنیدم  مهندم ، رمعأ  و  میرف )  ) مّرف
اهنا لاقف  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  کلذک  و  توقای ، اهرکذ  .قیقحتلا  هجوب  میرف ، عضوم  فسألل ، ای  کلاسملا ،

دودـح یلا  اهریغ  نم  برقأ  یهف  همث ، نم  و  يرلا ، لامـش  یه  و  جـنبورلا ، لبج  هثلاـثلا ، هیلبجلا  هیحاـنلا  تناـک  .سموق و  دـح  دـنع 
اهلابج یف  و  ریثک ، اهؤام  بصخلا و  هیاغ  یف  تناک  لاقی  ام  یلع  اهنا  الا  هیحانلا ، هذه  یف  هیرق  وأ  هنیدـم  مسا  انیلا  هتنی  مل  .ملیدـلا و 

 . تاباغلا راجشالا و 

414 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هفاسملا کلت  لثم  یلع  .هلتان و  وأ  لتان  هنیدـم  رحبلا ، برق  یتلا  هلهـسلا  یف  لمآ ، برغ  نم  خـسارف ، هسمخ  يأ  موی ، هریـسم  یلع  و 
«. بناج یلع  عماجلا  هراجح ، نم  هعلق  اهب   » یسدقملا لاق  سولاش ، وأ  سولاس  هنیدم  لتان ، برغ  نم 

بورح رابخأ  یف  سولاش  مسا  درو  .هّچک و  هریبکلا و  امه  نایرخأ  ناتنیدـم  اـهنم  برقلاـب  .شولاـس و  هروصب  اـضیأ  اهمـسا  ءاـج  و 
یف یتلا  هیلبجلا  دالبلا  کلذـک  دـالبلا و  هذـه  عیمج  هبورح  لـالخ  یف  برخ  دـق  کـنل  رومیت  نا  رهاـظلا  .سولاـج و  هروصب  رومیت 

 . رادمتسر نایور و  يأ  اهبونج ،

هچک هنیدم  اهنا  توقای  اهنظ  دق  و  رالک ، هنیدم  و 
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.هلحرم ملیدلا  دودح  یلا  رالک  نم  .لابجلا و  یف  نکل  و  سولاش ، نم  هلحرم  یلع  تناک  هالعأ ، هروکذملا 

هدـحاو هنیدـم  یلا  ریـشت  نکت  مل  نا  هرواجتم  ندـم  نایور  هچک و  رـالک و  نا  رهظی  نکل  .سبللا و  نم  یـش ء  ءامـسالا  هذـه  یف  و 
نا ءادـفلا  وبا  رکذ  .ناتـسربطل و  یبرغلا  دـحلا  دـنع  هیلبجلا  دالبلا  قیتاسر  نم  ریبک  قاتـسر  مسا  کلذ ، یلا  نایور ، تناک  .اهتاذـب و 

توقای رکذ  .نیوزق و  هنیدم  نع  اخـسرف  دعبی 16  یلبج  برد  همق  جّوتت  تناک  اهنا  و  اضیأ ، ناتـسراش  اهل  لاقی  ناک  نایور ، هنیدـم 
هریثک نیتاسب  هنـسح و  هینبأ  اهب  ناک  .هیف  هضیفخلا  لوهـسلا  هبـصق  لمآ  تناک  املثم  ناتـسربط ، یف  هیلبجلا  هیحاـنلا  هبـصق  ناـیور  نا 

.هریغصلا دابا  دیعس  هنیدم  رالک ) وأ   ) نایور نم  برقلاب  ناک  .رامثلا و 

، روصنملا هفیلخلا  شویج  هتبلغ  نا  دـعب  ناتـسربط  دبهبـصا  هیلا  أجل  لقعم  رخآ  وه  و  ملیدـلا ، دودـح  دـنع  میظعلا  قاـطلا  نصح  اـمأ 
هیحان یف  نوکی  نا  یغبنیف 

415 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و ، » اعینم انصح  قاطلا  ناک  .نیفنصملا  نم  امهقبس  نمع  نیلقان  عضوملا  اذه  فصو  یف  ینیوزقلا  توقای و  بهسأ  دق  و  هذه ، نایور 
، ریغصلا بابلاب  هیبش  بقنلا  اذه  .کلسملا و  بعـص  لبج  یف  لاع  عضوم  یف  بقن  وه  و  سرفلا ، كولم  هنازخ  نامزلا  میدق  یف  ناک 

نم لابجلا  هب  تطاحا  دق  هنیدملاب  هیبش  عساو  عضوم  یلا  جرخی  مث  .هدـیدش  هملظ  یف  لیم  نم  اوحن  هیف  یـشم  ناسنالا  هیف  لخد  اذاف 
هرخـص یف  اـهؤام  روغی  هرخـص و  نم  عبنی  ءاـملا  هریزغ  نیع  اهطـسو  یف  و  فوهک ، تاراـغم و  هبحرلا  هذـه  یف  و  بناوجلا ، عـیمج 

اذه دعب  توقای  ضافأ  .یلوالا و  نم  هبرقم  یلع  يرخأ »
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.عضوملا اذه  بئاجع  رکذ  یف  مالکلا 

نم اوحن  اهیف  نا  یفوتـسملا  لاق  .رادمتـسر  هیحان  هـالعأ -) رظنأ ص 204   ) دور دیفـسل  یقرـشلا  عرفلا  وه  و  دورهاش - عباـنم  دـنع  و 
هیحان قرـش  یف  و  لمآ ، نیوزق و  هنیدم  نیب  تناک  دورهاش ، نم  ذـخأت  هریثک  راهنأ  اهیقـست  تناک  یتلا  هیحانلا  هذـه  .هیرق و  هئمثالث 

یف ناک  امبر  .هیـشیشحلا و  يأ  هیلیعامـسالا  عـالق  مظعأ  هحفـصلا 255 ) یف   ) رـشع سماخلا  لصفلا  یف  انّیب  ام  یلع  ناـک  .ناـیور و 
ناطلـسلا ذفنأف  هدحالملا ، اهکلم  ناتـسربط ، لابج  یف  همیدق  هعلق   » اهنا هلوقب  توقای  اهفـصو  دق  و  مالک ، هعلق  هذه ، رادمتـسر  هیحان 

« . اهبّرخ اهکلم و  اهرصاح و  نم  یقوجلسلا )  ) هاشکلم نب  دمحم 

.هیراس نم  هلحرم  یلع  یه  و  یجرب ، اهیلی : امم  خسارف  هثالث  یلع  .هلیم و  هنیدم  لحاسلا ، قیرط  یف  لمآ ، قرش  نم  نیخـسرف  یلع  و 
شورفراـب قباـطت  یه  و  رحبلا ، نم  خـسارف  هتـس  یلع  هیراـس ، لـمآ و  نم  لـک  نم  هلحرم  یلع  ریطماـم ، وأ  ریطمم ، هنیدـم  تناـک  و 

تناک اهقرـش ، یلا  امبر  و  هیراس ، نم  برقلاب  و  هریثک .» تارامع  يرق و  قیتاسر و  اهل  و  ربنم ، دجـسم و  اهب  : » توقاـی لاـق  .هثیدـحلا 
.هیراس نم  اخسرف  نیرشع  یلع  یه  و  نسح ، قاتسر  اهل  و  هشمان ) وأ   ) هیمان

نم هیماح  ربنم و  تاذ  هنیدم  اهب  هیراس ، نم  خسارف  هرشع  یلع  ناورهم ، و 

416 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم لحارم  ثالث  یلع  ناتسربطل ، هیقرشلا  دودحلا  رخآ  یف  .نیتنیدملا و  نیتاهل  حیحصلا  عضوملا  افسأ ، آو  فرعی ، .لجر و ال  فلأ 
فوج یلا  لبجلا  نم  دودمم  میظع  برد  یلع  موقت  .هسیمط و  وأ  سیمط ، هنیدم  هریخالا : نم  هلحرم  یلع  دابارتسا  قیرط  یف  هیراس ،

لاق .عقانملا  طسو  رحبلا ،
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 . ناتسربط نم  جرخی  نم  هکلسی  ابرد  نوکیل  هانب  لداعلا )  ) ناورشونأ يرسک  نا  توقای 

لحاس لصی  داکی  یتح  اقرش  دتمی  لیوط  یلمر  ناسل  هدنع  و  مویلا ، یمـسی  ام  یلع  هدارـشا ، جیلخ  نیوزق ، رحب  یقرـش  بونج  یف  و 
هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  لهآ  عضوم  اهیف  نادرم ، مین  مساب  هتریزج ، هبـش  وأ  هتریزج ، جیلخلا و  اذه  یفوتـسملا  فصو  دق  .ناجرج و 
هنیدملل لاقی  .دابارتسا و  نع  خسارف  هثالث  دـعبت  هضرفلا  تناک  .نیوزق و  رحب  ءاحنأ  رئاس  نم  نفـسلا  اهدـصقت  هضرف  ناک  و  هرـشع )

تناک دـق  و  هماج ، دوبک  اهل  لاقی  مورکلا ، حـمقلا و  ریرحلا و  اهیف  رثکی  هیحان  اهراوجب  .هجئار و  تاراجت  تاذ  یه  و  اـهءارو : یتلا 
وأ دعور ، هنیدم  و  هرشع .) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  رومیت ، بورح  یف  اهیلع  یلوتـسا  بارخلا  نا  الا  ریخلا ، ینغلا و  هریثک  ادالب 

.هماج دوبک  هیحان  یف  تناک  امبر  ناردنزام ، یلع  هفحز  یف  اهب  رومیت  رورم  ربخ  یف  اهرکذ  ءاج  دق  و  دغور ،

فونـص نطقلا و  حـمقلا و  اـهیف  رثـکی  هبـصخ  قیتاـسر  طـسو  یف  موقت  هوطخ ، اهطیحم 4000  هطـسو  هنیدـم  تناک  یفوتـسملا  لاق 
.هکاوفلا

یلا هلومحملا  شیخلا  بایث  هسلایطلا و  هنسحلا و  هیسکالا  یسدقملا  رکذ  هحفصلا 410 ، یف  هب  انهّون  ام  یلاف  ناتسربط ، تاراجت  امأ 
عاصقلا و يرلا  یف  هنم  عنـصتف  اهنم  لمحی  اـعطق و  عطقی  ناـک  و  هرکذ ، ّرم  دـق  و  جـنلخلا ، بشخ  اـضیأ  اـهنم  عفتری  ناـک  .قاـفآلا و 

بیط ناولالا  عونتم  بشخ  جنلخلا  .یناوالا و  قابطالا و 

417 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . ناتسربط لابج  یف  ومنی  ام  هعاونأ  نسحأ  .تاحبسلا و  زرخ  انایحأ  هنم  عنصت  هحئارلا 

ناجرج

یف سرفلا ، هب  قطنی  ام  یلع  ناگرگ ، وأ  ناجرج ، میلقا  دتمی 
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میلقالا اذه  ناک  دق  .كرتأ و  ناجرج و  ارهن  اهیقسی  یتلا  هیدوألا  هضیرعلا و  لوهسلا  بلغالا  یف  مضی  .نیوزق و  رحب  یقرـش  بونج 
ایـسایس هقاحلا  یلا  يدأ  رییغت  نم  یلوغملا  حـتفلا  هثدـحأ  ام  نکل  .ناسارخ و  یلا  افاضم  ناک  نا  و  هسفنب ، امئاق  یلوالا ، هنمزـألا  یف 

هثلاثلا  ) هعباسلا هئملا  یف  هتبرخ  لوغملا و  لفاحج  هیلع  تراغأ  دق  نیوزق ، رحب  یبونج  یحاون  نم  هریغک  میلقالا ، اذـه  .ناردـنزامب و 
(. هرشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  رومیت  بورح  هترمد  مث  هرشع )

اذـه یف  رهن  مهأ  .بانعالا و  جـنرانلا و  اهیف  رثکی  و  لخنلا ، هلابج  هلوهـس و  یف  و  راهنالا ، رفاو  یـسدقملا ، رکذ  ام  یلع  ناـجرج ، و 
«. يروفیط  » فرعی ب هنا  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا ، لاق  يذـلا  رهنلا  وه  .ناجرج و  رهن  يأ  همـساب ، فرعی  ناک  میلقالا 

رهن نا  لاق  و  ناجرج ، بآ  هروصب  یفوتـسملا  یف  رهنلا  مسا  ءاج  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  .كرتأ و  رهن  رکذـی  مل  هنا  اـمک 
یف عقو  اهزواج  اذاف  ناجرج  هنیدم  یلا  لصیف  نیرد  ناطلـس  لهـس  قشی  اهنم  و  هدیدجلا ) هنیدملا   ) وان رهـش  يداو  یف  عبنی  ناجرج 

.ربعی داکی  اقیمع ال  ناک  هتمرب  رهنلا  اذه  يرجم  .نادرم و  مین  جیلخ  یف  نوکسبا  هریزج  برق  نیوزق  رحب 

بهذت تناک  نا  و  یقـسلل ، راهنأ  یف  يرجت  ناضیفلا  مسوم  یف  ههایم  تناک  .نیرفاسملا و  نم  هروبع  لواح  نم  هیف  قرغ  ام  اریثک  و 
.بلاغلا یف  ارده 

نیب ناسارخ  لوهس  یف  هجرخم  و  ناجرج ، نم  لوطأ  وهف  كرتأ ، رهن  امأ 

418 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

كرتأ رهن  .لوالل و  سکاعم  هاجتا  یف  یقرشلا  بونجلا  وحن  دهشملا  رهن  يرجی  .دهشملا و  رهن  عبانم  برق  ناشوبخ  اسن و 
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بناجلا یف  ناتـسهد  دودـح  ایذاحم  يرجی  نا  دـعب  .یفوتـسملا و  رکذ  ام  یلع  ناـجرج ، رهنک  روبعلا ، بعـص  همظعم  روغلا و  قیمع 
عمج هغیـص  الا  وه  نا  كرتأ  مسا  نا  لاقی  .اخـسرف و  نم 120  وحن  هارجم  لوط  .نیوزق و  رحب  یف  عقی  ناـجرج ، میلقا  نم  یلامـشلا 
بتک یف  رهنلا  اذهل  مسا  یلع  رثعن  مل  .هفافـض و  یلع  ام  نمز  یف  نوشیعی  اوناک  كارتألا  نال  کلذـب  یمـس  امنا  كرتأ  رهنف  .كرت 

لاز ام  یتلا  هیمستلا  یه  و  كرتأ ، رهنب  هامس  نم  مدقأ  نم  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا ، .نیلوالا و  برعلا  نیینادلبلا 
 . اهب فرعی 

«. ناگرگ نم   » مویلا اهل  لاقی  و  هسفن ، مسالاب  هنیدم  یهف  ناجرج ، هبصق  امأ 

یف رطملا  و  هبرت » لـمآ  نم  سبیأ  یه  و  نیط ، نم  اـهؤانب   » هنـسح هنیدـم  اـهنا  هلوـقب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لـقوح  نبا  اهفـصو 
.ناتسربط یف  هنم  لقأ  ناجرج 

بناجلا ذابأ  رکب  و  یقرـشلا ، بناجلا  ناـجرجف  نیبناـجلا .» نیب  هدوقعم  هرطنق  هیلع  ، » ناـجرج رهن  يرجی  اـمهنیب  ناـبناج ، ناـجرج  و 
اهب لـمعی  و  هکاوفلا ، اـهنیتاسب  یف  رثـکت  .اربـک و  يرلا  هنیدـم  وحن  یف  اـمهآر ، دـق  لـقوح و  نبا  فـصو  یلع  ناـبناجلا ، .یبرغلا و 

نامر و اهنیتاسب  یف  و  قاوسالا ، دجاسملا و  هنسح  اهنا  لاق  .ناتسرهش و  ناجرج : نم  یقرـشلا  بناجلا  یـسدقملا  یمـس  .مسیربالا و 
.هصیخر هرخاف  هدیج  یه  و  بانعأ ، نومیل و  جنران و  ناجنذاب و  خیطب و  نوتیز و 

.باوبأ هعست  اهل  .ریمالا و  راد  ءازاب  نادیم  اهب  و  ناقیط ، روسج و  اهیلع  راهنأ  اهیف  و 

رکب تناک  .بائذـلا و  يأ  ناگرگب ، فرعت  هیراض  اهناف  اهثیغارب  امیـس  ال  هیذؤم ، اهتارـشح  و  ریثک ، اـهبابذ  و  دـیدش ، ناـجرج  رح  و 
هبش  » اهل یسدقملا  هئجهت  بسح  ذابأ ،
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.هیبرغلا هتفض  هاذاحمب  الیلق  دتمت  رهنلا و  نع  هریبک  هفاسم  اهتینبأ  دعتبت  و  دجاسم » اهب  هرماع  هنیدم 

419 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

خرـس روگ  هل  لاقی  ادهـشم  اهیف  نال  نییولعلا ، يدـل  هروهـشم  ناجرج  تناک  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  بتک  امل  و 
، یفوتسملا رکذ  .سداسلا و  مامالا  قداصلا  رفعج  نب  دمحم  یفوتـسملا  هامـس  يذلا  یلع  دالوأ  ضعبل  هنا  لاقی  و  رمحالا ) ربقلا  يأ  )

هعبارلا  ) هنماثلا هئملا  یف  بتک  امل  .هوطخ و  فآلا  هعبـس  اهراوسأ  طیحم  ناک  و  هنیدملا ، ءانب  دّدج  دـق  یقوجلـسلا  هاشکلم  دـیفح  نا 
.اهل لوغملا  حاستکا  دعب  همئاق  اهل  مقت  مل  و  اهیف ، ّبد  دق  بارخلا  ناک  هرشع ،)

اهرمع ال و  هراجـشا ، رمثت  هسفن و  نم  تبنی  وه  باّنعلا و  رجـش  البق : اهب  هّونملا  هکاوفلا  ادـع  رکذ ، دـق  هرخاـفلا و  اـههکاوف  يرطأ  و 
.نیریثک ریغ  مهنکل  هعیشلا و  نم  همایأ  یف  ناجرج  لهأ  ناک  .هنسلا و  یف  نیترم  ثالثلا ، وأ  نیتنسلا  یلع  دیزی 

فافـض یلع  هل  ینتبا  ناجرج و  یف  فقو  دـق  اهل ، هرواجملا  دالبلا  ناردـنزام و  بّرخ  يذـلا  رومیت ، ناـک  ( 1393  ) هنـس 975 یف  و 
.نمساش میظعلا  هرصق  اهرهن 

 . هرکذب وربأ  ظفاح  هّون  دق  و 

بیطأ هنیدم  اهنا  هلوقب  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  اهفـصو  ناردنزام ، دودـح  برق  دابارتسا ، ناجرج : میلقا  ندـم  هیناث  و 
ءانثأ یف  دالبلا  هذـه  لک  اوبرخ  نییهیوبلا  نال  همایأ  یف  اهنـصح  برخ  دـق  .زقلا و  اهیف  رثکی  .اهلک و  ناجرج  نم  ءاـم  حـصأ  ءاوه و 

یف امئاق  لاز  ام  و  یلوالا ، هیمالسالا  تاحوتفلا  مایأ  یف  ینب  عماج  دجـسم  اهل  ناک  هنا  کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  .رایز و  ینب  مهلاتق 
هدروأ ام  لک  .هنیدملا و  باب  برق  قوسلا 
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تناک .ائیـش و  کلذ  یلع  ادیزی  مل  و  اهماعط ، هرفو  دابارتسا و  ءاوه  ایرطأ  و  هرکذ ، ّرم  امل  دـییأت  الا  وه  نا  اهنع  یفوتـسملا  توقای و 
رحبلا هرمغ  دق  اهعـضوم  نا  رهاظلا  .موی و  هریـسم  امهنم  لک  نع  دعبت  و  نوکـسبا ، هنیدم  نیوزق ، رحب  یلع  دابارتسا  ناجرج و  هضرف 

هعباسلا هئملا  نوضغ  یف 

420 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ریبک قوس  نوکـسبأ  نا  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح ، نبا  يرخطـصالا و  یف  ءاـج  دـق  .یلوغملا و  وزغلا  دـعب  هرـشع ) هثلاـثلا  )
ناک .نالیک و  یلا  لمحت  یتلا  نیوزق  رحب  هراجت  هضرف  یه  و  ّزغلا ، كارتالا و  ّدـصت  ارغث  نمزلا  کلذ  یف  تناـک  ریرحلا و  هراـجتل 
رحب نا  کلذ  یلع  توقای  داز  و  ناجرج .» هضرف  یه   » یـسدقملا لاق  .قوسلا و  یف  عماجلا  اهدجـسم  و  رجآلا ، نم  عینم  نصح  اهیلع 

نم مکح  نم  رخآ  دمحم ، اهیلا  أجتلا  هنیدم  رخآ  اهنوکب  خـیراتلا  یف  نوکـسبأ  ترهتـشا  .نوکـسبأ و  رحب  ابلاغ  یمـسی  ناک  نیوزق 
( . 1220  ) هنس 617 یف  الیلذ  اهیف  تام  لوغملا و  لفاحج  مامأ  ّرف  دق  و  مزراوخ ، تاهاش 

یف ناتسهدب  فرعی  عضوم  ناجرج ، هنیدم  نم  لحارم  عبرأ  یلع  و  نوکسبأ ، لامش  نم  اخسرف ) نیسمخ  وأ   ) مایأ هتس  هریسم  یلع  و 
.هسفن مسالاب  هیحان 

يرقلا ریغ  اهیف  نکی  مل  .نیوزق و  رحب  نم  برقلاب  ناتسهد  لقوح : نبا  لاق  .كرتلا  دح  یف  ارغث  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  و 
لحاسلا لهأ  دیصی  و  هیف ، وسرت  نفسلا  تناک  نیوزق  رحب  یف  لحـض  جیلخ  اهنم ، برقلاب  .اهیف و  نورثعبم  اهلهأ  و  نیتاسبلا ، ضعب  و 

عبرأ و اهلوح  هنیدم ، اهنا  یلا  یسدقملا  راشأ  دق  و  رخآ ، يرقلا : کلت  مهأ  .هنم و  اریثک  اکمس 
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«. يرقلا طسو  یف  دعبلا  نم  يرت  هرانم  : » رخآ یف  و  ناجرج .» لامعأ  لجأ  نم   » يرقلا هذه  هیرق و  نورشع 

دق : » یسدقملا لاق  .مزراوخ  یلا  بهاذلا  قیرطلا  هیحانلا  هذه  لخدی  ثیح  هزافملا » مف  یلع   » یه طابرلا و  هنیدم  رخآ ، قرـش  یلا  و 
هیف قیتعلا  دجسملا  .هنسح و  دجاسم  هفیطل و  لزانم  هیهب و  قاوسأ  .فیرظ و  رماع  وه  و  باوبأ ، هثالثب  ناک  و  هنصح ، ناطلسلا  بّرخ 

رکذ و  هلیمج .  هرانم  هیف  رخآ ، عماج  هنیدملل  .ضرألا و  تحت  یسدقملا ، مایأ  یف  هنم ، لفسالا  فصنلا  ناک  و  بشخ » يراوس 

421 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دق و  یفوتـسملا ، رکذ  .اهفـصی و  مل  و  ناثاربه ، لوغرف و  ریترخ و  یه : ناتـسهد ، هیحان  یف  يرخأ  عضاوم  عم  عضاوملا  هذـه  توقای 
.درکلا كرتلا و  نم  هرفکلا  نیملسملا و  نیب  دحلا  تناک  هیحانلا ، هذه  نا  ناتسهد ، اقرتخم  مزراوخ ، یلا  ناجرج  نم  قیرطلا  فصو 

 . هلیلق اههکاوف  نکل  و  اهیقسی ، رهن  اهل  و  راح ، اهؤاوه  و 

يرخطـصالا رکذ  .هوارف  هنیدم  موقت  مزراوخ ، یلا  اهزایتجاب  قیرطلا  أدبی  ثیح  هزافملا ، دح  دـنع  ناتـسهد ، نم  لحارم  عبرأ  یلع  و 
الئل اهءارو  یتلا  دالبلا  یمحی  طاـبر  اـهب  ناـک  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  نوطبارملا » اـهب  میقی   » ناـک .ّزغلا و  هیداـب  یف  رغث  اـهنا 

.هوارفأ هروصب  اهمسا  یسدقملا  بتک  دق  و  لجر .» فلأ  نود  اهلهأ  و  لقابم ، الا  عورز  نیتاسب و ال  مهل  تسیل  و   » كارتالا اهباتنی 

تاورأ لزق  قباطت  هوارف  نا  نظلا  ربکأف  اهعـضوم ، امأ  .نومأملا  هفالخ  یف  يرهاطلا  هّللا  دـبع  هاـنب  اـطابر  تناـک  اـهنا  توقاـی  لاـق  و 
يرخالا عضاوملا  ضعب  ءامسأ  ریغ  توقای  رکذی  مل  و  رمحالا .) طابرلا  يأ   ) طابر لزق  فیرحت  مسالا  اذه  و  هثیدحلا ،
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نا بلغی  .اهعضاوم و  ددحت  مل  اهنع و  یش ء  انیلا  هتنی  مل  .دابارتسا و  وأ  ناجرج  هنیدم  لامعأ  نم  يرق  تناک  دق  ناجرج و  میلقا  یف 
 . هطوبضم ریغ  مسالا  هءارق  نوکت 

دالب یبونج  یف  نمیلا  یلا  همایأ  یف  لمحی  ناک  هیّزقلا » عناـقملا   » نم افنـص  ناـجرج ، تاراـجت  نم  ترهتـشا  اـمم  یـسدقملا  رکذ  و 
.نود جابید  اهب  ناک  .برعلا و 

 . نوتیزلا نیتلا و  بانعالا و  ناجرج  یف  رثکی  ناک  و 

422 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنم و   ) يرخطـصالا رکذ  .قرطلا و  اهقرتخت  داکت ال  لوالا  میلقالا  یف  لابجلا  نال  .هریثک  ناجرج  ناتـسربط و  یف  کـلاسملا  تسیل  و 
مویلا بعصی  و  رولپ .)  ) رولب کسآب و  ارام  لابجلا ، اعطاق  لمآ ، یلا  يرلا  نم  الامـش  ذخآلا  قیرطلا  یـسدقملا ، و  لقوح ) نبا  سبتقا 

يرخطـصالا لـقوح و  نبا  هیف  رکذ  لـحاسلا ، هاذاـحم  یف  لـمآ  نم  اـبرغ  بهاذـلا  قـیرطلا  .هلحارم و  نم  ریثـک  نـییعت  لیحتـسی  لـب 
هنیدم دابارتسا و  یلا  لمآ  نم  اقرـش  بهاذلا  قیرطلا  لحارم  ارکذ  کلذک  و  ملیدلا ،)  ) نالیک دح  یلاف  سولاس  لتان و  یلا  لحارملا 

یف لحارملا  یفوتسملا  رکذ  کلذک  و  هلحارم ، یـسدقملا  رکذ  ناتـسهد ، یلا  الامـش  بهاذلا  ناجرج  هنیدم  نم  قیرطلا  .ناجرج و 
هنیدـم یلا  ماطـسب  نم  قیرطلا  فصو  اضیأ  یـسدقملا  یف  ءاـج  .مزراوخ و  همـصاع  یلا  سموق  یف  ماطـسب  نم  قیرطلا  یلع  همـالک 

نم قیرطلا  یـسدقملا  فصو  اریخأ  و  هنـسح .» هیرقل  داو   » لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  یه ، و  هنیهجب ، ارام  یلبجلا  بردلا  اعطاق  ناجرج 
.کشأ و مویلا  اهل  لاقی  غجأ و  زاتجیف  نیوج  لهس  یف  نییارفسا  یلا  مایأ  هسمخ  یف  عطقی  وه  ناسارخ و  یلا  اقرـش  بهاذلا  ناجرج 

یف هیحانلا  هذه  فصو  یلع  یتأنس 
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 . مداقلا لصفلا 

423 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناسارخ نورشعلا  عباسلا و  لصفلا 

نیوج و راوزبس - قهیب و  دهـشملا - سوط و  روباـسین - هروک  خاـیذاش - روباـسین و  هنیدـم  روباـسین - عبر  هعبرـألا - ناـسارخ  عاـبرأ 
.سخرس نارباخ و  تالک - درویبا - اسن و  ناکدار و  ناجوک - اوتسا و  نییارفسا - مرجاج و 

عیمج یلع  ماع ، هجوب  قلطی  یطـسولا ، نورقلا  لئاوأ  یف  مسالا  اذه  ناک  و  هیقرـشلا .» دالبلا   » اهانعم همیدـقلا ، هیـسرافلا  یف  ناسارخ 
ءاروام دالب  لک  مضت  تناک  اذه ، عساولا  اهلولدم  یف  ناسارخف  .دنهلا  لابج  دـح  یتح  يربکلا  هزافملا  قرـش  یف  هیمالـسالا  میلاقالا 
ریماپلا نیصلا و  ءارحص  هیجراخلا ، اهدودح  تناک  .بونجلا و  یف  ناتسهوق  اهعم  ناتسجس و  الخ  ام  یقرشلا ، لامـشلا  یف  یتلا  رهنلا 
.انییعت قدأ  ارـصح و  رثکأ  کلذ ، دعب  تراص  هذه  اهدودـح  نا  الا  .دـنهلا  هیحان  نم  شوکدـنه  لابج  و  یطـسولا ، هیـسآ  هیحان  نم 

یف نوحیج  رهن  نم  دعبأ  یلا  دتمی  نکی  مل  یطـسولا ، نورقلا  یف  ناریا  دالب  میلاقأ  دحأ  ناک  دـق  و  ناسارخ ، نا  لوقلا  نکمیل  یتح 
.ناتسناغفأ و نم  یبرغلا  یلامشلا  مسقلا  مویلا  یه  یتلا  هاره ، ءارو  ام  یف  تاعفترملا  عیمج  یلع  لمتشی  لظ  هنکل  و  یقرشلا ، لامشلا 

برعلا اهفرع  ام  یلع  تناک  ریماپلا ، هیحان  نم  نوحیج ، رهن  یلاعأ  یف  دالبلا  ناف  کلذ ، یلا 

424 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مسقنی یطـسولا ، نورقلا  یف  يأ  برعلا ، مایأ  یف  ناسارخ  میلقا  ناک  .هدیعبلا و  ناسارخ  یحاون  نم  هیحان  دعت  یطـسولا ، نورقلا  یف 
وأ هدرفنم  هروصب  میلقالل  مصاوع  هفلتخم ، تاقوأ  یف  تناک  یتلا  يربکلا  عبرالا  ندـملا  يدـحا  یلا  عبر  لک  بسن  عابرأ ، هعبرأ  یلا 

.خلب و  هاره ، و  ورم ، و  روباسین ، یه : ندملا  هذه  هعمتجم و 

یمالسالا حتفلا  دعب  و 
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یف روباسین  اولعجف  برغلا  هیحان  یلا  هرامالا  راد  اولقن  نییرهاطلا ، ءارمالا  نا  الا  .خـلب  یف  ورم و  یف  ناسارخ  اتمـصاع  تناـک  لوـالا ،
 . ابرغ عابرالا  یصقأ  یف  هنیدم  ربکأ  اضیأ  یه  و  میلقالا ، همصاع  مهمایأ 

.روباسین هیبرعلا : یف  یه  .روپاشین و  اهمسا : ظفلی  هثیدحلا  هیسرافلا  یف  و 

هنیدـملا تیمـس  امنا  و  بیطلا .» روباـس  عضوم ) وأ  لـمع  وأ  یـش ء  : » ) هاـنعم و  همیدـقلا ، هیـسرافلا  یف  روب  هاـشوین  نم  قتـشم  وه  و 
روباس ناک  روباسین  سـسؤم  نا  ذا  دالیملل ، هعبارلا  هئملا  یف  اهءانب  دّدـج  يذـلا  یناساسلا  یناـثلا  روباـس  کـلملا  یلا  هبـسن  کلذـب ،

روباسین هروک  یف  ندملا  ربکأ  ءامـسأب  الیوط  اتبث  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  برعلا  نوینادلبلا  درـس  دـق  .ناکباب و  ریـشدرأ  نب  لوالا 
ریثک و  ءامـسالا ، ضعبل  همیدقلا  هئجهتلا  تبثلا ، اذه  هب  اندیفی  دق  ام  مهأ  .هفـصو و  ّرم  دق  و  ناتـسهوق ، میلقا  مظعم  مضت  تناک  یتلا 

 . مویلا هنییعت  نکمی  عضاوملا ال  هذه  نم 

: هانعم و  رهشربأ ، روباسینل : اضیأ  لاقی  ناک  یمالسالا ، دهعلا  ردص  یف  و 

اهامـس .نویـسابعلا و  نویومالا و  ءافلخلا  اهیف  اهبرـض  یتلا  همیدقلا  مهاردلا  یف  ترهظ  هیمـستلا  هذـهب  .هیـسرافلا و  یف  میغلا  هنیدـم 
فرش بقل  یمسر و  مسا  ریغ  نکی  مل  امبر  مسالا  اذه  نکل  .اضیأ و  ناریا - هنیدم  يأ  رهشناریا - مساب  هریغ  یسدقملا و 

425 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ضبر و زدنهق و  هنیدم و  اهل  و  هلثم ، یف  خسرف  وحن  ءانبلا ، هشرتفم  هلیلج  هرماع  هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  روباسین  تناک  .اهل 
نادیم یلا  یضفت  و  هرامالا ، راد  هبرقب  .رکسعملاب و  فرعی  نادیم  لباقم  رافـصلا ، ورمع  ءانب  نم  وه  و  ضبرلا ، یف  عماجلا  اهدجـسم 

دعبی سبحلا ال  نیینیسحلا و  نادیم  هل  لاقی  رخآ 
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.خسرف عبر  نم  وحن  هثالثلا  هینبألا  هذه  نم  ءانب  ءانب و  نیب  و  هرامالا ، راد  نع  اریثک 

باب يأ   ) زدنهقلا بابب  ثلاثلا  و  لقعم ، هکـس  بابب  یناثلا  و  هرطنقلا ، بابب  فرعی  اهدحأ  .باوبأ  هعبرأ  هنیدملل  .ناباب و  زدـنهقلل  و 
باوبأ اهل  و  اهـضابرأ ، یف  اهقاوسأ  .امهب و  ّفحت  و  اهتنیدـم ، اهزدـنهق و  جراـخ  یف  اهـضابرأ  .نیکت و  هرطنق  باـبب  عبارلا  و  هعلقلا )

 . شورفتشب هیحان  مامأ  برحلا ) باب  يأ   ) کنج باب  هلباقی  .برغلا و  یلا  هنم  جرخی  .بابقلا و  بابب  فرعی  باب  اهنم  .هریثک 

هعبرملاب فرعی  امهدـحأ  ناقوس  اـهقاوسأ : مظعأ  .يرخأ و  باوبأ  ءامـسأ  کـلانه  ذاـبأ و  صوحأ  باـبب  فرعی  بونجلا  یف  باـب  و 
هریغصلا هعبرملا  قوس  .هرکذ و  مدقت  دق  و  عماجلا ، دجـسملا  برق  هریبکلا ، هعبرملا  قوس  ناک  .هریغـصلا و  هعبرملاب  رخالا  و  هریبکلا ،

، نیکاکدلاب هظتکم  هلیوط  قاوسأ  یه  .هرامالا و  راد  نیینیـسحلا و  نادیم  برق  هیبرغلا  ضابرالا  یف  رخآلا ، قوسلا  نم  لیلق  دعب  یلع 
رباقم یلا  اـبونج  دـتمت  یه  هریبکلا و  هعبرملا  برقب  يرخأ ، قاوسأ  اـهعم  هدـماعتم  اـهعطقت  و  يرخـالا ، هعبرملا  یلا  هعبرم  نم  دـتمت 

.رهنلا یلع  هرطنقلا  سأرب  الامش  یهتنت  و  نیینیسحلا ،

نیزاّزبلا و هفکاـسألل و  .هدـح و  یلع  اـهنم  فنـص  لـک  تاراـجتلا  اـهیف  و  راـجتلا ، اهنکـسی  قداـنف  تاـناخ و  قاوسـالا ، هذـه  یف  و 
یلا ردحنی  رواغس ، يداو  هل  لاقی  رهن  نم  اهءام  ذخأت  هانق  هنیدملا  یف  راد  لکل  .مهتاناخ و  فرحلا  باحصأ  نم  مهریغ  نیزاّرخلا و 

هئم غلب  امبر  ضرالا  تحت  ینقلا  ضعب  قمع  و  هظفح ، ماّوق و  ینقلا  يداولا و  اذـه  یلع  .اهل و  هرواـجملا  ناقنتـشب  هیرق  نم  روباـسین 
.هجرد

عرازملا و یقستف  ضرالا  هجو  یلع  ترهظ  هنیدملا  تزواج  ام  اذا  ینقلا ، هذه  و 
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.نیتاسبلا

426 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، ءارث لهأ  اهراجت  و  روباسین .» نم  هرامع  دشأ  ءاضف و  حسفأ  ءاوه و  حصأ   » هنیدم لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  ناسارخ ، لک  یف  سیل  و 
دیأ و  نادـلبلا .» رئاس  یلا  لـقنی  اـم  مسیربـالا ، نطقلا و  باـیث  فانـصأ  نم  اـهنم  عفتری  و   » .موی لـک  یف  لـفاوقلا  هلباـسلا و  اـهّمؤت  و 

.زاریش فصن  لثم  نوکی  ام  اهنم  هلحم ، نوعبرأ  ناتنثا و  روباسین  یف  لاق : يرخأ  ءایشا  هیلع  داز  و  هرکذ ، قبس  ام  یسدقملا 

هفقـس موقی  و  انّیب ، دق  ام  یلع  رافـصلا ، ورمع  هانب  تابحر ، عبرأ  عماجلا  اهدجـسم  .نیـسمخلا و  ءاهز  باوبالا  یلا  هیدؤملا  اهبورد  و 
.بهذملا دیمرقلاب  هناطیح  تقّوز  دق  هیف  ءانب  مهأ  .هقورأ و  هثالث  هنحص  یلع  رودی  رجآلا ، نیطاسأ  یلع 

.هقّوزم هلّمجم  هفقس  هناطیح و  .ماخر و  هدمعأ  اهب  اباب  رشع  دحأ  عماجلل  و 

و ضرالا ، تحت  يرجت  هریثک  ینق  لمحت  هنم  .یحر و  نیعبس  ریدی  ناک  ناقنتشب ، هیرق  نم  یتأی  هرکذ ، قبـس  ام  یلع  روباسین ، رهن  و 
 . ءاملا هبذع  هریثک  رابآ  اهرود  یف  هنیدملا و  لخاد  یف  ناک  .خسرف و  هفاسم  اهیف  رهنلا  يرجی 

روباسین نا  نع  نابأ  .روواشن و  هنیدـملا : هذـه  مسا  نوظفلی  اوناک  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  يأ  هماـیأ ، یف  نا  توقاـی ، لاـق  و 
ری مل  و  (، 1153  ) هنـس 548 اهل  زغلا  رئاشع  بهن  کـلذ  بقعأ  دـقف  (، 1145  ) هنـس 540 لازلز  یف  بارخلا  نم  اهباصأ  اـمم  مغرلاـب 

ناطلـسلا مهرـسأ  اهب و  ّزغلا  کتف  دـعب  .هکاوفلا و  نم  هریغ  سابیرلاب و  اهنیتاسب  ترهتـشا  و  اهنم ، نسحأ  هنیدـم  ناسارخ  یف  توقای 
اهرّوس اهرّمع و  خایذاش ، اهل  لاقی  اهنم  هلحم  یلا  سانلا  لقتنا  هنیدملا  مهبیرخت  یقوجلسلا و  رجنس 
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لئاوأ یف  رهاط  نب  هّللا  دبعل  اناتسب  امیدق  تناک  خایذاشلا ، اهل  لاقی  و  خایذاش ، هلحم  .رجنس و  ریـسألا  کلملا  لبق  نم  اهلماع  دیؤملا 
ضابرأ ربکأ  تراص  و  هدـنج ، لزن  ثیح  هرـصق ، لوح  تماـق  .هراـمالل و  اراد  اهذـختا  روباـسین و  لزن  نیح  هعـساتلا )  ) هثلاـثلا هئملا 

وزغ دعب  تحضأ  مث  روباسین ،

427 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نمزب کلذ  دـعب  .اهفـصو و  دـق  و  خایذاشلا ، یف  (، 1216  ) هنـس 613 روباسینب  اریـصق  اتقو  هماقم  نیح  توقاـی ، لزن  .همـصاع و  ّزغلا 
.توقای یلا  هربخ  یهتنا  ام  یلع  اهوبهن ، ناخ و  زیکنج  هدایقب  اهیلع  لوغملا  یلوتسا  ( 1221  ) هنس 618 یف  يأ  ریسی ،

«. امئاق ارادج  اهب  اوکرتی  مل   » لوغملا نا  توقای  لاق  .لصوملا و  یف  نمأتسا  كاذنیح  ناک  دق  و 

.هرماع و هنیدم  اهدجو  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهراز  نیح  هطوطب  نبا  ناف  لوغملا ، وزغ  دعب  اهرمأ  حلـص  روباسین ، نا  یلع 
اهیلا ردحنت  راهنأ  هعبرأ  اهیقـست  .اهنیتاسب و  اههکاوف و  هرثکل  هریغـصلا  قشمد  اهل  لاقی  و  سرادم ، عبرأ  هیلیو  عیدب  اهدجـسم  نا  لاق 

ریثک اهقاوسأ  یلا  لمحی  و  ءاخمکلا » خنلا و  نم  ریرحلا  بایث   » روباسینب عنصی  هنا  کلذ  یلع  هطوطب  نبا  داز  .هرواجملا و  لابجلا  نم 
تسسأ همیدقلا  روپاشین  هنیدم  نا  لاق  .اهتروک  روباشین و  هنیدم  نع  الیوط  اثیدح  يور  دقف  هرصاعم ، یفوتـسملا ، امأ  .تاراجتلا  نم 

یف اهتورث  تمظع  اهتعقر و  تعستا  مث  .لاقی  ام  یلع  تاعبرم  هینامث  علض  لک  یف  جنرطـشلا ، هعقرک  طیطخت  یلع  هرـساکالا  مایأ  یف 
یلع خیراتلا ، اذه  دـعب  ناک  دـق  .لزالزلا و  اهتبّرخف  ( 1208  ) هنـس 605 تلح  یتح  ناسارخ ، ندـم  لجأ  تراص  رافـصلا و  ینب  مایأ 

.خایذاشلا و یلا  هرم  لوال  اهنم  ینکسلا  لاقتنا  یفوتسملا ، لوق 
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یف هیناث  اهتبرخ  لزالزلا  نکل  و  هسفن ، تقولا  یف  اهؤانب  دّدج  دـق  روپاشین ، نا  یلع  .هوطخ  هرود 6700  روس  هدلبلا ، هذه  لوح  ناک 
اهراوسأ رود  ناک  .یفوتـسملا و  اهفـصو  یتلا  هنیدملا  یه  هذه  و  رخآ ، عضوم  یف  هثلاثلا  روپاشین  هنیدم  تینتباف  (، 1280  ) هنس 679

یف عبنی  وه  و  روپاـشین ، رهن  نـال  هریثک ، اـههایم  تناـک  .بونجلل و  هلباـقم  لـبجلا  هفاـح  دـنع  موقت  یه  و  هوطخ ، كاذنیح 15000 
روپاشین رود  رثکأل  نا  اضیأ  لاق  .هنیدملا و  یلا  هلوصو  لبق  یحر  نیعبرأ  ریدی  ءاملا  رفاو  اهقرـش ، یف  دیزأ  وأ  نیخـسرف  یلع  لابجلا 

.فافجلا مسوم  لجأل  اهیف  ءاملا  نزخی  جیراهص 

.هبونج و یف  یه  هزافملا و  هجاوی  لاـبجلا و  هفنتکت  يرئاد ، فصن  لهـس  نم  یقرـشلا  بناـجلا  یف  هیلاـحلا ، روباـسین  هنیدـم  موقت  و 
هریثک راهنأ  لهسلا  اذه  یقسی 

428 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

قیتاسر یقست  نأ  دعب  یه  و  راهنالا ، هذه  نم  ریبک  ددع  ءامسأ  یفوتسملا  درس  .هقرش و  هلامش و  یف  یتلا  تاعفترملا  نم  هیلا  ردحنت 
.هزافملا یف  ینفت  روباسین ،

همشچ اهل  لاقی  قیضملا  یلعأ  یف  لابجلا  یف  هریغـص  هریحب  تناک  روباشین ، رهن  عبانم  دنع  هنیدملا ، لامـش  نم  خسارف  هسمخ  یلع  و 
«. ءارضخلا نیعلا   » يأ زبس ،

يداو یلا  یقرشلا  رهنلا  ردحنی  .قرشلا و  یلا  رخآلا  برغلا و  یلا  امهدحأ  يرجی  نارهن  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  جرخی ، ناک  اهنم  و 
اهقامعأ نم  بهی  یتلا  هبیجعلا ، حایرلا  هراغم  تناک  هیف  و  ناشلگ ، هوک  هل  لاقی  لبج  یف  تناک  هریحبلا ، هذـه  نا  رهاـظلا  .دهـشملا و 

.یحر هرادال  هتوق  یفکت  ءام  هسفن  تقولا  یف  اهنم  عفدنی  حیر و 

لیق و  هریثک ، بئاجع  اهنع  تیکح  و  خسرف ، وحن  زبس  همشچ  هریحب  طیحم  نا  رکذ  و 
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.رخآلا بناجلا  یلا  اهعطقی  ال  بناج ، نم  مهس  یمر  نا  و  اهل ، رارق  اهنا ال 

: یه و  یحاوـنلا ، هذـه  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  رکذ  و  اهبـصخ ، هرفوـب  قیتاـسر  هعبرأ  روباـسین ، لهـس  یف  ترهتـشا  و 
یف لز  ام  قاتـسر  ناک  .شورفتـشب و  و  لز ، اـم  و  روباـشین ، برغ  یف  همئاـق  تلاز  اـم  و  دـنویر ، و  نسحلا ،) تاـماش  يأ   ) تاـماشلا
اهنم عفتری  .اروهشم و  هل  اناتـسب  رافـصلا  ورمع  أشنأ  اهیف  روباسین و  نم  خسرف  یلع  یه  و  ناقنتـشب ) وأ   ) ناقتـشب هارق  ربکأ  لامـشلا و 

ام یلع  روباسین ، یف  کنج  باب  نم  قرشلا  یلا  موی  هریسم  دتمی  شورف ، تشپ  مساب  مویلا  شورفتـشب  قاتـسر  فرعی  .قئاف و  سابیر 
یلا لمحی  يذلا  شمشملا  نم  هریبک  هلغ  تاذ  توقای ، رکذ  ام  یلع  نیرشعلا ، تسلا و  هئملا و  هارق  نیتاسب  تناک  و  یسدقملا ، رکذ 
یف قاتـسرلا  اذـه  و  ءاملا » يرجی  هیلا   » يأ بآ ، کت  یـسدقملا  رکذ  ام  یلع  سرفلا  هیمـسی  تاماشلا ، قاتـسر  ناک  .ءاحنالا و  رئاس 

هعبارلا هئملا  یف  هنیدملل  ناک  .روباسین و  برغ  هلحرم  یلع  یه  اهمـسا و  یلع  قاتـسر  یف  هریغـص  هنیدمف  دنویر ، امأ  .بصخلا  هیاغ 
.هل ریظن  دیج ال  لجرفس  اهب  و  بانعالا ، هریثک  یه  و  رهن ، اهقشی  و  رجآلاب ، عماج  هرشاعلا ) )

دور هروش  یفوتسملا ، لوق  یلع  روباسین ، هروک  راهنا  ربکأ  نم  و 

429 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یفوتـسملا رکذ  دق  .هزافملا و  یف  ینفی  هریثک ، قیتاسر  یقـسی  نا  دعب  و  دابزد ، نم  یتآلا  رهنلا  هایم  هیف  یقتلت  تناک  و  حلملا .» رهنلا  »
نم .هتفرعم  یف  هبوعـص  اهـضعب ال  نا  یلع  اـهتفرعم ، مویلا  بعـصی  هئجهتلا و  طولغم  اهئامـسأ  نم  اریثک  نا  ریغ  يرخأ ، اراـهنا  اـضیأ 

، ناقتشب رهن  کلذ 
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عم یقتلی  و  یفوتـسملا ، لوق  یلع  عیبرلا ، یف  ضیفی  اـمهالک  و  شورفتـشب ، رهن  .اـنّیب و  دـق  اـم  یلع  زبس ، همـشچ  ههج  نم  هجرخم  و 
یف یحر  نیرـشع  هرادال  ایفاک  عیبرلا  یف  هؤام  ناک  نا  و  رهنلا ، اذه  و  شطعلا » رهن  يأ   » داباشطع هل  لاقی  رهن  کلانه  مث  .دور  هروش 

همـسا ءاج  کلذ  نم  و  ناسنا ، شطع  يوری  ام  ءاـملا  نم  هیف  یقبی  ـال  يرخـالا  لوصفلا  یف  هناـف  هارجم ، نم  اخـسرف  نیرـشع  يدـم 
 . موؤشملا

هد وأ  دابزد  مساب  سرفلا  و  حیرلا ، رصق  مساب  برعلا  اهفرع  هلحرم  دنع  میظعلا ، ناسارخ  قیرط  مسقنی  روباسین ، یقرـش  بونج  یلا  و 
یلا رودـی  هاره  قیرط  و  اقرـش ، هجتی  ورم  قیرط  ناک  اهنم  .هروش و  رهن  یف  بصت  یتلا  راهنالا  نیب  اهرهن  رکذ  افنآ  اـنب  ّرم  دـق  .داـب و 

.درج ذاهرف  توقای  اهامس  یتلا  یه  و  ناداهرف ، هیرق  تناک  داب ، هد  نم  نیتلحرم  یلع  و  هریخالا ، هذه  دنع  .یقرشلا و  بونجلا 

هبتک و  دنبـشأ ، هروصب  اهمـسا  هتـسر  نبا  بتک  و  دنفـسأ ، مسا  روباسین ، لامعأ  نم  دـعت  تناک  یتلا  اهتیحان  یلع  یـسدقملا  قلطأ  و 
یتلا هیرقلا  نکل  و  مویلا ، عاض  دـق  میدـقلا  هیحانلا  مسا  نا  رهاظلا ، .هیرق و  نینامث  اثالث و  اهب  نا  کـلذ  یلع  داز  و  دنفـشأ ، توقاـی :

 . کلاسملا بتک  هترکذ  يذلا  عضوملا  یف  طراوخلا  یف  اهنع  رشؤی  تلاز  ام  میدقلا ) درج  ذاهرف  نع  اضوع   ) درجارف اهل  لاقی 

لهس راهنأ  رثکأ  جراخم  اهیف  یتلا  لابجلا  هلسلس  اهنع  اهلصفت  و  روباسین ، نم  هیقرشلا  ههجلا  یف  مامالا - دهشم  وأ  دهـشملا - هنیدم  و 
مویلا یه  .روباسین و 

430 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لامش نم  لایمأ  هعضب  یلع  .ناسارخ و  نم  یناریالا  مسقلا  هدعاق 
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عاـبرأ نم  روباـسین  عبر  یف  هیناـثلا  هنیدـملا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  سوط  تناـک  و  همیدـقلا .  هنیدـملا  سوـط  لـالطأ  دهـشملا ،
ربق ثیح  ذابانـس ، هیرق  یف  میظعلا  ناتـسبلا  اهنع : دـیرب  یتلحرم  یلع  .ناقون و  نارباطلا و  نیمأوتلا  نیتنیدـملا  نم  فلأتت  .ناـسارخ و 

هنـس 202 نومأملا  هل  هسد  مس  نم  تام  دق  اضرلا و  یلع  نماثلا  مامالا  ربق  و  ( 809  ) هنس 193 اهیف  یفوت  دق  دیـشرلا و  نوره  هفیلخلا 
یف یتلا  يوکلا  نم  تءاج  هیمستلا  هذه  نا  نظی  و  بّقثملا .  کلذک  یمست  و  اضیأ ، هعذرب  هذه : ذابانـس  هیرقل  لاقی  ناک  و  (، 817)

.رخآ یمه  ببس و  نم  وأ  حیرضلا 

هئملا یف  اربک  اهتزواج  دـق  نارباطلا  نا  الا  سوط ، یفـصن  ربکأ  یبوقعیلا ، رکذ  اـم  یلع  هعـساتلا ،)  ) هثلاـثلا هئملا  یف  ناـقون  تناـک  و 
یتلا ماربلا  عنصب  هروهشم  ناقون  تناک  .سوط و  لوغملا  لفاحج  تبرخأ  نیح  توقای ، مایأ  یتح  يربکلا  هنیدملا  تیقب  و  اهل ، هیلاتلا 

: اضیأ سوط  نم  برقلاب  .دـیدحلا و  ساـحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و  ندـعم  اـهلابج  نم  جرختـسی  و  نادـلبلا ، رئاـس  یلا  اـهنم  لـمحت 
.عیبلل ناقون  قاوسأ  یلا  بلجت  نداعملا  هذه  تناک  و  جنهدلا ، نهامخلا و  هل  لاقی  رجح  و  جزوریفلا ،

قاوسأ .یـسدقملا و  لوق  یلع  دیعب ، نم  يری  امیظع  امخف  ءانب  نارباطلل  رواجملا  نصحلا  ناک  .لیلق و  هؤام  سوط  نم  مسقلا  اذـه  و 
(، هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  ذابانـس ، یف  نیربقلا  یلع  ناک  .قیوزتلا و  عیدـب  ءانبلا  نسح  اـهعماج  هرماـع و  هنیدـملا  نم  فصنلا  اذـه 

.لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  نوفکتعم ، موق  هیف  و  عینم ، نیصح  نصح 

ادجسم اضرلا ، یلع  مامالا  ربق  یلع  ینب  اقئاف ، هلودلا  دیمع  ریمالا  نا  یسدقملا : لاق  و 

، صنلا داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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431 ص :

.قوس هریثک و  رود  هریبکلا  ناتسبلا  ضرأ  یف  تماق  .مامالا و  حیرض  بناجب  دیشرلا  نوره  ربق  ینب  و  هنم » نسحأ  ناسارخب  ام  »

ینـسلا هیقفلا  ربـق  نارباـطلا : یف  روبقلا  رهـشأ  نم  نا  رکذ  هنا  ریغ  هرکذ ، ّرم  اـم  یلع  ائیـش  سوط  هنیدـم  هفـصو  یف  توقاـی  دزی  مل  و 
سوط مسا  ناک  .هیماظنلا و  هسردملا  یف  اسردم  نینـس  عضب  دادغب  یف  شاع  دـق  و  ( 1111  ) هنس 505 یفوتملا  یلازغلا  مامالا  میظعلا 

، دالبلا هذه  نا  یلع  .هیرق  فلأ  نم  رثکأ  اهب  ناک  و  اهتیحان ، یلع  بلاغلا  یف  لدی  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  بتک  نیح 
نا رهاـظلا  و  (. 1220  ) هنـس 617 یف  لوغملا  لفاحج  اهتبهن  اهتبرخ و  دـق  دهـشملا ،)  ) ذابانـس یف  ناربقلا  سوط و  اتنیدـم  اهنمـضب  و 

، قباسلا امهءاهب  اداعتساف  هعیشلا  نم  ءایرثالا  هیانع  الان  اهل ، نیرواجملا  نیربقلا  نکل  و  اهل ، لوغملا  بهن  دعب  همئاق  اهل  مقت  مل  سوط 
تفرع يذلا  مسالا  وه  و  دهشملا ،»  » اهایا ایمسم  ذابانس  هیرق  یلا  راشأ  نم  لئاوأ  نم  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  ناکف 

.نیحلا کلذ  ذنم  هب 

ساـنلا هفرعی  يذـلا  ربقلا  یف  اـضرلا  و  اـضرلل ، ساـنلا  هفرعی  يذـلا  ربقلا  یف  دیـشرلا  نأ   » ماـمالا هفیلخلا و  يربق  یف  ینیوزقلا  لاـق  و 
لهأ .هدحاو و  هبق  یف  نابراقتم  ناربقلا  و  اضرلا .) یلعل  مسلا  سد  يذلا  دیشرلا  نوره  نبا  وه  و   ) نومأملا ریبدت  نم  کلذ  و  دیشرلل ،

هنیدـم دهـشملا  تراص  یفوتـسملا ، بتک  امل  و  دیـشرلل .» وه  اضرلل و  هنا  اودـقتعا  يذـلا  ربقلا  نییزت  یف  اوغلاب  هعیـش ، هیرقلا  کـلت 
كانه و  نیحیرـضلا ، هبق  قرـش  یف  وه  نآلا و  هرکذ  ّرم  دـق  یلازغلا و  ربق  اهنم  هریثک  هروهـشم  بابق  عم  هدـیدع  روبق  اـهلوح  همیظع 

اضیأ

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


.روهشملا رعاشلا  یسودرفلا  ربق 

لهأ .نیتلا و  بنعلا و  اهیف  رثکی  .هسمخ  اهضرع  اخسرف و  رشع  انثا  اهلوط  ناکترازغرم ، اهل  لاقی  هبصخ  هلهـس  ضرأ  هنیدملا  لوح  و 
.ءابرغلا عم  مهفطلأ  اقالخأ و  سانلا  نسحأ  نم  یفوتسملا ، رکذ  ام  یلع  سوط ، هیحان 

عضبب کلذ  دعب  اضرلا  مامالا  دهشم  راز  دق  و  هطوطب ، نبا  نم  انیلا  یهتنا  و 

432 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هرواـجت و  همیظع ، هبق  دهـشملا  یلع  و  لاـبج ، اـهلوح  قاوسـالا و  هرماـع  همخـض  هریبک  هنیدـم  لاـق : حیرـضلل ، نسح  فصو  نینس ،
هـضف لیدانق  هیلع  و  هضفلا ، حئافـصب  هسّبلم  بشخ ، هناّکد  مامالا ، ربق  یلع  و   » یناشاقلاب اهناردج  تقوز  دـق  هینبالا  هذـه  .هسردـم و 

هیلع و   » هفیلخلا ربق  ربقلا ، اذـه  ءازا  و  طسبلا .» عاونأـب  هطوسبم  یه  و  بهذـم ، ریرح  رتس  اـهباب  یلع  .هضف و  هبقلا  باـب  هبتع  .هقلعم و 
.اضرلا و مامالا  ربق  یلع  ملس  هلجرب و  دیشرلا  نوره  ربق  لکر  هرایزلل  یعیشلا  لخد  اذا  و  تانادعمشلا » اهیلع  نوعـضی  بشخ ، هناکد 
ّرم دقف  ( 1405  ) هنس 808 یف  رومیت  طالب  راز  يذلا   Clavijo وجیفالک ینابسالا  ریفسلا  هلالج ، مامالا و  حیرـض  هماخف  یلا  هبنت  دق 
مه ام  یلع  سرفلا  هعیـشلا  نکی  ملف  دهـشملا ، لوخد  مهل  غوسی  ناک  مایالا  کلت  یف  يراصنلا  نا  رکذی  امم  .دهـشملاب و  هقیرط  یف 

 . رمالا اذه  یف  بصعت  نم  مویلا  هیلع 

و امهربکأ ، راوزبس  .خـسرف و  امهنیب  و  درجورـسخ ، راوزبس و  اتنیدـم  قهیب ، قاتـسر  یف  روباشین  برغ  نم  ماـیأ  هعبرأ  هریـسم  یلع  و 
اخسرف نورشع  هسمخ و  هرطق  و  دنویر ، دودح  رخآ  یلا  دتمی  قهیب  قاتـسر  .قهیب و  یطـسولا  روصعلا  یف  اهـسفن  یه  یمـست  تناک 

توقای 321 لاق  ام  یلع  هب ، .ههج و  لک  نم 
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.دوجألا هانعم  نیاهب و  يأ  ههیب  هیسرافلاب  قهیب  لصأ  نا  کلذ  یلع  داز  و  هیرق ،

هبـصق لصالا  یف  درجورـسخ  تناک  دـق  .راوزبس و  هماعلا  تلاق  نا  و  هنیدـملل ، هیمـست  حـصأ  راوزباس  نأ  یلا  اضیأ  توقاـی  راـشأ  و 
تناک هنیدملا  هذه  قاوسأ  نا  یفوتسملا  لاق  .اهناکم و  یف  تراص  همایأ و  یف  اهتبجح  دق  راوزبس  نکل  و  قاتسرلا ،

433 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم هلهأ  ّلج  ناک  .يرخالا و  هکاوفلا  بانعالا و  قاتـسرلا  اذـه  یف  رثکت  .ءانبلا و  هنیتم  ناـقیط  یلع  موقت  بشخلا  نم  فوقـس  تاذ 
( . هرشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هعیشلا 

قشی هزافملا و  ریفـش  هاذاحم  یف  ناک  و  دیربلا ، قیرط  امهرـصقأ  ناقیرط ، روباسین : و  سموق ) میلقا  یف   ) ماطـسب نیب  لصی  ناک  دق  و 
.لابجلا و نم  هلسلس  يربکلا  هزافملا  نع  اهلصفی  یتلا  نیوج  هبضه  یف  رودی  و  لامشلا ، یف  وه  لفاوقلا و  قیرط  امهلوطأ  .راوزبس و 

ناک .راودازأ و  وأ  راوذازأ  هتنیدم : مسا  و  ریخلا ، ریثک  اعساو  اقاتـسر  نایوگ ، یـسدقملا  هامـس  دق  ام  وه  و  اذه ، نیوج  قاتـسر  ناک 
راوذازأ لامعأ  نم  ناک  .مرجاج و  لوح  نایغرأ ، قاتـسر  ناک  سموق  دح  یلع  یبرغلا  فرطلا  یف  .هیلامـش و  یف  نییارفـسا  قاتـسر 

ناخ بابلا  دـنع  اهرهاظب  و  هنـسح ، دـجاسم  اهب  هرماع  هنیدـم  تناک  هفـصو ، یلع  راوذازأ ، .توقاـی و  لوق  یلع  هیرق ، یتئم  نم  وحن 
یف نویع  نم  اهءام  ذـخأت  ینق  نم  اهیقـس  .يداولا و  یتح  هلـصتم  اهارق  نیتاسب  تناک  .تاراجتلاب و  هرخاز  اـهقاوسأ  .راـجتلل و  ریبک 
یلع یه  و  دـمویرف ، یلا  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  نیوج ، قاتـسر  هبـصق  تلقتنا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  .هیبونجلا و  لاـبجلا 

تناک .راو و  دازا  بونج  لایمأ  هعضب 
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یجاح هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  لتق  ثیح  نأش  اذ  اعضوم  لفاوقلا ، قیرط  یف  راو  دازأ  قرـش  هلحرم  یلع  یه  و  هشادخ ،
 . هخیرات یف  يدزیلا  یلع  رکذ  امبسح  رومیت ، مع  سالرب 

هنصحم و تناک  نسح و  عماج  اهیف  لاق  یـسدقملا  ناف  صاخ ، هجوب  اهتیحان  مسا  وه  و  نایغرأ ، اضیأ  اهل  لاقی  و  مرجاج ، هنیدم  امأ 
.هیرق نوعبس  اهلامعأ  نم 

یه و  مرجاج ، قرش  اهنا  لاق  ثالثلا و  ناقنمس  وأ  ناقلمس  ندم  توقای  فصو  و 
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تلاز ام  یه  و  جنفسا ، وأ  جنبس  اضیأ : رکذ  .امهیعضوم و  نیعی  مل  و  مرجاج ، وأ  نایغرأ  قاتسر  یف  امه  ناب و  و  رسنوار ) وأ   ) رینوار
.جنوس طابر  عضوملا  اذه  یفوتسملا  یمس  دق  .ماطسب و  قیرط  یلع  مرجاج  یبرغ  بونج  یف  همئاق 

اهب طیحت  هیرب  طسو  اهنوکل  .اهمجاهی  نأ  شیج  يأل  نکمی  هریغـصلاب و ال  هریبکلاب و ال  هنیدم ال  اهناب  مرجاج  یفوتـسملا  فصو  و 
ائیش غضم  نم  رانچلا  نم  ناترجش  اهتعلق ، هدعاق  دنع  ناک  دق  نکل  .هیـشاملاب و  کتفی  ماس  بشع  اهوسکی  ههج  لک  نم  موی  هریـسم 

.نادلبلا و رئاس  یلا  لمحی  ناک  ءاحللا  اذـه  نا  کلذ  یلع  یفوتـسملا  داز  .نانـسالا و  عجو  نم  یفـش  ءاعبرالا  حابـص  یف  اهئاحل  نم 
یفوتـسملا هامـس  دـق  هزافملاب ، یهتنی  بونجلا و  وحن  يرجی  ناک  و  مرجاج ، رهن  .حـمقلا و  هکاوفلا و  هیف  ریخلا ، ریثک  اهقاتـسر  ناـک 

.یحر ریدی  اهنم  لک  عیبانی  هثالث  نم  هجرخم  و  دور ، ناغج 

 . یقسلل هرثکأ  لمعتسی  ناک  ءاملا  اذه  .رثکأ و  وأ  اخسرف  رشع  ینثا  هفاسم  يرجی  اهؤام ، عمتجی  نا  دعب  و 

زازرالا عرازم  هب  نا  هیف  یسدقملا  لاق  دق  میظعلا ، نییارفسأ  لهس  و 
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، ناجرهم امیدق  اهل  لاقی  ناک  نییارفسا  هنیدم  نا  توقای  رکذ  .هنسح و  قاوسأ  تاذ  هرماع  همـسا ، یلع  هتنیدم  .بانعالا و  هریثکلا و 
يدحا و اهلامعأ  نم  .هبرخلا و  هنیدـملا  برق  هیرقل  امـسا  لاز  ام  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  بتک  نیح  مسالا  اذـه  ناک  دـق  و 

مهنأکف .هداـعلا  وه  نییاو  سرتلا ، وه  هیـسرافلاب  ربسأ  و  نییاربسا ، نم   » هلـصأ توقاـی ، لاـق  اـم  یلع  نییارفـسا  مسا  .هیرق و  نوسمخ 
ری مل  ساحنلا  نم  میظع  ءاعو  نییارفسا  عماج  یف  ناک  هنا  یفوتسملا  يور  و  کلذب .» مهتنیدم  تیمـسف  سارتلا ، لمحب  امیدق  اوفرع 

.بهذلا هعلق  يأ  رز ، هعلق  هنیدملا  لامش  یف  ناک  .اعارذ و  هرشع  یتنثا  ناک  هجراخلا  هتفاح  طیحم  ناف  هنم ، مظعأ 

یف رثکت  تناک  .هعلقلا و  هیلع  يذلا  لتلا  لفسأ  نم  رمی  رهن  نم  هدلبلا  ءام  و 
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 . حمقلا بانعالا و  اهیف  رثکی  بطر و  اهؤاوه  .زوجلا و  راجشأ  اهقاتسر 

و قرـشلا ، یلا  يأ  لوـالا ، هارجمل  سکاـعم  هاـجتاب  فطعنی  مث  برغلا ، یلا  يرجیف  كرتأ  رهن  اـهنم  جرخی  یتـلا  تاعقنتـسملا  یف  و 
نوینادـلبلا یمـس  دـق  .ناجوخ و  وأ  ناشوبخ  یطـسولا  روصعلا  یف  اهل  لاقی  ناک  .ناچوک و  هنیدـم  موقت  دهـشملا : رهن  اضیأ  جرخی 

.اسن قاتسر  قرشلا ، نم  اوتسأ  یلی  ناک  و  هفرشملا . » ضرالا   » اهمسا ینعم  نا  لاقی  و  هضرأ ، هبوصخ  اورطأ  اوتسأ و  اهقاتـسر  برعلا 
.هیرق نیعست  ثالث و  یلع  لمتشی  ناشوخ و  همایأ  یف  ظفلی  ناک  هتبصق  مسا  نا  توقای  لاق 

تالجسلا یف  قاتـسرلا  یلا  هب  راشی  لاز  ام  اوتـسا  مسا  ناک  نا  هنا و  یفوتـسملا  رکذ  .ناچوخ و  هروصب  امن  ناهج  یف  اهمـسا  ءاج  و 
.همایأ یف  اعئاش  نکی  مل  هناف  هیلاملا ،

و

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 477 

http://www.ghaemiyeh.com


عّـسو مث  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ناشوبخ  ءانب  داعأ  دـق  یلوغملا  ناـخ  وکـالوه  نا  کـلذ  یلع  داز  هضرأ و  هبوصخ  يرطأ 
اهرکذ ناگذار ، هنیدم  سوط ، ناشوبخ و  نیب  قیرطلا  فصن  نم  وحن  یف  .اریثک و  هنیدملا  هذه  سراف ، ییناخلیا  نم  نوغرأ ، هدـیفح 

 . یقوجلسلا هاشکلم  ریزو  کلملا  ماظن  اهنم  نا  لاقی  هدیلب ، هلوقب : توقای  اهفصو  لقوح و  نبا 

اسن هنیدم  لقوح  نبا  فصو  دق  نملا و  يداو  يأ  زگ » هّرد   » مویلا ب فورعملا  ضیرعلا  يداولا  وه  روهـشملا ، اسن  وأ  اسن  قاتـسر  و 
هرماعلا و اهقوس  فیرظلا و  اهعماج  یسدقملا  حدتما  .هرواجملا و  لابجلا  یف  اهجرخم  هیراج ، اههایم  و  سخرس ، وحن  ربکلا  یف  اهناب 

«. راج ءام  ناتسب و  اهب  الا و  راد ، لقأ   » لاق

یه  » اسن یف  لاق  دقف  توقای  امأ  .يداولا  یف  اهلوح  رشتنت  رابک  يرق  اهب  و 
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ناک اسن  نا  ینیوزقلا ، رکذ  و  اهلهأ ،» نم  هنم  وجنی  نم  ّلق  فیـصلا  یف  نا  یتح  ینیدـملا  قرعلا  جورخ  اـهب  رثکی  ادـج  هئب  هنیدـم و 
 . لاقی ام  یلع  اهانب  دق  میدقلا  یسرافلا  کلملا  زوریف  نال  زوریف ، رهش  اهل  لاقی 

درویبا  » یـسدقملا لاق  .درواب  انایحأ  مسالا  اذـه  ظفلی  درویبأ و  تناک  ورم : هزافم  هفاح  یلع  و  لبجلا ، ءارو  ام  یف  اـسن ، قرـش  یلا  و 
نفوک یف  طابرلا  نا  لاق  .اههکاوف و  یفوتـسملا  يرطأ  و  قوسلاـب .» عماـجلا  و  بصخأ ، یخرأ و  اـقوس و  رحأ  اـسن و  نم  ّیلا  بجعأ 
هعبرا هل  ناک  و  هعـساتلا ،)  ) هثلاثلا هئملا  یف  رهاط  نب  هّللا  دـبع  طابرلا  اذـه  ینب  .اـهنم  خـسارف  هتـس  یلع  هیرق  یف  وه  و  درویبـأل ، عباـت 

لاقی ناک  .عماج و  هطسو  یف  و  باوبأ ،
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.نارواخ وأ  نارباخ ، درویبأ : قاتسرل 

نا الا  ناکوش ، لبجلا و  ورخ  نذاب و  هاـجزأ و  اـهنم  قاتـسرلا ، اذـه  یف  همهم  يرخأ  عضاوم  توقاـی  رکذ  .هنهیم و  وأ  هنهم  هتبـصق  و 
و هنـسحلا - هریثکلا  نارواخ  قاتـسر  نیتاسب  یلع  یفوتـسملا  ملکت  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  .بتک و  نیح  ابارخ  تناـک  هنهیم 

حدام هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  لهأ  نم  يرونأ ، رعاشلا  شیعی  ناک  اهتبـصق  یف  نا  لاق  و  اضیأ - نادروخ  هروصب  مسالا  هیف  ءاج 
 . یقوجلسلا رجنس  ناطلسلا 

یلا هبـسن  ردان ،» تالک   » مویلا ب هفورعملا  هلئاهلا  هیعیبطلا  هعلقلا  موقت  هنهم ، درویبأ و  نیب  قیرطلا  فصن  نم  وحن  یف  لاـبجلا ، یف  و 
دالب کلم  هاش  ردان 

437 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کلاسملا بتک  هرکذت  مل  نیصحلا  لقعملا  اذه  نا  رهاظلا  .اهیف و  هزونک  یفخأ  يذلا  دالیملل  هرشع  هنماثلا  هئملا  یف  روهشملا  سراف 
نع اـنیلا  یهتنا  رکذ  مدـقأ  توقاـی و  هیلا  هّبنتی  مل  و  هرـشاعلا ) هعـساتلا و   ) هعبارلا هثلاـثلا و  نیتئملا  یف  برعلا  نوینادـلبلا  هب  هونی  مل  و 

و تالک ، یلا  روباـشین  نم  بهذ  ءارمـالا  نم  اریمأ  نا  اـضرع ، رکذ  دـقف  .يونزغلا  دومحم  خـیرات  هباـتک  یف  یبتعلا  هب  ءاـج  تـالک ،
نا و  نانیرم ، مرج و  اهل  لاقی  هندم  مهأ  نا  لاق  عضوملا و  اذـه  هفـص  یف  دافأ  یفوتـسملا و  زجوأ  دـق  .هعلق و  هروصب  هیبرعلاب  بتکت 
یف اهتعلقل  رومیت  راصح  نم  ءاج  خـیراتلا  یف  اهراهتـشا  لوأ  .يرقلا و  نم  ریثک  اهیحاون  یف  هیعارز و  اهـضرأ  رفاو و  ءام  اهب  تـالک 

 . اهئانب نیکمت  اهنوصح و  ءانب  هداعاب  رمأ  هدیب ، تطقس  نا  دعب  و  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ 

ورم یلا  سوط  نم  قیرط  رصقأ  یف  سخرس  هنیدم  موقت  و 
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نورقلا وینادـلب  هرکذـی  مل  رهنلا  اذـه  نا  رهاـظلا ، .دـنجت و  موـیلا  هـل  لاـقی  و  هیقرـشلا ، يأ  ینمیلا  دهـشملا  رهن  هفـض  یلع  يربـکلا ،
.دهشملاب ارام  یقرشلا  بونجلا  وحن  الوأ  يرجی  وه  .ناچوک و  نم  هبیرقلا  عقانملا  یف  هنایب ، ّرم  دق  ام  یلع  هجرخم ، .یطسولا و 

.سخرس یلا  يرجیف  لامـشلا  وحن  هجتی  مث  .هاره  رهن  وه  اریبک  ادفار  بونجلا  نم  لبقتـسا  لیم ، هئم  نم  برقت  هفاسم  اهزواج  ام  اذاف 
همجألا هل  لاقی  عضوم  دـنع  هزافملا  لامر  یف  ینفت  مث  ههاـیم  عزوتت  درویبا ، لوط  طـخ  دـنع  کـلذ ، لامـش  نم  هلیلق  هفاـسم  یلع  و 

«. هاره هایم  لضف  نم   » رهن هنا  امهلوقب  الا  اذه  دنجت  رهنب  لقوح  نبا  يرخطصالا و  هّونی  مل  .ءافرطلا و  راجشأ  رثکت  ثیح 

نم نیخـسرف  یلع  دنجت ) نم  لفـسالا  مسقلا  يأ   ) هاره رهن  راص  اذا  انرکذ ، نم  يأر  رهنلا  اذه  یف  هیأر  ناک  دـق  و  هتـسر ، نبا  لاق  و 
رهن هنم  بعشنا  سخرس ،
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هیلع و  فاجلا ) رهنلا  يأ  « ) ذورکشخ  » فرعی ب رهن  اهمهأ  سخرس ، قاتـسر  یقـست  هریثک  راهنا  اضیأ  تبعـشنا  و  هنیدملا ، هذه  یلا 
.همیظع هراجح  هرطنق 

.سخرس دنع  یتح  رهنلا ، یف  ءاملا  مودی  ال  هنسلا ، مایأ  رثکأ  یف  نکل  و 

لامجلا اهیعارم  یف  رثکت  و  ءاوهلا ، هبرتلا و  هحیحص  ورم ، فصن  نم  وحن  همیظع  هنیدم  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  سخرس  تناک  و 
نیتاسب اهل  هنـسح و  اقاوسأ  اعماج و  اهیف  نا  یـسدقملا  لاق  .اهئام و  هلقل  هحاسملا  دودـحم  اهیـضارأ  نم  عرزی  اـم  نا  ول  و  ماـنغالا ، و 

هـشوقنملا عناقملا  بئاصعلا و  لـمع  یف  هطـساب  دـی  اـهلهال  و   » هلهآ هریبک  هنیدـم  سخرـس  نا  ینیوزقلا  لاـق  .اهـضابرأ و  یف  هریثک 
لمحت اهنم  بهذلاب ،
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اهیلع و  هوطخ ، فالآ  هسمخ  اهرود  نا  لاق  سخرس و  راوسأ  یفوتسملا  فصو  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  و  قافآلا .» رئاس  یلا 
ناک و  مضهلا ، یلع  دعاسی  هؤام  نسح ، رهن  وه  و  دـنجت .) مسا  رکذـی  مل  و   ) هاره سوط و  نم  یتأی  رهن  نم  مهبرـش  و  هنیـصح ، هعلق 

 . بنعلا خیطبلا و  اهیف  رثکی  یتلا  سخرس  عرازم  یقسی 
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« عبات  » ناسارخ نورشعلا  نماثلا و  لصفلا 

.فنحا رصق  يرغصلا و  ورم  وا  ذورلا  ورم  نوحیج - یلع  مزو  لمآ  اهارق - يربکلا و  ورم  باغرم - رهن  ورم - عبر 

.ورم رهن  يأ  باغرم  رهن  یلع  ورم ، عبر  وه  و  ناسارخ ، عابرأ  یناث  دتمی 

بعشتت ثیح  يربکلا ، ورم  یلا  الامش  اهنم  رودی  يرغصلا و  ورمب  ّرمی  مث  هاره ، یقرش  لامش  یف  روغلا  لابج  نم  رهنلا  اذه  ردحنی  و 
اوحن دعبت  اهنکل  و  هاره ، رهن  يأ  دـنجت  رهن  خابـس  لوط  طخ  نم  وحن  یف  یه  و  زغلا ، هزافم  لامر  یف  هؤام  ینفی  مث  راهنأ ، هلمج  هنم 

.رهنلا اذه  قرش  نع  الیم  نم 

، میظعلا ناسارخ  قیرط  یلع  همئاقلا  عضاوملا  یلع  اضیأ  لمتـشی  ورم ، عبر  ناف  باغرم ، رهن  یلع  هرـشتنملا  هفلتخملا  ندملا  الخ  ام  و 
.اراخب یلا  قیرطلا  ربعم  ثیح  لمآ ، دنع  نوحیج  رهن  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  ورم  یلی  امم 

عـضوم مسا  باغرم  نا  لاق  يرخطـصالا  نا  الا  ورم ) ءام  يأ   ) بآ ورم  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  هلـصأ  باـغرم ، وأ  باـغرم ، مسا  و 
.رهنلا اذه  هیف  عبنی 

(« يربکلا ورم  يأ   ) یلفسلا یلا  فطعی  مث  يرغصلا ) يأ   ) ایلعلا ورم  یلا  دمی   » وه لاق  و  نیورملا ، رهن  باغرم  رهن  یسدقملا  یمس  و 
بطحلاب نیبناجلا  نم  هعاق  ّدس  هلحرم  نم  وحن  یلع  يربکلا  ورم  نم  راص  اذاف 
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عنتما ءاملا و  کلذب  سبحناف 

440 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

سارح هیلع  و  لجر ، فالآ  هرـشع  هدی  تحت  هتیامحل  ریمأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  دسلا  اذـه  یلع  ناک  .لوحتی و  نأ  نع  هارجم 
الع امبر  و   » .ناضیفلا تقو  ءاملا  ولع  سایقل  دسلا  یلع  حول  میقأ  دق  و  هتمـسق .» نم  نقتأ  نسحأ و ال  يرت  و ال   » قثبنی الئل  هنوظفحی 

«. طحق هنس  تناک  تاریعش ، تس  تناک  اذا  و  کلذب ، سانلا  رشبتسی  و  هریعش ، نیتس  حوللا  یف  هلوط  غلبف  ءاملا 

تالحم و یلا  راهنأ  هعبرأ  جرخت  هنم  ریدتـسم ، میظع  ضوح  هبـش  دس  رهنلا  یف  میقأ  يربکلا ، ورم  هنیدـم  بونج  نم  خـسرف  یلع  و 
ناضیفلا لصی  نیح  سانلا  جهتبی  .ضوحلا و  یف  ءاملا  ولع  طبـضت  مساقم  باوبأ و  ضوحلا  یف  میقأ  دق  .هفلتخملا و  هنیدملا  ضابرا 

یلع هنیدملا ، یلا  هداملا  هعبرألا ، راهنألا  هذه  ءامـسأ  و  هجاحلا .» ردق   » راهنالا یلع  ءاملا  عزوی  هفلتخملا و  دودسلا  حتفتف  ایلاع ، ادح 
: یه ءالو ،

باغرم رهن  دومع  نا  ودبی  .يدعسأ و  رهن  اهرخآ  و  قیزرلا ، وأ  قرزلا  رهن  مث  ناجاملا ، رهن  هقرـش  یف  .ابرغ و  يرجی  هّرف و  زمره  رهن 
هزافملا یلا  جرخی  روسج ، كانه  هیلع  و  اهـضابرأ ، للختی  دـلبلا و  قشی  نأ  دـعب  وه  .هعبرالا و  راـهنالا  هذـه  دـحأ  ناـجاملا  رهن  وه 

رهنب همایأ  یف  فرعی  ناک  باغرم  رهن  نا  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  توقای  رکذ  .هخبسلا و  یف  ههایم  عیـضت  یتح  هیرج  یلاویف 
اهب هامـس  هثلاث  هروص  كانه  .قیرز و  اولاقف : هیف  اوأطخأ  ام  اریثک  مسالا  اذـه  نا  لاق  و  هـالعأ ) روکذـملا  رهنلا  قباـطی  هلعل  و   ) قیزر

، اضیأ یفوتسملا  یف  ءامسالا  هذه  تءاج  .قبرز و  یه  امن و  ناهج  باتک 
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.همایأ یف  هعئاشلا  هیمستلا  یه  باغرم  نا  رکذ  دق  و 

 . مویلا یتح  مسالا  اذهب  افورعم  ریبکلا  رهنلا  اذه  لاز  ام  و 

ناجهاشلا لعل  .يرغـصلا و  ورم  یه  ذورلا و  ورم  نع  اـهل  ازییمت  ناـجهاشلا  ورمب  یطـسولا  روصعلا  یف  فرعت  يربکلا  ورم  تناـک  و 
«. ناطلسلا صخی   » وأ یناطلسلا »  » اهانعم و  همیدقلا ، هیسرافلا  ناگهاش »  » هیبرعلا ل هغیصلا  الا  سیل 

441 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، یسدقملا لقوح و  نبا  يرخطصالا و  اهفصو  ام  یلع  ورم ، و  ناطلسلا .» سفن   » هانعم ناجهاشلا  نا  اولاقف  هریغ  يومحلا و  توقای  اما 
ضابرأ اهیلیو  باوبأ ، هعبرأ  اهل  و  هلخادلا ، هنیدملا  هلوح  هنیدم » رادقم  هرادقم  و   » عفترم زدنهقلا  و  زدـنهق ،)  ) هلخاد هعلق  نم  فلأتت 

.هریبکلا راهنالا  فافض  یلع  دتمت  هعساو 

بونجلا یف   ) ناجنـس باب  .سخرـس و  قیرط  یهتنی  هیلا  و  یبرغلا ،) بونجلا  یف   ) هنیدـملا باب  هلخادـلا : هنیدـملل  هعبرالا  باوبالا  و 
.رهنلاءاروام و یلا  جرخی  هنم  و  یقرشلا ،) لامشلا  یف   ) ناکـسمرد باب  .يدعـسأ و  رهن  ناهام و  ینب  ضبر  یلا  یـضفی  و  یقرـشلا ،)

(. یبرغلا لامشلا  یف   ) نیلاب بابب  فرعی  عبارلا  بابلا 

دجـسملا مث  .ناهام  ینب  دجـسم  هل  لاقی  و  هعلقلا ، دجـسم  اـهلوأ  هعماـج : دـجاسم  هثـالث  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ورم  یف  ناـک  و 
باب جراخ  یف  ناجام  ضبر  یف  دـیدجلا  دجـسملا  وه  ثلاثلا  دجـسملا  .سخرـس و  یلا  یـضفملا  هنیدـملا  باب  یلع  ناک  و  قیتعلا ،

.ورم یف  يربکلا  قاوسالا  بنج  ناجام ،

.هلحملا و لهأ  برشل  ضایح  یف  ههایم  قرفتتف  قیتعلا ، دجسملا  لخدی  مث  هنیدملا  باب  هل  لاقی  باب  نم  هنیدملا  لخدی  قیزر  رهن  و 
هرامالا راد  دیدجلا و  دجسملا  نادیملا  یف  و  نادیملا ، لوح  ناک  و  ریبکلا ، ناجام  ضبر  یقسی  وه  هبرغ و  یف  ناجام  رهن  يرجی 
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یف ام  یلع  هفـالخلا ، مهلین  یف  لوـألا  لـضفلا  هل  ناـک  و  نییـسابعلا ، هاـعد  ربکأ  یناـسارخلا )  ) ملـسم یبأ  ءاـنب  نم  یه  و  سبحلا ، و 
هتسبل داوس و  لوأ  غبص   » اهدنع و  يرخطصالا ، رکذ  ام  یلع  اعارذ  نوسمخ  هسمخ و  اهتعس  رجآلا  نم  هبق  هرامالا ، راد  یف  .خیراتلا و 

.هدیدجلا هلودلل  اراعش  داوسلا  ذختا  و  هدّوسملا »

تایانب هیلع  هریثک و  تویب  هینبأ و  هفافـض  یلع  .ورم و  ضابرأ  هیاهن  یف  ناک  و  هّرف ، زمره  رهن  انّیب ، اـم  یلع  ناـجام ، رهن  برغ  یف  و 
میظعلا یبرغلا  ناجام  ضبر  یلع  نمزب  کلذ  دعب  توقای  ملکت  .عبرلا و  اذه  یلا  قاوسالا  نم  اریثک  لقن  دق  ناک  و  يرهاطلا ، نیـسح 

برد .یلعالا و  ناجام  یف  خالا » سفن   » يأ ناجردارب ) نع  اـضوع  « ) ناـجرارب  » فورعملا ب بردـلا  اـمه  هبورد  نم  نیبرد  رکذ  و 
مث .هب  ناراخت 

442 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اضیأ اهیف  ناشاب ، هدلب  هرف  زمره  نم  خسرف  یلع  ناک  .عماج و  اهیف  باغرم ، رهن  خابس  برق  مسالا  اذهب  هدلب  یلا  هرف  زمره  رهن  لصی 
امهنم هدحاو  لک  یف  ناک  .خـسرف و  امهنیب  و  ناقنـسوسلا ،  هدـلب  و  هرخ ) وأ   ) قرخ هدـلب  ورم  نم  بناجلا  اذـه  یف  .عماج و  دجـسم 

.عماج دجسم 

: یسدقملا اهبتک  و   ) جنس اهل  لاقی  هنیدم  ورم ، برغ  نم  هلحرم  یلع  و 

یلا قـیرطلا  یف  ورم ، یبرغ  بوـنج  نم  نیتـلحرم  یلع  اـهیلیو  .هریثـک  نیتاـسب  اـهب  رهن و  یلع  نسح  عماـج  دجـسم  اـهیف  و  کـنس .)
.ناقنادمدلا هنیدم  سخرس ،

( هرـشع هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  اهبئارخ  توقای  يأر  .اهروس و  رهاظ  یف  تامامح  دحاو و  باب  اهل  هنـصحم  هریغـص  هنیدم  تناک  و 
یهتنت اهدنع  و  (. 1158  ) هنس 553 یف  اهوبرخ  هیزغلا  كارتالا  ناف 
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.یقرـشلا و لامـشلا  نم  هعارزلا  دح  رخآ  اراخب  قیرط  یف  ورم  نم  هلحرم  یلع  یه  و  نهیمـشک ، امأ  .یبرغلا  بونجلا  یف  ورم  عرازم 
هرماع و قاوسأ  نسح و  عماج  دجـسم  اهیف  .ینهامـشکلا و  بیبزلاب  یبوقعیلا ، رکذ  ام  یلع  هروهـشم ، نهامـشک  وأ  نهیمـشک  تناک 

.ههکافلا اهنیتاسب  یف  رثکت  .تامامحلا و  تاناخلا و  نم  ریثک  اهیف  میظع و  رهن  اهیقسی 

یتح ورمب ، هماقم  مایأ  شاع  هیف  نومأملا و  رـصق  نهیمـشک ، هدـلب  یلا  یـضفی  ناک  و  ورم ، باوبأ  نم  ناکـسمرد  باـب  رهاـظ  یف  و 
رهن یلا  یـضفی  ناجنـس ، باب  وه  و  یقرـشلا ، یبونجلا  ورم  باب  ناـک  .دادـغب و  یلا  لـقتناف  نیمـالا ، هیخأ  دـعب  هفـالخلا  هیلا  تضفأ 
ناک بابلا ، اذـه  نم  .یـسرافلا و  خابـسلا  یماح  وه  ورم و  نابزرم  رـصق  و  ناـهامریم ) وأ   ) ناـهام ینب  رود  تناـک  هیلع  و  يدعـسأ ،
یه و   ) جنریج هنیدم  تناک  اذه ، ههاجتا  یف  هنیدملا  نم  خسارف  هتس  یلع  .ذورلا و  ورم  یلا  نینیرقلاب  باغرم  رهن  یلا  بهذی  قیرطلا 
رخآ ثلاثلا  درجدزی  اهیف  یفتخا  یتلا  هنوحاطلا  اـهبنجب  .قرز و  اـهیلی  اـمم  خـسرف  یلع  .رهنلا و  هفـض  یلع  یـسدقملا ) یف  کـنریک 

یلع هذه ، قرز  هیرق  یف  ناک  .هزونکب و  اعمط  ناحطلا  هلتق  نییناساسلا و  كولم 

443 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هدوجب هروهـشم  نیتاسبلا  هذـه  تناک  و  ورم .  لوح  نیتاسبلا  یقـست  راهنأ  هنم  جرختف  باـغرم ، رهن  ءاـم  مسقم  لـقوح ، نبا  رکذ  اـم 
: ورم نم  عفتری  .ناسارخ و  نم  يرخأ  حاون  یلا  لمحی  يذلا  زاغرتشالا  نوکی  اهتزافم  یف  .اهخیطب و 

 . هروهشملا هیورملا  بایثلا  ریثکلا و  زقلا  مسیربالا و 

اهزدنهق و  امدهم ، اهضبر  ثلث  يأرف  ورم ، هنیدم  یسدقملا  راز  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  نم  یناثلا  فصنلا  یف  و 
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رخآ رجنـس  ناطلـسلا  نفد  اهیف  .هقجالـسلا و  ماـیأ  یف  اـهنأش  مظع  هنیدـملا و  تعـستا  هیلاـتلا  هئملا  یف  نا  یلع  .ـالاح  نسحأـب  سیل 
.مویلا یتح  اهیف  هربق  ایاقب  تلاز  ام  و  ( 1157  ) هنس 552 ماظعلا  هقجالسلا 

هریـسم نم  رهظت  ءاقرز  همیظع  هبق  یف  اهب ، هربق   » الئاق رجنـس ، ناطلـسلا  ربق  ( 1219  ) هنـس 616 ورم  یف  ناک  دـق  و  توقای ، فصو  و 
.عماجلا یلا  كابش  اهل  موی ،

يرت تناک  رجنس  ناطلـسلا  كالمأ  نم  یه  و  ورم ، نم  نیخـسرف  یلع  هباردنأ ، هیرق  یف  و  هتوم .» دعب  هل  اهانب  همدخ  ضعب  نا  ینغلب 
هیرقلا لاح  ناک  کلذک  بارخلا و  هیلع  یلوتسا  دق  هرئاس  نا  الا  هیقاب  هراوسأ  تناک  و  هرـشع .) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  هرـصق  ایاقب 

.توقای رکذ  ام  یلع  هل ، هرواجملا 

امهعمجی هیعفاشلا ، هیفنحلل و  ناعماج   » ناک همایأ  یف  ورمب  نا  توقای  لاق  و 

444 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نئازخب هروهـشم  اهیلا  رتتلا  دورو  لبق  تناک  ورم  نال  نادـلبلا » مجعم   » هباتکل هدام  عمجی  ماوعأ  هثالث  ورم  یف  توقای  ماـقأ  و  روسلا .»
، اهنئازخ نیب  نم  رکذ  و  تامملا » یلا  اهتقراف  امل  اـهبارخ ، دـالبلا و  کـلت  یلا  رتتلا  دورو  نم  ارع  اـم  ـال  ول  ـالئاق  کلذـب  هونف  اـهبتک 

اهب و  هیلامکلا ، اهل  لاقی  يرخالا  .اهبراقی و  ام  وأ  دلجم  فلا  رـشع  انثا  اهیف  ناک  و  هیزیزعلا ، اهل  لاقی  امهادحا  ، » عماجلا یف  نیتنازخ 
يرخأ هنازخ  و  نییناعمسلل ، ناتنازخ  و  هتـسردم ، یف  قحـسا ) نبا  نسحلا   ) کلملا ماظن  هنازخ  .هتـسردم و  یف  کلملا  فرـش  هنازخ 

هیواز يأ  هاقناخ  یف  هیریمـضلا  هنازخ  اهب  و  کلملا ، دجمل  هنازخ  هینوتاخلا و  هسردـملا  هنازخ  اضیأ  اهیف  و  هیدـیمعلا ،» هسردـملا  یف 
و دلجم ، الا 200  اهیف  سیل  شیواردلا و 
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 . نمثب ردقی  دیرف ال  اهبتک  لک  نال  ابهذ ، رانید  اتئام  توقای  رکذ  ام  یلع  هتمیق  دلجم  لک  نکل 

بتکلا سئافن  نم  ورم  نئازخ  یف  ام  امأ  هریزجلا ، میلقا  یف  لصوملا  یلا  توقای  بره  (، 1220  ) هنس 617 یف  ورم  یلا  رتتلا  دوروب  و 
نفدت مل  اهضاقنأ  نیب  هثج  نییالم  هعست  کلذ  ءارج  نم  یقب  .همیظعلا و  هنیدملا  هذهل  لوغملا  بهن  بقع  نارینلل  همعط  تحضأ  دقف 

، کلذ یلع  وربأ  ظفاح  داز  .اهریغ و  نئازخلا و  عماوجلا و  اضیأ  اوقرحأ  و  رجنـس .» ناطلـسلا  هبرت  اوقرحأ  مهنا  مث   » ریثالا نبا  لاق  و  . 
اونع دـق  هقجالـسلا  ناف  .هقجالـسلا  مایأ  یف  ترثک  یتلا  باغرم  رهن  یف  ءاملا  مساقم  تایّنـسملا و  اوبرخ  دودـسلا و  اورـسک  رتتلا  نا 
یف ورمب  هطوطب  نبا  زاتجا  نیح  هرفقم و  هخبـس  نآلا  تلوحت  یتلا  هحاولا  هذـه  یلع  اهعیزوت  رمأ  اوبتر  هقئاف و  هیانع  رهنلا  اذـه  هایمب 

.همیظع هبرخ  اعیمج  یه  اذاف  اهآر  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 

نکم يذلا  ملسم  وبأ  اهالوتی  ناک  نیح  هنماثلا )  ) هیناثلا هئملا  یف  رباغلا  اهدجم  رهازلا و  ورم  یضام  یلع  یفوتـسملا  هرـصاعم  ملکت  و 
یلا لوصولا  نم  نییسابعلا 

445 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هقجالسلا نا  الا  روباسین ، یلا  ناسارخ  همصاع  رافـصلا  ونب  لقن  مث  .دادغب  یلا  هصوخـش  لبق  نومأملا  اهب  میقی  ناک  نیح  و  هفالخلا ،
.يرخأ هرم  ندملا  یلوأ  ورم  اولعج 

يور دـقف  .لوصحملا  هطرفم  ورم  هحاو  تـالغ  تناـک  و  هوطخ ، هرود 12300  هنیدـملا  لوح  امیظع  اروس  هاـشکلم  ناطلـسلا  ینب  و 
.نیثالث و هیناثلا  هنسلا  یف  دحاولا  یطعی  بح  نم  فلخت  ام  فعـض و  هئم  یلوالا  هنـسلا  یف  دحاولا  یطعی  ناک  اهحمق  نا  یفوتـسملا 

یتح هرشع  هثلاثلا  هنسلا  یف  دحاولا  یطعی 
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.اهلهأ و يرتعت  یتلا  هثیبخلا  تافآلا  نم  ینیدـملا » قرعلا   » يأ اهیف  هتـشرلا »  » ناک .ائیب و  امخو و  ناک  اهءاوه  نا  یلع  عرزت ، مل  نا  و 
عرزی یقب  دیجلا  اهخیطب  نکل  و  هبـصخلا ، اهقیتاسر  نم  اریثک  همایأ  یف  ترمط  دق  اهل  هرواجملا  زوافملا  نم  هکرحتملا  لامرلا  تناک 

.يرثمک بنع و  اهیف  ناک  کلذک  نادلبلا و  رئاس  یلا  لمحی  ففجی و  اهیف و 

( هرشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  تداعتسا  نا  و  اهرثکأ ، یلع  ایلوتسم  لاز  ام  بارخلا  نا  ورم ، هفصو  قایس  یف  یفوتـسملا  لاق  و 
ریـشب بیرعت  هیقرـشلا / هفالخلا  نادـلب  .برحلا  يود  تفخی  نیح  اهدـنع  لزنی  ام  اریثک  ناک  کنل  رومیت  ناف  .لوالا  اهئاهب  نم  اـئیش 

ص445 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف

امیدـق قلطی  ناک  انّیب ، ام  یلع  وه  و  ناجام ، مسال  خاسنلا  فیحـصت  هلعل  و  ناخام ، يدزیلا  یلع  هامـس  عضوم  یف  میقی  ام  ابلاغ  ناـک 
.ورم یف  میظعلا  یبرغلا  ضبرلا  یلع 

.هنیدملا برق  هیرق  هنا  لاق  ناخام و  اضیأ  هامس  اعضوم  توقای  رکذ  و 

نا یتح  (، 1409  ) هنـس 812 یف  هنیدملا  نم  اریبک  امـسق  ددج  دقف  .رومیت  دـیفح  خر ، هاش  مایأ  یف  یلوالا  اهتمظع  ورم  تداعتـسا  و 
 . راهدزا نارمع و  نم  هیلع  تناک  ام  یلا  هیناث  تداع  دق  اهنا  لاق  (، 1418  ) هنس 821 یف  بتک  نیح  وربأ ، ظفاح 

اراخب یلا  بهاذلا  ناسارخ  قیرط  هربعی  ثیح  ورم ، یقرش  لامش  الیم  نم 120  وحن  یلع  نوحیج ، رهن  راسی  یف  تناک  لمآ  هنیدم  و 
امأ .اضیأ  رهنلا  ربعم  دنع  یه  ّمز و  هنیدم  تناک  اهسفن ، هفضلا  هذه  یلعأ  یف  لمآ  قرش  نم  لیم  هئم  نم  وحن  یلع  .رهنلا و  ءاروام  و 

راهچب تفرع  مث  هیومأب ، یطسولا  روصعلا  یف  فرعت  تناک  دق  و  لمآ ،
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فرعی اهعضوم  لاز  ام  و  راهنأ ، هعبرالا  يأ   ) يوج

446 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف .رهنلاءاروام و  یلا  ناسارخ  قرط  عمجم  اهب  نال  نأشلا ، همیظع  هبیط  هریغـص  هنیدـم  اهنأب  لـقوح  نبا  اهفـصو  دـقف  مسـالا .) اذـهب 
یتح بناج  لک  نم  اهب  طیحت  هزافملا  تناک  دـقف  کـلذ ، يوس  اـم  .هلحرم و  لـک  یف  راـبآ  یبرغلا ، بونجلا  وحن  داـملا  ورم  قیرط 

، عایضلا هریثک  نوحیج ، رهن  نم  خسرف  یلع  یه  و  هزشن ، یلع  اهعماج  نا  لاق  .هرماعلا و  لمآ  قاوسأ  یـسدقملا  حدتما  .رهنلا و  هفض 
.ربرف هنیدم  اراخب ، قاتسر  یف  ینمیلا  رهنلا  هفض  یلع  لمآ ، ءازاب  ناک  .هسیفن و  بانعأ  اهیف  و 

یلع عجارملا ، اهترکذ  دقف  هالعأ ) هحفص 410  رظنأ  ، ) ناتسربط هدعاق  تناک  یتلا  يرخالا  لمآ  هنیدم  هذه و  لمآ  نیب  زیمی  یکل  و 
لمآ و  طشلا ، لمآ  و  نوحیج ، لمآ  و  نوحیج ) رهن  یلع  اهالعأ  یف  یه  و  مز ، هنیدـم  یلا  هبـسن   ) مز لمآ  مساب  توقای ، یف  ءاج  اـم 

بورح راـبخأ  لوغملا و  بورح  راـبخأ  یف  تدرو  هیمـستلا  هذـهب  و  هیومأ ، ومأ و  اـهل  لاـقی  ناـک  هنمز  یف  لـمآ ، نا  یلع  .هزاـفملا 
فصو نیح  هیومأ  مسا  اهیلع  يزاغلا  وبأ  قلطأ  هرـشع ) هعباسلا   ) هرـشع هیداحلا  هئملا  یف  .هیومأ و  هعلقب  اضیأ  فرعت  تناک  .رومیت و 

امنا و  نوحیج ، رهن  یلع  عضوملا  اذه  دـصقی  وه  يوج و  راهچ  مسا  رکذ  هنمز ، ثداوح  یلع  ملکت  نیح  هنکل  .ناخزیکنج و  فحز 
، یطـسولا روصعلا  یف  .هثیدحلا و  یخرک  یهف  رهنلا ، نم  ناسارخ  بناج  یلع  اهنا  انّیب  دق  و  مز ، هنیدم  امأ  .ادـحاو  اعـضوم  امهب  دارأ 

اهنا لاق  مز و  یلع  لقوح  نبا  ملکت  .کسیسخأ و  هنیدم  اراخب ، بناج  نم  اهئازاب  ناک 
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هریـسم دعب  نوحیج  هاذاحمب  دعاصلا  قیرطلا  یف  ناسارخ ، بناج  نم  الا  لمآ ، نم  اهیلا  لوصولا  نکمی  .ربکلا و ال  یف  لمآ  نم  وحن 
رهن هروبع  دـعب  خـلب و  یلا  قرـشلا  هاـجتاب  لـصی  مز ، نم  .هبدـجملا و  هزاـفملا  قرتخی  ناـک  ورم  یلا  مز  نم  قیرطلاـف  .لـحارم  عبرأ 

، مز هنیدمل  ناک  هنا  یلع  لدی  اذه  .قاوسالا و  طسو  عماجلا  نا  لاقف  زاجیاب  اضیأ  مز  یلا  یـسدقملا  راشأ  دـق  .ذـمرت و  غلبی  نوحیج 
 . نأشلا ضعب  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف 

447 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم عضوم  یف  يرغـصلا ، وأ  ایلعلا  ورم  موقت  یمظعلا ، ورم  قوف  ـالیم  نم 160  وحن  یلعف  .باغرم  رهن  یلع  هیناث  مـالکلا  یلا  دـعنل  و 
اهامـس ام  یلع  ایلعلا  ورم  يأ  يرغـصلا  ورم  .يربکلا و  ورم  یلا  هیربلا  عطقیف  روغلا  لابج  نم  هجورخ  دعب  الامـش  فطعنی  ثیح  رهنلا 

یلع تلظ  دـق  بارخ و  مویلا  یه  و  یلعالا .» باغرم   » يأ باغرم  الاب  مساب  سرفلا  يدـل  فورعملا  عضوملا  یه  هریغ ، یـسدقملا و 
كاذـنیح تناک  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  هب  یمـست  تناک  ام  یلع  طشلا ، ورم  يأ  ذورلا ، ورم  نا  الا  .اهل  رومیت  وزغ  ذـنم  اـهبارخ 

.هولغ و باغرم ، رهن  یلا  ذورلا  ورم  نم  .ربانم و  اهب  يرخأ  ندم  عبرأ  اهادع ، ام  کلانه  .لهآلا و  رماعلا  قاتسرلا  اذه  یف  هنیدم  ربکأ 
یف اهعماج  .اهقرـش و  یف  یتلا  لابجلا  نع  نیخـسرف  و  اهبرغ ، یف  یتلا  لاـبجلا  نع  خـسارف  هثـالث  دـعبت  و  مورک ، نیتاـسب و  هیلع  اـهل 

هتیمست بسح  « ) یلعالا ورم   » نم خسرف  یلع  نا  کلذ  یلع  همادق  داز  .بشخ و  يراوس  یلع  یـسدقملا ، رکذ  ام  یلع  وه  و  قوسلا ،
، ورمع رصق  هل  لاقی  اعضوم  اهل )
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ام ریمدتلا  نم  اهبصی  مل  اهنا  رهاظلا  .ذوّرم و  سانلا  هظفلی  ناک  همایأ  یف  ذورلا  ورم  مسا  نا  توقای  رکذ  .بعشلا و  مف  یلع  لبجلا  یف 
، رماع عضوم ، اهنا  لاق  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا ، ناف  رمأ  نم  نکی  امهم  .لوغملا و  يدیأ  یلع  يربکلا  ورم  باصأ 
بنعلا و اهیف  رثکی  بصخلا ، هیاغ  یف  اـهقیتاسر  تناـک  .یقوجلـسلا و  هاـشکلم  ناطلـسلا  هاـنب  هوطخ ، فـالآ  هسمخ  هرود  روس  هیلع 

.خیطبلا

 . هصیخر اهیف  هشیعملا  و 

فنحأ یلا  هبسن  فنحأ ، رصقب  فورعملا  رصقلا  ناک  يربکلا ، ورم  هیحان  نم  اهـسفن  هفـضلا  یلع  ذورلا ، ورم  نم  موی  هریـسم  یلع  و 
(. 652  ) هنس 31 یف  مالسالل  دالبلا  هذه  عضخأ  دق  و  نامثع ، هفیلخلا  مایأ  یف  یبرعلا  دئاقلا  سیق  نب 

.هنسح مورک  نیتاسب و  اهل  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  هریبک  فنحأ  رصق  هدلب  تناک  و 

عضوم رشؤت  .قوسلا و  یف  اهعماج  نا  یسدقملا  لاق  .هبرتلا و  ءاوهلا و  هبیط  یه  و 

448 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هعبرأ یلع  یطسولا ، روصعلا  یف  ناک  .سرفلا و  اهیمسی  ام  یلع  يرغـصلا ) ورم   ) کجوک ورم  يأ  کچورم  هیرق  مویلا  فنحأ  رـصق 
اهنا کلذ  یلع  توقای  داز  .نسح و  عماج  اهل  .هرطنق و  امهنیب  نیفـصن ، یلا  باغرم  رهن  اهقـشی  و  هزد ، هدلب  ذورلا ، ورم  قوف  خـسارف 

 . ناونس لصالا  یف  یمست  تناک 

یف ( 1045  ) هنـس 437 یف  .ورـسخ  رـصان  اهراز  دـق  .باغرم و  رهن  یلع  کچورم ، نم  لفـسأ  يرق ،) سمخلا  يأ   ) هید جـنپ  يرق  و 
.هکم یلا  هقیرط 

هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  رومیت  نمز  یف  اضیأ  عضوملا  اذه  رکذ  ءاج  .هنـسح و  هنیدـم  اهنا  رکذ  و  ( 1219  ) هنس 616 یف  توقای  اهآر  و 
یلع لاق  دقف  هرشع ) هعبارلا  )
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و يدـنی .) هروصب  تاطوطخملا  ضعب  یف  تءاج  دـق  و  رهظی ، ام  یلع  هطوبـضم  ریغ  اهتءارق  نکل  و   ) يدـنپ مساب  فرعت  اهنا  يدزیلا 
يرقلا و اـهیف  ّثبنت  هعورزم  باـغرم ، یبناـج  یلع  يربـکلا ، ورم  یلا  يرغـصلا  ورم  نم  دـالبلا  تناـک  یطـسولا ، روصعلا  لـئاوأ  یف 

قیرطلا فصن  یف  .ذورلا و  ورم  نم  لفسأ  نیخسرف  يربکلا و  ورم  قوف  خسارف  هعبرأ  یلع  اهب ، انهون  دق  و  نینیرقلا ، تناک  و  ندملا ،
یف ذورلا  ورم  قوف  .فنحأ و  رـصق  ربک  یف  هرماع ، یـسدقملا  رکذ  ام  یلع  تناک  و  ارکول ، وأ  رکول  هریخالا : هنیدملا  نینیرقلا و  نیب 
یف روغلا  یلع  انمالک  یف  مداقلا  لصفلا  یف  انثحب  عوضوم  نوکتـس  هریثک  هرماع  قیتاسر  حاون و  ناتـسجرغ ، لابج  یف  باغرم  یلعأ 

 . هاره عبر 

449 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« عبات  » ناسارخ نورشعلا  عساتلا و  لصفلا 

هروـک رازفــسأ - هروـک  جنــشوب - دور - يره  رهن  یلعأ  یف  یتـلا  ندـملا  نلاـم و  هاره - هنیدـم  دور - يره  وأ  هاره  رهن  هاره - عـبر 
.نایمابلا روغلا - ناتسجرغ و  قیتاسر  قاتسر - جنک  اهندم - سیغداب و 

.روغلا لابج  یف  رهنلا  اذه  جرخم  .دور و  يره  وأ  هاره  رهن  همظعم  یقسی  .ناتسناغفأب و  مویلا  هفورعملا  دالبلا  یف  هتمرب ، هاره  عبر  عقی 
.اهلفسأ و یف  اهضعب  هاره و  هنیدم  یلعأ  یف  اهضعب  هریثک ، راهنأ  هنم  تقش  هاره  يداو  یقسل  .برغلا و  وحن  هفاسم  هلوأ  یف  يرجی  و 

.هبصخ قیتاسر  نم  هبصقلا  لوح  ام  یقست  اهنا  لاق  صاخ و  هجوب  راهنالا  هذه  نم  هعبس  یسدقملا  یمس  دق 

.نلام و هنیدم  نم  برقلاب  یبونجلا  اهباب  نم  لایمأ  هعبـس  یلع  هاره  هنیدـمب  رمی  برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  هلوأ  یف  هاره  رهن  يرجی  و 
ناسارخ عیمجب  سیل   » هیف یسدقملا  لاق  رسج  كانه  هیلع 
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مهنم و  ملسأ ، لاق  نم  مهنم  همسا - هیلع  بتکی  نا  دارأ  اناطلس  نا  لاقی  و  همسا - هیلع  بتک  یـسوجم و  لجر  هانب  .هنم  المع  بجعأ 
راوج نم  دور  يره  نم  ذـخأت  تناک  یتلا  هریبکلا  یقـسلا  راـهنأ  نم  هعـست  ءامـسأ  یفوتـسملا  رکذ  و  رهنلا .» یف  هسفن  حرط  لاـق  نم 

يرجیف الامش  فطعی  مث  هیبونجلا ، هتفض  برق  جنشوف  هنیدمب  رمی  دور  يره  ناک  هاره ، یلی  ام  یف  .هاره و 
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هزافملا یف  ههایم  ینفت  کلذ  یلی  ام  یف  مث  .قباسلا  لصفلا  یف  انیب  ام  یلع  دهشملا ، رهن  هایم  لبقتسی  اهلصی ، نا  لبق  و  سخرس ، یلا 
امأ ماجعالا ، طاقن  ریغتب  ددـعتت  مسالا  اذـه  هئجهت  و   ) نارچاجخ مساب  اضیأ  فرعی  هاره  رهن  نا  وربا  ظـفاح  لاـق  .سخرـس و  لاـمش 

 . دنملیه رهن  جرخم  عضوم  نع  اریثک  دعبت  نیع ال  یف  ناک  هجرخم  نا  دکؤی  وه  و  هفورعم .) ریغف  هحیحصلا  هئجهتلا 

هعبرأ هل  روـس  نصح و  اـهیلع  هلیلج  هنیدـم  یـسدقملا ، لـقوح و  نبا  هب  اهفـصو  اـم  یلع  هاره ، تناـک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  و 
باب .دایز و  باب  وه  و  روباسین ، یلا  یـضفی  برغلا  یلا  یناثلا  باـبلا  .خـلب و  یلا  قیرطلا  یف  لامـشلا  یلی  اـمم  يارـس  باـب  باوبأ :

يدؤی و  کشخ ، باب  قرشلا  یف  ناک  .ناتـسجس و  یلا  هنم  جرخی  بونجلا ، یف  ناک  زوریف ، باب  یـسدقملا  هامـس  دق  و  دابا ، زوریف 
هل لاقی  و   ) هاره نصحل  ناک  .لقوح و  نبا  لوق  یلع  ادیدح ، ناک  دـقف  يارـس  باب  الا  ابـشخ  هذـه  اهباوبأ  تناک  .روغلا و  لابج  یلا 

«. بابلا کلذ  مساب  یمسی  نصحلا و  اذهل  باب  هنیدملا  باوبأ  نم  باب  لک  ءاذحب   » اضیأ باوبأ  هعبرأ  زدنهقلا )
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جنـشوف قیرط  یلع  لیم ، امهنیب  دـلبلا  رهاظ  یف  ذابأ  ناسارخب  فرعی  ناکمب  هراـمالا  راد  .هلثم و  یف  خـسرف  فصن  رادـقم  هنیدـملا  و 
طـسو یف  عماجلا  دجـسملا  ناک  .عساو و  ضبر  بابلا  رهاظ  یف  قوس و  هعبرالا ، هنیدـملا  باوبأ  نم  باب  لک  دـنع  .ابرغ و  بهاذـلا 

«. هاره دجسم  نم  سانلاب  رمعأ  دجسم  ناتسجس  ناسارخب و  سیل  و   » .هنیدملا قاوسأ 

.هبرغ یف  يأ  عماجلا » دجسم  هلبق  رهظ  یلع  نجسلا  «و 

لاـبجلا هذـه  نم  ساـنلا  قـفتری  .یقـست و  ـال  هیداـب  اـنه  یـضارالا  .نیخـسرف و  یلع  هنیدـملا  نم  یه  و  لاـبجلا ، هاره : لامـش  یف  و 
.شرفلا هیحرألل و  هراجحلاب  »

هفاسملا فصن  یف  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  سوجملا  هدصقی  ناک  کشرـس » یمـسی  میدق )  ) ران تیب  لبجلا  اذـه  سأر  یلع  و 
اهنیب .دور و  يره  یلع  هرطنق  نلام ، قیرط  یف  هاره ، بونج  یلا  .يراصنلل و  هعیب  هنیدملا  رانلا و  تیب  نیب 
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.ناتسجس قیرط  یلع  هلحرم  رادقم  هلصتم  اهارق  .هدیدع و  راهنأ  اهیقست  هرماع  قیتاسر  هریثک و  نیتاسب  هنیدملا  نیب  و 

بکنت نأ  لبق  يأ  ( 1217  ) هنـس 614 اهیف  توقای  ناک  نیح  .اهل و  لوغملا  حایتجا  یتح  اهنارمع  اـهراهدزا و  یلع  هاره  ترمتـسا  و 
اهیف اهنم ، الهأ  رثکأ  نسحأ و ال  مخفأ و ال  مظعأ و ال  لجأ و ال  هنیدم  ناسارخب )  ) رأ مل   » هلوقب اهفصو  تاونس ، عبرأب  هثراکلا  هذهب 

« ءاملا اهریدی  امک  اهـسفنب  حیرلا  اهریدت   » یتلا اهتیحرأ  یلا  راشأ  اذه و  همالک  ینیوزقلا  هرـصاعم  دیأ  و  هریزغ .» هایم  هریثک و  نیتاسب 
، اهل هیلاتلا  هئملا  یف  یفوتسملا  ناف  رتتلا ، دی  یلع  ثراوک  نم  اهباصأ  ام  دعب  تشعتنا  دق  هاره  نا  یلع  .ینیوزقلا  هفلأی  مل  رظنم  وه  و 
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و هوطخ ، فالآ  هعـست  كاذنیح  اهراوسأ  رود  .روباسین و  دعب  ناسارخ ، یف  هرماعلا  ندـملا  ربکأ  تناک  اهنا  یف  هطوطب  نبا  لوق  دـیأ 
.دور يره  نم  ذخأی  هچیرهن )  ) رهن اهیقسی  هیرق  اهل 18 

.هّنسلا نم  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هاره  لهأ  ناک  .نیتلا و  کلذک  و  يرخفلا »  » هل لاقی  بانعالا  نم  فنص  اهیف  دوجی  ناک  و 
.اهیف هیروغلا  هلودـلا  مکح  مایأ  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  یف  یفوتـسملا ، لوق  یلع  راهدزا ، نم  هاره  هتغلب  ام  یـصقأ  ناک  دـق  و 

اهناکس 444000. ددع  و  هسردم ، و 659  مامح ، و 6000  ناکد ، كاذنیح 12000  اهیف  ناک  دقف 

هرکذ دق  کشرس و  یمسملا  رانلا  تیب  عضوم  یف  ینب  ناریمش ، هل  لاقی  نیکم  نصح  یفوتسملا ، بتک  نیح  هاره ، لامش  یف  ناک  و 
هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  .هچلکما و  هعلقب  اـضیأ  نصحلا  اذـه  فرع  .هنیدـملا و  نع  نیخـسرف  دـعبی  لـبج  سأر  یلع  وه  و  لـقوح ، نبا 

یف زبس  رهـش  هدیدجلا  هتنیدم  یلا  اهعانـص  نم  قاّذحلا  مظعم  لسرأ  اهراوسأ و  ضقن  هاره ، رومیت  کلمت  نا  دـعب  هرـشع ،) هعبارلا  )
هسمخ ( 1600  ) هنـس 1010 يأ  هتباتک ، نمز  یف  هارهل  ناک  هنا  هیکرتلاب ، امن  ناهج  باـتک  یف  ءاـج  .اهناکـسل و  اریثکت  رهنلا  ءارواـم 

، بونجلا یف  دابأ  زوریف  باب  و  برغلا ، یف  قارع  باب  و  لامشلا ، یف  کلم  هزاورد  هل  لاقی  باب  باوبأ :
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.اهثدحأ ریخالا  و  یقرشلا ، لامشلا  یف  قاچپک  باب  و  قرشلا ، یف  شخ  باب  و 

 . رخآلا نم  كولب  لک  عضوم  رکذی  مل  هنکل  و  هاره ، لوح  یتلا  قیتاسرلا  يأ  رشعلا  تاکولبلا  اضیأ  امن  ناهج  رکذ  و 

و نلام ، وأ  نلام  هنیدم  هاره ، بونج  نم  موی ، فصن  هریسم  يأ  نیخسرف ، یلع  و 
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هادـم اهمـسا  یلع  قاتـسر  هنیدـملا  لوح  .هرطنقلا و  تفرع  اهب  دور و  يره  یلع  تناک  یتلا  همیظعلا  هرطنقلا  یلی  اـم  یف  اـهنا  نّمخی 
ّرم دق  و   ) ناتسهوقب زرخاب  قاتسر  یف  هسفن  مسالاب  هنیدم  نع  اهل  ازییمت  هاره ، نلام  تاقلفسلا و  هذه  نلامل  لاقی  ناک  .موی و  هریـسم 

(. ص 397 نیرشعلا ، سماخلا و  لصفلا  یف  اهرکذ 

اهنومسی همایأ  یف  سانلا  نا  لاق  هنکل  نیلام و  اهمسا  بتک  توقای و  اهراز  .مورکلا  هریثک  نیتاسبلا  هکبتشم  هریغـص  هدلب  نلام  تناک 
.ناقسبع ناسنز و  نانیشاب و  باغرم و  اعبرأ : اهنم  رکذلاب  صخ  هیرق  نورشع  سمخ و  اهقاتسر  یف  .نالام و 

هاره هروک  ندـم  ربکأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  اهنا  لقوح  نبا  لاق  .خوراک  وأ  خورک  هدـلب  هاره ، لامـش  نم  هلحرم  یلع  و 
و نادیبسب ، فرعت  اهنم  هلحمب  عماجلا  اهدجـسم  و   » نادلبلا رئاس  یلا  لمحی  بیبزلا و  شمـشملا و  خورک  نم  عفتری  .اهتبـصق و  دـعب 

يرقلا ضایغلا و  راجشالا و  هایملا و  نیتاسبلا و  هکبتشم  اهعیمج  اخسرف و  نیرشع  رادقم  لابج  نیب  بعـش  یف  یه  و  نیط ، نم  اهؤانب 
«. هرماعلا

.غارک رهن  توقای  هامس  يذلا  رهنلا  وه  هنا  رهظی  و  دور ، يره  یف  اهراهنأ  ربکأ  بصی  و 
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ناشب یه  و  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  وینادلب  اهرکذ  يرخالا  اهادحا  یلت  ندم  موقت  ضیرعلا ، دور  يره  يداو  یف  هاره ، قرـش  یلا  و 
.موی هریسم  اقرش  يرخالا  نع  هدحاولا  دعبت  .هفوأف  ذابارامف  نایبرتسأف  راسیخ  م  هاره ، نم  موی  یلع 

وحن هفوأ  تناک  اـهانرکذ  یتلا  ندـملا  هذـه  نیب  نم  .روغلا و  هیحاـن  نم  دـعت  تناـک  تشخ و  هنیدـم  هفوأ ، یلی  اـمم  نیموی  یلع  مث 
یف اهیلت  ربکلا و  یف  خورک 
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.نأشلا

نایبرتسا ال تناک  نلام و  نم  رغـصأ  اهلک  .عورز و  نیتاسب و  هایم و  اهلکلف  فصولا ، یف  تهباشت  دـقف  يرخالا ، عبرـالا  ندـملا  اـمأ 
.لابج یف  یه  و  اهیف ، مورک 

« . یحاونلا یلا  بلجی  ریثک  زرأ  اهنم  عفری   » ذابارام و 

هفض نم  ریسی  یش ء  یلع  هیلاحلا  نایرغ  موقت  ثیح  اهنا  رهاظلا  .هلیلجلا و  جنشوف  وأ  جنشوب  هنیدم  هاره  برغ  نم  موی  هریسم  یلع  و 
یه و  ، » هاره فصن  نم  اوحن  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  اهناب  جنـشوب  لقوح  نبا  فصو  دق  .اهبونج و  یف  يرـسیلا  دور  يره 
یف سیل  ام  رعرعلا  راجشأ  نم  اهب  .راجشالا و  اهب  فحت  نسح  اهؤانب  و  نیخـسرف .» وحن  لبجلا  یلا  جنـشوب  نم  هاوتـسم و  یف  هاره  و 
باب و  روباسین ، یلا  یضفی  یلع  باب  یمسی  باب  .باوبأ  هثالث  قدنخ و  روس و  جنشوبل  .یحاونلا و  رئاس  یلا  هبـشخ  لمحی  اهریغ و 
اهامس و  رجشلا ، ریثک  داو  یف  هقیرط ، یف  رام  وه  اهآر و  دق  توقای ، ناک  .یبرغلا و  بونجلا  یلا  ناتـسهوق  باب  و  قرـشلا ، یلا  هاره 

و هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  جنشوف ، هنیدم  یفوتسملا  فصو  و  فاکلاب .» کنشوب  نولوقی  مجعلا   » نا رکذ  جنشوف و  جنـشوب و 
.حـیرلا و اهریدـت  یتلا  هیحرألا  هب ، تصخ  امم  .فانـصأ و  هسمخ  هئم و  بانعالا  نم  اهب  و  باـنعالا ، خـیطبلاب و  هروهـشم  اـهنا  لاـق 

ازغ ( 1381  ) هنس 783 یف  .قرـشلا و  وحن  هتالمح  يدحا  یف  هنیدملا  هذه  غلب  دقف  یـسوم ، مایأ  نم  رـصم  نوعرف  یلا  يزعی  اهلـصأ 
دعب .يدزیلا و  یلع  هب  هّون  ام  یلع  اهقدـنخ ، ءام  قمع  اهراوسأ و  ولع  نم  مغرلاب  اهیلع  یلوتـسا  دـق  و  اـهبهن ، جنـشوف و  هنیدـم  رومیت 

نم جنشوف  مسا  یفتخا  کلذ 
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، نایرغ هنیدم  نمز  دعب  تماق  مث  حضاو  ببس  ام  ریغل  خیراتلا 
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درجرف و ثـالثلا : ندـملا  نا  هیلا ، هراـشالا  نسحت  اـمم  .اـهبّرخ و  رومیت و  اـهبهن  یتـلا  هنیدـملا  بئارخ  یلع  مویلا ، هرماـعلا  هنیدـملا 
 . جنشوف لامعأ  نم  تدع  ام  ابلاغ  (، 398 رظنأ ص 397 -  ) ناتسهوق میلقا  ندم  نیب  اهفصو  قبس  دق  و  يوسوک ، درجرخ و 

و رازفسأ ، هبـصقلا  الخ  ام  همهم ، ندم  عبرأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهیف  ناک  .جنرز  قیرط  یف  هاره  بونج  یف  رازفـسأ ، هروک  و 
، هاره راوزبس  اضیأ  یمست  و   ) راوزبس انتقو  یف  اهل  لاقی  و  ندملا ، ربکأ  مویلا  رازفسأ  .ناشاوک و  کشوک و  ناروک و  رکسردا و  یه 

.ناشاوک تناک  امیدق  هروکلا  هذه  ندم  ربکأ  نا  الا  رظنأ ص 432 .) .روباسین  برغ  یف  یتلا  راوزبس  نع  اهل  ازییمت 

یمـسی بعـش  اهدـنع  ناک  يرخطـصالا  لاـق  .موی  هلحرم  اهـضرع  و  بونجلا ، یلا  لامـشلا  نم  ماـیأ  هثـالث  هریـسم  هروکلا  رادـقم  و 
سأر یف  عقی  ناتسیس و  دوراهب  مویلا  فورعملا  رهنلا  وه  راوزبس )  ) رازفسا نم  برقلاب  هعبانم  اهرهن و  .هرماع و  يرق  هیف  و  ناکشاک ،

ایناث امـسا  کلاسملا  بتک  ترکذ  .نیتاسبلا و  هبـصخلا و  یـضارالا  اهلک  اهب  طـیحت  هذـه  رازفـسأ  ندـم  .نیوج و  برغ  هرز  هریحب 
هذـه نوکتف  .مسالا  اذـهل  يرخأ  هروص  ناشاوخ  نوکت  نا  دعبتـسی  و ال  هققحم ) ریغ  هتءارق  ناـف  ناـشاج  وأ   ) ناتـشاخ وه  رازفـسال ،
قرـش یف  همئاق  تلاز  ام  اضیأ ، هب  ظفلت  ام  یلع  رکـسدرأ ، وأ  رکـسردأ  هنیدـم  و  راوزبس .)  ) رازفـسال هقباطم  اذا ، عقاولا  یف  هنیدـملا 

هنیدم اهناب  یفوتسملا  اهیلع  ملکت  و  ناتسجس ، لامعأ  نم  رازفسا  نا  توقای  رکذ  .نکسردأ و  هروصب  مویلا  اهمسا  بتکی  و  رازفسأ ،
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( هرـشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اهلهأ  لج  ناک  .نامرلا و  بانعالا و  هرفاو  نیتاسب  هریثک و  يرق  اهل  هریغـصلاب ، ـال  هریبکلاـب و  تسیل 
هبـسنلاب هروکلا ، هذه  یف  يرخالا  ندـملا  عضاوم  نیبت  مل  کلاسملا  بتک  نا  هیلع  فسؤی  امم  .یعفاشلا و  بهذـملا  یلع  هنـسلا  نم 

 . اهضعب یلا 

455 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لامش یف   ) برغلا نم  هاره  رهن  نیب  دتمت  تناک  و  همیظعلا ، سیغذاب  هروک  زاتجی  ذورلا ، ورم  یلا  الامـش  براضلا  هاره  نم  قیرطلا  و 
رهن دفاور  نم  ریثک  اهسفن  سیغذاب  یقـسی  ناک  .ناتـسجرغ و  لابج  نم  هیتآلا  یه  قرـشلا و  نم  یلعالا  باغرم  رهن  هایم  و  جنـشوف )

هل و  قاتسر ، جنکب  فرعی  هاره ، لامش  نم  اخسرف  نم 13  وحن  یلع  أدبی  وه  و  سیغذاب ، نم  یقرشلا  مسقلا  ناک  .يرـسیلا و  باغرم 
دقف سیغذاب ، هیقب  یف  امأ  بیرقتلا  هجو  یلع  اهعـضاوم  کلاسملا  بتک  تنیع  دق  .روشغب و  و  فیک ، و  نبب ، یه : هریبک  ندم  ثالث 

مل کلاسملا  بتک  نال  ندملا ، هذه  نم  هدحاو  عضوم  نییعت  نکمی  هنا ال  هیلع  فسؤی  امم  نکل  هریبک و  ندـم  عست  یـسدقملا  رکذ 
بئارخلا دهشت  و  هرـشع .) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  هیلوغملا  تاوزغلا  اهتبرخ  دقف  اهیف ، ناکـس  هرماغ ال  مویلا ، دالبلا  هذه  .اهرکذت و 
اهءامـسا نا  الا  .نارمعلا  یف  راـهدزا  هاـیملا و  یف  هرفو  نم  ـالبق  دـالبلا  هذـه  هیلع  تناـک  اـم  یلع  هعقبلا  کـلت  یف  هرـشتنملا  هریثکلا 

.یطسولا نورقلا  وینادلب  اهرکذ  یتلا  کلت  ریغ  یه  هثیدحلا 

هئملا یف  لقوح  نبا  فصو  .روم  هعلقب  هفورعملا  یه  اهنا  رهاظلاف  هریبکلا ، قاتـسر  جـنک  ندـم  نم  یه  و  روشغب ، هنیدـم  لـالطأ  اـمأ 
ناسارخ ندم  نسحأ  نم  اهنا  هلوقب  روشغب  هنیدم  هرشاعلا )  ) هعبارلا
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.جنشوب وحن  یه  و  هورث ، اهرثکأ  و 

فـصن نم  اوحن  تناکف  فیک »  » امأ .جنـشوب  نم  ربکأ  لب  ندملا ، هذه  ربکأ  یه  هنبب و  وأ  نبب  یف  میقی  هیحانلا  هذـه  ناطلـس  ناک  و 
هذه توقای  يأر  دـق  .رابآ و  هیراج و  هریثک  هایم  اهیف  و  عورزلا ، نیتاسبلا و  اهلوح  .نیط و  نم  اهؤانب  هنـسح ، ندـملا  هذـه  .روشغب و 

« رهاظ اهیف  بارخلا   » لاق هنکل  و  هورث ، نم  اهل  هرواجملا  ندـملا  هقباسلا و  روشغب  هیلع  تناک  ام  دـیأ  و  (، 1219  ) هنس 616 یف  دالبلا 
و جنماب ، وأ  نایمابلا ، اهل  لاقی  يرخأ  هدلب  اضیأ  راز  .نوب و  نوب و  اهامـس : هنبب و  توقای  راز  .یلوغملا و  وزغلا  لبق  ناک  کلذ  نا  عم 

« . قتسفلا رجش  اهیف  رثکی  صخر  ریخ و  تاذ   » اهنا لاق  .هنبب و  نم  ریسی  یش ء  یلع  یه 

456 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نا الا  .اضیأ  مسقلا  اذـه  نع  لاقی  اهراهدزا ، قاتـسر و  جـنک  نارمع  قباس  نع  لاقی  ام  ناف  سیغذاـب ، هروک  نم  یبونجلا  مسقلا  اـمأ 
ءامـسأ عم  اهتقباطم  وأ  یطـسولا  نورقلا  یف  تفرع  یتلا  اهئامـسأ  عضاوم  نییعت  بعـصی  و  هطراخلا ، نم  اعیمج  مویلا  تلاز  دق  هندـم 
ناتـسهد هجاوخ  دقرم  وه و  قفتی  دق  اهعـضوم  و  ناتـسهد ، تناک  مسقلا  اذـه  هبـصق  نا  یلع  رابخالا  تقفتا  دـق  .هیلاحلا و  بئارخلا 

نورباک و اواذاج و  تشب و  افوک و  ذاـباناغوک و  یه : يرخأ ، ندـم  عبـس  ءامـسأ  یـسدقملا  رکذ  .هاره و  یقرـش  لامـش  یف  یلاـحلا 
يربکلا ندملا  یناث  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ناتسهد  تناک  .یبیرقت  هجوب  الا  اهعـضاوم  هفرعم  نکمی  .هضفلا و ال  لبج  نوولاک و 

اهلهأ ءانب  و  لبج ، یلع  یه  و  جنشوب ، فصن  لثم  سیغذاب ، یف 
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یه و  ذاباناغوک ، یف  میقی  هیحانلا  ناطلـس  ناک  .سخابم و  اهعرازم  هلیلق و  اهنیتاسب  و  ّرحلا ، مایأل  ضرألا  تحت  بارـسأ  مهل  نیط و 
هاره نم  اسأر  داملا  قیرطلا  یف  هضفلا  ندعم  هیف  لبج  دنع  اهمسا ، هیلع  لدی  ام  یلع  تناک  هضفلا  لبج  هنیدم  .ناتسهد و  نم  رغـصأ 

اهل هیرب ، یف  هضفلا ، لبج  نم  ربکأ  افوک  تناـک  .بطحلا و  اـهتیحان  یف  رثکی  .ذاـباناغوک و  لامـش  یف  اـهنا  رهاـظلا  .سخرـس و  یلا 
بهاذلا قیرطلا  برق  موقت  تناک  ندملا  هذه  نا  هلوق  الا  يرخالا ، عبرالا  ندملا  نع  یشب ء  هونی  مل  یسدقملا  نکل  .هنسح و  نیتاسب 

.سخرس یلا  هاره  نم  الامش 

هرثکل حـیرلا  بوبه  وأ  حـیرلا  مایق  هانعم  زیخ ، ذاب - هیـسرافلاب  اهلـصأ   » نا سیغذابب ،» هیحان   » ناتـسهد نا  لاـق  دـق  و  توقاـی ، رکذ  و 
«. اهیف حایرلا 

تناک ناتـسهد  نا  لاق  .تاطوطخملا  یف  فیحـصتلا  هریثک  هنکمالا  ءامـسأ  نال  همهف  بعـصیف  سیغذاـب  یلع  یفوتـسملا  مـالک  اـمأ 
اضوع  ) دابانغ هوک  وه  نأش  وذ  ثلاث  عضوم  اهیف  و  هضفلا .» لبج   » هرقن هوک  هیسرافلا  هیمستلاب  هضفلا  ندعم  لبج  یلا  راشأ  هبصقلا و 

رکذ .اهیلع و  دـمتعم  ریغ  مسالا  هءارق  نکل  .نیرتگرزب و  اهل  لاقی  هعبار  هنیدـم  رکذ  ءاج  .ریمالا و  میقی  ناک  اهیف  و  ذاـباناغوک ،) نع 
هنیدم اضیأ  یفوتسملا 

457 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رمقلا عناصب  سانلا  يدل  فورعملا  عقربملا -» میکحلا  - » یعقرب میکح  ماقم  تناک  اهنا  لاق  و  زیرهکلا »  » يأ هزیراک ) وأ   ) زیراک مساب 
 . ریبک دهج  هتروث  عمقل  یضتقا  يدهملا و  هفیلخلا  یلع  هنماثلا )  ) هیناثلا هئملا  یف  راث  يذلا  عقربملا  ناسارخ  یبن  وه  و  بشخنب ،

نم ریثک  اهءامسا  روتعی  و   ) نولوالا برعلا  نوینادلبلا  یسدقملا و  اهرکذ  اضیأ  يرخأ  عضاوم  ءامسأ  انیلا  تهتنا  دق  و 
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، یفوتـسملا لوق  یلع  سیغذاب  تناک  هرـشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  .اـهنع و  ائیـش  اورکذـی  نا  نود  مهبتک ) نوتم  یف  فیحـصتلا 
رئاس یلا  لمحی  ناک  و  هلمح ، یلع  اوردق  ام  هنم  نولمحیف  سانلا  نم  ریثک  جرخی  ناک  هعمج  مسوم  یف  .قتـسفلا و  تاباغب  هروهـشم 

ام یلع  اهلک  هنـسلا  نوشاتعی  سانلا  نم  اریثک  نا  لاق  یفوتـسملا  نا  یتح  اهیف  هرثکلا  نم  قتـسفلا  راجـشأ  تناک  .هرواجملا و  نادلبلا 
.هراجشأ يأرم  بجعأ  ام  .هینج و  مسوم  یف  هوعمج  امم  نوحبری 

اهفحز ءانثا  یف  اهب  رومیت  شویج  رورمب  رهظی  ام  یلع  ایئاهن  سیغذاب  یلع  بارخلا  یلوتـسا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماـتخ  یف  و 
 . ذورلا ورم  یلا  هاره  نم  قحاملا 

458 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کلم بقلی  و  راشلا .» جرغ   » نیلوالا ب برعلا  یینادـلب  يدـل  هفورعملا  هیلبجلا  دالبلا  باغرم ، رهن  عبانم  دـنع  سیغذاـب  قرـش  یلا  و 
«. راشلا  » لابجلا ب هذه 

رخاوأ یف  دالبلا  هذـه  نومـسی  اوراص  .کلملا و  لابج  راشلا  جرغ  ریـسفتف  مهتغل ، یف  لابجلا  یه  یـسدقملا ، رکذ  اـم  یلع  جرغلا  و 
.ناتسجرغ یطسولا : روصعلا 

ناتسرغ وأ  ناتسشرغ  ابلاغ : بتکت  ناتـسجرغ  نا  یلا  راشأ  يومحلا  توقای  نا  مث  .هیلوغملا  بورحلا  رابخأ  یف  تءاج  مسالا  اذهب  و 
ناک ناتـسجرغ ، کلم  يأ  راشلا ، .نآلا و  انثحب  رادم  یه  اهقرـش و  یف  يذلا  روغلا  دلب  يأ  ناتـسروغب  اهمـسا  سبتلی  ناک  ام  اریثک  و 

.اهنادلب فلتخم  یف  عماوج  هرشع  هعساولا ، هیحانلا  هذه  یف  ناک  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .هجرغلا و  کلمب  برعلا  يدل  فرعی 

یلع نیشب ) وأ  نیـشفأ   ) نیـشبأ تناک  .ناحیحـصلا  امهاعـضوم  فرعی  و ال  نیمروش ، نیـشبأ و  امه : ناتـسجرغ ، یف  نیتنیدم  ربکأ  و 
لحارم عبرأ  یلع  و  باغرم ، رهن  یلعأل  هیقرشلا  هفضلا  نم  هولغ 
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نیمروش .عماج و  دجـسم  نیکم و  نصح  اهل  ناک  .خـلب و  یلا  لمحی  ریثک  زرأ  اهنم  عفتری  و  هنـسح ، نیتاسب  اـهلوح  ذورلا ، ورم  قوف 
بیبز اهنم  عفتری  و   » .هاره یقرش  لامش  یف  خورک ، نم  کلذ  لثم  یلع  و  نیـشبا ، بونج  لحارم  عبرا  یلع  لابجلا  یف  نیمروس ) وا  )

«. یحاونلا یلا  لمحی  ریثک 

مـسا توقای  رکذ  و  نایکلب .) وأ  « ) ناکیلب  » فرعت ب لبج ، یف  هریبک  هیرقب  لب  امهب  راشلا ، وه  و  هیحاـنلا ، هذـه  کـلم  ماـقم  سیل  و 
رشی مل  .دالبلا و  هذه  نم  لجر  نع  القن  لابجلا ، یف  امهنا  امهنع  هرکذ  ام  هیاغ  .راویب و  هجنس و  امه  ناتسجرغ ، یف  نییرخأ  نیتنیدم 

 . امهیعضوم یلا 

موخت نایمابلا و  یلا  هاره  نم  دتمت  ناتـسروغ ، وأ  روغلاب  فرعت  تناک  اهبونج ، ناتـسجرغ و  قرـش  یف  یتلا  همیظعلا  هیلبجلا  هعقبلا  و 
بونج یه  .هنزغ و  لباک و 

459 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

و دور ، يره  رهن  عبانم  يأ  هریبکلا ، راهنالا  نم  ریثک  جراـخم  اـهیف  یتلا  دـالبلا  اـهنا  یلا  یطـسولا  روصعلا  وینادـلب  راـشأ  .هاره و  رهن 
دالبلا هذـه  هفـص  اـمأ  .باـغرم  رهن  ناتـسجرغ  دودـح  نم  جرخی  ناـک  و  هرز ،) هریحب  یف  عقی  و   ) هرف رهن  و  شاوخ ، رهن  و  دـنملیه ،
هعبارلا هئملا  یف  .اهخیرات و  یف  هروکذـملا  اهعالق  اهندـم و  عضاوم  فرعی  الف  .فسألل  ای  اهنع  یـش ء  اـنیلا  هتنی  ملف  هعـساولا  هیلبجلا 

.راهنأ نیتاسب و  نویع و  تاذ  هرماع  باعش  اهیف  .نوملـسم و  اهب  ناک  نا  و  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  رفک  راد  روغلا  تناک  هرـشاعلا ) )
عضوم یف  نداعملا ، هذه  رزغأ  و  (. 390 رظنأ ص 389 -  ) ریهجنپ نایمابلا و  دنع  اهرثکأ  و  بهذلا ، هضفلا و  نداعمب  ترهتـشا  دـق  و 

لاقی
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زوریف یف  همـصاع  مهل  اوأشنأ  .هناوعأ و  نم  البق  اوناک  دـق  روغلا و  ءاـسؤر  لقتـسا  يونزغلا ، دومحم  هلود  طوقـس  دـعب  .زیخرخ و  هل 
.اهعضوم فرعی  لابجلا ال  یف  همیظع  هعلق  یه  و  هوک ،

.هاشمزراوخ و مهبلغ  نیح  ( 1215  ) هنـس 612 یتح  هرـشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  فصتنم  ذنم  مهمکح  یف  نویروغلا  لقتـسا  دق  و 
یلامش مظعم  حتف  نم  ( 1192  ) هنـس 588 یف  اونکمت  کلذ ، لبق  نییروغلا  نا  الا  .لوغملا  مهازغ  امل  مهتلود  تلاز  نینـس ، عضب  دعب 

.هاره یلا  یلهد  نم  نادلبلا  عیمج  یلع  مهناطلس  طسب  دنهلا و 

هنس 962 یتح  نیطالسلا ، نم  هلیوط  هلسلس  یف  یلهد  مکح  یلع  مهکیلامم  رمتسا  امربم ، ءاضق  مهتلود  یلع  لوغملا  یضق  نأ  دعب  و 
(. 1554)

نم نییروغلا  نیطالسلا  مایأ  یف  1148 و 1215 )  ) هنـس 543 و 612 نیب  ام  اهئارث ، مظعأ  اهزع و  جوأ  ناتـسروغ ، وأ  روغلا ، تغلب  و 
.اهیف لوقلا  لصفی  مل  هنکل  و  زوریفلا ) لبج  يأ   ) هوکزوریب وأ  هوکزوریف  یف  همیظعلا  مهتمـصاع  یلع  توقای  ملکت  دق  .ماس و  هلالس 

هنس 619 یف  .هءارقلا و  هذه  یف  کشی  هنا  ریغ  نارگنه ، اضیأ : هریبکلا  اهندم  نم  نا  رکذ ، و  هعلقلا ، هذه  یلا  اضیأ  یفوتسملا  حمل  و 
نیتعلق رکذ  ءاج  .رامدـلا و  بارخلا و  اهیف  لزنأ  هونع و  هوک  زوریف  یلع  یلوتـسا  و  اعیمج ، دالبلا  هذـه  ناخ  زیکنج  حـستکا  ( 1222)

عضوم فرعی  نکل ال  .خسارف و  هرشع  امهنیب  و  راویف ، نویلک و  امه : و  یلوغملا ، شیجلا  اتبعتأ  نییرخأ 

460 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ندـم نم  يرخأ  هنیدـم  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  ینیوزقلا  رکذ  .امات و  ابیرخت  امهبرخ  دـق  ناـخزیکنج  نا  لاـقی  .اـمهیتلک و 
قباطت اهلعل  و  تسوخ ، یه  و  هریبکلا ، روغلا 
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ام یلع  رومیت ، ماـیأ  یف  روغلا  عضاوم  نم  رکذـی  مل  .دور و  يره  عباـنم  برق  اـهناب  هحفـص 453 ، یف  اهرکذ  ّرم  دق  تشخ و  هنیدـم 
 . اهعضوم نع  یش ء  فرعی  اضیأ ال  هذه  و  راتسخ ، هعلق  ریغ  ودبی ،

یف هقیحـسلا  اهایاقبب  لدتـسی  .روغلا و  نم  یقرـشلا  مسقلا  فلؤت  .اهمـسا و  یلع  همیظع  هروک  هبـصق  تناک  دقف  نایمابلا ، هنیدـم  امأ 
لاقف هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نایمابلا  يرخطـصالا  فصو  دـق  .لیوط و  نمزب  مالـسالا  لبق  امیظع  ایذوب  ازکرم  تناک  اهنا  مدـقلا 

یلا یـسدقملا  راشأ  .ریبک و  رهن  اهیقـسی  بصخلا  هیاغ  یف  اهتیحان  و  روس » اهل  سیل  لبج و  یلع  یه  و  خلب ، فصن  نم  اوحن  نوکت  »
دربلا .دنـسلا  نئازخ  ناسارخ و  ضرف  يدحا  یه   » لاق هنیدملا و  هذه  رکذب  داشأ  دق  و  هیف ، كوکـشم  اهمـسا  هءارق  موحللا و  هنیدـم 

یف هرماع  قاوسأ  عماج و  هنیدـملا  یف  و  اهب .» براقع  ثیغارب و ال  هدـیج ال  اهنا  دافأ  اهیلا  فلتخا  نم  .هریثک و  جولثلا  دـیدش و  اهیف 
هریثک و هریبک  ندـم  نایمابلا  هیحان  یف  ناک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  .هنیدـملا و  جراخ  یلا  یـضفت  باوبأ  هعبرأ  اـهل  .اهـضابرأ و 

.بارخل دنویکس و  دنفروغسب و  یه : ثالث ، اهندم ، ربکأ  نم  .مویلا و  انیلع  تعاض  دق  اهعضاوم  نکل 

اهب و  : » لاق .نایمابلا  یف  كاذنیح  تناک  یتلا  همیظعلا  دبلا  مانصأ  فصو  یف  توقای  ضافأ  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  یف  و 
یف ارقن  ناـمیظع  نامنـص  هیف  .ضرـالا و  هجو  یلع  یلاـعت  هّللا  هقلخ  نیط  لـک  هیف  شوقنم  هعوفرم  نیطاـسأی  ءاوـهلا  یف  بهاذ  تیب 

رخآلا و  دبخرس ، امهدحأ  یمسی  هالعأ ، یلا  هلفسأ  نم  لبجلا 

461 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اذوب يأ   ) دبکنخ
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«. ریظن ایندلا  یف  امهل  سیل  لیق  و  بهشالا ) اذوب  رمحالا و 

نیع قبئز و  نداـعم  اـهب  نا  اـضیأ  رکذ  .دـبلل و  نیمیظعلا  نیمنـصلا  یلع  ملکت  اـمک  ناـیمابلا  یف  بهذ » تیب   » یلع ینیوزقلا  ملکت  و 
لتقمل هطخـس  ناخ و  زیکنج  بضغ  نم  ناک  امنا  انّیب ، دـق  ام  یلع  رییهجنپ ، یتح  اـهلک  اـهتروک  ندـم  ناـیمابلا و  بارخ  .تیربک و 

.ضرالا و یلا  اهکد  اهتویب و  هنیدـملا و  راوسأ  بیرختب  هشیج  زیکنج  رمأف  نایمابلا ، هراـصح  یف  ياـتغج  نب  نکوتوم  زیزعلا  هدـیفح 
: هیکرتلا هتغلب  هانعم  قلبوم و  یلا  نایمابلا  مسا  ّریغ  .اهیف و  شیعلا  وأ  اهئانب  یلا  هدوعلا  نم  سانلا  عنم 

 . اعقلب ارفق  نیحلا  کلذ  ذنم  نایمابلا  تحبصأ  .هنوعلملا و  هنیدملا 

462 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

« همتت  » ناسارخ نوثالثلا  لصفلا 

، ناقربش بایرافلا ، هیدوهیلا - وأ  هنمیم  ناوزرجلا - ناقلاطلا و  ناجزوجلا - هیحان  راهبونلا - خلب و  هنیدم  ناسارخ - میلقا  یف  خـلب  عبر 
یف کلاسملا  هتالغ - ناسارخ و  تاراجت  ناقیاطلا - زیلاور و  و  هباردـنا - ناجنمـس و  ملخ ، ناتـسراخط - هیحاـن  دوخدـنأ - و  راـبنا ،

.ناتسهوق ناسارخ و 

یف امهنم  یبرغلا  نیمسق : یلا  مسقنا  هتبصق ، دح  جراخ  عبرلا  اذه  نم  ناک  ام  ناسارخ و  عابرأ  عبار  اهب  یمـس  دق  دالبلا -» مأ  ،- » خلب
.نیتمیظعلا هیتیحان  ناتسراخط ، یف  یقرشلا  و  ناجزوجلا ،

راوسأ هثالث  مایالا  مدقتم  یف  اهیلع  ناک  و  یمظعلا ، ناسارخ  هنیدم  اهنا  لاق  و  خـلب ، یلع  یبوقعیلا  ملکت  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  و 
تناک .راهبونلا و  ضبر  هنیدملا  رهاظ  یف  و  هیهبلا .» خلب  مجاعالا  بتک  یف  اهمسا  نا  لاقی  : » هیلع یسدقملا  داز  و  اباب .  رـشع  هثالث  و 

نا یلا  يرخطصالا  راشأ  و  اربنم .  نوعبرأ  فین و  یبوقعیلا  رکذ  ام  یلع  خلبل ، .اهلثم و  یف  لایمأ  هثالث  هنیدملا  هحاسم 
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«. وک لبج  یمسی  و  خسارف ، هعبرأ  وحن  اهیلا  لابجلا  برقأ  نیب  اهنیب و  وتسم و  یف   » خلب هنیدم 

.قیمع قدنخ  روسلاب  فحی  .هنیدملا و  روس  کلذک  نیطلا و  نم  اهءانب  نا  لاق  و 

، عماجلا دجسملا  یلاوح  اهقاوسأ  و  اهطسو ، یف  هنیدملا  یف  عماجلا  دجسملا  ناک  و 

463 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

«. هیحرأ رشع   » لقوح نبا  لوق  یلع  هیسرافلاب )  ) هانعم ساهد و  یمسی  رهن  اهل  و 

جنرانلا و اهیف  نیتاسبلا و  خلبب  فحی  .ذمرت و  قیرط  یف  درج  هایس  یلا  اهقیتاسر  یقسی  راهبونلا و  باب  یلع  رمی  اهریدی  نا  دعب  وه  و 
.راجتلا هریثک  هرماع  اهقاوسأ  .تاهجلا و  رئاس  یلا  اهنم  لمحت  و  بانعالا ، رکسلا و  بصق  رفولینلا و 

و دوهیلا ، باب  و  سودـنهلا ) باب  يأ   ) ناودـنهلا باب  و  دـیدحلا ، باب  و  هبحر ، باب  و  راهبونلا ، باـب  یه : باوبأ ، هعبـس  هنیدـملل  و 
صخر اهراهنأ و  هرثک  اهراسی و  اهءاهب و  اهعقوم و  نسح  یسدقملا  فصو  .ییحی و  باب  و  اّدس ) نیتسلا  باب  يأ   ) دنب تسـش  باب 
اهئاهب نم  هیلع  تناک  ام  یلع  خلب  تیقب  .اهروصق و  قارشا  اهعماج و  دجسم  اهروس و  رکذ  .اهقرط و  هعـسو  اهتالغ  هرفو  اهراعـسأ و 

هنس یف  اهیلع  كارتالا  ّزغلا  ءالیتساب  هرم  لوأ  بارخلا  اهیلع  ذوحتسا  نیح  هرشع ) هیناثلا   ) هسداسلا هئملا  فصتنم  یتح  اهنسح ، اذه و 
ام و  لوالا ، اهعـضومل  رواجم  رخآ  عضوم  یف  مهتنیدـم  ءانب  اودّدـج  اهلهأ و  اـهیلا  داـع  اـهنع  اّولخت  نأ  دـعب  مهنا  ـالا  (. 1155  ) 550

اهبارخ لیبق  اذه ، اهلاح  یف  یه  و  هرشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  یف  توقای  اهفصوف  اهّزع ، قباس  ضعب  تداعتسا  نا  خلب  تمتع 
.لوغملا دی  یلع  یناثلا 

ناک دق  و  راهبونلا ، یمسملا  ریبکلا ، خلب  ضبر  امأ 
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نع هلقن  هل ، لیوط  فصو  توقای  نع  انءاج  دـقف  سوجملا ، تویب  ربکأ  نم  ران  تیب  يدوعـسملا ، رکذ  اـم  یلع  نییناـساسلا  ماـیأ  هیف 
.هل هباشم  فصو  ینیوزقلل  .ینامرکلا و  قرزألا  نب  رمع 

هـسائر ثراوتت  نییناساسلا  مایأ  یف  هرـسالا  هذـه  تناک  .هکماربلا و  دـج  وه  و  کمرب ، یمـسی  اذـه ، رانلا  تیبل  ربکالا  نداسلا  ناـک 
.هنیدملا هذه  یف  یتشدرزلا  نیدلا 

.هکم یف  مارحلا » هّللا  تیبل  هاهاضم   » اهیف رانلا  تیب  اوذختا  مهنا  راهبونلا  نع  ءاج  و 

ینعمف .عیبرلا  تقو  یف  امیـس  ناحیرلاب ال  هنوّللکی  اوناک  ریرحلا و  جابیدـلا و  رئاتـس  اـهیلع  اوقلع  هسیفنلا و  رهاوجلاـب  هناردـج  اونیزف 
.هریکاوب عیبرلا و  لوأ  راهبون 

، اهلوح هریدتسم  هقورأب  عارذ  هئم  قوف  اهعافترا  و  ، » نتسألا اهنومـسی  همیظع  هبق  ءانبلا  یلع  ناک  .تیبلا و  اذه  یلا  جحلا  نوکی  هیف  و 
هئمثالث تیبلا  لوح  ناک  و 

464 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

همدخلا یلا  دوعی  موی ال  همدخ  ریصاقملا  کلت  ناکس  نم  دحاو  لک  یلع  ناک  .هتندس و  هماّوق و  هماّدخ و  اهنکسی  هروصقم  نوتس  و 
هفاسم ال هبقلا  قوف  يذـلا  ملعلا  نم  ریرحلا  تلمح  امبر  حـیرلا  نا  لاـقی  .هتبق و  یلعأ  یلع  بصنت  مـالعألا  تناـک  و  ـالماک .» ـالوح 
هل نودجسیف  نیـصلا ، دنهلا و  نم  لباک و  نم  هیلا  سانلا  جحی  ربکالا ، منـصلا  اهنیب  مانـصألا ؛ نم  ریثک  تیبلا  اذه  یف  ناک  .قدصت و 
الام ّلغت  تیبلا  اذـه  یلع  افقو  اهلثم  یف  خـسارف  هعبـس  نیـضرالا  نم  راهبونلا  لوح  ام  ناک  .ربکالا و  نداـسلا  کـمرب  دـی  نوّلبقی  مث 

 . مالسالا یف  اهلهأ  لخدأ  میظعلا و  راهبونلا  تیب  ضقن  نافع ، نب  نامثع  مایأ  یف  ناسارخ  دالب  سیق  نب  فنحألا  حتتفا  امل  .امیظع و 

هنیدم لوغملا  رّمد  ( 1220  ) هنس 617 یف  و 
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راز امل  و  هیراوس .» نم  هیراس  تحت  هنا  هل  رکذ  زنک  ببـسب  ثلثلا  وحن  اهدجـسم  نم  مدـه   » ناـخ زیکنج  نا  هطوطب  نبا  رکذ  .خـلب و 
اهدجاسم و و  هرماع ، ریغ  اهشورع  یلع  هیواخ   » خلب تناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  نم  لوالا  فصنلا  یف  هیحانلا  هذه  هطوطب  نبا 

هنماـثلا هئملا  ماـتخ  یف  رومیت ، بورح  راـبخأ  یف  خـلب  رکذ  ددرت  اـم  اریثـک  .عرولا و  یقتلا و  لـهأ  اـهروزی  موسرلا .» هیقاـب  اهـسرادم 
رهاظ یف  یتلا  هعلقلا  دّدـج  دـق  رومیت  ناک  .اهدـجم و  فلاـس  نم  ائیـش  كاذـنیح  تداعتـسا  اـهنا  یلع  لدـی  اذـه  و  هرـشع ) هعبارلا  )

.همیدقلا هنیدملا  نم  ریبک  مسق  ءانب  ددج  هنا  مث  .اهیلع  هلماعل  اماقم  تذختأ  و  سودنهلا ، هعلق  يأ  ناودنهلا  هعلقب  هفورعملا  اهراوسأ 

یلع نفد  ثیح  فیرش » رازم   » فورعملا ب روهشملا  میظعلا  رازملا  اهیف  .هثیدحلا و  ناتسناغفأ  ندم  لجأ  نم  دعت  خلب  ناف  مویلا ، امأ 
یلع هفیلخلا  لاقی ، ام 

465 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هنـس 885 یف  فشتکا  دق  دیهـشلا  یلعل  یمهولا  ربقلا  اذـه  نا  ریمادـناوخ ، لوق  یلع  و  لاجرلا .-» کلم  يأ   » نادرم هاش  یمـسی  و  - 
مایأ یف  بتک  خـیرات  باتک  یلع  ارقیب  ازریم  علطأ  هروکذـملا  هنـسلا  یفف  .خـلب  یلع  ایلاو  رومیت  دـیفح  ارقیب  ازریم  ناک  موی  ( 1480)

، کلذ یلع  ءانب  .خـلب و  نع  خـسارف  هثالث  دـعبت  یه  ناریخ و  اجاوخ  هیرق  یف  نوفدـم  ایلع  نا  هیف  ءاـج  یقوجلـسلا ، رجنـس  ناطلـسلا 
نبا نع  اضوع   ) یخأ یلع  هّیلو  هّللا و  دسأ  ربق  اذه  : » هیبرعلاب هصن  ام  هیف  احول  فشتکاف  رمالا  يرحتیل  هیرقلا ، کلت  یلا  یلاولا  بهذ 

يدل میرکتلا  میظع  امرکم  نیحلا  کلذ  ذنم  راص  و  میظع ، رازم  ربقلا  اذه  یلع  میقأف  هّللا .» لوسر  مع )
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 . رازت یتلا  هفیرشلا  عضاوملا  نم  لاز  ام  وه  و  یطسولا ، هیسآ  لهأ 

تناک .خلب و  هنیدـم  یلا  ذورلا  ورم  نم  قیرطلا  ّرمی  اهب  و  خـلب ، عبر  نم  هیبرغلا  هیحانلا  ناناجزج ) وأ  ناجزوجلا   ) ناجزوجلا تناک  و 
امأ .همیدـقلا  اهئامـسأب  فرعت  ثالث  ریغ  مویلا  اهنم  قبی  مل  هریثک  ندـم  اهیف  الهأ ، اهرثکأ  یحاونلا و  رمعأ  نم  یطـسولا  روصعلا  یف 
دق اهءامـسا  نا  عم  .کـلاسملا و  بتک  یلا  دانتـسالاب  اـهنییعت  نکمملا  نم  و  برعلا ، وینادـلب  اـهرکذ  دـقف  يرخـالا  ندـملا  عـضاوم 
ناک ام  رثکأ  و  تاراجتلا ، هریثک  بصخلا  همیظع  هیحانلا  هذـه  تناک  .همیدـقلا و  اهعـضاوم  نیعت  تلاز  اـم  بئارخلا  نا  ریغ  تلدـبت ،

 . ناسارخ رئاس  یلا  لمحت  یتلا  هغوبدملا  دولجلا  اهنم  عفتری 

ایاقب تاعفترملا و  نا  ریغ  .هطراخلا  یف  رکذ  مسالا  اذهل  قبی  مل  .ناقلاطلا و  هنیدم  خلب ، ههج  نم  ذورلا  ورم  نم  لحارم  ثالث  یلع  و 
.نأشلا هلیلج  هنیدم  هعساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  یف  ناقلاطلا  تناک  .اهعضوم و  نیعت  دق  وتکچاچ ، نم  برقلاب  رجآلا 

يرخطصالا لاق  اهل ، هیلاتلا  هئملا  یف  .عساو و  عماج  دجسم  اهب  نیمیظع ، نیلبج  نیب  یه  و  هیناقلاطلا .» دوبللا  لمعت  اهب   » یبوقعیلا لاق 
نم وحن  هنیدم  ناقلاطلا  »

466 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یف تعقو  توقای  لاق  ام  یلع  اهیف  هیودـنج و  هیرق  اهنم  برقلاـب  ناـک  و  نیط .» نم  اـهؤانب  ءاوه و  ّحـصأ  یه  .ربکلا و  یف  ذورلا  ورم 
هروهشم هعقو  یه  و  هیمأ ، ینب  باحصأ  نیب  و  نییسابعلا ) یعاد   ) یناسارخلا ملسم  یبأ  باحصأ  نیب  هعقو  لوأ  ( » هنماثلا  ) هیناثلا هئملا 
اهرصاح نأ  دعب  ( 1220  ) هنس 617 یف  ناقلاطلا  یلع  ناخ  زیکنج  یلوتـسا  توقای ، هبتک  ام  یلع  ریـسی  نمز  یـضم  دعب  و  رکذ .» اهل 

و رهشأ ، هعبس 
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.ضرالاب اهتعلق  يّوس  اهلهأ و  عیمج  لتق 

مـسا .رحلا و  مایأ  یـضقی  ناجزوجلا  ریمأ  ناک  اهیف  و  نیلبج - نیب  اهنال  هکمب ، یـش ء  هبـشأ  یه  و  لابجلا - نیب  ناوزرجلا  تناـک  و 
.نابزرک و وأ  نابزرج  اضیأ  بتکت  تناک  .ناوزرک و  نولوقیف  سرفلا  امأ  .اهل  برعلا  هیمـست  بسحب  وه  امنا  هروصلا ، هذهب  هنیدـملا 

مویلا يری  و ال  ریـسایم .» مهلک  اهلهأ  و  هلهآ ، هنیدم  یه   » توقای لاق  .روغلا  موخت  وحن  نم  ناک  ام  یف  ذورلا  ورم  ناقلاطلا و  نیب  یه 
 . اهیلا لامتحالا  رثکأ  یف  ریشت  یلا ، هعلقب و  هفورعملا  بئارخلا  نا  الا  .مسالا  اذهب  عضوم  هطراخلا  یف 

یطـسولا روصعلا  یف  اهل  لاقی  ناک  .هرماع و  هنیدم  تلاز  امف  خلب ، قیرط  یف  ناقلاطلا  یلی  امم  نیتلحرم  یلع  یه  و  هنمیم ، هنیدم  امأ 
.هیدوهیلا وأ  نادوهیلا 

هروصب اهمـسأ  دروأ  دـق  و  توقای ، رکذ  .نیترانم  عماجلا  اهدجـسمل  نا  لقوح  نبا  لاق  .ناجزوجلا  هبـصق  بلاـغلا  یف  دـعت  تناـک  و 
.اهعضوم لزن  نم  لوأ  اوناک  رصنتخب  مایأ  یف  سدقملا  تیبلا  نم  اوجرخأ  امل  دوهیلا  نا  اضیأ ، يربکلا  نادوهی 

مساب فرعت  تلاز  ام  .نوملسملا و  هابأی  هیدوهیلا  مسا  نأل  کلذب ، انمیت  هقفوملا » وأ  هنومیملا  هنیدملا  يأ   » هنمیم یلا  اهمـسا  لدب  مث 
رهاظلا .مویلا و  اذه  یلا  هنمیم 

467 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هکاوفلا و حمقلا و  اهیف  ومنی  هراحلا ، دالبلا  نم  هطسو  هدلب  یه  لاقف  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  اضیأ  هنمیم  رکذ  یفوتـسملا  نا 
.اهنم بیرق  رهن  نم  اهؤام  و  رومتلا ،

کشرک و نیب  قیرطلا  فصن  یف  ناتـسلباز ، یف  دنویم  نع  اضوع  دنمیم ، هذـه و  ناجزوجلا  هنمیم  نیب  سابتلالا  ضعب  كانه  لعل  و 
توقای و مجعم  تاحفص  یف  سابتلالا  اذه  لثم  رهظ  .راهدنق و 
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هیدوهیلا نم  هلحرم  یلع  .هیدوهیلا و  يأ  هنمیم  ودبی  ام  یلع  کلذب  دـیری  و  روغلا » نایماب و  نیب   » یه لاق  هنزغ  دـنمیم  نع  بتک  دـق 
لاـق و  ناـجزوجلا .» کـلم  اهنکــسی   » یبوـقعیلا رکذ  اـم  یلع  یه  .مرددـنک و  اـضیأ  بـتکت  و  مردــنک ، هنیدــم  تناـک  هـنمیم ، يأ 

« . هریثک هایم  اهل  زوجلا و  مورکلا و  هریثک  هنیدم  یه  و  لبجلا ، یف  مرددنک   » يرخطصالا

بتک فصو  نم  ذـخؤی  هنا  الا  .هطراخلا  یف  رکذ  اهمـسال  قبی  مل  .باـیرافلا و  یطـسولا : روصعلا  یف  ناـجزوجلا  ندـم  ّلـجأ  نم  و 
تناک .رجآلا  نم  لولت  اهب  طیحت  همیدـق  هعلق  دـجوت  ثیح  داباریخ »  » مویلا ب فرعی  ام  قباطت  دـق  اهبئارخ  نا  اهعـضومل ، کلاسملا 

ءاوه حصأ  و  اهایم ، نیتاسب و  رثکأ  اهنا  الا  ناقلاطلا ، نم  رغصأ  هنیدم  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  بایرافلا ،
هبسنلاب اهعـضوم  رکذ  هناف  بایریف ، اهمـسا  بتک  دق  و  توقای ، امأ  هرانم .» اهعماج  دجـسمل  سیل  و  هراجتلا ، عئانـصلل و  هعماج  ، » اهنم

هنیدم لوغملا  بّرخ  ریسی ، یـشب ء  اهیف  هماقم  دعب  يأ  ( 1220  ) هنس 617 یف  .کلذ و  یلع  ائیـش  دزی  مل  و  ناقروبـش ، ناقلاطلا و  یلا 
و ناسرم .  هنیدـم  لقوح ، نبا  لوق  یلع  بایرافلا ، هیدوهیلا و  نیب  ناک  .اممل و  ـالا  یفوتـسملا  اهرکذـی  مل  .اـهرخآ و  نع  باـیرافلا 

اذـه هبـشی  اـم  یف  توقاـی  اـهرکذ  یتلا  ناـیرن  هیرق  قباـطت  اـهلعل  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  ربـکلا » یف  هیدوهیلا  براـقت   » تناـک
، زوجلا بانعألا و  اهب  هرمثم  هریثک  نیتاسب  اهل  لقوح  نبا  اهیف  لاق  هریغصلا ، ناس  هدلب  تناک  هیلبجلا  دالبلا  هذه  یف  .عضوملا و 

468 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هرفاو اههایم  و 

، ناقروبشأ هروصب  اهمسا  ءاج  و  ناقربش ، و 
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هیحان یف  کـلملا  هدـعاق  هرم  هعـساتلا )  ) هثلاـثلا هئملا  یف  تراـص  همئاـق ، تلاز  اـم  ناغروبـس ، وأ  ناقروبـش  کلذـک  و  ناـقربشأ ، وأ 
هریثک بصخلا ، هیاغ  یف  اهعرازم  اـهنیتاسب و  .اربک و  اـهبراقت  كاذـنیح  تناـک  و  هنمیم )  ) هیدوهیلا یلا  اـهنم  تلقتنا  مث  ناـجزوجلا ،

هنـس 617 یف  تناک  اهنا  ناقروبـش ، ناقرفـش و  ناقربش و  هروصب  اهبتک  دـق  و  توقای ، لاق  .ءاحنالا و  رئاس  یلا  اـهنم  لـمحت  هکاوفلا ،
امب نرقب  هدعب  یفوتـسملا  اهیلع  ملکت  و  هریثکلا .» هعتمالا  اهیف  نوعیبی  راجتلا و  اهدصقی  هلهآ  هرماع   » یلوغملا وزغلا  مایأ  یف  ( 1220)

.صیخر ریثک  امهیف  حمقلا  نا  لاق  و  بایراف ، ناقروبش و  نیب  اعماج  کلذ ، هبشی 

یه لقوح : نبا  اهیف  لاق  .ریبنأ  اضیأ  تبتک  و  رابنأ ، هنیدم  هیدوهیلا ، قرـش  اهـسفن  هفاسملا  نم  وحن  یف  ناقروبـش ، بونج  موی  یلع  و 
دق رابنأ  نا  اهعضوم  نم  ذخؤی  هنا  ریغ  مویلا ، اهمساب  هنیدم  قبی  مل  .ءاتشلا و  یف  هیحانلا  کلت  ناطلـس  ماقم  اهب  ذورلا و  ورم  نم  ربکأ 

بلاغلا یف  دعت  .نیط و  نم  اهؤانب  و  رابنأب ، فحت  مورکلا  تناک  .نأش و  تاذ  تلاز  ام  هذه  و  ناقروبش ، رهن  یلعأ  یف  لوپرس  قباطت 
یلع ملکت  و  ناناجزوجلا ، هبصق  اهلعج  ناغروبش و  یلا  هقیرط  یف  ورسخ  رـصان  اهراز  یتلا  هدلبلا  یه  اهلعل  و  ناجزوجلا ، ندم  ربکأ 
بتک دق  و  يوخدـنأ ، هنیدـم  ناقروبـش ، یبرغ  لامـش  هیربلا ، یف  .رمخلا و  برـش  اهلهأ  نامدا  یلا  راشأ  و  میظعلا ، عماجلا  اهدجـسم 

یف هریغص  هنیدم   » اهنا هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  لقوح  نبا  لاق  و  دخنأ ، دوخدأ ، ذخدنأ ، هفلتخم : روصب  اهمـسا  نولوالا  نوینادلبلا 
یلع ائیش  دیزی  نأ  نود  توقای  اهرکذ  و  لبا .» مهل  و  مانغألا ، بابرأ  نم  دارکألل  تویب  يرق و  عبس  اهل  هزافم 
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بورح رابخأ  یف  اضیأ  اهمسا  درو  ام  اریثک  .مدقت و  ام 

469 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . رومیت

بونجلا نم  اهدحت  .ناشخدب و  دودح  یتح  نوحیج  رهنل  هیبونجلا  هفضلا  ءاذحب  هدتمم  خلب ، قرش  یف  همیظعلا ، ناتـسراخط  هیحان  و 
، نوحیج رهن  هاذاحم  یف  خلب  قرش  یف  یه  ایلعلا و  ناتسراخط  نیمسق : یلا  مسقنت  تناک  .ریهجنپ و  نایمابلا و  لامش  یف  یتلا  لابجلا 
، ناتسراخط ندم  نم  اددع  یطسولا  نورقلا  وینادلب  رکذ  دق  .ناشخدب و  دودح  یلع  یقرشلا  اهبونج  یف  یه  یلفسلا و  ناتـسراخط  و 

هفرعم انیلع  رذـعت  همئاق ، تلاز  ام  و  کلاسملا ، بتک  اهترکذ  یتلا  ندـملا  انینثتـسا  اذا  اذـهل  و  اـهنع ، ریثک  یـشب ء  اوتأـی  مل  مهنکل  و 
.يرخالا ندملا  مظعم  عضاوم 

اهءاوه و  هریثک ، اـهعرازم  اهقاتـسر و  اـهارق و  نا  ـالا  هریغـص ،  » هلوقب یـسدقملا  اهفـصو  .ملخ  هنیدـم  خـلب ، قرـش  نم  نیموی  یلع  و 
بونج یه  امهیتلک و  لثمت  هیلاحلا  کبیه  هنیدم  لعل  .ناتبقاصتم و  امه  بؤر و  ناجنمـس و  ملخ ، نم  اضیأ  نیموی  یلع  و  حـیحص .»

اهنا اهیف  توقای  لاق  و  رامث .» اهب  دـحاو و  ربنم  اهب  ملخ ، نم  ربکأ  ناجنمـس  : » یـسدقملا لاق  .ملخ  رهن  یلاعأ  یف  همئاقلا  ملخ  هنیدـم 
هنماثلا هئملا  یف  اـبارخ  تناـک  هریبک و  هنیدـم  اـهنا  هلوقب : ناجنمـس  یفوتـسملا  رکذ  .میمت و  ینب  نم  برع  اـهلزن  دـق  و  باعـش ، نیب 
هفـصو قایـس  یف  ناکنمـس  هروصب  يدزیلا  یلع  اهرکذ  .بنعلا و  نطقلا و  کلذک  هرثکب و  اهیف  عرزی  حمقلا  نکل  و  هرـشع ) هعبارلا  )

.دنهلا دودح  یلا  ملخ  نم  رومیت  فحزل 

هئملا یف  یـسدقملا  رکذ  ام  یلع  هبـصقلا ، تناک  هریخالا  یلفـسلا و  ایلعلا و  نالغب : تناک  یقرـشلا  اهبونج  یف  ناجنمـس ، یلی  امیف  و 
و هرشاعلا )  ) هعبارلا
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اهفصو دق  و  باردنا ، یه  هباردنا و  قیرط  مخاتت  تناک  اهمسال ، يدزیلا  یلع  هئجهت  بسحب  نالقب ، وأ  نالغب ، نا  رهظی  .عماج و  اهب 
هضفلا ندعم  اهیف  و  هیلامشلا ، ریهجنپ  لبج  حوفس  یف  هیدوالا  هذه  تناک  و  هراح .» قاوسأ  اهب  هرجشم و  هیدوأ  اهل   » هلوقب یـسدقملا 

باردنأ رهن  نا  اضیأ  لاق  و  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع 

470 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . هباردنأ وأ  باردنأ  هروصب  اهمسا  بتک  دق  و  هرکذ ، ّرم  ام  یلع  ائیش  توقای  دزی  مل  .هیحانلا و  هذه  نم  ناردحنی  ناساک ، رهن  و 

نوحیج هودع  یف  .همیدقلا و  هنیدملا  بئارخ  لامـش  لایمأ  هعـضب  یلع  عقانملا  یف  ههایم  ینفت  لب  .نوحیج  یف  بصی  ال  ملخ ، رهن  و 
رهنلا خـلب ، نم  یتـآلا  قیرطلا  ربعی  ثیح  هلیم ، طاـبر  هل  لاـقی  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  عینم  نیـصح  طاـبر  ناـک  ملخ ، نم  هبیرقلا 

.لحارم ثالث  یف  لّتخلا  دالب  رهنلاءاروام و  یلا  میظعلا 

( هرشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  اهناب  هریغ  لقوح و  نبا  اهفصو  دق  و  جیلاور ، وأ و  زیلاور  تناک و  ملخ ، قرـش  نم  نیتلحرم  یلع  و 
ابیرق نوکی  نا  یغبنی  کلاسملا ، بتک  فصو  یلع  ءانب  اهعـضوم ، نا  الا  مسالا ، اذهب  همئاق  هنیدم  مویلا  كانه  سیل  و  هریبک ، هنیدـم 
زدنق نا  امک  نیلاوز ، هلعجف و  اهمسا  هباتک  یف  رهظی ، ام  یلع  مه ، هنا و  الا  ائیش  کلذ  یلا  توقای  فضی  مل  .زدنق و  عضوم  نم  ادج 

یلع .هعلقلل و  هجرادلا  هیـسرافلا  هظفللا  زدنهق  نم  رـصتخم  اهمـسا  نا  بیر  و ال  نیلوالا ، نیینادلبلا  نم  هریغ  توقای و ال  اهرکذی  مل 
 . زیلاورول همیدقلا  هعلقلا  نوکت  دق  زدنق  ناف  کلذ 

ناقیاطلا هنیدم  زیلاور ، قرش و  نم  نیموی  یلع  و 
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هحفـص 466) یف  اهفـصو  ّرم  دـق  ناجزوجلا و  ناقلاط  عم  اهمـسا  سبتلی  نا ال  یغبنی  و   ) همئاق تلاز  ام  یه  ناتـسراخط و  ناقلاط  وأ 
تناک نا  و  ناقلاطلا ، هروصب  یـسدقملا  اهرکذ  .اناکـس و  اهرثکأ  هیحاـنلا و  هذـه  ندـم  رمعأ  نم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناـک 
هعبارلا هئملا  یف  تناک  و  هولغ » لبجلا  نیب  اهنیب و  و  هاوتسم ، یف   » تناک و  ریبک » قوس  اهل   » لاق .اهمسال و  هلـضفملا  هغیـصلا  ناقیاطلا 

، بارت وأ   ) بارت رهن و  و  بالیخ ) انایحأ  بتک  دق  و   ) باّلتخ هل  لاقی  نوحیج  نم  ذـخأی  رهن  اهیقـسی  .خـلب  ثلث  نم  اوحن  هرـشاعلا ) )
عورف نم  ناک  رهنلا  اذه  نا  رهاظلا  و  نیمسالا .) نیذه  هءارق  یف  کشی  هناف 
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حـمقلا و یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  اـهیف ، رثکی  ههزنلا  بصخلا و  هیاـغ  یف  هعقبلا  هذـه  تناـک  .زدـنق و  قوف  هب  یقتلی  بـالتخ و  رهن 
هریثک قیتاسر  اهلوح  هعینم ، هعلق  كاذـنیح  اهل  ناـک  .هکاـحلا و  نم  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  اهناکـس  لـج  ناـک  .هکاوفلا و 

یلع .رومیت و  بورح  نع  هثیدـح  یف  هرم  ریغ  ناقیاطلا  يدزیلا  یلع  رکذ  دـق  .قتـسفلا و  خوخلا و  نیتلا و  بنعلا و  اهیف  رثکی  عرزلا ،
 . مداقلا لصفلا  یف  اهب  هّوننس  و  ناشخذب ، نولوالا : نوینادلبلا  رکذ  ام  یلع  اهقرش ، نم  مایأ  هعبس 

لبالا و اهیف  رثکت  .مسیربالا و  نطقلا و  بایث  نم  ورم  روباـسین و  نم  عفتری  اـم  لـقوح ، نبا  هون  اـم  یلع  ناـسارخ ، تاراـجت  رهـشأ  و 
فالآ هسمخب  هلوق ، یلع  هیراـج ، وأ  ناـک  اـمالغ  قیقرلا ، عیب  دـقف  كرتلا -» دـالب  نم  عقی  اـم  قیقرلا  سفنأ  و  ، » هصیخر یه  منغلا و 

همعطالا و  نواپ -) وحن 2500   ) رانید
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ضیبلا و بایثلا  عفترت   » اهنمف .تاعانـصلا  عمجم  تناـک  روباـسین  نا  رکذـف  تاراـجتلا  نم  کـلذ  ریغ  یـسدقملا  درـس  هرفاو و  اـهیف 
يدیعـسلا و یباـتعلا و  تمـصملا و  ّزقلاـب و  محـالملا  نیبوـثلا و  نیب  عناـقملا و  جـتخاتلا و  جـتخارلا و  هـیفحلا و  هیناجهـشلا  مئاـمعلا 

.نیکاکسلا ربالاک و  کلذ  ریغ  دیدحلا و  اضیأ  روباسین  نم  عفتری  و  زقلا .» رعشلا و  بایث  للحلا و  یفئارظلا و 

.جزوریفلا ندعم  عفتری  روباسین  یف  دنویر  قاتسر  لابج  نم  .دنوارلا و  هأمکلا و  نیتلاب و  هروهشم  روباسین  نیتاسب  و 

.امهقیتاسر یف  ءاسنلا  هجسنت  ام  هبایث و  زقلا و  درویبأ : اسن و  نم  عفتری  و 

.ریثک مسمس  اهیف  و  هازبلا ، نم  عون  اسن  یف  .بلاعثلا و  ءارف  اضیأ  امهنم  عفتری  و 

عفتری .جابیدلا و  ریثکلا و  زبلا  هاره  نم  .هدـیجلا و  داربالا  هنـسحلا و  ککتلا  بوبحلا و  رـصحلا و  هقئافلا و  ماربلا  سوط  نم  عفتری  و 
طسبلا دوبللا و  هیلبجلا : دالبلا  راشلا  جرغ  نم  .دیدحلا و  هاره  نم  اضیأ  عفتری  و  قتسفلا .» ذالوبلا و  هفطان و  هباشود و  بیبزلا و   » اهنم

.ءاحنالا رئاس  یلا  اهنم  لمحت  لاغبلا و  هدیجلا و  لیخلا  بهذلا و  جورسلا و  بئاقحلا و  ناسحلا و 
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.بایثلا عاونأ  عناقملا و  لمعت  اهنم  نطقلا و  مسیربالا و  زقلا و  ورم  نم  عفتری  و 

هل ریظن  ورم و ال  زبخ  لثم  ایندلا  یف  سیل  و   » .ساحنلا یناوأ  اهیف  عنـصت  .نملا و  روطعلا و  لباوتلا و  جریـشلا و  اهقیتاسر  نم  عفتری  و 
«. مجاعالا میلاقأ  یف 

.روهشم اهنوباص  بیبزلا و  زوجلا و  زوللا و  زرالا و  مسمسلا و  خلب  نم  عفتری  و 

و نامرلا ، بل  نیتلا و  بنعلا و  نم  اهیف  لسعلا  لمعی  و 
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کلذـک هروهـشم و  خـلب  بویط  خـینرزلا و  تیربکلا و  جازلا و  صاصرلا و  نداعم  اهفارطأ  یف  .نمـسلا و  باشودـلا و  اـهنم  لـمحی 
.للحلا هغوبدملا و  دولجلا  اهنم  لمحی  .ناهدالا و  مکرکلا و 

عاونأ نم  یـسدقملا ، رکذ  اـم  یلع  ناشخذـب ، یلا  جـیلاور  نم و  لـمحی  .ثیتلحلا و  نوباـصلا و  رهنلاءارواـم  یف  ذـمرت  نم  عفتری  و 
نورقلا و نمـسلا و  نبجلا و  اضیأ  اهنم  لمحی  .مسمـسلا و  زرالا و  نم  ریثک  کلذـک  يرثمکلا و  قتـسفلا و  زوللا و  زوجلا و  هکاوفلا 

 . بلاعثلا دولج  امیس  ءارفلا و ال 

یف  ) ماطـسب یلی  امم  ناسارخ  لخدـی  ناک  و  میظعلا ، ناسارخ  قیرط  یهف : ناتـسهوق  ناـسارخ و  قرتخت  تناـک  یتلا  کـلاسملا  اـمأ 
مث مرجاج  یلا  ماطسب  نم  لفاوقلا  قیرط  وه  یلامشلا و  ناقیرط : روباسین  یلا  عضوملا  اذه  نم  ناک  و  ( 406 رظنأ ص 405 - .سموق 

.لقوح نبا  يرخطصالا و  هضعب  فصو  و  یفوتـسملا ، هفـصو  يذلا  قیرطلا  وه  و  روباسین ، یلا  نیوج  هیرب  اقرتخم  راودازأب  ارام  اهنم 
یلع تناک  و  ص 408 ،)  ) اهرکذ ّرم  دق  و  شذب ، نم  أدبی  ناک  .روباسین و  یلا  دیربلا  قیرط  وه  امهرـصقأ ، وه  و  یبونجلا ، قیرطلا  و 

و نانیزم ، وأ  دابا  نمهب  زاتجی  مث  دابادـسا  یلا  لـصی  و  هنیمی ، یلع  هزاـفملا  و  لاـبجلا ، مخاـتی  قیرطلا  اذـه  .ماطـسب و  نم  نیخـسرف 
وه اذـه  روباسین و  لـصی  یتح  راوزبس  زاـتجیف  اقرـش  هریـس  دـیربلا  قیرط  عباـتی  .راودازا و  یلا  لامـشلا  وحن  قیرط  هنم  عرفتی  اهدـنع 

رکذ اـم  یلع  یقرـشلا ، بوـنجلا  یلا  دابادـسا  نم  ناـک  .همیدـقلا و  کـلاسملا  بتک  عـیمج  هـبذادرخ و  نـبا  هفـصو  يذـلا  قـیرطلا 
قیرطلا امأ  .ناتسهوق  یف  زیشرت  یلا  اخسرف  نوثالث  هلوط  یمظعلا ، هزافملا  نم  فرطلا  اذه  عطقی  قیرط  یسدقملا ،
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دقف زیشرت ، یلا  روباسین  نم 
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 . اسن یلا  الامش  روباسین  نم  قیرطلا  لحارم  یسدقملا  رکذ  امک  یسدقملا ، هبذادرخ و  نبا  هرکذ 

یلا لزنی  یقرشلا ، یبونجلا  وه  نمیالا و  .نیرطش  ناسارخ  قیرط  رطشنی  دابزد ، يأ  حیرلا ، رصق  دنع  روباسین ، یلی  امم  هلحرم  یلع  و 
.سوط دهشملا و  یلا  یقرشلا  لامشلا  یلاف  راسیلا  یلا  قیرطلا  فطعنی  حیرلا  رصق  نم  .هیتآلا و  هرقفلا  یف  هفصو  یلع  یتأنـس  هاره و 
هزافملا قرتخی  اهنم  يربکلا و  ورم  یلا  هزاـفملا  عطقی  سخرـس  نم  .دـنجت و  رهن  ربعم  دـنع  سخرـس  یلا  ناردزم  قیرط  نع  اـهنم  و 

اذـه فصو  ءاج  دـق  .اراخب و  یف  هاهتنم  عقو  ناسارخ ، رداغ  اذا  هنا  مث  يوج .) راهچ  يأ   ) لمآ دـنع  نوحیج  هفـض  لصی  یتح  هیناث 
لاز ام  .فیفط و  فالتخا  عم  ابیرقت  کـلاسملا  بتک  عیمج  یف  نوحیج  ربعم  دـنع  لـمآ  یلا  روباـسین  نم  ناـسارخ  قیرط  نم  مسقلا 

 . همیدقلا هئامسأب  افورعم  مویلا  یلا  امئاق  هلحارم  رثکأ 

اضیأ هنیمی  نم  رطـشنی  ناک  .هاره و  غلبی  اهنم  و  روباسین ، یلی  امم  هلحرم  یلع  قیرط  هنیمی  نم  رطـشنی  ناسارخ  قیرط  نا  لوقلا  انب  ّرم 
یلا براـض  هاره  نم  قیرط  اـضیأ  هنیدـملا  هذـه  یلا  یهتنی  ناـک  و  ذورلا ، ورم  یلا  اـمهالک  بهذـی  ورم ، سخرـس و  دـنع  ناـقیرط 

.ذمرت یلا  نوحیج  رهن  ربع  اهزواجت  اذاف  خلب ، وحن  یقرـشلا  لامـشلا  یلا  هجتی  ریبکلا  ناسارخ  قیرط  ناک  ذورلا ، ورم  نم  .لامـشلا و 
هفاسملا هذه  لثم  یف  و  لحارم ، عبرأ  یف  ناجزوب  یلا  لصی  هنا  دجن  حیرلا ، رصق  دنع  هراطشنا  عضوم  نم  هاره  قیرط  الوأ  انذخأ  اذاف 

اذه فصو  دق  .موی و  هلحرم  یف  هاره  یلا  مث  .جنشوب  یلا 
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بونجلا وحن  ناقیرط  جنـشوب  نم  ناجزوب و  نم  جرخی  .یفوتـسملا و  کلذک  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  وینادـلب  هتـسر و  نبا  قیرطلا 
هریغ يرخطصالا و  دروأ  دق  .نیاق و  یف  ناعمتجی  برغلا ، یبرغلا و 
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 . يربکلا هزافملا  دودح  یلع  روخ  سبط و  نم  هیتآلا  قیرطلا  اضیأ  نیاق  یف  عمتجت  .هفلتخملا و  ناتسهوق  ندم  نیب  تافاسملا 

ءاج دق  و  هالعأ ،) رظنأ ص 379   ) هرفو هنیدملا  کلت  نیب  ناتسجس  دح  اعطاق  رازفـساب  ارام  جنرز  یلا  ابونج  قیرطلا  لزنی  هاره  نم  و 
يره يداو  یف  دعّصی  اقرش  هاره  نم  قیرطلا  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  لهأ  نم  هثالثلا  نیینادلبلا  هتـسر و  نبا  یف  قیرطلا  اذه  فصو 
هئملا وینادلب  رکذ  .موی و  هنیدملا  هنیدـملا و  نیب  ندـم ، نم  هیف  ام  ءامـسأ  مهـسفنأ  نوینادـلبلا  ءالؤه  رکذ  دـق  و  روغلا ، دـح  یلا  دور 

رهن یلا  قیرطلا  ردـحنی  مث  .ماـیالاب  ناتـسجرغ  یف  نیـشبا  نیمرـش و  یلا  خورکف  هاره  نم  قیرطلا  تاـفاسم  اـضیأ ، هرـشاعلا )  ) هعبارلا
، روشغبب هرام  سیغذاب  زاتجت  یتلا  کـچورم )  ) فنحـألا رـصق  وأ  ذورلا  ورم  یلا  قرطلا  رکذ  ءاـج  .ذورلا و  ورم  یلا  لـصیف  باـغرم 

( . هرشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  یف  کلذک  و  یسدقملا ، لقوح و  نبا  يرخطصالا و  یف  اهتبصق )

عم دعصی  یناثلا  .نیریبکلا و  نیرهنلا  نیب  هزافملا  امهلوأ  عطقی  يربکلا  ورم  نم  سخرس و  نم  ناقیرط : ذورلا  ورم  یف  عمتجی  ناک  و 
ریغ هرکذـی  ملف  تاطابر ، هلمجب  ّرمی  يذـلا  هزاـفملا  قیرط  اـما  .ندـم  نم  هفافـض  یلع  اـمب  هبـصخلا و  یـضارالاب  اراـم  باـغرم  رهن 

.یکرتلا باتکلا  امن  ناهج  یفوتسملا و  هنع  لقن  دق  و  یسدقملا ،

رهن یلا  يربکلا  ورم  نم  قیرطلا  همادق  هبذادرخ و  نبا  رکذ  و 
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 . قیرطلا اذه  ریغل  ناک  هفصو  نکل  یسدقملا و  کلذک  باغرم و 

یلا اهنم  و  ناقلاطلاب ، رمی  ناجزوجلا و  هیحان  قرتخی  اقیرط  همیدـقلا  کلاسملا  بتک  هبذادرخ و  نبا  رکذ  خـلب ، یلا  ذورلا  ورم  نم  و 
عم یسدقملا  يرخطصالا و  هرکذ  .رابنأ و  و  هنمیم )  ) هیدوهیلاب اما  و  ناقروبش ، بایرافب و  اما  ارام  خلب 

475 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نم لـک  برغ  یف  رمی  ناـک  فـالتخالا ، نم  یـشب ء  خـلب  یلا  ذورلا  ورم  نـم  اـقیرط  یفوتـسملا  رکذ  .لـحارملاب و  تاـفاسملا  ناـیب 
هرطنق ربعی  مث  ناقروبـش ، یلا  لصیف  اضیأ ، هنیمی  نع  نیخـسرف  دعبت  بایرافلا و  و  خـسارف ، هتـس  قیرطلا  نیمی  نع  دـعبت  و  ناقلاطلا ،

ءازاب هنم  عضوم  دنع  نوحیج  رهن  یلا  لصی  قیرطلا  ناک  خـلب  نم  .قیرطلل و  فصولا  اذـه  امن  ناهج  لقن  دـق  .خـلب و  یلا  نایخومج 
 . درج هایسب  ارام  نیتلحرم  یف  ذمرت 

.ناقیاطلا ملخب و  ارام  ناشخذب  دودح  یلا  قیرطلا  برضی  خلب ، قرش  نم  و 

يرخطـصالا و لـمجأ  دـق  .لـباک و  لامـش  ریهجنپ  نداـعم  هباردـنا و  یلا  یقرـشلا  بوـنجلا  وـحن  هجتی  ملخ  نم  قـیرط  هنم  عرفتی  و 
هنزغ نم  عرفتی  .هنزغب و  هرام  رادـصق  یلا  بونجلا  وحن  اـهنم  مث  ناـیمابلا ، یلا  لاـبجلا  هزاـتحم  خـلب  نم  قرط  رکذ  اـضیأ  یـسدقملا 

 . هفورعم ریغ  اهب  هامسملا  هنکمالا  نال  قرطلا ، هذه  لحارم  یف  کشی  هنا  الا  .دنهلا  دودح  یلا  قرشلا  وحن  قیرط 

476 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( نوحیج رهن   ) رهنلاءاروام نوثالثلا  يداحلا و  لصفلا 

لتخلا و ناخو - ناشخذب و  ایلعلا - نوحیج  رهن  دفاور  ( - Jaxartes) نوحیس و  ( Oxus) نوحیج امسا  الامجا - رهنلاءاروام  دالب 
يأ لارآ  رحب  ربرف - کسیـسخا و  فلاک و  دیدحلا - باوبألا  ذـمرت - هراجحلا - هرطنق  امهندـم - نایناغـصلا و  نایذابقلا و  شخولا -

- مزراوخ هریحب 
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.ءاتش نوحیج  ءام  دامجنا 

يأ هلامـش ، یف  ناک  امف  .ناروت  ناریا و  يأ  هیکرتلا ، هیـسرافلاب و  هقطانلا  ماوقالا  نیب  لـصافلا  ّدـحلا  ّدـعی  میدـقلا  نوحیج  رهن  ناـک 
هسماخلا هئملا  یف  هلطایهلا  ناک  دق  .لطیهلا و  اهومس  کلذک  و  نوحیج ) رهن  وه  و   ) رهنلاءاروام برعلا  اهامس  دق  میلاقأ ، نم  هئارو ،

.ضیبلا نوهلاب  نوفرعی  و  نییطنزبلا ، نیفلؤملا  يدل  ( Ephthalites) نویطالثفالا مه  .هیناساسلا و  هلودلا  ءادعأ  يدعأ  دالیملل 

بوعشلا و عیمج  یلع  اطابتعا  هوقلطأ  دقف  لطیهلا  مسا  لامعتسا  یف  نودیقتی  اوناک ال  برعلا ، نم  یطـسولا  نورقلا  یفنـصم  نا  یلع 
.هایا هلامعتسا  یف  یسدقملا  يرج  کلذ  یلع  نوحیج و  ءاروام  یف  هیناروتلا  دالبلا 

عم همیدقلا  ( Sogdiana) انایدغـص وه  و  دغـصلا ، ناک  انأش  اهلجأ  .میلاقأ  هسمخ  نیب  دالبلا  هذه  میـسقت  مئالملا  نم  نوکی  دـق  و 
.دنقرمس اراخب و  هیتبصق 

«. هویخ  » مویلا ب فورعملا  میلقالا  وه  و  مزراوخ ، دغصلا : برغ  یف  و 

امهریغ لّتخلا و  هعم  نایناغصلا و  یقرشلا : بونجلا  یف  .نوحیج و  رهن  اتلد  یلع  لمتشی  و 

477 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناـف هیبوـنجلا ، يأ  يرـسیلا  هتفـض  یف  تعقو  نا  و  ناشخذـب ، دوـعت  اـضیأ  هیلا  .نوـحیج و  رهن  یلاـعأ  یف  یتـلا  هریبـکلا  روـکلا  نم 
وه و   ) شاشلا میلقا  رهنلا و  یلعأ  یف  هناغرف  امه  و  نوحیس ، رهن  امیلقا  مث  .اهقوطی  داکی  ناتـسراخط  ءارو  امیف  رهنلل  ریبکلا  فطعنملا 

.لارآ رحب  عقانم  یف  نوحیس  بصم  یتح  هدتمملا  یبرغلا  لامشلا  یف  یتلا  یحاونلا  عم  دنقشط ) وأ  دنکشات  مویلا 

.ءالو یلع  نوحیس  نوحیج و  یمسا :  Jaxartes سترزکج رهن  سسکوأ Oxus و  رهن  یلع  یطسولا  نورقلا  یف  برعلا  قلطأ  و 
دق برعلا  نا  ودبی  امنا  نیمسالا ، نیذه  لصأ  ضومغلا  روتعی  .يوری و  ام  بسح  هنجلا  راهنأ  نم  نادعی  تارفلا  هلجدک و  امه  و 
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(: 11 و 13 : 2  ) نیوکتلا رفس  یف  نیروکذملا  نیرهنلا  یمسال  نیتفحصم  نیتروص  الا  اسیل  نوحیس  نوحیجف و  .دوهیلا  نم  امهوسبتقا 
 . Pison) نوسیپ  ) نوشیف (Gihon و  نوحیگ  ) نوحیج

سسکا رهن  فرعف  .نوحیس  نوحیج و  یمـسا  لامعتـسا  لطبی  داک  هیلوغملا ، هراغلا  نمز  نم  وحن  یف  یطـسولا ، روصعلا  رخاوأ  یف  و 
ومأ وأ  هیومأ  هظفل  لصأ  .مداق و  لصف  یف  هنیبنـس  ام  یلع  ایرد ،» ریـس   » فرعف ب سترزکج  امأ  ایردومأ »  » وأ هیومأ »  » بلاغلا ب یف 

لصالا یف  تبتک  ناسارخ  بناج  نم  نوحیج  هفض  یلع  هروک  هنیدم و  مسا  الا  سیل  هناب  هرسف  وربأ  ظفاحف  حوضولا  لک  حضاو  ریغ 
لمآ هنیدم  نا  حیحصلا  ریـسفتلا  نوکیف  سکعلاب ، کلذ  رمأ  لعل  و  هالعأ .)  446 رظنأ ص 445 - .يوج  راهچ  یه  و   ) لـمآ هروصب 

مسا لحم  لح  هلامعتسا و  عاش  میظعلا ، رهنلل  یسراف )  ) یلحم مسا  یلا  هبسن  ومأ  وأ  هیومأ  تیمس  امبر 

478 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يأ سسکا  ناف  همث  نم  .هریبک و  ندم  نم  اهیلع  ام  ءامسأب  راهنالا  اومس  دق  برعلا  نا  ظحالی  هنا  یلع  .انمز  دعبألا  یبرعلا )  ) نوحیج
امأ .هیبونجلا  هتفـض  نم  لایمأ  هعـضب  یلع  هنیدـملا  هذـه  تماق  نا  و  خـلب ، رهنب  اضیأ  بلاغلا  یف  فرعی  ناک  و  ومأ ، رهن  وه  اـیردومأ 
نا الا  .اـیلعلا  هدـفاور  نم  وه  شخولا و  رهن  يأ  بآ ، شخو - هیلع  ظـفاح  دـقف  میظعلا  رهنلا  اذـه  ناـنویلا  فرع  هب  و  سـسکا ، مسا 

.هسفن رهنلا  دومع  یلع  شخولا  مسا  رهظی  ام  یلع  ادبأ  اوقلطی  مل  برعلا ،

یف يرغـصلا و  تبتلا  یف  هریحب  نم  حیحـص ، هولاق  ام  و  نیلوالا ، نیینادلبلا  نم  هریغ  هتـسر و  نبا  هرکذ  ام  یلع  نوحیج ، رهن  عبانم  و 
، يرخطصالا رکذ  (Pamir و  ریماپ  ) رمافلا
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اهنم و ققحتلا  ریسیلا  نم  سیل  .هریثکلا و  ایلعلا  نوحیج  رهن  دفاور  نم  راهنأ  هعبرأ  ءامسأ  نیفنصملا ، نم  هدعب  ءاج  نم  هنع  لقن  دق  و 
یلا لصی  ناـک  و  جـنپ ، رهن  مویلا  وه  و  باـیرج ، رهن  ناـک  یلعـالا  نوحیج  رهن  دومعف  اـهنم : هیتـآلا  ءامـسالا  نییعت  یّنـست  دـق  هنکل 

ردحنی اذه  نوحیج  دومع  ناک  باّخو و  رهن  اضیأ  بایرج  رهنل  لاقی  ناک  .ناّخو و  اهل  لاقی  دالب  نم  جرخی  .قرشلا و  نم  ناشخذب 
.ملخ و فارطأ  غلبی  نأ  لبق  ابونجف  ابرغ  هجتی  مث  لامـشلا ، وحن  برـضی  ناشخذب و  لوح  هریبک  هرود  رودی  هیقرـشلا و  باضهلا  نم 

نوحیجب هاقتلم  برق  و  غاراجیدنأ ، رهن  اهلوأ  هریبکلا  دفاورلا  نم  ریثک  هرئادلا ، عابرأ  هثالث  فلؤی  يذلا  اذـه  هارجم  نیمی  یف  بصنی 
وه و  یغرف ) ناغرف ، راغرف ، هروصب  اضیأ  بتک  و   ) رغراف رهن  هعم  یقتلی  مث  .مویلا  کـنترب  رهن  هسفن  وه  هنا  رهاـظلا  .همـساب و  هنیدـم 
هیلع و  نوحیج ، رهن  دومع  لباقی  وه  و  شخأ )  ) اوشخأ رهن  لبقتـسی  هلفـسأ  یف  .مویلا و  جـنو  رهن  قباـطی  لـتخلا و  دـالب  نم  ردـحنی 

.لتخلا دالب  هبصق  کبله  هنیدم 

رهن دـفاور  هذـهف  .ضیبالا  رهنلا  يأ  وص ، قآ  یکرتلا  اهمـساب  مویلا  فرعت  هدـحتملا  راهنالا  هذـه  .نابرب و  وأ  نابلب  رهن  هعبانم : نم  و 
.نهرآ یف  رهنلا  ربعم  قوف  هیف  اهلک  عمتجت  هایملا  هذه  نا  لاق  دق  .يرخطصالا و  یف  تءاج  ام  یلع  هعبرالا  ایلعلا  نوحیج 

رهن نوحیج  یف  بصی  رهنلا ، راسی  یف  نکل  و  اضیأ ، ربعملا  اذه  قوف  و 

479 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ریبـکلا نمیـالا  هدـفار  نوحیج  رهن  لبقتـسی  نهرآ ، ربـعم  تحت  .ماغرـضلا و  رهن  هل  لاـقی  و  هچکگ »  » مویلا ب فورعملا  ناشخذـب ،
باشخو و
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دالب لـتخلا و  دـالب  لـصفی  رهنلا  اذـه  و  ( ، Oxus «) سـسکا  » هل ب مهتیمـست  اـنلق ، اـم  یلع  ناـنویلا ، قتـشا  هنم  و  شخولا ، رهن  وه 
يأ باخرـسب  مویلا  فورعملا  رهنلا  وه  باشخو ، رهن  .هبرغ و  یف  نیتللا  نایناغـصلا  نایذابقلا و  یتیحان  نع  هقرـش  یف  نیتللا  شخولا 
یف لبقتـسی  بناوج ، هثـالث  نم  ناشخدـب  لوح  هفاـطعنا  دـعب  برغلا ، یلا  نوحیج  رهن  هیف  هجتی  يذـلا  عـضوملا  یف  .رمحـالا و  رهنلا 
رهنب هتـسر  نبا  امهامـس  ناذللا  امه  نارهنلا  ناذه  .ناتـسراخط و  نم  نییتآلا  زدـنق  ناقیاطلا و  يرهن  هیبونجلا ، هتفـض  یف  يأ  هراسی ،

وه و  ریخالا ، و  نایناغصلا - نایذابقلا و  ارهن  یقتلی  و  ص 470 )  ) قباسلا لصفلا  یف  انّیب  دق  ام  یلع  ءالولا ، یلع  بارتو  رهن  بالتخ و 
.ینمیلا يأ  هیلامشلا  هتفض  یف  نوحیجب  لماز - رهنب  هتسر  نبا  هامس  دق  ذمرتب ، ّرمی 

دفاور رخآ  یه  هذهف  .دغـصلا  یف  یتلا  ناشفرز  هایم  نع  نوحیج  هایم  لامـشلا  یف  لابجلا  هذه  لصفت  .مّتبلا و  لابج  یف  امهجرخم  و 
یبرغ یلامـش  یبرغ و  هاجتاب  هزافملا  یف  يرجیف  .خلب  برغ  زواج  ام  اذا  راهنالا  نم  اهریغ  لبقتـسی  نوحیج ال  رهن  نال  میظعلا ، رهنلا 

 . لارآ رحب  بونج  یف  هاتلد  یتح 

دق .انب و  ّرم  ام  یلع  یلعالا ، نوحیج  رهن  یف  میظعلا  فطعنملا  بناوج  هثالث  نم  اهب  قدحی  ناتـسراخط ، قرـش  یف  ناشخذـب  دالب  و 
ناشخدب رهن  نا  الا  اهمساب ، اهتبصق  و  راهنأ » مورک و  اهب  بصخ و  ادج  رماع  ریبک  قاتسر  اهل  : » هلوقب دالبلا  هذه  يرخطصالا  فصو 

یتلا کلاسملا  بتک  هنع  حصفت  ملف  ناشخذب ، هنیدم  عضوم  امأ  .انّیب  دق  ام  یلع  ماغرضلا  رهنب  برعلا  دنع  افورعم  ناک  هچکگ ) يأ  )
نمف دالبلا ، هذه  رثکأ  هعانم  یلا  ارظن  هنا  الا  .انیلا  تهتنا 
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.هیلاحلا دالبلا  هبصق  دابازیف ،)  ) دابأ ضیف  هنیدم  مویلا  موقت  ثیح  يداولا  یف  تناک  اهنا  ودبی ، ام  یلع  لمتحملا 

480 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

لاق و  دروزاللا . » ندعم  اهب  توقایلل و  مواقملا  شخلبلا  ندعم   » امیـس ال  همیرکلا ، اهراجحأب  میدقلا  ذـنم  رهتـشت  ناشخذـب  تناک  و 
ریغ اهیف  .اهیلا و  بسن  دیـشرلا و  نوره  هجوز  هدـیبزل  نصح  رهوجلا  نداعم  دـنع  اهیف  ناک  هنا  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا 

.رهزابلا رجح  رولبلا و  دروزاللا : شخلبلا و  توقایلا و 

.رانلا هقرحت  وه ال  هلیتفلا و  رجح  برعلا  هامس  دق  و  تسبسالا »  » اضیأ اهب  و 

هراجحب نوعنصی  اوناک  اذکه  و  هفیظن .» دوعتف  رونتلا  یف  اهوحرط  اهلسغ  اودارأ  تخـستا و  اذاف  ناوخلا ، هنم  جسنی  و   » یـسدقملا لاق 
اهب ناک  هنا  کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  و  هیلع ، تناک  اـم  یلا  دوعتف  هعاـس  هججأـتملا  راـنلا  یف  اـهنوحرطی  مهناـف  تخـستا  اذا  هلیتفلا 

(. رولفلا رجح  نم  عون   ) ئضملا يروفسفلا  رجحلا  نم  برض  رجحلا  اذه  لعل  و  یش ء .» یندأ  ئضیف  ملظملا  تیبلا  یف  لعجی  رجح  »

رجح وـه  و   » يذاـجبلا رجح  هـمیرکلا ، راـجحالا  هذـه  ریغ  ناشخذـب ، یف  نا  رکذ  و  لوـقلا ، اذــه  رثـکأ  لـقن  ینیوزقلا  داـعأ  دــق  و 
برقلاب رثکی  شخلبلا  ندـعم  ناک  و  رانلا . » هقرحت  رئاطلا ال  شیر   » همایأ یف  هماعلا  هبـسحی  ناک  هلیتفلا  رجح  نا  لاـق  و  توقاـیلاک .»

.ناشخذب رهن  یلع  يدزیلا  یلع  هقلطأ  يذلا  مسالا  وه  مرج و  هنیدم  ءادفلا  وبأ  رکذ  .هضفلا و  ندعم  راوج  یف  ناکمی  هنیدم  نم 

نم .ناشخذب و  کلم  ماقم  اهیف  و  مشک ، اهتبصق  تناک  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  نم  یناثلا  فصنلا  یف  ناشخذب  رومیت  ازغ  امل  و 
.امهل و فصو  انیلا  هتنی  مل  هنا  الا  ناقوالک ، اهندم  ربکأ 
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.امهعضاوم فرعت  ال 

.کسملا اهنم  عفتری  و  يرغـصلا .)  ) ّتبتلا یلا  قیرطلا  یف  اهنا  لقوح  نبا  لاق  .ناخو  هنیدم  نوحیج ، یلاعأ  یف  ناشخذب  قرـش  یف  و 
عضوم اهب   » روحلب هیحان  ریمشک  ههج  نم  دالبلا  هذه  یلی  و  ماّرک .) وأ   ) ناّرک هنیقسلا و  اهل  لاقی  ادالب  مخاتت  رفکلا  رود  نم  تناک  و 

یف هروهشم  ناخو  یف  هضفلا  نداعم  تناک  و  سمـشلا .» صرق  اهیف  يری  ثیحب ال  رطملا  جلثلا و  هیف  مودی  رهـشأ  هثالث  هنـس  لک  یف 
لفاوق تناک  .بهذلا و  ندعم  اهراهنأ  هیدوأ  یف  و  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا 
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 . برغلا یف  هیمالسالا  ندملا  قاوسأ  یلا  اهنم  ناسارخ و  یلا  دالبلا  هذه  زاتجت  هیسآ  طساوأ  نم  قیقرلا 

هعقاولا همیظعلا  هیلبجلا  عاقبلا  تناک  .لامـشلا و  نم  ایتآ  هنیمی  یف  بصی  .هنایب  رم  ام  یلع  باشخو ، رهن  نوحیج ، دفاور  ربکأ  ناک  و 
یلی امم  رفکلا  دالب  عیمج  یلع  دـیقت  نود  قلطی  مسالا  اذـه  ناک  .لتخلاب و  فرعت  نوحیج ، عم  باشخو  رهن  اهفلؤی  یتلا  هیوازلا  یف 

ام یلع  یه  باشخو و  رهن  جرخم  ثیح  یلامـشلا  اهمـسق  یف  شخولا  دالب  یلع  لمتـشت  لتخلا  تناک  و  اهلامـش .  ناـسارخ و  قرش 
رثکی .هریثکلا و  اهراهنأ  فافـض  یلع  هریبک  ندـم  هلمج  اهب  و  لمحلا ، باود  لویخلا و  اـهب  و  بصخلا ، هیاـغ  یف  يرخطـصالا  رکذ 

.هکاوفلا حمقلا و  اهیف 

بالخ عضوم  نم  برقلاب  تناک  اـهلعل  و   ) ناطلـسلا میقی  اـهب  .کـبله و  هنیدـم  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  لـتخلا  هبـصق  تناـک  و 
وأ  ) ناغرف و  غاراجادـنا ) وأ   ) غاراجیدـنا اضیأ  هریبکلا  اهندـم  نم  .کبله و  نم  ربکأ  اتناک  درواله ، کنم و  هنیدـم  نا  الا  هیلاـحلا .)

اهیف .امهیمساب و  نیرهن  یلع  امه  و  رغراف )

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


هپت ناگرک  نم  برقلاب   ) هراجحلا هرطنق  نم  لفـسأ  باـشخو  رهن  یلع  تناـک  هریخـالا  هذـه  و  دـنکوال ، تاـیلمت و  هنیدـم  کلذـک 
: لاقف کبله  یسدقملا  فصو  هثیدحلا .)

.اوشخأ رهن  یمسی  رهن » نم  مهبرش  دلبلا ، طسو  عماجلا  لتخلا ، هبصق  یه  »

.هیف اهمساب  دفار  بصی  ثیح  نوحیج  هفض  نم  هبیرق  غاراجیدنا  هنیدم  تناک  و 

.تایلمت و قرـش  کبله و  لامـش  یف  یه  و  دالبلا ، هذـه  یف  هنیدـم  ربکأ  یهف  کنم  امأ  .هیلاحلا  رمو  هعلق  عضوم  یف  تناـک  اـمبر  و 
هرطنق کنم و  نیب  تایلمت  تناک  و  هریبک .» کبله ، نم  لجأ  یه  : » یسدقملا لاق  .باشخو  رهن  یلع  درواله  تناک 
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 . رومیت بورح  نع  هثیدح  قایس  یف  ناوجلب  يدزیلا  یلع  رکذ  دق  .هیلاحلا و  ناوجلب  عضوم  یف  اهلعل  باشخو و  یلع  هراجحلا 

نیفنـصملا نم  نوریثک  يرخطـصالا و  هتـسر و  نبا  اـهرکذ  .همئاـق  تلاز  اـم  باـشخو ، رهن  یلع  یتـلا  هروهـشملا  هراـجحلا  هرطنق  و 
، ذـیمکلا دالب  لامـشلا  یلا  .نایذابق و  یف  درجـشا  هنیدـم و  یلا  تایلمت  نم  قیرطلا  هربعی  ثیح  باشخو  یلع  موقت  اهناب  نیثدـحملا 
، يرخطصالا رکذ  ام  یلع  هذه  هراجحلا  هرطنق  تناک  .باشخو و  عبانم  دنع  تشارلا  دالب  اضیأ  اهیلیو  اهل ، هتـسر  نبا  هیمـست  بسحب 

هلاق ام  کلذ  لثم  و  عضوملا .» اذـه  یف  هقیـض  لثم  قیـضی  هترثک  یف  ءام  ملعی  ال   » لاق .كانه و  لـبج  یف  رهنلا  يرجم  قیـضی  ثیح 
یکرتلا اهمساب  و  نیگنـس ، لوپ  یـسرافلا  اهمـساب  اهامـس  و  اضیأ ، هرطنقلا  یلا  يدزیلا  یلع  راشأ  .نیفنـصملا و  نم  هریغ  ینیوزقلا و 

 . هرم ریغ  عضوملا  اذه  نوثدحملا  نولاحرلا  فصو  دق  .كرپوک و  شات 

بتک و  نایناغصلا ، برعلا  اهامس  نوحیج ، رهن  اهبونج  نم  اهدحی  هیحان  شخولا ، رهن  برغ  یلا  و 
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رهن لوأ  یلع  تناک  مسالا  اذهب  هنیدم  یلا  هبسن  نایذابقلاب  فرعی  هیحانلا  هذه  نم  یقرـشلا  مسقلا  ناک  .نایناغچ و  هیـسرافلاب  اهمـسا 
عفتری .زف و  یمـست  و  ریثکب ، ذـمرتلا  نم  رغـصأ  یه   » هلوقب نایذاوق ، وأ  نایذابق ، لـقوح  نبا  فصو  .باـشخو  برغ  نوحیجب  یقتلی 

اهنم لمحی  هّوفلا و  اهنم 
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نم ریثک  یـسدقملا ، رکذ  ام  یلع  هیحانلا ، هذه  یف  ناک  .لوطلا و  هیاغ  یف  هنیدملا  هیلع  موقت  يذلا  نایذابقلا  رهن  و  دـنهلا .» دـلب  یلا 
هفضلا یف  يذلا  هلیم  طابر  تحت  ذمرتلا و  قوف  هیلامشلا  نوحیج  هفـض  یلع  یه  .هیلاحلا و  جویأ  اهلعل  و  جزوأ ، اهنم  هیلبجلا ، ندملا 

.اههکاوفب هروهشم  هیحانلا  هذه  نا  توقای  رکذ  .يرسیلا و 

یش ء یلع  و  ربکلا .» یف  ذمرتلا  وحن   » يرخطـصالا رکذ  ام  یلع  یه  و  درجـشا ، و  هراجحلا ، هرطنق  برغ  نایذابقلا و  رهن  یلاعأ  یف  و 
رئاس یلا  لمحی  اهنم  نارفعزلا و  ناموش : لوح  هیحانلا  هذـه  یف  رثکی  ناـک  .همیظعلا و  ناـموشلا  وأ  ناـموش  هعلق  اـهبونج ، نم  ریـسی 

عانتما هوق و   » اهلهأ یف  هلوق  کلذ  یلع  توقای  داز  و  هبیط .» هرماع  تاهمالا ، نم  ناموش   » لاقف ناموش  یلا  یـسدقملا  راشأ  .قافآلا و 
، رومیت بورحل  هفـصو  یف  اهیلا  يدزیلا  یلع  راشأ  ام  اریثک  .كرتلا و  ماـمأ  هیمالـسالا  روغثلا  نم  هماـیأ  یف  تناـک  و  ناطلـسلا .» نع 

 . اضیأ راصحب  مویلا  فرعت  .طقف و  كراصح  وأ  راصح  هظفلب  هرصتخا  ام  ابلاغ  نامداش و  راصح  مساب 

تناک .لـماز  رهن  اـضیأ  هل  لاـقی  و  نایناغـصلا ، رهن  یلاـعأ  یف  لـمتحی ، اـم  یلع  هثیدـحلا  ایـسآرس  هنیدـم  یه  نایناغـصلا ، هنیدـم  و 
ذمرتلا نا  الا  ذمرت  نم  ربکأ  هنیدم  ، » يرخطصالا رکذ  ام  یلع  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  نایناغصلا 
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.الام الهأ و  رثکأ 

طـسو اهعماج  نیطـسلف و  یف  هلمرلا  لثم  نوکت  نایناغـصلا  لاقف : یـسدقملا  امأ  .رهنلا  یبناج  یلع  موقت  تناـک  و  هعلق » نایناغـصلل  و 
.صیخر زبخ  اهب  و  هیرق ،  اهلامعأ 6000  نم  و  دیصلا .» عضوم  رویطلا و  سانجأ  نداعم  نم  یه  و  ، » قوسلا

.رهنلا و یلع  هفرـشملا  لابجلا  یف  موقت  نایناغـصلا  هنیدم  نع  نیتلحرم  دعبت  نیتاسبلا ،» هریثک  هبحر   » هریغـصلا دنـساب  هنیدـم  تناک  و 
، لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  اـهیف ، .یجنزراد و  تناـک  ذـمرت ، نایناغـصلا و  نیب  قیرطلا  فصن  نم  وحن  یف  اـهنم  لفـسأ  لـماز  رهن  یلع 

هنیدـم لماز ، رهن  نم  برقلاب  اضیأ ، اهبونج  یف  و  قاوسالا .» طسو  عماجلا  و  هیـسکالا ، نولمعی  نوفاوص  اهلهأ  هماع  و   » لـیلج طاـبر 
وأ یجنمرص 
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رانیدـب هیف  قدـصی  اهریمأ ،) وه  و   ) هام نسح  نب  نسحلا  یبأل   » اضیأ لیلج  طابر  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهب  ناـک  .ناـجنمرص و 
«. موی لک  یف  ازبخ  تانلش )  10)

رهن یقتلم  نم  برقلاب  خلب  نم  تآ  وه  نوحیج و  رهن  قیضم  لامش  یف  ذمرتلا ) وأ   ) ذمرت هنیدم  نایناغصلا ، هیحان  ندم  لجأ  نا  یلع 
یلع و  لخاد ، روس  اهیلع  ناک  یتلا  هنیدملا  لوح  ضبرلا  و  هرامالا ، راد  اهیف  هعلق  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ذـمرتل  ناک  .هب و  لماز 
تناک .رجآلاب  شورفم  اهککس  مظعم  رجآلاب و  اهقاوسأ  تناک  .هنیدملا و  قاوسأ  یف  نبللا  نم  عماجلا  اهدجـسم  و  ناث ، روس  ضبرلا 

یف .هعینم و  هنیـصح  یـسدقملا  لوق  یلع  تناک  باوبأ ، هثالث  هنیدملل  .ناسارخ و  یلا  لامـشلا  نم  هلومحملا  تاراجتلا  هضرف  ذـمرت 
وحن یف  هدیدج  هنیدم  هوزغلا  هذه  دعب  تماق  .ناسارخ و  یلا  ابونج  اهقیرط  یف  یه  لوغملا و  لفاحج  اهتزغ  ( 1220  ) هنس 617
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همیدـقلا نم  نیلیم  یلع  هثیدـحلا  هذـه  تینب  لاـقف  اـهل  هیلاـتلا  هئملا  یف  اـهراز  دـق  و  هطوـطب ، نـبا  رکذ  اـم  یلع  اربـک  همیدـقلا  نـم 
.بیطلا یهانتم  ریثک  لجرفسلا  بنعلا و  اهب  هریثکلا و  نیتاسبلا  اهب  تطاحأ  دق  .هروجهملا و 

هدـیون یف  .خـلب و  نم  دنقرمـس  دارأ  نم  رهنلا  ربعی  اهیف  .هدـیون و  تناـک  ذـمرتلا ، لفـسا  ریـسی  یـش ء  یلع  نوحیج ، رهن  نیمی  یف  و 
قیرط یف  ذمرت ، یبرغ  لامـش  هلحرم  یلع  .نایناغـصلا و  ندـم  نم  نوحیج  رهن  یلع  ام  رخآ  تناک  و  دـلبلا ، طسو  یف  عماج  دجـسم 

نم نیتلحرم  یلع  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  نأشلا  ضعب  هنیدملا  هذهل  ناک  دق  و  درج ، مشاه  هنیدم  دغـصلا ، یف  بشخن  شک و 
.روهشملا دیدحلا  باب  زاتجی  قیرطلا  ناک  اهلامش 

هنس 629 یف  دنهلا  راز  دق  ناک  و  ( Hwen Thsang) کناست نیوه  ینیصلا  هلاحرلا  هفصو  دق  لابجلا ، یف  يذلا  قیـضملا  اذه  و 
یبوقعیلا اهامس  دق  عضوملا ، اذه  یف  هنیدم  یلع  برعلا  نوینادلبلا  ملکت  و  ایذوب .  اجاح  هتفصب  دالیملل 
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باب مساب  یـسدقملا ، لقوح و  نبا  يرخطـصالا و  نم  لک  هّون  .نینهارد و  هیـسرافلاب  اهل  لاقی  هنا  اضیأ  رکذ  .دیدحلا و  باب  هنیدمب 
.رومیت و مایأ  ذنم  نینهآ  دنبرد  یـسرافلا  اهمـساب  دیدحلا  باب  ترهتـشا  .اهنع و  ائیـش  اورکذـی  مل  مهنکل  و  مهکلاسم ، یف  دـیدحلا 

قیــضملا اذــه  عــطق  دــق  .عــضوملا و  اذــهل  فــصوب  اــنتأی  مـل  هـنا  یلع  هــغلهق  هیکرتــلا  اهتیمــستب  اــضیأ  يدزیلا  یلع  اــهرکذ 
دی هتّدق  هنأک  ودبی  قیـضملا  اذـه  نا  لاق : دالیملل ، هنس 1405  بآ  رهش  یف  رومیت  طالب  یلا  ینابـسالا  ریفـسلا  ( Clavijo) وجیفالک

دهمم هیف  بردلا  قهاش و  ولع  یلا  هیبناج  یلع  لابجلا  قمست  .ناسنالا و 
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هذه لک  یف  يرت  .دیدحلا و ال  باوبأ  بردلا  اذهل  لاقی  .میظع و  ولع  یلا  اهءارو  لبجلا  عفتری  هیرق  بردلا  طسو  یف  .ادج و  قیمع 
نیمداقلا راجتلا  لک  نال  رومیتل  الخد  هذه  دیدحلا  باوبأ  ردت  .دـنهلا و  هیحان  نم  دنقرمـس  دالب  یمحی  وهف  هریغ ، رخآ  ابرد  لابجلا 

 . بردلا اذهب  نوّرمی  دنهلا  نم 

رحب بونج  یف  هاتلد  لصی  مث  .هیبناج  الک  یف  امهم  ارهن  لبقتسی  الف  هزافملا  یف  هقیرط  نوحیج  قشی  نایناغـصلا ، هیحان  لفـسأ  یف  و 
رهنلا و نیمی  یلع  ندـم  هدـع  موقت  هزافملا  دادـتما  یلع  .مداـقلا و  لـصفلا  یف  هفـصو  یلع  یتأنـس  يذـلا  مزراوخ  میلقا  ثیح  لارآ 

لـصفلا یف  انب  ّرم  دق  .كرتلا و  دالب  یلا  ناسارخ  نم  هیتآلا  قرطلا  میظعلا  رهنلا  ربعت  یتلا  عضاوملا  یف  نیبناج - تاذ  اهتماع  هراسی -
تناک دق  همئاق ) تلاز  ام  یه  و   ) هیلامـشلا هتفـض  یف  فلیک  وأ  فلاک  هنیدـمف  .ندـم  نم  ناسارخ  بناج  یف  ام  رثکأ  فصو  قباسلا 
کلذ یف  فلاک  تناک  .لفکلا و  يذ  طابر  هل  لاـقی  طاـبر  لوح  موقی  ناـسارخ  بناـج  یف  اـهل  اـضبر  لـباقت  یطـسولا  روصعلا  یف 

ردنکـسالا یلا  بسن  طابر  یلامـشلا  اهبناج  یف  ناک  .یـسدقملا و  لوق  یلع  طساو » دادـغب و  لمع  یلع   » نوحیج یبناج  یلع  نمزلا 
.نینرقلا يذ  طابرب  یمسف  ریبکلا 

ملکت .دغـصلا و  یف  بشخن  یلا  اهنم  بهاذـلا  قیرطلا  یف  خـلب  نم  اخـسرف  رـشع  هینامث  یلع  هنـسح  هعلق  فلاکل  ناک  توقای  لاـق  و 
میظع لبج  یلع  یفوتسملا 

486 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هئملا یف  فلاک  نا  کلذ  یلع  داز  .نسح و  یعرم  ءام و  هالعأ  یف  دوسأ و  بارت  نم  هلک  خـسارف  هیناـمث  هرود  فلاـک  نم  برقلاـب 
هنیدم تناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا
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.هعانملا هیاغ  یف  هریبک 

اهفصو .بشخن  یلا  قیرط  اهنم  جرخی  ناک  کسیسخأ  هنیدم  رظنأ ص 446 )  ) اهفصو ّرم  دق  و  ّمز ، ءازاب  هنیدملا ، هذه  لفسأ  ناک  و 
فحت هزافملا  تناـک  و  عماـج .  مهتنیدـم  یف  نکی  ملف  اـهعماج  یف  هالـصلل  ّمز  یلا  نوربعی  اـهلهأ  هریغـص  هنیدـم  هلوقب  لـقوح  نبا 

برقلاب هنیدملا ، هذه  لفسأ  یف  و  منغلا .» لبالا و  نم  مئاوسلا  اهفارطأ  یلع  بلاغلا  و   » هبصخ تناک  اهنکل  و  بناج ، لک  نم  اهضرأب 
لاق .هریثک  هلهآ  يرق  و  بصخ ، قاتـسر  اهلوح  اراخب ، قیرط  یف  یه  .هیومآ و  يأ  لمآ  ءازاب  ربرف  هنیدـم  ینمیلا ، نوحیج  هفـض  نم 
نم هنیدملا  باب  یلع  عماجلا  هنسح و  تاطابر  اهب  رماع و  زدنهق  اهل   » هیلامشلا نوحیج  هفـض  نم  خسرف  وحن  دعبت  ربرف  نا  یـسدقملا 

لاقی .اهبانعأب و  هفوصوم  ربرف  تناک  و  لیبسلا .» ءانبأل  هفایـض  هیف  دمحأ ) نب  رـصنل   ) طابر ّمث  .بابلا و  جراخ  یلـصملا  اراخب و  وحن 
 . یلع نب  رهاط  طابر  وأ  یلع  هیرق  اضیأ  هنیدملا  هذهل 

أدبت اهدـنع  و  هیرهاطلا ، یتح  الیم  نیعبرا  هئم و  هفاسم  هزافملا  طسو  یف  ایراج  یقبی  هیومأ ، ربرف و  يدـی  نب  نوحیج  رمی  نأ  دـعب  و 
هارجم نم  لـیم  هئمثـالث  نم  وـحن  یف  لارآ و  رحب  یلا  هقیرط  یف  میظعلا  رهنلا  يرجی  هنیدـملا  هذـه  نم  .هعورزملا و  اتلدـلا  یـضارأ 

رهن ّریغ  لوـألا  یبرعلا  حـتفلا  ذـنم  .مزراوخب و  یطـسولا  روصعلا  یف  بصخلا  میلقـالا  یقـستف  يرلا  راـهنأ  نم  ریثک  هنم  دـمت  تناـک 
یف اببـس  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  یلوغملا  وزغلا  مایأ  یف  هدودس  قاثبنا  ناک  و  ارارم ، هذه  اتلدلا  یـضارأ  یف  هارجم  نوحیج 

.دعب امیف  هفصنس  ام  یلع  لفسالا ، هارجم  لوحت 

دانتسالاب انعسو ، یف  لاز  ام  هنا  یلع 
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یف نوحیج  رهن  نا  حـضاو  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  مزراوخل  هیبـیرقت  هطراـخ  مسرن  نا  نیلوـالا ، برعلا  نیینادـلبلا  فصو  یلا 
عقانم یتح  نفسلل  حلاص  دحاو  يرجم  یف  يرجی  ناک  مایالا  کلت 

487 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.مزراوخ هریحبب  برعلا  هامس  يذلا  رحبلا  وه  لارآل و  یبونجلا  لحاسلا 

رهن هایم  یقرشلا  هلامش  نم  لبقتسی  ناک  .رهظی و  ام  یلع  نفسلا  ریسل  حلـصی  نکی  مل  و  بصقلا ، هیطغی  الحـض  ناک  دق  لارآ  رحب  و 
نیب یقرـشلا ، لارآ  لحاسل  همخاتملا  دالبلا  تناک  .یناثلا و  رهنلا  هقیقـش  لخدـت  نکت  مل  نوحیج  نم  هیتآلا  نفـسلا  نکل  .نوحیس و 
یلع بلاغلا  یف  قلطی  مسالا  اذـه  .زغلا و  نامکرتلا  هزاـفمب  فرعت  اهدـعب  اـم  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نوحیـس ، نوحیج و  یمف 

نم ءاتـشلا  یف  نوحیـس  نوحیج و  يرهن  هایم  دامجنا  نوّدعی  نولوالا  برعلا  نوینادـلبلا  ناک  دـق  .ناریا و  دالب  یقرـش  یف  ورم  هزافم 
هـسمخ یلا  نیرهـش  نم  لاحلا  هذه  یلع  نایقبی  امه  .دمجنملا و  حطـسلا  قوف  هیـشام  امهربعت  هرقوملا  لفاوقلا  تناک  دقف  بئاجعلا ،

اراـبآ هیف  نورفحی  اوناـک   » مزراوخ لـهأ  نا  ینیوزقلا  رکذ  دـقل  .رثکأ و  وأ  رابـشأ  هسمخ  دـیلجلا  نخث  غلبی  دـق  .ءاتـشلا و  یف  رهـشأ 
لبج یلا  يرخطصالا  راشا  و  رارجلا .» یف  هنولمحی  مهبرشل و  رئبلا  نم  نوقسی  امک  اهنم  نوقـسی  مث  ءاملا  یلا  هوقرخی  یتح  لواعملاب 

.هنسلا رهشأ  لاوط  ادماج  یقبی  هنم  لفسأ  ءاملا  ناک  لارآ ، رحب  لحاس  یلع  زغارغج  لبج  هل  لاقی 

مقت مل  هنا  الا  کمسلا ، دئاصمب  اروهشم  نوحیج ، بصی  ثیح  ناجیلخلا »  » فیس برق  یبونجلا  همـسق  امیـس  و ال  لارآ ، رحب  ناک  و 
تناک هنا  انّیب  دق  .تیب و  لب و ال  هیرق  رحبلا  هفاح  دنع 
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احلاص اهنم  ریثک  ناک  هراسی ، هنیمی و  نم  هریغـص  هریبک و  يرلل  راهنأ  اتلدلا ، قرتخی  يذلا  لفـسالا  هارجم  یف  نوحیج ، رهن  نم  دـمت 
یلع ال  راهنالا ، هذه  یلع  يربکلا  مزراوخ  یف  يربکلا  ندملا  رثکأ  ناک  .اتلدلا و  یضارأ  یقـست  اریخأ  اههایم  تناک  نفـسلا و  ریـسل 

و : » هطوطب نبا  لاق  .لفسالا  هارجم  عیمج  یف  نفسلا  ریسل  احلاص  نوحیج  رهن  ناک  دق  .هارجم و  ریغت  ماود  نم  مجانلا  رطخلل  نوحیج 
عابتل مزراوخ  قاوسأ  یلا  ردحنملل » رشع  هریـسم  یه  و  ریعـشلا ، حمقلا و  هنم  نوبلجی  و  ذمرت ، یلا  بکارملاب  فیـصلا  مایأ  یف  رفاسی 

.اهیف

لوالا نوناک   ) هنس 616 نم  لاوش  یف  هنا  توقای  یکح  دقف  .هلیحتسم  وأ  هرطخ  هیف  هحالملا  لعجی  ءاتشلا  یف  نوحیج  دامجنا  ناک  و 
ورم نم  هباهذ  نیح  ( 1219

488 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نوحیج رهن  دومج  دربـلا و  ملأ  نم   » كـالهلا یلع  هعم  نم  وه و  فرـشأ  نفـسلاب ، نوحیج  رهن  هقیرط  ضعب  ناـک  هیناـجرجلا و  یلا 
جنی مل  اهبکری و  ناک  یتلا  هتباد  توقای  ّلضأ  دـق  ربلا و  یطغت  اضیأ  جولثلا  تناک  ءانع و  دـعب  ـالا  ربلا  یلا  اولزنی  مل  و  هنیفـسلا » یلع 

 . هسفنب الا 

489 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مزراوخ نوثالثلا  یناثلا و  لصفلا 

یلع یتلا  ندـملا  مزراوخ و  راهنأ  بسا - رازه  هویخ و  هدـیدجلا - همیدـقلا و  جـنکرأ  هیناـجرجلا - ثاـک و  هاتبـصق : مزراوخ - میلقا 
.هتالغ مزراوخ و  تاراجت  نیوزق - یلا  نوحیجل  لفسالا  يرجملا  هراسی - نوحیج و  نیمی 

یمـست نوحیج ، رهن  نم  یـسرافلا  يأ  یبرغلا ، بناـجلا  یف  اـمهالوأ  ناتبـصق : یطـسولا ، روـصعلا  ردـص  یف  مزراوـخ  میلقـال  ناـک 
.جنگرأ وأ  هیناجرجلا ،

دق .ثاک و  اهل  لاقی  .رهنلا و  نم  یکرتلا  يأ  یقرشلا ، بناجلا  یف  يرخالا  و 
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.اهتبحاص قوفت  هلزنم  یف  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک 

هدلبلا یقرـش  بونج  نم  لایمأ  هعـضب  یلع  موقت  تناک  امبر  همیظعلا  یطـسولا  روصعلا  هنیدـم  نا  الا  .همئاق  تلاز  ام  ثاک ، هنیدـم  و 
.نیخسرف نم  اوحن  اهدنع  رهنلا  اذه  ضرع  ناک  دقف  نوحیج ، رهن  نایغط  اهـضعب  بّرخ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  لئاوأ  یف  .هثیدحلا و 

یلع لیم ، نم  وحن  هلوط  و  قوسلا ، ناک  .دـلبلا و  قشی  رودرج  هل  لاقی  رهن  یلع  موقت  رهنلا ، نیمی  نع  ـالیلق  دـعبت  هنیدـملا  تناـک  و 
یلع سبحلا  عماجلا و  ناک  .اهیلع و  یتأ  رهنلا و  اهبّرخف  هعلق ) يأ   ) زدنهق یلوالا ، نامزألا  کلت  یف  ثاکل  ناک  .رهنلا و  اذـه  یبناج 

یلع رهنلا  ناضیف  یتأ  دق  .هاش و  مزراوخب  بقلملا  مهناطلسل  رصق  کلذک  زدنهقلا و  رهظ 

490 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یلع یلوالا  نم  قرـشلا  یلا  هدیدج  هنیدم  سانلا  ینتباف  .لقوح  نبا  بتک  نیح  اللط  امـسر و ال  اهنم  قبی  ملف  اهعیمج ، ءازجالا  هذـه 
.هنایغط بقاوع  اهیقت  نوحیج  نم  هفاسم 

یف روباسین » وحن   » لاق اـم  یف  تناـک  و  هبـصقلا .- يأ  ناتـسرهش - یـسدقملا ، لوق  یلع  هدـیدجلا ، هنیدـملا  نومـسی  سرفلا  ناـک  و 
.بشخلا يراوس  اهقوف  مث  هماق ، یلا  دوس  هراجح  نیطاسأ  یلع  قاوسالا  طسو  یف  عماج  اهل   » .ناسارخ

، یـسدقملا رکذ  ام  یلع  .اهعراوش و  قشت  هریثک  راهنأ  دلبلل  .هودّدجی و  ملف  رهنلا » هبّرخ  دق  زدنهق  مهل  .دـلبلا و  طسو  هرامالا ، راد  و 
تاعامجلا یلا  مهلجرأب  اهنوسودی  مه  و  عراوشلا ...  یف  مهطّوغت  هماع  ، » اهلهأ نال  ناجیبرذأ ) یف   ) لیبدرأ نم  خـسوأ  هدـلبلا  تناک 

نم ثاک  تناکف  قاّذـح ، اهوؤانب  و  تاراجتلا ، تاریخلاب و  هلفاح  اهقاوسأ  ریـسایم و  اوناک  کلذ  عم  اهلهأ  نا  الا  عماجلا .») یلا  يأ  )
.ارهظم ندملا  مخفأ 
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یف هبـصق  مهأک  اهزکرم  تدـقف  توفخلاب و  اهتناکم  لوفألاب و  اهمجن  أدـب  نأ  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  ماتخ  یف  تمتع  ام  اـهنا  یلع 
یتح هرم ، لک  هفلتخم  ءایحأ  اهنم  برخی  ناکف  اهیلع ، نوحیج  نایغط  نم  رخآ  نآ و  نیب  اهباتنی  ناک  ام  کـلذ  ّدرم  لـعل  و  مزراوخ ،

.ریبک نأش  اهل  سیل  هدلب  یلا  اهرمأ  لآ 

.ودبی و ام  یلع  یلوغملا  حتفلا  بئاصم  نم  اریثک  ناعت  مل  ثاک  هنیدم  نا  اندـجو  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  علطم  یلا  انیهتنا  اذاف 
هدـلب  » اهنا لاق  تاگلأ  اهمـسا  بتک  دـق  و  اراخب ، یلا  جـنکرأ  نم  هقیرط  یف  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هطوطب  نبا  اهب  ّرم  نیح 

یف و  اهیلع .» نوقلزی  اهقوف و  نوبعلی  نایبصلا  ناکف  دربلا ، نم  تدـمج  دـق   » اهل هتراـیز  تقو  تناـک  ءاـم  هکرب  اـهیف  هنـسح .» هریغص 
يدزیلا یلع  اهرکذف  اهراوسأ ، دـیدجتب  رمأ  کلذ  دـعب  هنکل  و  ثاک ، یلع  یـضقی  نأ  رومیت  داک  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ 

 . همایأ یف  نأش  تاذ  هنیدم  اهنا  هلوقب  هرم  ریغ 

491 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

مث هیناجرجلا ، برعلا  اهامـس  دق  جناگرگ و  تناکف  میلقالا ، ندـم  یلوأ  ثاک  طوقـس  دـعب  تحبـصأ  یتلا  هیناثلا  مزراوخ  هبـصق  امأ 
ناک هبیتق ، هدایقب  مزراوخ  اوزغ  اـمل  (، 712  ) هنـس 93 یف  برعلا  نا  هیمالـسالا ، حوتفلا  رابخأ  يورت  جنگراب ، نمزلا  اذه  دـعب  تفرع 
نم دعبألا  بناجلا  یلع  موقت  تناک  هنیدملا  هذه  نا  لاقی  .هروصنملا و  اهمسا  راص  مث  .لیفلا  اهیلع : اولوتسا  یتلا  میلقالا  هبصقل  لاقی 

تذـخأف اـهبّرخ  هروـصنملا و  یلع  یغط  نا  مـتع  اـم  ناـحیج  ناـضیف  نا  ریغ  .هثدــحملا  هیناـجرجلا  لـباقی  عـضوم  یف  نوـحیج  رهن 
 . اهناکم هیناجرجلا 

تناک نا  و  هرشاعلا -)  ) هعبارلا هئملا  یف  هیناجرجلا  و 
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.زغلا و دالب  نم  هیتآلا  لفاوقلا  عمتجم  اهیف  دالبلا و  رجتم  هتبـصق  تلاز  ام  تناک  ثاک  نکل  الا ، سیل  هیناثلا  میلقالا  هنیدـم  كاذـنیح 
.هل ایذاحم  يرجی  و  نوحیج ، نم  ذخأی  نفسلا ، هیف  يرجت  ریبک  رهن  برغ  نم  هولغ  یلع  هیناجرجلا  .ناسارخ و  دالب  یلا  جرخت  اهنم 

باوبأ هعبرأ  دلبلل  نا  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یسدقملا  لاق  .بطحلا  بشخلا و  نم  دودسلا  هماقاب  ءاملا  رطخ  در  یف  اولاتحا  دق  و 
.هدایز یف  موی  لک  یه  «و 

.هنم بجعأ  ناسارخ  عیمجب  سیل  باب  هیلع  نومأملا ، هانب  رصق  جاجحلا  باب  یلع  و 

یلوأ هیناجرجلا  تحبـصأ  ثاک  طاطحناب  و  مانغالا .» عابت  اهیف  اراخب ، هلهـس  لکاشت  هلهـس  هباب  یلع  هماّدق ، رخآ  یلع  هنبا  ینب  دـق  و 
.مزراوخ هنیدمب  ماع  هجوب  فرعت  تناک  هریخالا ، هنمزألا  یف  .هدیحولا و  هتبصق  مث  نم  و  مزراوخ ، میلقا  ندم 

لاقف ناخزیکنج ، هدایقب  لوغملا  اهحـستکی  نا  لیبق  هب ، اهامـس  ام  یلع  جـناکرک  وأ  هیناجرجلا ، توقای  راز  ( 1219  ) هنس 616 یف  و 
هنـس 617 یف  اهایا  رتتلا  بیرختب  هلک  کلذ  لاحتـساف  الاوحأ » نسحأ  الاومأ و  رثکأ  هنیدـم و ال  اهنم  مظعأ  تیأر  ینا  ملعأ  ال   » اـهیف
و دعب ، امیف  هنیبنـس  ام  یلع  دـیدج ، يرجم  یلا  نوحیج  هایم  تلوحت  همیظع و  قوتف  میظعلا  رهنلا  دودـس  یف  تثدـح  دـق  و  (. 1220)

نم عیمج  اولتق  و  اهملاعم ، الا  ینغلب ، ام  یف  قبی  مل   » اهیف توقای  لاق  لوغملا  لفاحج  اهنع  تراس  امل  .اـهلک و  هنیدـملا  هاـیملا  ترمغ 
تضهن نا  تمتع  ام  مزراوخ  هبصق  نا  یلع  اهب .» ناک 
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ءاج ام  یلع  ( 1231  ) هنس 628 یف  کلذ  ناک  و  اهنم ، ابیرق  ادلب  سانلا  ینتباف  نینس ، عضب  دعب  اهتوبک  نم 
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هذهل یلوغملا  وزغلا  لبق  ناک  و  همیظع .» مزراوخ ، هنیدـم  براقت  هنیدـم  اورمع  و  : » لاق مایالا ، کلتل  رـصاعملا  ریثالا  نبا  خـیرات  یف 
نم خسارف  هثالث  نم  وحن  یلع  کچناکرک  سرفلا  اهامس  .يرغـصلا و  جناکرکب  فرعت  هنیدم  هریغ ، توقای و  رکذ  ام  یلع  ءاجرالا ،

.هریغصلا جناکرک  عضوم  اهل  ریتخا  دق  هدیدجلا ، مزراوخ  نا  رهظی ، ام  یلع  لمتحملا ، نم  .يربکلا و  جناکرک  هبصقلا 

رکذ و  هرـشع .) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  یف  هطوـطب  نبا  یفوتـسملا و  اهفـصو  .میلقـالا  هبـصق  هدـیدجلا  مزراوـخ  تراـص  اـم  ناعرـس  و 
دادحلاک و هقیقدلا  تاعانـصلا  لهأ  (، » هدیدجلا  ) جـناکرک لهأ  نا  هقباسلا ، هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  بتک  نمم  وه  و  ینیوزقلا ،

ریغ یف  لمعی  ال  سونبآلا ، جاعلا و  نم  تالآلا  نولمعی  نوکاکـسلا  و  مهتاعانـص ، یف  قیقدـتلا  یف  نوغلابی  مهناـف  .اـمهریغ  راـجنلا و 
لاـمعالا زیرطتلا و  هطاـیخلاک و  هحیلم  تاعانـص  هربـالاب  نلمعی  اـهؤاسن  .ناهفـصأ و  لاـمعأ  نم  قرط  اـهل  لاـقی  هیرقب  ـالا  مزراوخ 

اذه دیأ  دق  و  ابیط .» هوالح و  دالبلا  نم  یـش ء  یف  هلثم  دجوی  يذلا ال  خیطبلا  هعارز  اهبئاجع  نم  و  : » اضیأ ینیوزقلا  لاق  و  هقیقدلا .»
.هطوطب نبا  اضیأ  رمالا 

مه هلعل و  و   ) خسارف هرشع  یلع  اهنا  هدیدجلا ، مزراوخ  کلذک  و  جنکرأ ، عئاشلا  اهمساب  هنیدملا  هذه  یمس  دق  و  یفوتـسملا ، لاق  و 
مظعأ نم  هنیدم  هدـلبلا ) یمـس  ام  یلع   ) مزراوخ هرـصاعم ، هطوطب ، نبا  يأر  .هقیتعلا و  جـنکرا  نم  لایمأ ) هرـشع  دـیری  و  کلذ ، یف 

قوس اهل  و  رحبلا .» جوم  مهب  جومت  مهترثکل و  اهناکـسب  جـترت  یه  و   » هحیـسفلا عراوشلا  هحیلملا و  قاوسالا  اـهل  اـهلمجأ ، ندـملا و 
نبا هرایز  نیح  هل  ناک  ناتسرام  اهیف  .هسردملا و  عماجلا و  هنم  برقلاب  میظع  ءانب  وه  و  روشلا ، هل  لاقی 
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الا ماتخلاب ، نذأت  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  تداک  ام  و  ماشلا .» دالب  نم  نویهص  یلا  هبسن  ینویهصلاب ، فرعی  یماش  بیبط   » هطوطب
لمکف اهئانب  دیدجتب  رمأ  کنلرومیت  نا  الا  .رهـشأ  هثالث  ماد  راصح  دعب  افـصفص  اعاق  اهکرت  هذـه و  مزراوخ  هنیدـم  رومیت  حاتجا  و 

وبأ ناک  و  (. 1388  ) هنس 790 یف  کلذ 
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هعباسلا  ) هرـشع هیداحلا  هئملا  علطم  یف  هسلجم  دـقعی  لفـسالا ، نوحیج  يرجم  یف  هلاق  ام  یلع  ابیرق  یتأنـس  و  مزراوخ ، ریمأ  يزاغلا 
هویخ هنیدم  تعبرت  نمزلا  اذه  دعب  هنا  الا  .نیتاسبلا  ریثک  نسح  دلب  اهنا  اهیف  لاق  .جنکرأ  اهیمـسی  یتلا  یه  و  هدلبلا ، هذه  یف  هرـشع )

هفورعملا یهف  یلوغملا ، وزغلا  دعب  تینتبا  یتلا  هنیدملا  يأ  هذـه ، جـنکرا  بئارخ  امأ  .هدـیدجلا  میلقالا  هبـصق  تراص  مث  اهناکم  یف 
( . جنکرا هنهک   ) هقیتعلا جنکراب  مویلا 

مزراوخ و هبـصق  تراص  جنکرا و  هنیدم  جیردتلاب  بجحت  رومیت  نمز  دعب  کبزالا  ءاسؤرلا  دهع  یف  تذخأ  یتلا  یه  و  هویخ - امأ 
.هریغص هدلب  اهنأب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  وینادلب  هرم  ریغ  اهرکذ  دقف  هلک - میلقالا  مایالا  عم  اهمسا  لمش 

، هزافملا مف  یلع  هویخ ،  » یـسدقملا اهیف  لاق  .توقای  نمز  یتح  عئاشلا  وه  مسالا  اذـه  ناک  و  قویخ ، همیدـقلا  اهمـسا  هئجهت  تناـک 
ملکت .نأش و  اذ  اعـضوم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناکف  رماع » عماج  اهب  نوحیج ،) راـسی  نم  ذـخأت   ) رهنلا نم  هبعـش  یلع  هبحر ،

دالب عیمج  نود   » هیعفاش هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  اهلهأ  نا  لاق  اهنصح و  یلع  قویخ ، اضیأ  ظفلی  اهمسا  نا  لاق  دق  و  توقای ،
«. هیفنح مهناف  مزراوخ 

یف امیظع  الب  یلبأ  دق  ناک  و  يربکلا ، نیدلا  مجن  خیشلا  دلب  اهناب  هویخ  ترهتشا  نمزلا  اذه  یف  و 
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یلع جنکرا  نم  برقلاب  یه  كربتلل و  سانلا  هروزی  اعـضوم  هتبرت  تراصف  هنس 618 ه ]  ] هولتق یتح  لوغملا  ءازاب  جنکرأ  نع  عافدلا 
.هبابش و مایأ  اهیف  رومیتل  تعقو  هرماغم  فصو  هویخ و  هنیدم  يدزیلا  یلع  رکذ  .هداهـشتسا و  الت  يذلا  نرقلا  یف  هطوطب  نبا  رکذ  ام 

قویخ راوسأ  دیدجتب  نمز  دعب  رمأ  دق 
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اهیف شاع  دق  و  ارارم ، هنیدملا  هذـه  يزاغلا  وبأ  رکذ  هرـشع ) هعباسلا   ) هرـشع هیداحلا  هئملا  یف  و  كاذـنیح .) یمـست  تناک  ام  یلع  )
تحبـصأف مویلا ، یتح  همایأ  ذنم  مظاعتلاب  هویخ  ترمتـسا  .جنکرا و  یف  هماقم  مدع  دـنع  ثاک ) وأ   ) تاک یف  اضیأ  شاع  امک  انایحأ 

 . اهمساب فورعملا  میلقالا  هبصق  نآلا 

عضوم یه  .يرسیلا و  نوحیج  هفض  یلا  اهنم  برقأ  اهنا  الا  هویخ ، تمس  یف  یهف  سرف ) » فلا   » هیـسرافلاب اهانعم  و   ) بسا رازه  امأ 
یف اهنا  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  رکذ  .مویلا  اذه  یتح  یمالـسالا  حتفلا  ذنم  رییغت  ام  نود  همـسا  یلع  ظفاح  دق  نأش  وذ 

هنیـصح و هعلق  یه  الئاق  ( 1219  ) هنـس 616 اهیف  ناک  دـق  اهیلع و  توقاـی  ملکت  .قدـنخ و  بشخ و  باوبأ  اـهل  اربک ، هویخ  نم  وحن 
دق رمم  یلع  دحاو  قیرط  الا  اهیلا  سیل  و   » هریزجلاک اهب  اطیحم  ءاملا  ناک  و  هورث ، لهأ  نوزازب و  هریثک و  قاوسأ  اهیف  هدـیج ، هنیدـم 

.نوحیج فافض  نم  هدتمملا  هلهسلا  اعطاق  جنکرا  یحاون  نم  اهیلا  لبقی  عنص »

لاقی ایلبج  اقیضم  نوحیج  رهن  قرتخی  پسا ، رازه  و  هیعارزلا - اتلدلا  یضارأ  أدبت  ثیح  هیرهاطلا - نیب  قیرطلا  فصن  نم  وحن  یف  و 
رهنلا قیضی  هیلاع  هیلبج  فورج  یف  وه  و  لمجلا ) هبقر  يأ   ) نویوب هوید  مویلا  هل 
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هلوق کلذ  یلع  داز  و  هشقوب ، وأ  هشق  وبأ  عضوملا  اذه  يرخطصالا  یمـس  دق  و  ثلثلا .» نم  وحن  یلا  ءاملا  ضرع  دوعی  یتح   » اهدنع
ناهد گنت  عضوملا  اذه  یمس  دق  و  یفوتـسملا ، اما  هجرخم .» دنع  يذلا  روهلا  هیرج و  هدش  نم  هنم  نفـسلا  یلع  فاخی  عضوم  وه  »
هبناج یلع  و  عارذ .) يأ : « ) زگ  » هئم نم  رثکأ  امهـضعب  نع  نادـعتبی  نیلباقتملا ال  قیـضملا  یفرج  نا  لاـقف  دـسالا ،) مف  قیـضم   ) ریش

.ء یش  هنم  يری  الف  نیخسرف  هفاسم  ضرالا  تحت  هلوق ، بسح  نوحیج ، يرجی  عضوملا  اذه  لفسأ  یف  .طابر و  رسیالا 

یلع تناک  يرسیلا ، نوحیج  هفض  یلع  ندم  ثالث  پسا  رازه  هیرهاطلا و  نیب  و 
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یلع اهیف ، .نیتاسبلا و  راجشالا و  اهراهناب  ّفحت  دنبرکج ، هلحرمب ، هیرهاطلا  لفسأ  هداجلا ، یلعف  یطسولا : روصعلا  یف  نأشلا  ضعب 
اهیف لاق  .ناغرد  هنیدـم  نوحیج ، رهن  قیـضم  برق  اهلامـش  يرخأ  هلحرم  یلع  .اهقوس و  طـسو  یف  نسح  عماـج  یـسدقملا ، رکذ  اـم 
دتمت هنیدـملا  و  هنـسح » قیوازت  هعیفر و  رهاوـج  هیف  هلثم ، هیحاـنلاب  سیل  نسح  عماـج  اـهل   » اربـک هیناـجرجلا  براـقت  اـهنا  یـسدقملا 

نم یتآلا  قیرطلا  یلع  موقت  مزراوخ  یف  همیظع  هنیدم  لوأ  ناغرد  تناک  .هئمـسمخ و  نم  وحن  مورکلا  اهلوح  طشلا ، یلع  نیخـسرف 
نیب اهنیب و  و  لبج ...  نس  یلع  فرجلا  کلذ  لاع و  فرج  یلع  هنیدم  یه  (، » 1219  ) هنس 616 اهیف  ناک  دق  و  توقای ، رکذ  .ورم و 
موقت پسا  رازه  ناـغرد و  نیب  و  لاـمر .» اـهنم  ربـلا  هیحاـنب  .نیلیم  وحن  نوحیج  رهن  نیب  اـهنیب و  و  اـهلهأل ، نیتاـسب  عرازم و  نوحیج 

اهلوح و  دلبلا ، طسو  عماج  اهب  هنیصح و  یه  رهنلا و  هفض  یلع  رودس 
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 . ضابرأ

هل لاـقی  ناـک  ناـغرد و  ءازاـب  عـضوم  یف  هیقرـشلا  يأ  ینمیلا  نوـحیج  هفـض  نم  ذـخأی  ناـک  مزراوـخ  یف  هـمیظعلا  راـهنالا  لوأ  و 
نم اریثک  یقـسیف  الامـش  يرجی  و  سمخ ، هضرع  نیتماق و  نم  وحن  هقمع  نفـسلا و  لمحی  ناک  و  رقبلا » لکأ   » هریـسفت هراوخواگ و 

و قیتاسرلا .» ضعب  هب  رمعی   » هیرک رهن  یمـسی  ریغـص  رهن  هنم  لمحی  ناـک  خـسارف ، هسمخب  هجرخم  یلی  اـمم  .ثاـک و  یتح  عرازملا 
یف موی  هلحرم  نم  وحن  يرخالا  هدـحاولا و  نیب  نوحیج  نم  اذـه  یقرـشلا  بناجلا  یلع  موقت  نأشلا  هلیلق  ندـم  عبرأ  یـسدقملا  رکذ 

.هزافملا ریفش  برق  هنسح  هنیدم  یه  و  راهنالا ، طسو  یف  تناک  غافکون و  هنیدم  ثاک : نع  .اهدعبأ  تناک  .ثاک و  بونج  قیتاسرلا 
اخـسرف رـشع  هسمخ  دعبی  هنا  لاق  هویخ و  نصح  توقای  هامـس  يذـلا  عضوملا  قباطت  اهلعل  هویخذرا و  تناک  ثاک  یلا  اهنم  برقأ  و 

.یبرغلا بناجلا  هویخ  نع 

باوبالا یلع  و   » قدنخ اهلوح  اضیأ  انصح  ناخیا  تناک و  و  لبج .» تحت  دحاو  بابب  نصح  اهیلع  هیربلا  مف  یلع   » هویخذرأ تناک  و 
نصح اهیلع   » ثاک نم  هلحرم  یلع  تناک  نامدرغ و  اهیلت  مث  .لامشلا  وحن  اضیأ  هلحرم  یلع  یه  و  تاداّرع .»

496 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

«. مهس هیمر  هتعس  ءاملا  نم  نآلم  قدنخ  ناباب و  اهل  و 

هیف يرجت  رهن  وه  .اهقیتاسر و  یقـسی  پسا و  رازهب  رمی  رهن  اهلوأ  راهنأ ، هلمج  هراـسی ، يأ  نوحیج ، برغ  نم  اـضیأ  ذـخأی  ناـک  و 
یلع .لمآ و  هنیدم  لصول  ههاجتا  عبات  ول  يرئاد  فاطعنا  یف  ادترم  دوعی  ناک  .هراوخواک و  هعـس  فصن  نم  اوحن  ناک  نا  نفـسلا و 

رهن نوحیج  نم  ذخأی  پسا ، رازه  لامش  نم  نیخسرف 
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هنیدـم .پسا و  رازه  رهن  نم  ربـکأ  وه  هویخ و  پسا و  رازه  نیب  قیرطلا  فصن  یف  تناـک  و  همـساب ، هنیدـمب  رمی  شاوخ و  ناردرک 
و هویخ ، رهن  اضیأ  هنم  لمحی  ناک  کلذ  لامـش  نم  .بشخ و  باوبأ  اهل  قدـنخ و  اهلوح  یـسدقملا ) اهامـس  ام  یلع   ) ساخناردرک

لامش نع  دعبی  عضوم  نم  عبار  رهن  اضیأ  هنم  لمحی  .هنیدملا و  هذه  یلا  نوحیج  نم  هیتآلا  نفسلا  هیف  يرجت  هقباس  نم  ربکأ  رهن  وه 
.اهرواج ام  اردم و  هنیدم  یقسی  ناک  و  هیقرشلا ، هتفض  نم  ذخآلا  هراوخواک  رهن  فعض  وه  و  اردم ، رهن  وه  و  هویخ ، رهن 

ریـسی یـش ء  یلع  نوحیج  نم  ذخأی  ناک  رودرج  هل  لاقی  رهن  یلع  نوحیج ، نع  هدیعب  انّیب ، ام  یلع  هیقرـشلا ، میلقالا  هبـصق  ثاک ، و 
.هنیدملا بونج  نم 

كاد اضیأ و  همسا  ءاج  و   ) ریبکلا كاذ  رهن و  هیبرغلا ، هفضلا  يأ  يرسیلا ، نوحیج  هفض  نم  ذخأی  ناک  ثاک  لامش  نیخسرف  یلع  و 
رهن جرخم  لامش  لیم  نم  وحن  یلع  كادو  رهن  جرخم  .هیبرغلا و  مزراوخ  هبـصق  هیناجرجلا  وحن  یلا  نفـسلا  لمحی  ناک  و  نادو ) وأ 
یف كادو  ءام  هؤاـم و  عمتجی  و  هیوب ) هوب و  وأ   ) هّوب رهن  یمـسی  رخآ  رهن  اـضیأ ، هلامـش  یف  نوحیج  راـسی  نم  ذـخأی  ناـک  .اردـم و 

هّوب و نم  ربکأ  كادو  ناک  .هیناجرجلا و  بونج  نم  موی  هلحرم  نم  وحن  یلع  ناتـسردنأب  فرعت  هیرق  نم  هولغ  یلع  یبرغلا  لامـشلا 
دودـس هفافـض  یلع  تناک  .الامـش و  اهریـس  هلـصاوم  نم  نفـسلا » عنمی  رکـس  كانه  نوکی  مث   » هیناجرجلا یلا  نفـسلا  امهیف  يرجت 

 . انّیب ام  یلع  ههایم ، نایغط  نم  هنیدملا  یقتل  تئشنا  دق  همیظع 

هیناجرجلا یلا  هویخ  نم  الامش  بهاذلا  قیرطلا  ناک  و 
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للختی یطسولا ، روصعلا  یف 

497 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، توقای رکذ  یتلا  یه  نثیمشخار و  وأ  نثیمشخثرأ  تناک  هویخ  نم  هلحرم  یلعف  .مویلا  رثأ  اهنم  قبی  مل  یتلا  هریبکلا  ندملا  نم  اریثک 
الا هریزجلا ) لامعأ  نم   ) نیبیصن ردق  یف  یه  و   » هرفاو همعن  هرماع و  قاوسأ  تاذ  هریبک  هنیدم  اهنا  (، 1219  ) هنس 616 اهیف  ماقأ  دق  و 
رکذ ام  یلع  تناک  دـنوزور  هنیدـملا : هذـه  لامـش  یلا  .اهل و  مهوزغ  یف  اهوبرخ  دـق  لوغملا  نا  رهاظلا  و  اهنم .» لـهآ  رمعأ و  اـهنا 
هیرق اـنزواج  اذاـف  قوـسلا .» فرط  یلع  عماـجلا  و  مهل ،...  نیع  نم  مهبرـش  و  قدـنخب ،...  هنـصحم  هعقرلا ، یف  هطـسوتم   » یـسدقملا

، هریغص راوزون   » یسدقملا لاق  .هیناجرجلا  بونج  هلحرم  یلع  هوب  رهنب  كاد  رهن و  یقتلم  دنع  یه  راوزون و  هنیدم  انغلب  ناتـسردنأ ،
سیل مامح  یبرغلا  هنیدملا  باب  یلع  و  قاوسالا ،...  یف  عماجلا  .هلیل و  لک  عفری  رسج  و  دیدح )  ) ناباب اهل  قدنخ ،...  نصح و  اهیلع 
لازأ دق  و  دیدجلا .» طئاحلا   » وأ هدیدجلا » ثاک   » هلوق یلع  هانعم  و  ثاکزون ، توقای  اهامـس  یتلا  هنیدـملا  یه  اهلعل  و  هلثم » میلقالاب 

.هریصق هدمب  توقای  اهرداغ  نأ  دعب  اهرخآ  نع  هنیدملا  هذه  لوغملا 

نصح و اهیلع  و   » عفرت اهباوبأ  دنع  روسج  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هنیدملا  هذه  یف  ناک  دق  و  هیناجرجلا ، راوزون و  نیب  رشخمز ، و 
ترهتـشا هعماج  هیرق  اهنا  اهیف  توقای  لاق  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یف  و  فیرظ .» عماـجلا  هددـحم و  باوبأ  سبحم و  قدـنخ و 

اهیف هربق  هطوطب  نبا  راز  دق  و  (. 1144  ) هنس 538 تام  و  ( 1075  ) هنس 467 اهیف  دلو  دق  فورعملا  ریسفتلا  بحاص  يرـشخمزلا  نأل 
هنماثلا هئملا  یف 
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نیدـلا مجن  هبرت  تناـک  جـنگرأ  لامـش  یلا  .هدـیدجلا و  جـنگرأ  نم  لاـیمأ  هـعبرأ  هفاـسم  یلع  رـشخمز  نا  رکذ  و  هرـشع ) هـعبارلا  )
هیلاعلا فورجلا  تحت  هزافملا ، ریفـش  دنع  هیناجرجلا ، نم  خسارف  هسمخ  یلع  و  اضیأ ، هدـلبلا  هذـه  یلی  .اهرکذ و  ّرم  دـق  و  يربکلا ،

قیتاسرلا ال هعـساو  هریبک  یه  .هرم و  ریغ  نولوالا  نوینادـلبلا  اـهرکذ  دـق  ثیگ و  وأ  ثیج  هنیدـم  نوحیج ، رهنل  یبرغلا  بناـجلا  یف 
يذلا عضوملا  یف  تناک  ثیج  نا  ودبی  .رهنلا و  نیمی  نم  خسارف  هعبرأ  یلع  یه  هینیمذم و  ءازاب  يرـسیلا  رهنلا  هفـض  نع  اریثک  دعبت 

ءانثا یف  اهباتنا  يذـلا  بارطـضالا  نم  هرتف  دـعب  اهلحم  تلح  دـق  اـمبر  و  ریزو .) رهـش  وأ   ) ریزو اـهل  لاـقی  هثدـحم  هنیدـم  هیف  تماـق 
وبأ رکذ  ام  اریثک  .رومیت و  بورح  هیلوغملا و  تاحوتفلا 

498 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ینوـطنا اـهراز  یتـلا  هنیدـملا  یه  هذـه  ریزو  رهـش  نا  لـمتحملا  نمف  کـلذ  یلا  .اـمن و  ناـهج  اـهرکذ  اـمک  ریزو ، هنیدـم  يزاـغلا 
وأ ( Sellizure) روزیلــــس وــــه  فــــیرحتلا و  ضعب  فرحم  مساــــب  اهفـــــصو  و  ( Anthony Jenkinson) نسنکنج

( . هرشع هسداسلا   ) هرشاعلا هئملا  یف  مزراوخ  دالب  بوجی  ناک  نیح  ( Shaysure) روزیش

يرجی نأ  دعب  و  الامش ، هداملا  هعبرالا  راهنالا  لوأ  ذخأی  ناک  ثاک ، لامـش  خسارف  هعبرأ  نم  وحن  یلع  ینمیلا ، نوحیج  هفـض  یف  و 
رهن ربکب  ناک  دق  و  رهنلا ، اذه  نأ  لاقی  ردرک و  رهن  هعمتجملا  اههایم  فلؤتف  يرخالا ، هریغـصلا  هثالثلا  راهنالا  هب  یقتلی  هلیلق ، هفاسم 
لاقی ناک  .لارآ و  رحب  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  وحن  يرجی  لصالا  یف  نوحیج  رهن  دـعاوس  نم  ناک  یبرغلا ، بناجلا  یف  هوبو ، كادو 

وأ  ) ناگخادزم قاتسر  ردرک  رهن  هسفن و  نوحیج  رهن  يرجم  نیب  امیف  يذلا  قاتسرلل 
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و هیرق ، فلأ  رـشع  انثا  قاتـسرلا  اذـه  یف  ناک  هنا  لاقی  .نوحیج و  نیمی  نم  ذـخأت  هریثک  هریغـص  راهنأ  هیقـست  تناک  و  ناـقخادزم )
اهیف یعرت  هعـساو  يرارب  هریثک و  يرق  اهلوح  ادج ، هنیـصح  هریبک  هدلب  اهنا  هلوقب  هدلبلا  هذه  یـسدقملا  فصو  دـق  .ردرک و  هتبـصق 

برقلاب و  نیگتارف ) وأ   ) نیکتارب هیرق  اهل  لاقی  هریبک  هیرق  یقرـشلا ، یلامـشلا  مزراوخ  دح  دـنع  اهنم ، نیموی  هلحرم  یلع  .هیـشاملا و 
.ءانبلل مزراوخ  ءاحنأ  یلا  لمحت  یتلا  هراجحلا  علاقم  اهنم 

.نسح عماج  هرماع و  قاوسأ  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  نیکتارب  یف  ناک  دق  و 

رحب لحاس  یتح  هنیدملا  هذه  نم  .ثیج و  ءازاب  نوحیج  نیمی  نم  خـسارف  هعبرأ  دـعبت  و  هینیمذـم ، تناک  هنیدـملا  هذـه  برغ  یف  و 
 . میظعلا نوحیج  رهن  مف  دنع  عقت  بصقلا  اهیف  رثکی  عقانم  الا  هعورزم ، ضرأ  هیرق و ال  ءانب و ال  يری  ال  لارآ ،

، كاذـنآ هب  فصو  ام  یلع  نوحیج ، ناـک  هیبرغلا ، هیـسآ  یف  ریبکلا  ردنکـسالا  تاـحوتف  نمز  یف  دـالیملا ، لـبق  هعبارلا  هئملا  یف  و 
مل و  نیوزق ، رحب  یف  بصی 
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ریغف لارآ  رحب  یلا  نیوزق  رحب  نم  هارجم  لدـبت  يرج  یتم  اـمأ  .رهظی  اـم  یلع  لارآ  رحب  نع  ائیـش  نوفرعی  ناـنویلا  نوینادـلبلا  نکی 
تلاز ام  نیوزق  رحب  یلا  هجتی  ناک  يذلا  میدـقلا  هقیقع  ناف  لارآ ، رحب  یف  بصی  نوحیـس  لثم  مویلا  نوحیج  رهن  نا  عم  .فورعم و 

ام یلع  یطـسولا ، روصعلا  ردص  یف  نوحیج  يرجم  ناک  .انمایأ  یف  هعامج  هداترا  دق  .هثیدـحلا و  انطراوخ  اهنیعت  هدوجوم و  هملاعم 
.هتلمج یف  یلاحلا  هارجم  وه  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  برعلا  نوینادلبلا  هفصو 

دق نیوزق  رحب  یلا  داملا  میدقلا  هقیقع  نا  الا 
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(. ناخلا وبأ  وأ   ) ناخلب اهل  لاقی  ناسارخ  یف  اسن  فلخ  هنیدم  یلا  یهتنی  دومعلا  ناک  میدقلا  یف  لاقف : یسدقملا ، هرکذ 

.رهظی ام  یلع  مدقالا  هارجم  یلا  هیناث  نوحیج  داع  فصن  نینرقب و  یسدقملا  دعب  هنا  مث 

امیف نوحیج - رهن  نا  یه  اهیف  کشی  یتلا ال  هقیقحلاف  همث ، نم  .نمزلا و  کلذـل  نورـصاعملا  سرفلا  نوفنـصملا  هب  اندافأ  ام  اذـه  و 
هئملا ماتخ  نم  وحن  یتح  هرشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  ذنم  ناک  لارآ - رحب  یلا  هریغص  راهنا  هعضب  اهلمحت  هئام  نم  هلـضف  ادع 

يرجملا اذه  ناک  نا  .ریبکلا و  ردنکسالا  مایأ  ناک  يذلا  میدقلا  هقیقع  یف  ایراج  نیوزق ، رحب  یلا  لصی  هرـشع ،) هسداسلا   ) هرـشاعلا
.بلاغلا یف  افاج  راص  هیناث و  لطعت  دق  هرشع ) هسداسلا   ) هرشاعلا هئملا  هیاهن  ذنم  لب  مویلا 

نا دعب  جنگرأ  یلع  ءالیتسالل  ( 1220  ) هنـس 617 یف  دودسلا  تقثب  لوغملا  لفاحج  نا  انیب ، دق  ام  یلع  ریثالا ، نبا  خـیرات  یف  ءاج  و 
هنیدملا هذه  قرش  نم  يرجت  اههایم  تذخأ  نیحلا  کلذ  ذنم  هنیدملا و  هذه  هعورف  نوحیج و  هایم  ترمغف  رهـشأ  هسمخ  اهترـصاح 

یبرغلا بونجلا  هاجتاب  فرصنت  هضئافلا  هایملا  تذخأ  نمز  یضم  دعب  اهلک و  دالبلا  حطس  هایملا  تمع  دقل  .یلوالا  اهیراجم  ریغ  یف 
کلت رـصاع  نمم  وه  و  توقاـی ، ناـک  .غالـشقنم و  دـنع  نیوزق  رحب  یلا  ضفخنملا  هطخ  یف  هیراـج  میدـقلا و  نوحیج  قیقع  هئلاـم 

« نوحیج هیف  بصی  يذلا  ( » نیوزق يأ   ) ناتسربط رحب  لحاس  یلع  موقت  هنیصح  هعلق  اهنا  الئاق  هنیدملا  هذه  یلع  ملکت  دق  ثادحالا ،
.هلوق بسح 

هنماثلا هئملا  یف  یفوتسملا  هدیأ  هززع و  دق  هرباع  تاراشا  نم  صلختسملا  لیلدلا  اذه  و 
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هفصو قایس  یف  هناف  هرشع .) هعبارلا  )
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نأ دـعب  هدومع  ناف  هنیمی ، نم  ذـخأت  راهنأ  لارآ  رحب  یلا  اهلمحت  تلاز  ام  ههایم  نم  لـیلق  ءزج  ناـک  نا  هنا و  رکذ  نوحیج ، يرجم 
عضوملا اذه  نم  و  نیخسرف ، هفاسم  نم  اهدنع  ءاملا  بابصنا  ریده  عمسی  ملح  اهل  لاقی  هیلاع  هبقعب  ارام  ردحنی  همیدقلا  جنکرأب  ّرمی 

.کمسلا داصی  اهیف  لاخلخ و  دنع  رزخلا ) رحب   ) نیوزق یف  بصی  یتح  مایأ  هتس  هریسم  يرجی 

نال هکلاسم ، یف  یفوتسملا  اهرکذ  دق  يدالرک ) وأ   ) هوالرک مسا  یفوتـسملا ، لوق  یلع  كرتلا ، اهیلع  قلطی  یتلا  ملح  هبقع  عضوم  و 
هثیدحلا جـنکرأ  هنمز و  نم  نرق  لبق  لوغملا  اهبّرخ  یتلا  همیدـقلا  جـنکرأ  نیب  قیرطلا  فصن  نم  وحن  یف  موقت  هدـیدجلا  ملح  هدـلب 

رظنأ  ) نوکـسبأ هریزج  یف  يذـلا  ءانیملل  هفـصو  نیوزق و  رحب  یلع  همالک  یف  یفوتـسملا  ناف  کلذ ، یلا  .اـهناکم و  یف  تینتبا  یتلا 
هیقرـشلا هریحبلا  یف  البق  بصی  ناک  يذـلا  نوحیج  نأل  رحبلا  یف  همایأ  یف  تفتخا  دـق  هریزجلا  هذـه  نا  لاق  (، 420 هحفصلا 419 -
(. نیوزق يأ   ) رزخلا رحب  یف  مویلا  بصی  راصف  یلوغملا  حتفلا  ذنم  هارجم  ّریغ  دق  جوجام ، جوجای و  دالب  یلی  امم  لارآ ) يأ  )

(. نوکسبأ هریزج  يأ   ) هسبایلا ضرالا  رمغ  عفترا و  دق  هیف  ءاملا  حطس  ناف  هل ، ذفنم  ریخالا ال  رحبلا  اذه  نا  امب  و 

خر هاش  هموکح  لاجر  نم  ناک  دقف  وربا ، ظفاح  ( 1417  ) هنـس 820 یف  نوحیج  نع  اهبتک  یتلا  رابخالا  هتدیأ  دق  هالعأ  هانرکذ  ام  و 
هروکذملا هنسلا  یف  بتک  دقف  .هسفنب  هیلع  علطا  امب  دالبلا  هذه  هیفارغج  یلع  فوقولا  نسح  ناک  کش  وه و ال  هفلخ و  رومیت و  نبا 

يأ  ) مزراوخ هریحب  یف  بصی  امیدق  ناک  يذلا  نوحیج  نا  نینیابتم ، نیعضوم  یلع  همالک  یف 
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(. نیوزق يأ   ) رزخلا رحب  یلا  هچنرقأ ، اضیأ  یمست  و  ووالرکب ، ارام  ردحنی  نآلا  راصف  ادیدج ، يرجم  هل  ذختا  دق  لارآ )

(Ruy Gonzalez de Clavijo) وجیفالک يد  زیلازنک  يور  نا  مث  .یفتخی  نأ  داـک  هماـیأ  یف  لارآ  رحب  نا  کـلذ  یلع  داز  و 
نع هنّیب  امب  کلذ  ززع  دق  نینس ، عضبب  هرابخأ  وربأ  ظفاح  بتک  نا  لبق  يأ  ( 1405  ) هنس 808 دالبلا  هذه  راز  يذلا  ینابسالا  ریفسلا 

الا ینعی  اذه ال  و  وکاب » رحب  یف  بصی   » نوحیج نا 

501 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هیلا لقن  ام  ایوار  الا  نأشلا  اذه  یف  هبتک  ام  یف  نکی  مل  وجیفالک  نا  هیلا ، هراشالا  یغبنی  امم  نا  یلع  .نیوزق 

هئملا ماتخ  لبق  ثدح  نا  ّدـب  میظعلا ال  لوحتلا  اذـه  نکل  .فورعم و  ریغف  هیناث  لارآ  رحب  یف  بصی  نا  یلا  نوحیج  هدوع  ببـس  اما 
هنـس یف  هنهار  هقیقح  ناک  دـق  رمالا  نأک  کلذ و  یلا  راشأ  دـق  جـنگرأ ، لهأ  نم  وه  و  يزاغلا ، ابأ  نال  هرـشع ،) هسداسلا   ) هرـشاعلا

يرجم هل  ذختا  دق  روکذملا  خیراتلا  یف  نوحیج  نا  رکذ  دـقف  .هنـس  نیثالث  نم  وحنب  هسفن  يزاغلا  یبأ  دـلوم  لبق  يأ  ( 1576  ) 948
لعج دـق  لّوـحتلا  اذـهب  لارآ و  رحب  یلا  اـسأر  هجتی  تسخ ،) جرب  يأ   ) یـس هراـنم  تـسخ  نـم  لفـسأ  فـطعنی  نا  دـعب  و  ادـیدج ،

یف رکذ  یلوالا ، هنمزألا  یلع  همالک  قایس  یف  هباتک ، نم  رخآ  عضوم  یف  .هلحام و  ءارحص  نیوزق  رحب  جنگرأ و  نیب  یتلا  یـضارالا 
هعورزم و ـالوقح  هلک  ناـک  نیوزق  یلع  ناـخلا  وبأ  یلا  جـنگرأ  نم  قیرطلا  نا  ( 1531 - 1522  ) یلا 937 هنـس 928  ثداوح  هلمج 

نا رهاظلا ، نا  یلع  .لفسالا  نوحیج  يرجم  كاذنیح  ناک  امب  ّفحت  امورک 
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هویخ یلا  ایـسور  یف  هفاوط  نیح  نسنکنج  ینوطنأ  نا  کلذ  .اریثک  رخأتم  نمز  یف  رهنلا  يرجم  یف  ریغتلا  لوصح  نّیعی  يزاـغلا ، اـبأ 
نیح هناف  هفلاسلا .» هنمزألا  یف  هلاح  ناک  ام  یلع  نیوزق ، رحب  یف  ـال   » بصی هنا  لاـقف  نوحیج  رهن  یلع  ملکت  ( 1558  ) هنس 966 یف 

« . اطخلا يأ  ( Kithay) یثک هریحب   » لارآ رحب  یلا  اسأر  هارجم  ذختا  دق  میظعلا  رهنلا  اذه  ناک  هآر 

502 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.هبصخ دالب  یه  .هکاوفلا و  بوبحلا و  ماعطلا و  مزراوخ ، تاراجت  مهأ  و 

هریثک فانـصا  اهنم  لمحی  ناک  .هیـشاملا و  ناعطق  لارآ  برق  اهعقانم  یف  یعرت  .فوصلا و  اـهمانغأ  نم  و  ریثک ، نطق  اـهنم  عفتری  و 
.اجلوفلا یلع  راغلبلا  دالب  نم  اهیلا  بلجت  .اهالغأ و  ءارفلا و  عاونأ  رهشأ  هیناجرجلا  قاوسأ  یف  .نبللا و  نبجلا و  نم 

.سدنقلا و نم  نیعون  بلاعثلا و  روّمسلا و  و  هلدلا ) وأ   ) قلدلا ءارف  هیلع : تلمتشا  امم  .اهنم و  هریثک  افانصا  هریغ  یـسدقملا و  رکذ  و 
.هریصقلا هلیوطلا و  للحلا  اهنم  لمعت  و  سرع ، نبا  کنفلا و  و  نوقاق ) مقاق ،  ) موقاق باجنسلا و  ءارف  کلذک 

.هیشحولا رمحلا  دولج  کلذک  .هغوبدملا و  يزعملا  بنارالا و  دولج  اهنم  لمحی  و 

کمسلا و ءارغ  و  عوردلل ، افالغ  ذختی  وه  زوتلا و  یمسملا  ضیبالا  روحلا  رجش و  ءاحل  عمشلا و  اهتاعانـص : مزراوخ و  تالغ  نم  و 
.هازبلاب اضیأ  مزراوخ  تفرع  .ّیسقلا و  عوردلا و  فویسلا و  قدنبلا و  لسعلا و  جنلخلا و  ربنعلا و  کمسلا و  نانسأ 

.ریرحلا و نطقلا و  نم  جوسنملا  جابیدـلا  فحللا و  بایث  طسبلا و  اهیف  لـمعی  .ریثک و  مسمـس  باـّنع و  بنع و  اـضیأ  اـهنم  عفتری  و 
عناقملا رزألا و  اهنم  لمحت 
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ذختت راجـشالا و  عوذـج  نم  نفـسلا  اهیف  تحنت  .لاـفقالا و  نولمعی  نودادـحلا  .هنولملا و  باـیثلا  نم  اـهریغ  ریرحلا و  نطقلا و  نم 
اوناـک دـقف  قیقرلا ، بلج  تناـک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  مزراوخ  تاراـجت  مهأ  نا  یلع  .هریثـکلا  هریغـصلا  راـهنالا  یف  هحـالملل 

اهنم نوبلجی  هیمالـسالا ، بادآلاب  مهوبدؤی  مهوملعی و  نأ  دعب  و  يراربلا ، کلت  ودب  نم  كارتألا  تانب  دالوأ و  نوقرـسی  وأ  نورتشی 
 . اهفئاظو هلودلا و  بصانم  لجأ  خیراتلا ، يوری  ام  یلع  نولوتی ، اوناکف  مالسالا  دالب  رئاس  یلا 

503 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دغصلا نوثالثلا  ثلاثلا و  لصفلا 

- نجنبر هیـسوبد و  هینیمرک - دغـسلا - رهن  يأ  ناشفرز  رهن  متبلا و  لبج  دنقرمـس - دنکیب - اهراوسأ - لخاد  سمخلا  ندملا  اراخب و 
.دنقرمس یتح  نوحیج  ءاروام  کلاسم  هتاراجت - دغصلا و  تالغ  امهل - هرواجملا  ندملا  فسن و  شک و 

نوحیج و يرهن  نیب  ام  یف  هبـصخلا  یـضارالا  لمـشی  ناـک  همیدـقلا ،  Sogdiana انایدغـص وه  و  دغـصلا ، میلقا  نا  لوـقلا  نکمی 
لایح باسنملا  رهنلا  و  اراخب ، دنقرمـس و  موقت  تناک  هیلع  و  دغـسلا ، رهن  يأ  ناشفرز  امه  نیرهن ، هایم  اهیقـست  تناـک  یتلا  نوحیس ،

، کلذ عم  .مزراوخ  ههج  نم  هیبرغلا  هزافملا  یف  هلحـض  تاریحب  وأ  عقانم  یلا  نایهتنی  نارهنلا  ناذـه  ناـک  .فسن و  شک و  یتنیدـم 
هروک دـعت  اهنم  هدـحاو  لک  تناک  فسن  شک و  اراخب و  ناف  .دنقرمـسب  هطیحملا  قیتاسرلل  امـسا  دغـصلا  دـعی  نأ  هجوألا  نمل  هناـف 

.اهتاذب

مایأ یف  هعـساتلا )  ) هثلاثلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  هراهدزا  جوأ  غلب  دـق  و  عبرـالا ، ایندـلا  ناـنج  يدـحا  بسحی  دغـصلا ، ناـک  و 
: هندـم لجأ  تناک  .امهل و  ریظن  راسی ال  بصخ و  یف  اـهل ، هیلاـتلا  هئملا  یف  میلقـالا  اذـه  لـظ  دـقف  کـلذ  عم  .نییناـماسلا و  ءارمـالا 

دنقرمس و
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، یسایسلا هزکرم  تناک  یلوألا  نا  لوقلا  نکمی  و  اراخب ،

504 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . دغصلا یتبصق  نادعت  هدحاو و  هبترم  یف  اتناک  نیتنیدملا  نم  الک  نا  الا  .هینیدلا  هتمصاع  اراخب  تناک  امنیب 

یف هنیدـم  یه  و  هلثم .» یف  خـسرف  وحن   » هتعـس روس  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  اهیلع  ناـک  ثکجمون .  اـضیأ : اراـخبل  لاـقی  ناـک  و 
روصقلا و ندملا و  نم  ریثک  اهلوح  و  اهنم ، برقلاب  لابج  .دغسلا و ال  رهن  دومع  بونج  نم  هریـصق  هفاسم  یلع  ضرالا ، نم  هاوتـسم 

میظعلا روسلا  اذه  همضی  ام  قشی  .لیم و  هئم  یلع  هرود  دیزی  و  اهلثم ، یف  اخـسرف  رـشع  انثا  هتعـس  طئاح  اهعمجی  لاحملا ، نیتاسبلا و 
.هنم هذخآلا  هریثکلا  راهنالا  دغسلا و  رهن 

نکاسم هیف  .هریغـص و  هنیدم  رادـقم  یف  وه  و  ، » اهب لصتم  زدـنهق  یبرغلا ، هلامـش  یلا  روسلا  جراخ  یف  اهلف  اهـسفن ، اراخب  هنیدـم  اما 
نم .هیبونجلا و  هتفـضب  ّفحت  رهنلا و  دومع  یتح  دـتمت  هعـساو  ضابرأ  اهلوح ، هنیدـملا و  جراـخ  یف  و  هنازخلا .» سبحلا و  هـالولا و 

اهرکذل لاجم  یتلا ال  بوردلا  نم  اهریغ  هنثیمارلا و  برد  دنقرمس و  برد  راهبونلا و  برد  یه : و  اهقرـش ، یف  یتلا  ضابرالا  اهلجأ 
: باوبأ هعبس  هنیدملا  روسل  .هحیحصلا و  اهعضاوم  نییعت  مویلا  نکمی  و ال  اهترثکل ،

فرعی باب  اهرخآ  دسأ و  ینب  باب  و  رهم ، باب  و  زدنهقلا ، باب  و  دیدحلا ، باب  و  هرفح ، باب  و  زون ،) وأ   ) رون باب  و  هنیدملا ، باب 
یلا یـضفملا  وـه  یبرغلا و  لامـشلا  یف  نوـکی  نا  یغبنی  زدـنهق  باـب  نا  ـالا  هـفورعم ، ریغف  باوبـالا  هذـه  عـضاوم  اـمأ  دعـس .  ینبب 

.نامز لک  یف  ترهتشا  دق  اراخب و  هبحر  يأ  همیظعلا  هلهسلا  ناتسگیرلا ،

و
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اذه عماجلا و  باب  و  لهسلا ، باب  يأ  ناتسگیرلا  باب  امه : هعلقلا  اباب 

505 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

، بورد هرشع  ضابرالا  قشی  ناک  .رکذلا و  راملا  زدنهقلا  باب  یلع  ناتـسگیرلا  یف  مئاقلا  عماجلا  دجـسملا  یلا  یـضفی  ناک  ریخالا 
يرخأ باوبأ  هنیدـملل  ناک  دـقف  کلذ  یلا  .اهئامـسأ و  درـسب  یـسدقملا  يرخطـصالا و  نم  لک  ینع  دـق  و  هبابب ، برد  لک  یهتنی 
برقلاب عماجلا  دجـسملا  ناک  .دیدح و  باوبالا  هذه  نم  ریثک  .هفلتخملا و  ءایحالا  نیب  لصفت  اهعراوش  اهککـس و  یف  موقت  هدـیدع 

( هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  ماتخ  یف  .یـصحت و  باحر ال  تامامح و  قاوسأ و  هددـعتم و  هریغـص  دـجاسم  اـضیأ  هنیدـملل  .هعلقلا و  نم 
.ناتسگیرلا اهل  لاقی  هریبک  هبحر  یف  هعلقلا  رهاظ  یف  هرامالا  راد  تناک 

اریخأ ینفت  مث  اهقیتاسر ، اهنیتاسب و  اراخب و  یقست  یتلا  دغسلا ، رهن  راسی  نم  هذخآلا  هنیدملا  راهنأ  رکذ  یف  لقوح  نبا  بهـسأ  دق  و 
یف رهنلل  لفـسالا  يرجملا  ناک  .نوحیج و  یلا  اهنم  رهن  لصی  الف  لمآ ، قیرط  یف  دـنکیب  برق  یبرغلا  بونجلا  یف  یتلا  هزافملا  یف 

 . شاوخ وأ  ساخماس  هل  لاقی  عضوملا  اذه 

.رهنلا و هفض  برق  هیمالسالا  هنیدملا  یبرغ  لامش  نم  لایمأ  هعضب  یلع  مالـسالا ، لبق  امیف  تناک  یتلا  همیدقلا  اراخب  بئارخ  يرت  و 
یف ناک  و  فارطالا .» هبرخ  هریبک  همیدقلا ، اراخب  یه  (: » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  یـسدقملا  اهیف  لاق  ننیمایر ، بئارخلا  هذهل  لاقی 

برغ خسرف  یلع  یه  هداجخ و  وأ  هدجخ  اهنم : هرهاز ، ندم  سمخ  اراخب  هلهـس  عمجی  يذلا  اراخب ) طئاح  يأ   ) ریبکلا روسلا  لخاد 
، عماجلا هیف  نصح  اهیلع  هریبک ،  » هلوقب یـسدقملا  اهفـصو  .هبـصقلا  نم  خـسارف  هثالث  یلع  دـنکیب ، یلا  اراـخب  نم  ردـحنملا  بردـلا 

هنسح
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.ریبکلا و روسلا  نم  یبرغلا  بناجلا  قصل  بردـلا  نم  هثالث  اراخب و  نم  خـسارف  هسمخ  یلع  تناک  و  ناـکغم ، هدـلب  اـهیلت  و  هفیرظ .»
«. يرقلا هریثک  راج ، ءام  هب  فیرظ  عماج  نسح و  ضبر  نصح و   » ناکغمل ناک 

یلع اراخب  یبرغ  لامـش  یف  هریغـص  هنیدـم  ثکجموب ) ثکجمب و  هروصب  امه  تبتک و  ام  ابلاغ  و   ) ثکـشمت وأ  ثکجمت  تناـک  و 
سیواوطلا .سیواوط و  یلا  بهاذلا  قیرطلا  راسی  یلا  يذلا  بردلا  نع  خسرف  فصن  اهنم و  خسارف  هعبرأ 

506 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.ریبکلا روسلا  لخاد  یف  یتلا  سمخلا  ندملا  مظعأ  بلاغلا ) یف  هفّرعم  بتکت  (و 

نم اهنم  عفتری  .هنـسلا و  نم  مولعم  تقو  یف  ناسارخ  ضرأ  راطقأ  نم  سانلا  هباتنی  میظع  عمجم  و  قوس ، اهل   » هلیلج هنیدـم  تناـک  و 
ندملا رخآ  و  هنیدـملا .» یف  اهعماج  دجـسم  و  راصح ، اهیلع  هنیدـملا  و  زدـنهق ، اهیف  .قارعلا و  یلا  هترثکل  هنم  لمحی  ام  نطقلا  بایث 

عماجلا و هب  نصح  اهل   » .خـسارف هعبرأ  اراخب  لامـش  نع  دـعبت  اهنا  لیق  انموی ، یلا  همئاق  تلاز  ام  و  هندـنز ، تناک  هلخادـلا ، سمخلا 
.قافآلا یف  هروهشم  بایث  یه  یجندنزلا و  بایثلا  بسنت  اهیلا  نا  کلذ  یلع  توقای  داز  و  رماع .» اهضبر 

تلاز ام  دـنکیب و  هنیدـم  ربرف ، دـنع  نوحیج  یلا  ردـحنملا  قیرطلا  یف  اراخب ، نم  هسمخ  ریبکلا و  روسلا  جراخ  نم  نیخـسرف  یلع  و 
نکی مل  قوس و  هیف  ضبر  اهل  و  رهاوج » هبارحم  یف  عماج  دـحاو و  بابب  نصح  ( » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  دـنکیب  یلع  ناک  .همئاق 

.فلألا غلبی  هنا  لیق  طبرلا  نم  ریبک  ددع  اهیف  امنا  يرق ، اهل 

.نوحیج دح  یلا  هیلمر  هزافم  هنیدملا  یلیو 

روصعلا لئاوأ  یف  هعیفرلا  اهتناکم  یلع  اراخب  تظفاح  و 
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نم اهب  قاحأ  امم  ضهنت  مل  .اهرخآ و  نع  ترمد  هنیدـملا و  تبهنف  یلوغملا  وزغلا  اـهکردا  ( 1219  ) هنس 616 یف  نکل  و  یطـسولا ،
حتف هل  لاقی  ضبر  یف  لزن  عضوملا ، هطوطب  نبا  راز  نیح  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  لئاوا  یف  .دیزی و  نرق و  يدـم  بارخ  رامد و 

نا عقاولا  یف  .ناخ و  زیکنج  اهرداغ  نیح  اهیلع  تناک  یتلا  هثعـشملا  لاحلا  یلع  قاوسالا ، سرادملا و  عماوجلا و  مظعم  ناک  .دابأ و 
هل و همصاع  دنقرمـس  ذختا  دقف  رومیت  دهع  یف  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  الا  قباسلا  اهراهدزا  نم  ائیـش  دعتـست  مل  اراخب 

 . اهئاهب قباس  نم  ائیش  اهتخأ  اراخب  تداعتسا 

هیبونجلا دغسلا  رهن  هفض  نم  هریصق  هفاسم  یلع  موقت  اراخب ، قرـش  نم  الیم  نم 150  وحن  یلع  رهنلا ، یلعأ  یف  تناکف  دنقرمـس ، امأ 
یلع .ضرالا و  نم  زشن  یلع 

507 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نیتاـسبلا و اـهب  فحت  هریبـک ، ضاـبرأ  رهنلا  برق  اهلفـسأ  یف  و  ضرـالا ، نع  هعفترم  هعلق  اـهل  قیمع و  قدـنخ  هلوح  روـس  هنیدـملا 
هرامالا و راد  هعلقلا  یف  .ورـسلا و  راجـشأ  اهیف  رثکت  و  لیلقلا .» الا  راج  ءام  اهیف  الا و  راد  نیتاسب و ال  نم  ولخت  راد  ّلـق  و  ، » راجـشالا

باب هلخاد  نم  دیدح  باب   » اهیلع ناک  دق  .هعلقلا و  هذه  رثکأ  یلع  ذوحتـسا  دق  بارخلا  ناک  لقوح  نبا  بتک  نیح  نکل  و  سبحلا ،
هریثک جردب  هنع  لزنی  ، » قرـشملا ههج  یف  نیـصلا  باب  یه : باوبأ ، هعبرأ  اهلف  اهـسفن  هنیدملا  امأ  .توقای  رکذ  ام  یلع  دیدح » رخآ 

یلع وه  و  برغملا ، ههج  یف  راهبونلا  باب  و  لامشلا ، ههج  یف  اراخب  باب  و  دغسلا .» يداو  سفن  یلع  لطم  ددعلا ،
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.اضیأ زشنلا 

.بونجلا ههج  یف  شک  بابب  اضیأ  فرعی  ریبکلا و  بابلا  و 

و  » هریثک نکاسم  هنیدملا  هذهل  .تامامحلا و  قاوسالا و  اهیف  ارکا ،) يأ 750   ) بیرج  2500 توقای ، رکذ  ام  یلع  هنیدملا ، هحاسم  و 
یتح نیرافـصلا  نم  ءاملا  اهیلع  يرجی  هراجح  نم  هیلاـع  هانـسم  هل  تینب  دـق  رهن  وه  و  صاـصر ، نم  رهن  یف  اـهیلا  لخدـی  راـج  ءاـم 

«. هلک صاصر  رهنلا  اذه  هجو  و  شک ، باب  نم  لخدی 

اهلک ینب  دق  اهرود  .هرامالا و  راد  عماجلا و  دجسملا  هعلقلا  لفسأ  یف  ابحر و  اقوس  ناک  قاطلا  سأرب  فرعی  ریبکلا  دنقرمـس  قوس  و 
.ناکسلاب هظتکم  هنیدملا  تناک  .نیطلا و  بشخلاب و 

هیحان نم  اهب  طیحی  ناخسرف ، هلوط  يرئاد  فصن  روس  اهیلع  و  ضرالا ، نم  طیـسب  یف  رهنلا ، هفـض  دادتماب  دتمت  دنقرمـس  ضابرأ  و 
، هفلتخم بورد  اهنم  یـضفت  باوبأ  هینامث  ضبرلل  .اهعافد و  طخ  کلذـب  متیف  رتولاب ، سوقلا  هطاحا  لامـشلا ، هیحان  نم  رهنلا  و  ربلا ،
و لبجلا ) باب  يأ   ) کهوک باب  هیلیو  هنیـشفأ ، باب  و  نیـشخوس ، باب  مث  کسبـشأ ، باـب  مث  دوادـش ، باـب  ـالوأ  اهؤامـسأ : هذـه 

سأر ضبرلا  قاوسأ  عمجم  .ذیـشخرف و  باب  اریخأ  .ددویر و  بابف  نینـسرو ، باب  هیلی  .هعلقلا و  هنیدـملا و  ثیح  زـشنلا  یلا  یـضفی 
هقرط هلک : دلبلا  و   » هنیدملا یف  قاطلا 

508 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

عیمج نم  اهیلا  هدراولا  علـسلاب  هرخاز  تاراجتلا ، عمجم  اهـضبر  قاوسأ  تناک  و  هراجحلاب .» شورفم  لیلقلا ، الا  هقاوسأ ، هککـس و  و 
اهنم لمحی  وهف  يدنقرمسلا ، دغاکلا  هب  ترهتشا  ام  هلمج  نم  .رهنلاءاروام و  دالبل  همیظع  هیراجت  هضرف  دنقرمس  تناک  دقف  ءاحنالا ،

و بطر ، دنقرمس  ءاوه  .نیصلا و  نم  اهیلا  تلخد  دق  هتعانص  تناک  و  قرشلا ، دالب  رئاس  یلا 
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و راجشالا .» نیتاسبلاب و  اهراتتسال  رظنلل  هنیدملا  دبت  مل  هعلقلا  یلعأ  تدعـص  اذا  کنا  یتح   » ناتـسب اهـضبر  هنیدملا و  یف  راد  لکل 
.هنیدملا نع  موی  هلحرم  یلا  هفرط  دتمی  کهوک  هل  لاقی  ریغص  لبج  اهبونج  یف 

دلبلا مظعم  اوبّرخ  دـقف  .رهنلاءاروام  ءاحنأ  رئاس  یف  هوعقوأ  ام  یلع  لوغملا ، یلا  دنقرمـسب  ّلح  يذـلا  یتقولا  بارخلا  ببـس  عجری  و 
رثکأ و  اهیلع ،» باوبأ  اهل و ال  روس  ال   » اهیف لاق  نمزلا ، کلذـل  هیلاتلا  هئملا  یف  اهراز  اـمل  هطوطب  نبا  نا  یتح  ( 1219  ) هنس 616 یف 

«. ریعاونلا هیلع   » نیراّصقلا رهن  دغسلا ) رهن  نم  ذخأی  ناک  ارهن  دارأ  هلعل  وأ   ) اهرهن یمس  دق  .لهآ و  اهنم  لیلقلا  بارخ و  اهرود 

اهذـختا نیح  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  ماتخ  یف  کلذ  و  لیلقب ، کلذ  دـعب  قباسلا  اهدـجم  دنقرمـس  تداعتـسا  دـقف  کلذ  عم  و 
هنس 808 یف   Clavijo وجیفالک ینابسالا  ریفسلا  هلک  کلذ  دهاش  دق  و  طبرلا ، ماقأ  دجاسملا و  دّیش  دلبلا و  دّدجف  هل  همصاع  رومیت 

دنهلا حـتف  نم  هتدوع  دـنع  رومیت  هأشنأ  دـق  عماجلا  اهدجـسم  نا  يدزیلا  یلع  رکذ  .انموی و  یلا  امئاق  کلذ  ضعب  لاز  اـم  و  ( 1405)
اهب طیحی  اهنا  هلوقب  نمزلا  اذـه  یف  دنقرمـس  وجیفالک  فصو  .هلمحلا و  کلت  مئانغ  نم  هیف  هعـضو  ام  یلا  هلامج  هئاهب و  ّدرم  ناکف 

 . هنطوم هیلیبشا ، هنیدم  وحن  یف  دلبلا  ربک  نا  نیط و  روس 

هعـست یلعف  .تاریخلا  هرفاو  هبـصخ  اهلک  و  دغـسلا ، رهن  لامـش  یف  اهـضعب  و  اهبونج ، اهقرـش و  یف  اهلج  ناکف  دنقرمـس  قیتاسر  اـمأ 
دنقرمس قرش  نم  خسارف 

509 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

( دنکجنپ مساب  مویلا  یتح  همئاق  تلاز  ام  ، ) ثکیجنب هنیدم  رهنلا ، بونج  نم  کلذ  لثم  و 
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هیرقلا دنقرمـس ، هنیدملا و  هذه  نیب  .راهنالا و  یلع  حمقلا  لوقح  دتمت  .زوجلا و  زوللاب و  رّجـشم  بصخ ، رامثلا  ریثک  قاتـسر  اهلوح 
هیرق هیف  غرمی  ام  قاتسر  ناک  هبصقلا  نم  هیبونجلا  هیحانلا  یف  .دغسلا و  رهن  نم  ذخأت  راهنأ  هیقست  بصخ  اهقاتسر  رسغر و  هریبکلا و 

يأ  ) هنم تاریخ  اراجـشأ و  يرق و  رثکأ  قیتاسرلا  عیمج  یف  سیل  و   » .نغفرجنـس قاتـسر  هرواجی  و  دنقرمـس ، نم  خـسرف  یلع  ددویر 
ام یلع  قاتـسرلا ، اذـه  یف  .ءاوه و  میلقالا  قیتاسر  حـصأ  وه  رادواسلا و  لابجب  فورعملا  یلبجلا  قاتـسرلا  هبونج ، یلا  و  غرمیاـم .»)

یتلا هیدوالا  تناک  .میظع و  هلخد  و  اریثک ، رازی  ناک  و  درکزوب .» فرعی  هرطاسنلا - نم  اوناک  امبر  يراصنلل - رمع  ، » لقوح نبا  رکذ 
نهرثکأ قیتاسرلا و  یکزأ   » مغردـلا قاتـسر  .هرفاو و  اـهتاریخ  و  يرقلا ، ثبنت  اـهراهنأ  یلع  و  بصخلا ، هیاـغ  یف  لاـبجلا ، هذـه  یف 

«. قیتاسرلا نم  اهریغ  یلا  لمحی  ام  هبانعأ  نم  لضفی  .اهایم و  یعارم و 

نیخسرف و نم  وحن  هرطق  شاوم ،» باحصأ  هلهأ  يرقلا ، ریثک  سخابم ، هتماع  قاتسر ،  » وه و  رغبأ ، وأ  رفوأ  قاتـسر  ناک  هدح  یلع  و 
.رهنلا دنقرمس و  بونج  یف  قیتاسرلا  رخآ  وه  قاتسرلا  اذه 

هعبرأ یلع  یه  و  ثکرابأ ، وأ  ثکراب  هتنیدم  و  زجامزوب ، وأ  نجامزوب  قاتسر  هنـسورشأ ، موخت  یف  دغـسلا ، رهن  هفـض  لامـش  یف  و 
یف تفرع  نأش  تاذ  هیرق  یه  نغفشک و  الامش ، يرخأ  خسارف  هعبرأ  یلع  .یقرشلا و  اهلامش  یلا  دنقرمـس  نم  موی  هلحرم  وأ  خسارف 

قیتاسرلا یلعأ  وه  ثکرای و  قاتـسر  هیلیو  هنـسورشأ ، مخاتی  وه  و  ذمنروف ، وأ  ذمنرب ، قاتـسر  اهیلیو  .هرطنقلا  سأرب  هریخالا  هنمزالا 
.یعارملا نیقاتسرلا  نیذه  یف  رثکت  .هیلامشلا و 

هنیدم دنقرمس ، لامش  نم  خسارف  هعبس  یلع  و 
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.اهبصخل دغسلا  بلقب  يرخطصالا  اهتعن  .اهعورز و  هرثکب  هروهشم  یه  و  دغـسلا ، رهن  نم  ذخأت  راهنأ  ضبر و  زدنهق و  اهل  نخیتشا ،
یلا .ءارثلا و  راسیلا و  يوذ  نم  اهلهأ  و  دغـسلا » ندـم  رمعأ  یه  و   » یناـشک وأ  هیناـشکلا  تناـک  الامـش  يرخأ  خـسارف  هعبـس  یلع  و 

، اضیأ اهلامش 

510 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اذـه رهظ  یلع  .ثکغوجنل و  اـهل  لاـقی  هتنیدـم  و  دنقرمـس ، نع  نیخـسرف  دـعبی  توقاـی  رکذ  اـم  یلع  وـه  و  ثکجنذوـبک ، قاتـسر 
وه و   » نابزرملا قاتـسر  اریخأ  .هینطقلا و  هیراذولا  بایثلا  لمعی  اـهیف  و  همـسا ، یلع  هتنیدـم  هیلبج و  هضرأ  راذ و  قاتـسر و  قاتـسرلا ،

 . راذ قاتسرب و  قاتسرلا  اذه  لصتی  .هئالبن و  يأ  دغصلا ، نیقاهد  نم  یفسکرت » نب  نابزرملا 

میلقا راهنأ  نیب  لصفی  وه  و  مّتبلا ، اهل  لاقی  لابج  یف  هعبانم  ناف  مویلا ، هب  یمـسی  ام  یلع  بهذلا ) رـشان   ) ناشفرز وأ  دغـسلا ، رهن  امأ 
نیمی دفاور  نم  امه  و  نیثالثلا ، یناثلا و  لصفلا  یف  امهرکذ  رم  دق  يرخأ و  ههج  نم  باشخو  نایناغصلا و  راهنأ  ههج و  نم  دغصلا 

هـضفلا بهذلا و  نداعم  اهیف ، و  اهقوف ، ثبنت  تناک  يرقلا  ناف  رادحنالا ، هدیدش  هیلاع  تناک  نا  متبلا و  لبج  حوفـس  .نوحیج و  رهن 
و  » جزوریفلا تفزلا و  قاتـسرلا  اذـه  نم  لمحی  و  ریقلا ، طفنلا و  کنآلا و  ساـحنلا و  قبئزلا و  دـیدحلا و  اـهنم  جرختـسی  کلذـک  و 

.رذاشونلا و  محفلا » نع  اضوع  قرحت  هراجح 

، هاوک هباوبأ و  نم  قثوتـسی  و  تیب ، هیلع  ینبی  راغلا ، لثم   » لبجلا یف  نا  يرخطـصالا  رکذ  راخب ، هیف  عفتری  راغ  نم  عمجی  رذاشونلا  و 
اذه دبلت  اذاف  رانلا ، لیللاب  ناخدلا و  راهنلاب  هبشی  راخب  راغلا  نم  عفتریف 
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.رذاشونلا وه  هنم و  علق  راخبلا ،

.سلتخملاک اهب  لخدی  ادوبل و  سبلی  نا  الا  هرح  هدش  نم  هلخدی  نأ  دحال  أیهتی  و ال 

« . هنم رهظف  رخآ  ناکم  نم  هیلع  رفح  ناکم  نم  عطقنا  اذاف  رهظی ، یتح  هیلع  رفحیف  ناکم  یلا  ناکم  نم  لقّنتی  راخبلا  اذه  و 

رهنلا بصنیف  رغرو ، وأ  رغربب » هیحانلا  فرعت  و  يرق ، اهیلاوح  هریحب  لثم   » وه و  یج ، وأ  نج  هل  لاـقی  عضوم  یف  دغـسلا  رهن  أدـبم  و 
هدـنع نال  .مهتغل  یف  رکـسلا » سأر  هریـسفت  و   » رـسغروب فرعی  ناکم  یلا  یهتنی  مث  ثکیجنب  یلا  یهتنی  یتح  لابج  نیب  هریحبلا  نم 

، نفسلا نالمحی  نانثا  دنقرمس  یلا  هیتآلا  راهنالا  نم  .دغسلا و  رهن  لامش  یف  یتلا  اهقیتاسر  دنقرمس و  یقست  راهنأ  رهنلا  نم  بعـشتت 
دق و 
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.يرق نم  اهیف  ام  اهیقست و  یتلا  قیتاسرلا  هفلتخملا و  راهنالا  هذه  ءامسأ  لقوح  نبا  درس 

لفـسأ رهنلا  نم  ذـخأی  .اهلک و  اهرمغت  انایحأ  ناضیفلا  هایم  تناک  درج ، هرطنق  اهل  لاقی  هراجح  هرطنق  دنقرمـس  یف  رهنلا  یلع  ناک  و 
یمسیف اراخب ، برق  یلا  دغسلا  رهن  لصی  مث  .نآلا  امهفصنس  .هینیمرک و  هیسوبدلا و  لوح  یتلا  قیتاسرلا  یقست  يرخأ  راهنأ  دنقرمس 

دق .نیـضرأ و  نم  اهیلی  ام  هنیدـملا و  یقـست  راهنأ  ریبکلا  اراخب  روس  رهاظ  یف  هنم  ذـخأی  ناک  و  اراـخب ، رهنب  عضوملا  اذـه  یف  رهنلا 
، رهنلا دومع  یلا  اههایم  دوعت  یقسلل  هکبش  فلؤی  راهنالا  هذه  ضعب  يرق و  نم  اهیلع  ام  اضیأ و  راهنالا  هذه  ءامـسأ  لقوح  نبا  درس 

اراخب هنیدـم  لصت  تناک  یتلا  هریبکلا  راهنالا  نا  فورعملا  .یبرغلا و  بونجلا  یف  ناک  ام  وه  و  یقـسلا ، دـعب  ینفی  اهریغ  ناک  امنیب 
حلصی
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 . نفسلا ریسل  اهلک 

و همئاق ) تلاز  ام  و   ) هینیمرک یه  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  هریبک  ندم  ثالث  هیبونجلا  دغسلا  هفض  یف  دنقرمس  اراخب و  نیب  ناک  و 
رمعأ و سیواوطلا و  نم  ربکأ  یه  و  ریبکلا ، روسلا  رهاظ  یف  سیواوطلا  قرش  دیرب  هلحرم  یلع  یهف  هینیمرک  امأ  .نجنبر  هیسوبدلا و 

.اهراجشأ هرثک  توقای  رکذ  دق  .دغسلا و  رهن  نم  اهءام  ذخأت  هرفاو  اهراهنا  هبصخ و  اهیضارأ  و  هریثک ، يرق  اهل  و  اددع ، رثکأ 

اهیف و هریبک  يرق  اهنکل ال  هیبونجلا و  دغسلا  هفض  نم  ذخأی  رهن  یلع  کلذک  یه  هیـسوبدلا و  هنیدم  اهقرـش ، نم  دیرب  هلحرم  یلع  و 
.اهل لامعأ  ال 

قوف خسرف  یلع  هیلامشلا ، دغـسلا  هفـض  یلع  .ماعلا و  قیرطلا  لامـش  نع  هولغ  هینیمرک و  نع  اخـسرف  دعبت  تناک  نکنمیدخ ، هدلب  و 
دعبت هینیمرک و ال  ءازاب  هیلامشلا  رهنلا  هفـض  یلع  یه  ثکناغرخ و  هیرق  خسرفب  اهنم  لفـسأ  تناک  .ثکـشمایذم و  هدلب  نکنمیدخ ،

توقای رکذ  .اعماج و  ادجسم  اهنم  لکل  نا  ثیحب  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  ربکلا  نم  تناک  ثالثلا ، يرقلا  هذه  .خسرف و  ریغ  اهنع 
، نجنبر وأ  نجنبرا ، اما  ثیدحلا .» باحصأب  صتخت   » نکنمیدخ نا 
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خسارف هعبس  یلع  دنقرمس ، نجنبر و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  اضیأ ، اهقرـش  یلا  .اهنم و  ربکأ  هیـسوبدلا و  قرـش  نم  دیرب  هلحرم  یلعف 
.نامرز تناک  هبصقلا ، هذه  نم 

رکذی مل  هنا  هیلع  فسؤی  امم  نکل  .اهفصو و  و  اراخب ، لوح  يرخالا  هریغصلا  ندملا  نم  ریبک  ددع  ءامسأ  یسدقملا  درس  دق  و  اذه ،
 . اهعضاوم ریشأت  ینستیل  اهنیب  تافاسملا 

دیب عقانم  یف  هلثم  یهتنی  و  هل ، زاوم  رهن  يرجی  دغسلا ، رهن  نم  هیبونجلا  هیحانلا  یف  و 
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روصعلا یف  ءارـضخلا ) هنیدـملا  يأ   ) زبس رهـش  تناک  .یـشرق  زبس و  رهـش  موقت  هیلع  و  اـیرد ، هکـشک  مویلا  هل  لاـقی  هنم ، رـصقأ  هنأ 
یه اهلعل  ضبرلاب » هلـصتم  يرخأ  هنیدـم  .ضبر و  نصح و  زدـنهق و  اهل  هنیدـم  : » لقوح نبا  اهیف  لاق  .ّشک  مساـب  فرعت  یطـسولا ،

دجـسملا سبحلا و  و   » .قاوسالا اهـضبر  یف  .هرامالا و  راد  تاناخلا و  اهیف  یلـصملا ، امیدـق  اهل  لاقی  ناک  .باـتکب و  مویلا  هفورعملا 
هنیدـم یه  و  بشخ ، نیط و  نم  اـهؤانب  و  عبرم ،) لـیم  عبر  يأ   ) هلثم یف  خـسرف  ثلث  وحن  اهرادـقم  و  هلخادـلا ، هنیدـملا  یف  عماـجلا 

شک هنیدـمل  و  اراخب .» یلا  اهریکاوب  یتأت  و  رهنلاءارواـم ، رئاـسب  كردـت  اـمم  عرـسأ  هکاوفلا  اـهیف  كردـت  هیمورج ، ادـج ، هبـصخ 
، ناباب هجراخلا  هنیدملل  .هلخادلا و  هنیدملا  باب  عبارلا  و  نیباصقلا ، باب  و  هّللا ، دیبع  باب  و  دیدحلا ، باب  یه : باوبأ  هعبرأ  هلخادلا 

 . هجراخلا هنیدملا  باب  و  بابلا ،» اهیلا  بسنی  هیرق  نانکرب  و   » نانکرب باب  امهدحأ 

یف يرجی  مایـس و  لبج  نم  جرخی  و   » نیراـصقلا رهن  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هل  لاـقی  ناـک  هکـشک  رهنب  مویلا  فورعملا  رهنلا  و 
قیرطلا اذه  عطقی  ناک  خسرف ، یلع  دنقرمس ، قیرط  یلی  ام  یف  .دورـسأ و  رهن  اهلامـش  یف  يرجی  .شک و  هنیدم  يأ  هنیدملا » یبونج 

یلی ام  یف  و  فاجلا .) رهنلا  يأ   ) دور کشخ  رهن  خلب ، قیرط  یف  شک  نم  خسرف  یلع  هبونج ، یلا  و  دور ، ياج  هل  لاقی  رهن 
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ادحاو ارهن  ریـصتف  اهتالـضف  عمتجت  شک ، قیتاسر  یقـست  نأ  دعب  راهنالا ، هذه  .دور و  رازخ  رهن  هنم ، خسارف  هینامث  یلع  رهنلا ، اذـه 
.فسن هنیدمب  رمی 

هعبرأ وحن  شک  لمع  لوط   » ناک و 
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.هبصخ هرفوب  فورعم  وه  و  اهلثم .» یف  مایأ 

قافآ نم  ریثک  یلا  لمحت  تناک  و  هریثکلا » ریقاقعلا  نیبجنرتلا و  یمـسملا  نملا  طقـسی  اهب  و   » حـلملا ّشکل : هرواجملا  لاـبجلا  یف  و 
ینب هنیدملا و  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  رخاوأ  یف  ددج  يذلا  رومیت  دـلو  اهیف  ناب  هریخالا  هنمزالا  یف  شک  ترهتـشا  .ناسارخ و 

ام و  ءارـضخلا ) هنیدـملا   ) زبس رهـش  مساب  شک  تفرع  نمزلا  اذـه  یف  .هیف و  هماقالا  رثؤی  ناک  و  يارـس - قآ  ضیبـالا - رـصقلا  اـهیف 
 . مویلا یتح  هب  فرعت  تلاز 

برع اهیمـسی  ناک  یـشرق و  مساب  مویلا  هفورعملا  هنیدـملا  هیبرغلا ، اهتیحان  نم  شک  لفـسأ  رهنلا  ردـحنم  یف  فین  لیم و  هئم  یلع  و 
روس و هل  هنیدملا ، رهاظ  یف  رماع  ضبر  و  زدـنهق ، هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  فسنل  ناک  .بشخن  سرفلا  فسن و  یطـسولا  نورقلا 

نم انّیب ، ام  یلع  فلأتی ، يذلا  رهنلا  یلع  فسن  موقت  .نیذبوغ و  باب  شک و  باب  دنقرمس و  باب  هیراجنلا و  باب  یه : باوبأ  هعبرأ 
اهـسبح .هرطنقلا و  سأرب  فورعملا  عضوملا  دنع  هرامالا ، راد  هتفـض : یلع  .شک و  قیتاسر  نم  یتأت  هدـیدع  راهنأ  تالـضف  عمتجم 

عماجلا و دجـسم  هراـمالا و  راد  نیب  اـم  هعمتجم  ضبرلا  یف  اـهقاوسأ  و   » .نیذـبوغ باـب  برق  عماـجلا  دجـسملا  و  هراـمالا ، راد  دـنع 
.هنـسحلا و اهقاوسأ  یلع  ملکت  هدـیجلا و  بشخن  بانعأ  هرثک  یـسدقملا  يرطأ  دـق  و  بابلا .» لخاد  هیراجنلا  باـب  هیحاـنب  یلـصملا 

.شکل ناک  املثم  حاون » هریثک و ال  يرق  اهل  تسیل   » اهنا الا  .هریثک  اهنیتاسب  هبصخ و  اهعرازم  تناک 

و هنماثلا )  ) هیناثلا هئملا  نم  ریخالا  فصنلا  یف  ضهن  يذلا  ناسارخ - ّیبن  عنقملا - نطوم  اهنأب  خـیراتلا  یف  بشخن  وأ  فسن  تفرع  و 
دعصی ناک  دقف  .بئاجعلا  عنص 
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هام  » عنقملا ب نوبقلی  سرفلا  ناک  .کلذ و  نم  نوبجعتی  سانلا  ناـکف  رمقلا ، لـثم  وه  اـم  وأ  رمقلا  هلیل  دـعب  هلیل  بشخن  یف  رئب  نم 
عناص يأ  هدنزاس »
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، بشخن هنیدم  امأ  .نینس  يدم  يدهملا  هفیلخلا  شیج  هداق  اریثک  اهنم  یناع  دق  عنقملا  عابتا  هنتف  نا  هیخیراتلا  رابخالا  يورت  .رمقلا و 
هنیدـملا نم  نیخـسرف  یلع  عضوم  یف  هل  ارـصق  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباـسلا هئملا  یف  یلوغملا  وزغلا  دـعب  ناـخ  کـپک  اـهیف  ینتبا  دـقف 

يأ همیدقلا  فسن  لحم  لح  هلوح و  ماق  يذلا  ضبرلا  یلع  مسالا  اذه  يرسف  یشرق »  » یمسی هیلوغملا  هغللا  یف  رـصقلا »  » و همیدقلا ،
ماتخ یف  .نیتاسبلا و  اهب  ّفحت  هریغص  هدلب  اهناب  یشرق  فصو  و  هرشع ،) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  لئاوأ  یف  انه  هطوطب  نبا  لزن  .بشخن 

 . هعلق يأ  اراصح  اهبرق  ینب  مث  یشرق ، یف  یتشی  ام  اریثک  رومیت  ناک  نرقلا ، اذه 

یه هیوق و  هعلق  اهل  .هودزب  وأ  هدزب  امهارغص  عماج ، امهنم  لکل  ناتنیدم  اهدعب ، ام  و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  فسن ، برق  ناک  و 
.اراخب قیرط  یف  فسن  نم  خسارف  هعبرأ  یلع  تناک  هبسک ، هریبکلا  یه  و  يرخالا ، .اراخب و  قیرط  یف  فسن  برغ  خسارف  هتس  یلع 

وأ هنیدملا  هریخالا ، هنیدـملا  برغ  دـیرب  هلحرم  یلع  شک ، فسن و  نیب  کلذ ، یلا  ناک  .توقای و  رکذ  ام  یلع  هرماع  قاوسأ  اهل  و 
(، هحفـص 485 رظنأ   ) دـیدحلا باب  یلا  قیرطلا  یف  فسن ، یقرـش  بونج  يرخأ  هلحرم  یلع  .شیرق و  دـقون  هامـسملا  هریبکلا  هیرقلا 

 . هرکذ قبس  دق  رازخ و  رهن  نیتیرقلا  نیتاه  یقسی  و  نغفیکسا ، اهنم : خسرف  یلع  اهراوج  یف  .هریبک و  هیرق  یه  و  جنوس ، تناک 

میلقا تالصاح  اما 
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بایثلا تایلـصملا و  طسبلا و  اضیأ  اهنم  عفتری  و  قافآلا ، یلا  لمحی  قئاف  خـیطب  اراخب  نم  عفتری  ناکف  .هدـیدعف  هتاعانـص ، دغـصلا و 
، نأضلا دولج  اهیف  غبدت  و  لیخلا ، مزح  اهسباحم  یف  جسنت  تناک  و  فویضلا ، تارجح  یف  شرفت  تناک  یتلا  شرفلا  بایث  هوخرلا و 

بایث اهیف  لمعی  .دغاکلا  دنقرمس : هب  ترهتشا  ام  رثکأ  .قافآلا و  یلا  لمحت  سأرلا و  نهد  محشلا و  اهنم  عفتری  و 

515 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جرسلا و همزحأ  رویـسلا و  بکرلا و  نولمعی  مهریغ  و  ساحنلا ، نم  همیظعلا  رودقلا  نوعنـصی  نورافـصلا  ناک  .زق و  جابید و  رمح و 
.ینانقلا مقامقلا و  فانصأ  کلذک 

.جابید و بایث و  هیـسوبدلا : نم  .لیدانملا و  دنقرمـس : اراخب و  نیب  هینیمرک  نم  عفتری  ناک  .زوجلا و  قدنبلا و  اهقیتاسر  نم  لمحی  و 
 . ءاسنلا رزأ  اضیأ  اهنم  عفتری  تیربکلا و  بنقلا و  لابح  دولجلا و  تاساط و  تایلصم و  رمحلا و  دوبللا  نجنبر : نم 

دنکیب یلا  عباتی  اهنم  و  ربرف ، یلا  هیومأ  یلی  اـمم  نوحیج  عطقی  ناـک  ناـسارخ  قیرط  نا  ص 473 ،)  ) نیثالثلا لصفلا  یف  انّیب  دـقل  و 
ندمب ارام  دنقرمس  یلا  يرسیلا  دغسلا  رهن  هفـض  هاذاحم  یف  قیرطلا  دعـصی  هبـصقلا  هذه  نم  .اراخب و  یلا  ریبکلا  روسلا  باب  لخدیف 

لقوح و نبا  نا  ریغ  .مهنیب  امیف  فیفط  فالتخاب  ءامدقلا  نیفنـصملا  عیمج  قیرطلا  نم  ءزجلا  اذه  فصو  دق  .هریبکلا و  هیحانلا  هذـه 
 . دنقرمس اراخب و  قیتاسر  یف  هجراخلا  ندملا  نیب  تافاسملا  اضیأ  ارکذ  یسدقملا 

یفف هفلتخم : قرط  یلا  بعـشتی  اهدـنع  و  ذـمرت ، یلا  نوـحیج  ربـعی  هحفـص 474 ) رظنأ   ) خـلب یلا  ناـسارخ  قرتخی  يذـلا  قیرطلا  و 
.درجشاو و یلا  نایذابق  نایناغصلا و  للختی  قیرط  لامشلا 
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.دیدحلا باب  یلا  ذمرت  نم  رخآ  قیرط  دعصی  یبرغلا ، لامشلا  یف  .لتخلا و  شخولا و  یتیحان  یلا  لصیف  هراجحلا  هرطنق  ربعی  اهنم 

یبرغلا لامـشلا  یلا  دنقرمـس و  غلبی  اهنم  شک و  یلا  نمیالا  قیرطلا  بهذـی  لامـشلا  یلاف  بعـشتی : هلحرمب ، كدـنک  یلی  اـم  یف  و 
.بشخن یلا  رسیالا  قیرطلا  یهتنی 

هذـه فصو  دـق  .اراـخب و  یلا  هزاـفملا  عطقی  هناـف  هسفن ، ریبکلا  قیرطلا  اـمأ  .شک  یلا  دوعیف  اقرـش  هجتی  هنم  عرف  فطعنی  كاـنه  و 
 . یسدقملا اهضعب  يرخطصالا و  بلاغلا ، یف  هریصقلا  تافاسملا  رکذ  عم  قیرطلا ،

516 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیرهاطلا یلا  يرـسیلا  هتفـض  هاذاحم  یف  دعـصی  قیرط  ناسارخ  بناج  یف  لمآ  نم  اهلـصی  مزراوخ ، میلقا  یف  نوحیج  اتلد  تناـک  و 
رخآ قیرط  و  جـنکرا .)  ) هیناجرجلا یلا  هویخب  ارام  اراسی  بهذـی  قیرط  انه  .بسا و  رازه  یلا  عباـتی  اـهنم  هعارزلا و  دـح  أدـبی  ثیح 

يذلا قیرطلا  کلذـک  .قرطلا و  هذـه  یـسدقملا  يرخطـصالا و  فصو  دـق  .نوحیج و  نیمی  یلع  یتلا  ندـملا  ثاک و  یلا  فطعنی 
( هرـشع هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  یفوتـسملا  رکذ  دـقف  کلذ ، یلا  .اسأر و  اراـخب  یلا  ثاـک  نم  یقرـشلا  بونجلا  وحن  هزاـفملا  عطقی 

یلا هحفص 421 ) رظنأ  .تاورا  لزق  نآلا  یه   ) هوارف نم  الامـش  امهدحأ  بهذیف  جنکرا ، یف  ناعمتجی  بونجلا و  نم  نایتأی  نیقیرط 
یلا لصی  یتح  هکرحتملا  لامرلا  هریثک  عضاوم  یف  زاتجی  اضیأ و  هزاـفملا  عطقی  ورم و  نم  بهذـی  رخـآلا  .هزاـفملا و  اـعطاق  جـنکرا 

يذلا هسفن ، قیرطلا  عباتی  قیرطلا  اذه  داکی  بسا  رازه  نم  .امن و  ناهج  اضیأ  ریخالا  قیرطلا  اذـه  رکذ  دـق  .نوحیج و  یلع  هیرهاطلا 
 . هیناجرجلا یف  مزراوخ  هبصقب  یهتنملا  برعلا  نوینادلبلا  هفصو 

سیکروک - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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517 ص : صنلا ، داوع ،

نوحیس رهن  میلاقا  نوثالثلا  عبارلا و  لصفلا 

- نوحیـس يأ   Jaxartes ستراـسکج رهن  هناـغرف - میلقا  يرخـالا - ندـملا  نیماز و  هتبـصق - یه  ثکجنوـب و  هنـسورشا - مـیلقا 
هیحان يرخالا - ندملا  هیخر و  هاش  يأ  ثکانب  ثکنب - يأ  شاشلا  میلقا  يرخالا - ندملا  دنکزوا و  شوأ و  ناجیدـنا - ثکیـسخا و 

- رارتأ يأ  باراف  دـنکمج و  ماریـس - يأ  باجیبسا  هنیدـم  باجیبسا - هیحاـن  تشخ - یف  هضفلا  نداـعم  .ثکنوت و  هنیدـم  قـالیا و 
لامـش یف  یتلا  کـلاسملا  نوحیـس - میلاـقأ  تالـصاح  هیئاـنلا - كرتلا  ندـم  یکریم و  زارط و  تنکغنی - دـنج و  ناربص - یـسی و 

.دنقرمس

رهن نیمی  هاذاحم  یف  هدتمملا  قیتاسرلا  نیب  دنقرمس ، قرش  یف  عقی  هنشورتس - هنشورس و  هنشورسأ و  اضیأ : بتک  و  هنـسورشأ - میلقا 
و ال لابج ، لوهس و  میلقالا  ضرأ  .هنسورشأ و  میلقا  نمض  نارهنلا  ناذه  لخدی  و ال  نوحیـس ، رهن  راسی  یف  یتلا  قیتاسرلا  دغـسلا و 

(. رمافلا  ) ریماپ ناکف  برعلا ، نوینادلبلا  رکذ  ام  یلع  یقرشلا  هدح  امأ  .هریبک  راهنأ  اهللختت 

ثکجنب ثکجنوب و  اضیأ  اهل  لاقی  و  هنسورشأ ، هنیدم  هتبصق  تناک  و 

518 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هرـشع وحن  اهلاجر  رزحی  هنیدـم  ( » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  ثکجنوب  تناک  .هیلاحلا  هپتارأ  هنیدـم  قباـطی  اهعـضوم  و  ثکجونب ، و 
ءارو نم  رخآ  روس  اهل  و  اهـضبر ، یلع  روس  و  اهتاذـب ، روس  اهیلع  اهنم ، هلخاد  هنیدـم  اـهل  و  بشخ ، نیط و  اـهؤانب  و  لـجر ، فـالآ 

دجـسم نجـسلا و  زدنهقلا و  هنیدملا  لخاد  .هنیدملا و  باب  رخآلا  و  یلعالا ، باب  یعدـی  امهدـحأ  ناباب : هلخادـلا  هنیدـملل  .کلذ و 
یلع هجراخلا ، هنیدملا  يأ  ضبرلاب ، طیحملا  اهروس  لمتـشی  و  یحر .» هیلع  ریبک  رهن  هلخادـلا  هنیدـملاب  يرجی  .قاوسالا و  عماجلا و 

.خسارف و هثالث  نم  اوحن  هرود  غلبی  و  نیتاسبلا ، رودلا و 
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راهنأ هتـس  هنیدملا  هذهل  ناک  .ذابلهک و  باب  و  ثکجون ، باب  و  هدنمـسرم ، باب  و  نیماز ، باب  یه : باوبأ ، هعبرأ  روسلا  اذـهل  ناک 
رشع ریدی  ام  رادقم  نوکی  و  هدحاو ، نیع  دحاو و  عبنم  نم   » راهنالا هذه  عیمج  .اهءامـسا و  لقوح  نبا  درـس  اهیـضارا  یقـست  هریغص 

.نیتاسبلا هزنلا و  هرثکب  هروهشم  هنیدملا  تناک  و  خسرف .» فصن  نم  لقأ  ءاملا  عبنم  یلا  هنیدملا  نم  و  هیحرأ ،

اریخأ بعشتی  ثیح  دنقرمس ، اراخب و  نم  یتآلا  ناسارخ  قیرط  یلع  یه  .ثکجنوب و  نم  قرشلا  یلا  همئاق ، تلاز  ام  یه  و  نیماز ، و 
یف نیماز  تناک  .اهءارو  ام  هناغرف و  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  وحن  رخآلا  و  دنکـشات )  ) شاشلا یلا  الامـش  بهذی  امهدحا  نیقیرط : یلا 
اهل هدنـسرس ، وأ  هدنـسوس  مساب  فرعت  تناک  ادج  همیدق  هنیدـم  یه  و  ربکلا ، یف  ثکجنوب  هبـصقلا  براقت  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا 

، طاباس هنیدم  .راغص و  روسج  هیلع  رهن  هنیدملل  .روس و  اهیلع  سیل  و  عرازملا ، نیتاسبلا و  اهب  فحت  هنـسح ، قاوسأ  عماج و  دجـسم 
اهب قدـحی  راج ، اهؤام  نیع  اهب  و  هرماع ،  » یـسدقملا اهیف  لاق  .هناغرف  قیرط  یف  ثکجنوب  نیماز و  نیب  یه  اـضیأ و  همئاـق  تلاز  اـم 

« . نیتاسب

519 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ام وأ  امئاق ، اهنم  لاز  امف  .هفورعم  ریغ  اهبلغأ  عضاوم  و  فصو ، ام  نود  نکل  و  اهؤامسا ، انیلا  تهتنا  دقف  يرخالا ، هنشورسا  ندم  امأ 
، اهبونج یلا  .نیماز و  برغ  لامـش  یف  كزیچ  اضیأ  اهل  لاقی  و  كزید ، یتأی : اـم  وه  کـلاسملا ، فصو  نم  هعـضاوم  نییعت  نکمی 

یلع ثکرک  .شاشلا و  یلا  نیماز  نم  الامـش  بهاذـلا  قیرطلا  یف  صواخ ، وأ  سواـخ ، .هناـقرخ و  هنیدـم  دنقرمـس ، نم  قیرطلا  یف 
هناغرف دودح 
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نال احیحـص  انییعت  هدنمـسرم  کنیم و  نیتریغـصلا  نیتنیدـملا  یعـضوم  نییعت  نکمی  .هدـنجخ و ال  طاـباس و  نیب  قیرطلا  فصن  یف 
یف هدنمـسرم  بابب  انللدتـسا  نا  هبـصقلل  هرواجم  هدنمـسرم  نوکت  نا  یغبنی  نکل  .اـمهنم و  هدـحاو  ـال  رکذـت و  مل  کـلاسملا  بتک 

یـسدقملا اهرکذ  .اهحطـس  عافترال  نیتاسبلا  هلیلق  راج ، ءام  اهل  دربلا ، هدـیدش  لابجلا ، یف  هدنمـسرم  تناـک  .کـلذ  یلع  ثکجنوب 
.اـهراوج و یف  تناـک  کـنیم  هنیدـم  نا  رهاـظلا  .هلیلج و  هنیدـم  یه  و  قوسلا ،» نم  هیحاـن  یلع  عماـجلا  هرماـع ، قاوسأ  اـهب   » لاـقف
و  » .نوحیـس رهن  ءارو  امل  لوالا  یمالـسالا  حـتفلا  یف  یبرعلا  دـئاقلا  وه  و  ملـسم ] نب   ] هبیتق هیف  لـتاق  يذـلا  عضوملا  اـهناب  ترهتـشا 

ذختت  » هدنمـسرم کنیم و  هیحان  یف  و  هتهزنل .» هذـختا  دـق  ناـک  و  مصتعملا ، بحاـص  وه  ربکـالا و  نیـشفالاب  فرعی  نصح  كاـنه 
« هنم دصق  هعنص  يأ  یف  هتینق  داری  امل  نکمم  نیل  هناغرفب  دیدحلا  نال  کلذ  و  قارعلا ، یلا  زهجی  ناسارخ و  معت  یتلا  دیدحلا  تالآ 

.

و  ) شاشلا رهن  ناک  اعویش  رثکالا  همـسا  نا  یلع  .نوحیـس  ص 477 ،)  ) انّیب دـق  ام  یلع  برعلا ، هیمـسی  میظعلا  ستراسکج  رهن  ناـک 
.هفافض نم  برقلا  یف  مسالا  اذهب  یتلا  همهملا  هنیدملا  عوقول  کلذب  یمس  امنا  و  دنکشات .) یه  همیدقلا  شاشلا 

کلذ ذنم  .نایرز و  لگ  مساب  هنوفرعی  ءاجرالا  هذه  یف  نونطاقلا  لوغملا  ناک  هرشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا  یف  هنا  یفوتـسملا  رکذ  و 
.مسالا اذهب  يزاغلا  وبا  هرکذ  دق  و  ریس .) رهن   ) وصریس وأ  ایرد  ریس  مسا  كرتلا  هیلع  قلطأ  اذه ، انموی  یتح  نیحلا 

520 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

عمتجت راهنأ  نم  مظعی   » وه و  كرتلا ، دلب  نم  جرخی  نوحیس ، رهن  نا  لقوح  نبا  رکذ  و 
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لیم و یتئم  نم  اوحن  هناغرف  میلقا  دتمی  .دنکزوا و  دودح  یف  یقرـشلا  هفرط  نم  میظعلا  هناغرف  يداو  لخدـی  لابجلا و  نم  یتأت  هیلا »
ناشرخ رهن  یه : هناغرف ، للختی  وه  هدیدع و  دفاور  لبقتسا  اقرش  نوحیس  رهن  يرج  ام  اذاف  یلعالا .  هارجم  بونج  لامش و  یلا  فین 
هبـصقلا ثکیـسخا  راوسأ  زواج  اذاف  .اهریغ  يرخأ  اراهنأ  و  یلاحلا ، نیرن  رهن  وه  هلعل  لغدـج و  رهن  کلذـک  ابق و  تسروا و  ارهن  و 

رهن قالیا و  رهن  امهل  لاقی  نیرهن  هنیمی  یف  لبقتسیف  الامش  فطعنی  مث  .هناغرف  میلقا  ایئاهن  حرابی  اهدنع  هدنجخ و  یلا  نوحیس  لصو 
زغلا و زوافم  زاتجا  اذا  مث  باجیبسا  قیتاسر  یلا  نوحیـس  یهتنی  کلذ ، یلی  اـم  یف  .شاـشلا و  قـالیا و  قاتـسر  برغب  ّرمی  و  كرت ،

نا برعلا  نوینادلبلا  رکذ  دـق  .هنم و  یقرـشلا  یلامـشلا  مسقلا  یف  لارآ  رحب  یف  عقی  یتح  هدـیدع  راهنأ  یلع  ههایم  تعزوت  كرتلا ،
دعی ناک  .هربعت و  لفاوقلا  تناکف  نوحیج  نم  لوطأ  هدم  ءاتش  دمجی  نوحیـس  نا  نوحیج و  رهنک  نفـسلا  ریـسل  حلاص  نوحیـس  رهن 

« . نوحیج یثلث  وحن  »

تناکف میدقلا ، همـسا  ایمـسر  هیـسورلا  هموکحلا  هیلا  تداعأ  دق  و  دنقوخ ، هیناخب  فرعی  بیرق  تقو  یلا  ناک  يذلا  هناغرف  میلقا  امأ 
نوحیس رهن  هفض  یلع  موقت  یه  .هناغرف و  هنیدم  هریغ  هبذادرخ و  نبا  اهامس  و  ثکیسخأ ، هنیدم  یطسولا  روصعلا  لئاوأ  یف  هتبـصق 
هنیدـم تناک  هناغرف ، یلع  امکاح  رباب  ناک  اـمل  هرـشع ) هسداـسلا   ) هرـشاعلا هئملا  یف  .هصخاـش و  هنیدـملا  هذـه  بئارخ  .هیلامـشلا و 

.كاذنیح هبصقلا  یه  تناک  ناجیدنا  و  یسخا .»  » رصتخملا اهمساب  فرعت  هیناثلا ، میلقالا 

عماجلا و اهیف  زدنهق و  اهل  هعساو  هنیدم  اهنا  ثکیسخا ، هنیدم  یف  لقوح  نبا  لاق 
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اهـضبر یف  اهیف و  .هریثک و  ضایح  هیراـج و  هاـیم  اـهیف  هلثم ، یف  لـیم  هلخادـلا  هنیدـملا  .عساو و  ضبر  اـهل  سبحلا و  هراـمالا و  راد 
.روس اهضبر  یلع  و  قاوسأ ،

باب و  عماجلا ، باب  و  ناساک ، باب  یه : باوبأ ، هسمخ  هلخادلا  هنیدملل  و 
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.هشقدرملا باب  اریخأ  .رتخب و  أرقی  نأ  نکمی  و  همسا ، طبضی  مل  باب  و  هناهر ،

.اهضبر باوبأ  یلی  امم  نیخسرف  رادقم  هفتلملا  نیتاسبلا  هنیدملاب  فحی  ناک  و 

امک بارخلا  اهیلع  یلوتـسا  دـق  ثکیـسخا  نا  رهاظلا  .هریثکلا و  یعارملا  جورملا و  یبونجلا  هبناج  یف  تدـجو  نوحیج  تربع  اذا  و 
هذـه هلنت  مل  ام  و  هرـشع .) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  علطم  یف  هاشمزراوخ  دـمحم  بورح  ءانثا  هناغرف  میلقا  یف  هریثک  ندـم  یلع  یلوتـسا 

اهمـسا يدزیلا  یلع  رکذ  رومیت ، نمز  یف  .ناجیدـنا و  یلا  میلقالا  هبـصق  اهدـعب  تلقتناـف  لوغملا ، تاوزغ  هترمد  دـق  ءوسب  بورحلا 
 . رباب مایأ  یف  یسخأ  یلا  انّیب  ام  یلع  مسالا  اذه  رصتخاف  تکیسخأ ، وأ  تنکیسخا  هروصب 

فصنلا یف  هناغرفل  هبـصق  زیکنج  نب  ياتغا  دیفح  ناخودیک  یفوتـسملا ، رکذ  ام  یلع  اهذختا ، دقف  هیلاحلا ،) ناجیدنا   ) ناگیدنا امأ 
هئملا یف  لقوح  نبا  اهدرـس  یتلا  ندـملا  ءامـسا  نیب  ناکدـنا  وأ  ناگدـنا  مسالا  ءاج  دـق  و  هرـشع .) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  نم  ریخـالا 

ریغ يدزیلا  یلع  اهیلا  راشأ  نا  و  ام ، عجرم  یف  هنیدملا  هذهل  افصو  دجت  نأ  نود  نکل  و  توقای ، هرکذ  کلذک  و  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا
، رهظی ام  یلع  هرـشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  ابق  هنیدـم  نا  کـلاسملا  فصو  نم  نابتـسی  .رومیت و  بورح  یلع  همـالک  یف  هرم 

، يرخطصالا یف  ام  یلع  ابق ، .ناجیدنا و  نم  ابیرق  نوکی  نا  یغبنی  نأش ، اذ  اعضوم 
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راد هیف  ضبر  اهل  و  اهنادـیم ، طـسو  یف  عماـجلا  اـهیف  هنیکم  هعلق  اـهل  و  ندـملا .» کـلت  هزنأ  نم  یه  و   » ربکلا یف  ثکیـسخا  براـقت 
قاوسأ اهیف  .هب و  طیحم  روس  ضبرلا  یلع  ناک  .سبحلا و  هرامالا و 
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 . هرماع هریثک 

هئملا یف  تناک  دق  و  شوأ ، هنیدم  ابق  قرـش  یلا  .قاوسالا و  یف  عماج  اهل  ناقیتشا ، هنیدـم  ابق : ثکیـسخا و  نیب  قیرطلا  فصن  یف  و 
ضبرلا یلع  ضبر و  هنیدـملا  لوح  .داتعملا و  بسح  سبحلا ، هرامالا و  راد  شوا  هعلق  یف  .نأشلا و  میظع  اعـضوم  هرـشاعلا )  ) هعبارلا

هعـساو هبحر  یف  اهعماج  ناک  .هذـکغم و  باب  ءاملا و  باب  و  لبجلا ، باب  یه : باوبأ ، هثـالث  اـهل  و  لـبجلل .» هقـصالم  یه  و  ، » روس
ام یف  ناک  و  كرتلا .» یلع  سارحالا  بقرم   » هیلع لبج  اهنم  برقلاب  .اهیضارأ و  یقـست  یتلا  راهنالا  هریثک  هنیدملا  .قاوسالا و  طسو 

ضبر اهل  و  هیراج .» هایم  نیتاسب و  زدنهق و  اهل  و  شوأ ، یثلث  وحن  یه  و   » .اقرـش هناغرف  ندم  رخآ  یه  و  دنکزوا ، هنیدـم  شوأ ، یلی 
«. كارتالا باب  یلع  رجتم  یه  و   » هیف قاوسالا  و 

.قاوسالا یف  اهعماج  و  باوبأ » هعبرأ  هل  طئاح  اهضبرب  طیحی  رهن ...  اهباب  یلع   » و

فالتخا یلا  رظنلاب  یلفـس  اـیلع و  ناـتنثا : یه  .هیئاـسن و  وأ  ایـسن  هروک  هل  لاـقی  هناـغرف ، میلقا  نم  نوحیـس  رهن  بونج  یف  وه  اـم  و 
.لبجلا یف  ایلعلاف  .امهیحطس  يوتسم 

نع ءان  اهعماج  هریغـص و  ( » هرـشاعلا  ) هعبارلا هئملا  یف  تناک  دـق  و  هثیدـحلا ) نالیغرم   ) ناـنیغرم هنیدـم  یلفـسلا  هیئاـسن  یف  ناـک  و 
امأ .نسح  عماج  اهل  هریبک و  نمزلا  کلذ  یف  تناک  ناتشر و  اهنم  برغلا  یف  و  قاوسالا .»
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مـساب ایلعلا  هیئاسن  ندم  نیب  اضرع  الا  اهرکذ  دری  ملف  اهتّیناخ ، اهیلا  تبـسن  هناغرف و  هبـصق  هثیدـحلا  هنمزالا  یف  تراص  یتلا  دـنقوخ 
.دنقاوخ وأ  دنکاوخ 

: اهبونج نم  خسرف  یلع  .يرـسیلا و  نوحیـس  هفـض  یلع  موقت  دنقرمـس  نم  تئج  اذا  برغلا ، نم  هناغرف  ندم  لوأ  اهناف  هدـنجخ ، امأ 
.اهضبر یه  دنک و 

.ضبرلاب نادیملا  یف  هرامالا  راد  .هنیدـملا و  یف  اهعماج  و  نجـسلا ، اهیف  هیوق  هعلق  اهل  و  اهـضرع » نم  رثکأ  اهلوط   » هنیدـم هدـنجخ  و 
جراخلا دنک  ضبر  ناک  .نوحیس و  یف  اهیف  نورفاسی  نفس  مهل  اهلهأ  و  ههزن .» هنیدم  یه   » لقوح نبا  اهیف  لاق 
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« . دیلاب كرف  اذا  رشقنی  بیجع  زول  وه  و   » اریثک ازول  اهب  نال  ینیوزقلا  رکذ  ام  یلع  زوللا ) دنک  يأ   ) ماذاب دنک  هل  لاقی 

رکذ دـقف  .لیلقلا  یـشلا ء  الا  یلوالا  هنمزالا  یف  اهرمأ  نم  فرعی  الف  نوحیـس ، نیمی  یف  اهنم  ناک  ام  يأ  هناغرف ، یلامـش  ندـم  اـمأ 
نم خسارف  هعبـس  یلع  تناک  ثکنا  نا و  کلاسملا ، فصو  نم  نیبتی  .هنـسح و  قاوسأ  عماج و  اهل  لاقف : ثکنا  هنیدم و  یـسدقملا 
ریخ تناک  لابجلا ، طسو  یف  ثکنا ، لامش و  یلا  .قالیا و  دح  نع  اریثک  دعبت  ال  نوحیس ، هفـض  نم  خسرف  یلع  ثکیـسخا و  برغ 

اـضیأ هذه  لامـش  یلا  .قاوسالا و  طسو  یف  نسح  عماج  اهل  راهنالا ) نیب  ام  يأ   ) ناذور نایم  قاتـسر  یف  هنیدم  یه  و  مالیخ ، وأ  مل 
«. قوسلا یف  عماجلا  و  مهردب ، هزوج  فلأ  تدجو  امبر  یتح  زوجلا  هریثک   » یسدقملا لوق  یلع  یه  و  تکس ، وأ  تکش  تناک 

داز و  اهمساب ، هامسم  هیحان  یف  موقت  اهناب  نولوالا  نوینادلبلا  اهفصو  .همئاق  تلاز  امف  ناساق  هنیدم  اما 
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لغدج و هیحان  الامـش ، اهنم  دـعبأ  .ثکیـسخا و  دـنع  نوحیـس  وه و  یقتلی  رهن  اهباب  یلع  و  هنیـصح ، هعلق  اهل  نا  کلذ  یلع  توقای 
نکل يرخأ و  ندم  هلمجب  اضیأ  یـسدقملا  هون  .مجن و  اهتنیدم  مسا  و  ناورک ، هیحان  هذـه ، قرـش  یلا  .ثکنالدرأ و  اهتنیدـم  تناک 

 . اهعضاوم نع  یش ء  ملعی  هنا ال  هیلع  فسؤی  امم 

مویلا هفورعملا  بئارخلا  .هیقرشلا و  هیلامشلا  يأ  ینمیلا  نوحیـس  رهن  هفـض  یلع  انّیب ، ام  یلع  یه  .شاشلا و  هیحان  هناغرف  برغ  یلا  و 
هیبرعلا ندملا  مظعأ  یطـسولا  روصعلا  یف  تناک  .چاچ  سرفلا  و  شاشلا ، برعلا  اهامـس  یتلا  هنیدملا  عضوم  یه  همیدـقلا  دنکـشاتب 

اهل ناف  رهنلاءاروام ، دالب  یف  ندملا  ءامسأ  نم  ریثک  رارغ  یلع  کلذ  ثکنب و  اضیأ  شاشلا  هنیدمل  لاقی  ناک  .نوحیس و  ءارو  ام  یف 
.هیناروت هیناریا و  نیتیمست 

ناک دقف  هریثک ، راوسأ  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  شاشلا  هنیدم  یلع  ناک  و 

524 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.روس ضبرلا  اذه  یلع  و  لخادلا ، ضبرلا  هلخادلا ، هنیدملا  جراخ  یف  و  روس ، امهیلع  .اهقصالت  هعلق  يأ  زدنهق  اهل  هلخاد ، هنیدم  اهل 
یمحی اراخبل ، ناک  ام  رارغ  یلع  ریبکلا  روسلا  اریخأ  .ثلاـث و  روس  هلوح  هریثک ، لوقح  نیتاـسب و  هیف  جراـخلا و  ضبرلا  اـضیأ  هیلیو 

یف نوحیـس  قرـشلا و  یف  كرتلا  رهن  هفـض  نیب  ام  لـصی  هرئاد  فصن  هئیهب  لامـشلا  هیحاـن  نم  شاـشلا  لوح  نوکیف  اـهلک  هیحاـنلا 
.برغلا

هلخادلا هنیدملا  یلا  یـضفی  امهدحأ  ناباب  اهل  و  سبحلا ، هرامالا و  راد  هعلقلا  یف  نا  اندجو  هعلقلا ، هلخادلا و  هنیدملا  یلا  اندـع  اذاف 
.ضبرلا یلا  رخآلا  و 

، قاوسالا ضعب  اهیف  و  هلثم ، یف  خسرف  هلخادلا  هنیدملا  .هعلقلا و  روس  یلع  عماجلا  دجسملا  ناک  و 
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.دنقرمس و نم  یتآلا  قیرطلا  لصی  ثیح  بونجلا  یلا  یضفی  ناک  هنا  کش  و ال  شک ، باب  و  سابعلا ، یبأ  باب  باوبأ : هثالث  اهل  و 
(. طقف هینامث  یسدقملا  رکذ   ) باوبأ هرشع  لخادلا  ضبرلا  روسل  ناک  .دینجلا و  باب  اریخأ 

ینقو راهنأ  دلبلا  قشی  .شاشلا و  هنیدم  قاوسأ  لخادلا  ضبرلا  یف  ناک  .اهءامـسا و  لقوح  نبا  درـس  باوبأ  هعبـس  جراخلا  ضبرلل  و 
.راوسالا لخاد  یف  یتلا  راجشالا  نیتاسبلا و  یقست  هریثک 

قرشلا یف  أدبی  روسلا  اذه  .جراخلا و  ضبرلا  باب  نع  ادحاو  اخـسرف  دعبی  ناک  دلبلا ، یلا  هنم  هطقن  برقأ  یف  هناف  ریبکلا ، روسلا  امأ 
نب هّللا  دـبع  روسلا  اذـه  ینب  دـق  .صالقلاب و  فورعملا  عساولا  لهـسلا  فنتکی  ناک  .غلباس  لبج  هل  لاقی  كرتلا  رهن  یلع  لـبج  نم 

.لامشلا یف  كرتلا  تاراغ  نم  شاشلا  هیامحل  دیمح 

نم قیرطلا  ناک  .برغلا و  یف  نوحیس  هفاح  یلا  كرتلا  رهن  یلع  لبجلا  نم  دتمی  قیمع  قدنخ  هیلی ، امم  خنـسرف  یلع  كانه  ناک  و 
.دیدحلا باب  دنع  روسلا  اذه  قرتخی  باجیبسا  یلا  شاشلا  لامش 

یلوغملا وزغلل  ناک  مث  هاشمزراوخ ، دمحم  تاحوتف  نوضغ  یف  شاشلا  ضعب  رامدلا  قحل  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  یف  و 
امم اهلاح  حلـص  ام  ناعرـس  هنیدملا  نا  رهاظلا ، .نادلبلا و  نم  اهریغب  لح  ام  وحن  یلع  اسؤب  اهلهأ  سؤب  یلا  فاضأ  ام  اهبقعأ  يذـلا 

هنماثلا هئملا  یف  نأش  اذ  اعضوم  تحبصأف  ایالب ، نم  اهب  ملأ 
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اهرکذ یلا  قرطت  رومیت ، بورح  هفصو  یف  هرم  ریغ  اهرکذ  يذلا  يدزیلا  یلع  .هرکاسعب و  رومیت  اهدنع  فقو  نیح  هرـشع ) هعبارلا  )
ناکسلا هفرح  دق  ریخالا  مسالا  نا  رهظی  و  تنکشات ، چاچلا و  شاشلا و  لثم  هفلتخم  ءامسأب 
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 . هیسورلا ناتسکرت  همصاع  مویلا  تحبصا  دق  اذه  اهمساب  .رجحلا و  هنیدم  هانعم  تنکشات  .شات و  یلا  شاشلا  نم  هیکرتلاب  نوقطانلا 

یف لغدـج  لابج  نم  لـقوح ، نبا  رکذ  اـم  یلع  جرخی ، شاـشلا ، یقرـش  بونجب  راـملا  کـچرچ  رهنب  مویلا  فورعملا  كرتلا  رهن  و 
رهن یمـسی  هئاذحب  رخآ  رهن  يرجی  ناک  رهنلا  اذه  یبونج  یف  .ماکـسب و  هل  لاقی  يذـلا  هیخلرخلا  كرتلا  دـلب  نم  نیرن و  رهن  لامش 
لاقی .شاشلا و  هیحان  ندـم  یناث  ثکانب ، هنیدـم  موقت  هرـشابم ، نوحیـس  رهنب  هئاقتلا  نم  لفـسأ  .نرگنا و  رهنب  مویلا  فرعی  و  قالیا ،

.اهقوس و یف  عماجلا  .نصح و  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هدـلبلا  هذـهل  نکی  مل  .تنکانف و  سرفلا  اهیمـسی  و  تکانب ، اضیأ  ثکاـنبل 
ریبک اعضوم  تیقب  دق  .شاشلا و  یلا  رهنلا  ربعی  دنقرمس  نم  یتآلا  ناسارخ  قیرط  ناک  ثیح  ینمیلا  نوحیـس  هفـض  یلع  موقت  تناک 

خر هاش  ددج  (، 1415  ) هنس 818 یف  يأ  فین ، نرق و  یـضم  دعب  .ناخزیکنج و  اهبّرخ  امل  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  یتح  نأشلا 
.هرم ریغ  يدزیلا  یلع  اهرکذ  مسالا  اذهب  و  هّیخر ،» هاش   » تفرع ب هیلا و  تبسنف  تنکانف ، هنیدم  رومیت  دیفح 

یلع يرـسیلا  يأ  هیبونجلا  كرتلا  رهن  هفـض  یلع  یه  و  ثکچنانیج ، هنیدـم  قرتخی  شاـشلا ، یلا  الامـش  ثکاـنب  نم  قیرطلا  ناـک  و 
.نوحیس وه و  هاقتلم  قوف  نیخسرف 

رهن نم  رخالا  بناجلا  یف  ناـک  .نبل و  بشخ و  مهناـینب  نصح ، اـهیلع  سیل  هریبک  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هنیدـملا  هذـه  تناـک 
نم « ) يراصنلل هیرق  درکنی  و   » لقوح نبا  اهیف  لاق  .درکنیو  هدـلب  كزیج ، قیرط  یف  ثکجن  اـنیج  نم  هلحرم  یلع  هبرغ ، یلا  نوحیس 

، هبرغ نم  لیلق  یش ء  یلع  كرتلا  رهن  نم  رخآلا  بناجلا  یف  و  هرطاسنلا )
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وأ ثکروتشأ  هنیدم  نوحیس ، وه و  هئاقتلا  نم  لفسأ  یتلا  هیوازلا  یف 
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نم ریخالا  فصنلا  یف  دجن  ذا  هدلبلا ، هذـه  اوبرخ  دـق  لوغملا  نوکی  نا  یغبنی  .نصح و  اهیلع  ناک  و  لمجلا .) هنیدـم  يأ   ) ثکرتش
رکذ .مسالا و  اذهب  اریثک  يدزیلا  یلع  اهرکذ  دـق  و  همئاق ) تلاز  ام  و   ) سانیچ هدـلب  اهناکم  یف  أشن  دـق  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماثلا هئملا 

هنکمالا هذه  عضاوم  فرعت  اذهل ال  .اهافصی و  مل  امهنکل  و  شاشلا ، هیحان  یف  يرخأ  هنیدم  نیرشع  نم  رثکأ  یسدقملا  لقوح و  نبا 
هعبارلا هئملا  یف  تناک  اهلامـش ، یف  باجیبسا  اهبونج و  یف  قالیا  هیحان  کلذـک  و  هیحاـنلا ، هذـه  نا  حـضاولا  نم  ناـک  نا  .مویلا و 

 . اربک ندملا  براقت  یتلا  يرقلا  هرفاو  ناکسلاب  هظتکم  هرشاعلا ) )

هذه تناک  .ثکنوت  اهتبصق  و  هدنجخ ، لفسأ  نوحیس  رهنل  ریبکلا  فطعنملا  لامـش  قالیا و  رهن  بونج  یف  تناکف  قالیا ، هیحان  اما 
تلاز ام  ندملا  هذه  عضاوم  .هریغ و  لقوح و  نبا  اهرکذ  همهم  هنیدم  نیرـشع  نم  برقی  ام  یلع  لمتـشت  و  شاشلاب ، هلـصتم  هیحانلا 

رهن یلع  موقت  لقوح ، نبا  رکذ  ام  یلع  ثکنوت ، تناک  .اهتبـصق و  ثکنوت  عضوم  هفرعم  فسألل ، ای  و  نکمی ، هنا ال  یتح  هنیعم  ریغ 
هب طیحی  ضبر  اهلوح  هلخاد  هنیدـم  زدـنهق و  اهل  ناک  شاـشلا .  فصن  وحن  یه  شاـشلا و  نم  خـسارف  هیناـمث  نم  وحن  یلع  قـالیا ،

.ضبرلا یف  هنیدملا و  لخاد  اهقاوسأ  .زدنهقلا و  باب  دنع  ناریخالا  و  عماجلا ، دجـسملا  سبحلا و  هرامالا و  راد  زدـنهقلا  یف  .روس و 
درس دق  .لمعلا و  هطلتخم  هرامعلا  هلصتم  قالیا  یلا  شاشلا  نم  دالبلا  تناک  .راج و  ءام  امهیف  و 
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، اهرمأ انیلا  یهتنا  یتلا  ندملا  مهأ  نم  .اهعـضاوم و  عیمج  انیلع  تعاض  دـق  هیلع  فسؤی  امم  نکل  .ندـملا و  هذـه  ءامـسا  لقوح  نبا 
.هناغرف و دح  یلع  قالیا  لابج  یف  هضفلا  نداعم  برق  صاخ ) وأ  ساخ  شاخ و  هروصب  اضیأ  اهمسا  بتکی  و   ) هلهآلا تشاخ  هنیدم 

يرق هنیدملاب  ّفحت  و  قرولا .» نیعلل و  برض  راد  قالیاب  ، » لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  هرشاعلا ،)  ) هعبارلا هئملا  یف 
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 . هدیدع

هعبارلا هئملا  یف  یسدقملا  رکذ  .همساب  هتبصق  و  باجیبسأ ، وأ  باجیبسإ  میلقا  وأ  هیحان  اقرشف  نوحیس  نیمی  نم  شاشلا  لامـش  یف  و 
.اهنم لیلق  ددع  ریغ  نیعن  نا  نآلا  اننکمی  میلقالا ال  اذه  یف  هروهشم  هنیدم  نیسمخ  نم  اوحن  هرشاعلا ،) )

نمدـفار وه  و  مدـب ، وأ  سیرا  رهن  یلع  تنکمچ  قرـش  لایمأ  هینامث  نم  وحن  یلع  یتلا  ماریـس  عضوم  یه و  قفتت  باجیبسا  هنیدـمف 
 . ینمیلا نوحیس  دفاور 

هلخادـلا هنیدـملا  یلع  .ضبر و  زدـنهق و  هنیدـم و  یلع  لمتـشت   » شاشلا يأ  ثکنب » نم  ثلثلا  وحن   » لقوح نبا  رکذ  ام  یلع  تناـک 
یف و  خسارف .» هثالث  وحن  اهیلا  لابجلا  برقأ  نیب  اهنیب و  هاوتسم و  یف  یه  .خسرف و  هرادقم  هب  طیحی  روس  اضیأ  .ضبرلا  یلع  و  روس ،
راد هلخادلا  هنیدملا  یف  .قاوسأ و  اهضبر  هنیدملا و  یف  .طابر و  باب  لک  یلع  باوبأ ، هعبرأ  هنیدملل  ناک  .نیتاسب و  هایم و  اهجراخ 

(. نیناّطقلا قوس  يأ   ) سیبارکلا قوس  یلا  یسدقملا  راشأ  .عماجلا و  سبحلا و  هرامالا و 

نا رهاظلا  و  مادـالا .» زبخلا و  ءافعـضلا  یلع  يرجی  ( » نواـپ نم 300  وحن   ) مهرد فالآ  هعبـس  رهـش  لـک  یف  قوسلا  نیکاـکد  هلغ  و 
وزغلا دعب  اهمسا  ریغت  دق  باجیبسا  هنیدم 
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.رومیت تاحوتف  رابخأ  یف  اریثک  يدزیلا  یلع  اهرکذ  مسالا  اذهب  و  ماریس ، یلا  یلوغملا 

هروصب یـسدقملا  اـهبتک  یتلا  هنیدـملا  قفاوت  اـهنا  ودـبی  و  تنکیمچ ، تبتک  تنکمچ و  رکذ  اـم  اریثک  يدزیلا  یلع  ناـف  کلذـک  و 
« . ضبرلاب قاوسالا  و  هیف ، عماجلا  و  نصح ، اهیلع  هریبک   » اهیف لاق  تکومج و 
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وأ بارابب  امیدق  هفورعملا  نوحیس ، ربعم  دنع  یتلا  هنیدملا  هرشابم ، هیف  تنکمج  رهن  بابصنا  لفـسأ  هیقرـشلا ، نوحیـس  هفـض  یلع  و 
ناک .نیصلا و  حتفل  ریـسلا  هبهأ  یلع  وه  و  ( 1405  ) هنـس 807 یف  هفتح  رومیت  یقل  اهیف  و  رارتأ ، مساب  هثیدـحلا  هنمزالا  یف  باراف و 

.هنیدملا هیحانلا و  یلع  قلطی  باراب  وأ  باراف  مسالا 

یسدقملا لاق  .ردک  هرشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  هنیدملا  ضابرال  اضیأ  لاقی  ناک  .باجیبسا و  هیحان  هبصق  انایحأ  باراف  تبسح  دق  و 
اهعماج و اضیأ  ردـکل  ناک  و  زدـنهق .» قاوسأ و  و  عماجلا ، هیف  نصح  اهیلع  لـجر ، فلأ  نیعبـس  وحن  جرخت  هریبک ، یه   » باراـب یف 

یبارافلا رـصن  وبأ  اـهیلا  بسنی  .ضاـیغ و  تاذ  هخبـس  ضرأ  یف  باراـف  نا  ینیوزقلا ، یف  اـم  یلع  .هدـیدجلا و  هنیدـملا  یه  تناـک 
یلا جیسو ال  یلا  یبارافلا  دلوم  بسن  دق  لقوح  نبا  نا  یلع  .انیس  نبا  لبق  نیملسملا  هفـسالف  رهـشأ  وه  و  ( 950  ) هنس 339 یفوتملا 

باراف تفرع  نمزلا ، اذه  دعب  مث  .عماجلا  دجـسملا  اهقوس  یف  و  باراف ، نم  نیخـسرف  یلع  هنـصحم  هریغـص  هدـلب  جیـسو  و  باراف . 
هنیدملا يارـس  یفف  اهؤانب ، ددج  ام  ناعرـس  اهنکل  و  هرـشع ) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  یف  لوغملا  اهبهن  دـق  رارطأ و  وأ  رارتأ  مساب 

 . انّیب ام  یلع  رومیت  یفوت 

قیرطلا فصن  نم  وحن  یف  و 
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«. ضبرلا یف  تارامعلا  و  اهب ، عماجلا  .هنصحم  هفیظن ، هلیبن ،  » یسدقملا اهیف  لاق  .ثکینابس  وأ  ثکینابسرا  هنیدم  رارطأ ، ماریـس و  نیب 
، هریبک  » یسدقملا اهیف  لاق  .رغواش  هنیدم  ینمیلا ، نوحیس  هفض  یلع  رارطأ ، لامش  موی  هلحرم  یلع  .هدیجنک و  اهقاتسرل  لاقی  ناک  و 

«. لزعمب هداجلا  نم  یه  و  قوسلا ، فرط  یلع  عماجلا  و  نصح ، اهیلع  قاتسرلا ، هعساو 

ریـشب بیرعت  هیقرـشلا / هفـالخلا  نادـلب  قـفاوتت  اـهنا  اهعـضوم  نم  ودـبی  نکل  و  نیثدـحملا ، نیینادـلبلا  يدـل  رغواـش  مـسا  دری  مـل  و 
ص528 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف
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یماحلا یلولا  وه  و  ناتـسکرت ، هرـضح  مساب  مویلا  اذه  یلا  همئاق  تلاز  ام  و  يدزیلا ، یلع  هرکذ  ام  ابلاغ  يذلا  عضوملا  یّـسی ، یه و 
.اهیف نوفدملا  زیغرقلا  دالبل 

انه خیـشلا  اذه  یفوت  دق  و  یلع ، هفیلخلا  نبا  هیفنحلا  نب  دمحم  دافحأ  نم  یّـسیلا  دـمحا  خیـشلا  وه  هنا  يدزیلا ، یلع  رکذ  ام  یلع  و 
هایاقب تلاز  ام  و  هربق ، یلع  عماـجلا  هرـشع ) هعبارلا   ) هنماـثلا هئملا  ماـتخ  یف  رومیت  ینتبا  و  هرـشع .) هیناـثلا   ) هسداـسلا هئملا  لـئاوأ  یف 

.تاهجلا رئاس  نم  سانلا  هروزی  .هصخاش و  همیظعلا 

.ناربص وأ  ناروس  تناک  رغواش ، وأ  یّسی  لامش  نم  موی  هلحرم  یلع  و 

هندـهلا و حلـصلل و  هیزغلا  اـهب  عمتجی   » و زغلا ، ماـمأ  ارغث  هرـشاعلا )  ) هعبارلا هئملا  یف  تناـک  و  مویلا ، اذـه  یلا  همئاـق  تلاز  اـم  یه  و 
هنیدملا یف  عماجلا  و  اهیف ، ضبرلا  و  ضعب ، فلخ  اهضعب  هعبس  نوصح  اهیلع  هریبک ،  » یـسدقملا اهیف  لاق  حلـص .» ناک  اذا  تاراجتلا 

دلبلا دح  یلع  هفرشملا  هیلاعلا  اهتعلق  توقای  فصو  .رومیت و  بورح  یلع  همالک  نیح  ناربص  يدزیلا  یلع  رکذ  ام  اریثک  و  هلخادلا .»
.

یلع يرخالا  عضاوملا  هلمج  نم  و 
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یلع یه  قاچبق و  هبصق  اهنا  اهیف  لاق  .قانغـس  نولوالا : برعلا  نوینادلبلا  اهیلا  رـشی  مل  يدزیلا و  یلع  اهرکذ  نم  رثکأ  یتلا  نوحیس ،
ندـم نم  اهنا  اهیف  اولاق  و  توقای ، نولوالا و  نوینادـلبلا  اهرکذ  دـق  و  دـنج ، تناک  الامـش  اهنم  دـعبأ  .رارتا و  لامـش  نم  اخـسرف   24

ام اریثک  لارآ  ناک  .لوغملا و  اهرّمد  هرـشع ،) هثلاثلا   ) هعباسلا هئملا  لئاوأ  یف  .نوحیـس و  ءارو  ام  یف  ناتـسکرت  یف  يربکلا  مالـسالا 
و هثیدحلا ) وأ   ) هدیدجلا هیرقلا  برعلا : اهامـس  یتلا  زغلا  هبـصق  نوحیـس ، مف  نم  نیتلحرم  نم  وحن  یلع  هدـنع  و  دـنج ، رحبب  یمـسی 

 . هیکرتلاب هدیدجلا  هنیدملا  يأ  رهش ، یگنی  وأ  تنکغنی ، مساب  هریخالا  هنمزالا  یف  تفرع 
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تناک .اتا و  هیلوأ - هیلاحلا  هنیدـملا  نم  برقلاب  زارط  بئارخ  باجیبسا ) يأ   ) ماریـس یقرـش  لامـش  نم  الیم  نیناـمث  نم  وحن  یلع  و 
«. هیخلرخلا .كارتالا  نم  نیملسملل  رجتم  زارطلا  و   » لقوح نبا  اهیف  لاق  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا هئملا  یف  نأش  تاذ  هنیدم  زارطلا ، وأ  زارط 

، رماع ضبر  اهل  و  باوبأ ، هعبرأ  قدنخ و  اهل  هرامعلا ، هکبتشم  نیتاسبلا  هریثک  هنیصح  هلیلج  هنیدم   » اهنا کلذ  یلع  یـسدقملا  داز  و 
کلت یف  سیل  هروصلا ، نسح  هیاغ  یف   » زارط لهأ  نا  ینیوزقلا  یف  ام  یلع  و  قاوسالا .» یف  عماـجلا  .ریبک و  رهن  هنیدـملا  باـب  یلع 

و ءاوهلا .» هفیطل  هبرتلا  هبیط  هنیدـم  یه  .لثملا و  مهتروص  نسحب  برـضی  دـح  یلا  مهؤاسن  مهلاـجر و  هروص  مهنم  نسحأ  یحاونلا 
اهیف لاـق  .هثیدـحلا  هکرم ) یه  و   ) یکریم وأ  یکرب  هنیدـم  زارط ، قرـش  نم  لـیم  هئم  نـم  وـحن  یلع  اـضیأ ، كرتـلا  دـالب  ندـم  نـم 

ناک زدنهق و  اهل  و  هنصحم ، هعقرلا ، هطسوتم  : » یسدقملا
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هئملا یف  اطابر » نصحلا  جراخ  نییهیوبلا ) نم   ) قئاف هلودـلا  دـیمع  ریمالا  ینب  دـق  و  هرطاسنلا ،) يراصنلل   ) هسینک میدـقلا  یف  عماجلا 
هنصحم هریبک  هیرق  تناک  .زارط و  هاجتاب  یکریم  برغ  هدحاو  هلحرم  یلع  یه  و  نالوک ، اضیأ  یـسدقملا  رکذ  و  هرـشاعلا .)  ) هعبارلا

 . ریبک نأش  اذ  اعضوم  دعت  عماج ، اهل  و 

نغاسالب و اهنم  .هحیحصلا  اهعضاوم  نییعت  مویلا  بعصی  كرتلل  تابصق  هلمج  رکذ  ءادفلا  ابا  نا  ظحالن ، نا  انب  نسحی  ماتخلا ، یف  و 
(. هرشع هیداحلا  هرشاعلا و   ) هسماخلا هعبارلا و  نیتئملا  نوضغ  یف  ناتسکرت  تاناخ  هبصق  تناک 

ام یف  نکل  راغـشاک و  برق  تناک  اهنا  یلا  ءادـفلا  وبا  حـمل  .حیحـصلا و  اهعـضوم  فرعی  و ال  هخیرات ، یف  ریثالا  نبا  اضیأ  اهرکذ  و 
عـضوم نم  برقلاب  ناخزیکنج  نب  ياتغج  دـهع  یف  مهل  همـصاع  لوغملا  اهذـختا  یتلا  غلامأ  بئارخ  یلع  رثع  دـق  .نوحیـس و  ءارو 

یـش ء انیلا  هتنی  مل  نکل  .سالت و  شترإ و  رهن  اضیأ  رکذ  يذلا  يدزیلا  یلع  اهعـضوم  یلا  راشأ  دـق  و  هلیا ، رهن  یلع  همیدـقلا  هچلک 
اهرکذت مل  نیصلا ، دودح  یلع  یتلا  ندملا  نم  اهریغ  دنکرای و  نتخ و  راغشاک و  لثم  اهلک  .ندملا و  هذه  عیمج  نع 

531 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

 . لاب تاذ  هیفارغج  هدئاف  یلع  يوطنت  نا  نود  اممل و  الا  انعجارم 

ناک هنا  یـسدقملا  رکذ  .راجتلا  نم  اهدـصقی  نمل  لمع  مهأ  قیقرلا  بلج  ناـک  و  هریبک ، هعونتم  تاعانـص  نوحیـس  میلاـقا  یف  سیل 
دیدحلا قبئزلا و  جزوریفلا و  هضفلا و  بهذلا و  هناغرف  نم  عفتری  .هیبقالا و  دایجلا و  دوبللا  هنسورشا  یف  کسیج )  ) كزید نم  عفتری 

ءاحرالا رجحب  هناغرف  ترهتشا  .تفزلا و  طفنلا و  رداشونلا و  کلذک  ساحنلا و  و 
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درولا و نیحاـیرلا : نم  .زوجلا و  حاـفتلا و  باـنعالا و  قاـفآلا : یلا  لـمحی  اـهنیتاسب و  نم  عـفتری  ناـک  .دوـقولل و  يرجحلا  محفلا  و 
ضیراقملا و ربالاک و  دـیدحلا  ساحنلا و  تالآ  و  حالـسلا ، نم  اهریغ  فویـس و  و  هقیقر ، ضیب  بایث  شاشلا  نم  عفتری  .جـسفنبلا و 

كرتلا نم  بلجت  دولج  هدیجلا و  یسقلا  باعجلا و  هعیفرلا و  هیشحولا ) رمحلا  دولج   ) تخمیکلا جورس   » اضیأ اهنم  عفتری  .رودقلا و 
.نطقلا ناتکلا و  زرلا و  اهقاتسر  نم  عفتری  و  هیبخالا .» تایلصملا و  غبدت و  و 

 . هیناتسکرتلا لاغبلا  لیخلاب و  تقو  لک  یف  ترهتشا  زعملا و  دولج  كرتلا  دالب  یف  زارط  نم  عفتری  و 

یف نیماز  یلا  لصی  هنم  و  دغـسلا ، رهن  ربعیف  دنقرمـس  نم  الامـش  ههاجتا  لصاوی  ناک  ناسارخ  قیرط  ناف  میلاقالا ، هذـه  کلاسم  امأ 
ناک .هناغرف و  نوحیس و  یلاعأ  یلا  نمیالا  .لفسالا و  نوحیس  شاشلا و  یلا  بهذی  رـسیالا  قیرطلا  ناکف  بعـشتی ، ثیح  هنـسورشا 

یلا و هزافملا  عطقی  كزیدب و  ّرمی  دنقرمـس  نم  رخآ  قیرط  كانه  .ثکانب و  دنع  نوحیـس  ربعی  اسأر ، شاشلا  یلا  نیماز  نم  قیرطلا 
شاشلا نم  قرشی  ناک  .شاشلا و  یلا  ثکانب  نم  قیرطلا  وه و  اهدنع  یقتلیف  ثکروتش  یلا  نوحیـس  ربعی  ناک  اهزواجت  اذاف  درکنی ،

.قالیا میلقا  هبصق  ثکنوت  یلا  قیرط 

، نوحیس روبعل  رارتأ )  ) باراف یلا  قیرط  ابرغ  باجیبسا  نم  بهذی  ناکف  .بعشتی  اهدنع  و  باجیبسا ، یلا  الامش  هجتی  رخآ  قیرط  و 
اهنم و  زارط ، یلا  رخآ  قیرط  بهذی  ناک  اقرش  باجیبسا  نم  نیمیلا  یلا  .ناربص و  یلا  ینمیلا  هتفض  ءاذحب  اضیأ  لامشلا  وحن  اهنم  و 

هئملا یف  كرتلا  دالب  یف  هیمالسا  هنیدم  رخآ  یکریم  وأ  یکرب  یلا 

، داوع سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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532 ص : صنلا ،

و نیصلا ، دودح  یلع  ایلعلا  ناجنشون  یلا  هزافملا  یف  یتلا  لحارملا  همادق  هبذادرخ و  نبا  دروأ  هنیدملا  هذه  نم  و  هرشاعلا .)  ) هعبارلا
 . نتخ وه و  قفتی  عضوملا  اذه  ناک  امبر 

ثکجنوب یلا  قیرطلا  فطعنی  ثیح   ) طاباسب رمی  انّیب ، ام  یلع  نیماز  دنع  ناسارخ  قیرط  نم  رطـشنی  يذلا  هناغرف  یلا  قیرطلا  ناک  و 
هبـصق ثکیـسخا  یلا  لصی  یتح  اهعم  ادعاص  هیبونجلا  رهنلا  هفـض  ایذاحم  یقبی  اهنم  .نوحیـس و  یلع  هدنجخ  یلا  هنـسورشا ) هبـصق 
لامـش یف  یتلا  هفلتخملا  ندملا  یلا  ثکیـسخا  نم  تافاسملا  لقوح  نبا  يرخطـصالا و  دروأ  دـق  .نوحیـس و  رهن  ربعم  دـنع  هناغرف 

.دنکزوا یلا  شوأب  ارام  اهقرشف  هناغرف  هبصق  نم  قیرطلا  همادق  هبذادرخ و  نبا  رکذ  امک  نوحیس ، یلاعأ 

اذهب هرکذ  ام  عبتت  بعصی  .نیـصلا و  دودح  یلا  مث  كرتلا  دالب  لخاد  یلا  دنکزوا  نم  قیرطلا  یلا  یـسدقملا  حّمل  دقف  کلذ  یلا  و 
 . نتخ اهنا  رزحی  یتلا  ایلعلا ، ناخسرب  وأ  ناجشون  هیف  هریخالا  هلحرملا  لعج  همادق ، هبذادرخ و  نباک  هنکل ، و  ددصلا ،

534 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

باتکلا سراهف 

هراشا

تاریحبلا راحبلا و  زوافملا و  نایدولا و  راهنألا و  لابجلا و  يرقلا و  ندملا و  میلاقألا و  ءامـسأ  یلع  لمتـشی  ینادلبلا و  تسرهفلا  - 1
کلذ ریغ  و 

هلیخدلا و ظافلألا  یلع  و  نارمعلا ، هراضحلا و  تاحلطـصم  یلع  لمتـشی  ینارمعلا و  تسرهفلا  ماوقالا 3 - صاخشالا و  تسرهف  - 2
هبرعملا

535 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ینادلبلا تسرهفلا  - 1

نوغرأ 305 بآ  أ 

هدنب 243 بآ 

ناجرج 417 بآ 

هرز 377 بآ 

نارتش 365 بآ 
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رکرک 270 272 بآ 

هدنک 309 بآ 

( هوآ رظنأ :  ) هبآ

هاکشتآ 395

رخآ 420

502 499 487 477 38 22 رحب )  ) لارآ

نهرآ 478

کسآ 279 422

يرغصلا 29 160 هیسآ 

بشآ 122

ارسقآ 182

يارسقآ 513

185 هریحب )  ) رهشقآ

184 هنیدم )  ) رهشقآ

راصح 180 هرق  رهش  قآ 

( ارسقآ رظنا :  ) ارصقآ

وص 155 478 قآ 

هسولآ 89 158

142 دمآ 25 114 126 140 -

477 446 445 414 410 مز )  ) لمآ
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ینآ 172 217

رهآ 202 203

يرلا 246 هوآ 

هواس 246 هوآ 

ناذمه 231 هبآ )  ) هوآ

نیدیآ 176 187 188

هدابأ 315 318 319

كرابأ 351

ثکرابأ 509

نابأ 322

216 213 هیزاخبا )  ) زاخبأ

ساخبأ 216

سودبأ 168

جربأ 317 318

زربأ 289

رهشربأ 210 424

رایرهش 378 ربأ 

331 320 هیوقربا )  ) هوقربأ

297 هریزج )  ) نافاکربأ

297 هریزج )  ) نامکربأ
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قوربأ 152

هنامسموربأ 167

297 هریزج )  ) نوربأ

قیربأ 151

روخسبأ 150

نوکسبأ 417 419 420 500

سوسبأ 188

نیشبأ 458

رغبأ 509

( ناتسبلا رظنأ :  ) نیتسلبا

هلبألا 34 37 43 65 68

رهبأ 256 257

ارسج 83 وبأ 

ناخلا 499 وبأ 

هشق 494 وبأ 

درویبأ 436 471

رارتأ 528

418 417 255 رهن )  ) كرتأ

536 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نیتابورتأ 193
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غجأ 422

154 لبج )  ) بدیحالا

یسخأ 520 521

کسیسخأ 446 486

ثکیسخا 22 520 521

304 رهن )  ) نیشخا

481 478 شخا )  ) وشخا

طالخا 217 218

351 نوصح )  ) تاوخالا

دوخدأ 468

رکسردأ 454

نکسردأ 454

اسدأ 134

ناجیبرذا 18 193

سنشجرذا 259

همرذا 131

ناکذا 322

هنذا 162 163

هبارا 363

هیتارا 517
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( هلقره رظنأ :  ) هیلکارا

217 لبج )  ) طارارا

نارا 211

121 افارا )  ) اخبرا

122 121 لیبرا )  ) لبرا

نجنبرا 511

530 رهن )  ) شترا

نثیمشخثرا 497

183 178 لبج )  ) تساجرا

ناجرا 284 304 307 331
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332

217 هریحب )  ) شیجرا

218 217 180 38 هنیدم )  ) شیجرا

درأ 318

203 لیبدرا 194 202 -

229 شخورا )  ) شحدرا

108 ناتسا )  ) ناکباب ریشدرا 

هرخ 283 284 291 ریشدرا 

ناتسدرا 243

رکسدرا 454

ثکنالدرا 523

دابودرا 202

نودرا 38 408

هویخذرا 495

مور 149 زرا 

نزرا 144

مورلا 144 149 نزرا 

150 ناکنزرا )  ) ناجنزرا

216 213 209 202 سرا 200 -

ثکینابسرا 528
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مورضرا 149 150

نایغرا 433

جنکرا 22 489 491

493 492

385 383 رهن )  ) بادنکرا

لیبامرا 368 369

413 هتساخ )  ) تساخ مرا 

كانمرا 180

357 صومرا )  ) زومرا

نایمرا 236

308 هعلق )  ) ورا

هینیمرا 211 216

194 38 هریحب )  ) هیمرا

200 194 هنیدم )  ) هیمرا

527 رهن )  ) سیرا

216 ناویرا )  ) نافیرا

راو 433 ذازا 

روباس 316 رازا 

ناجزا 317

هاجزا 436
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ساکزا 319

نیدمزا 230

دیمزا 190

ریمزا 188

دیمکنزا 190

قینزا 190

هراوزا 243

کلراسا 187

هطرابسا 185

ربنابسا 52

537 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

364 یفسا )  ) یبسا

باجیبسا 22 520 527

ذیبسا 364

لوبناتسا 170

یلاعلا 108 ناتسا 

سوناتسا 184

دابارتسا 419

نایبرتسا 453

دابانتسا 412
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دنتسا 398

اوتسا 435

دنوانوتسا 412

دابا 231 280 دسا 

دورسا 512

هنشورسا 517

( ترعس رظنأ :  ) ترعسا

دفسا 398

نییارفسا 433 434 435

454 هنیدم )  ) رازفسا

373 رهن )  ) رازفسا

جنفسا 434

ياجنفسا 386

429 دنفشا )  ) دنفسا

رایدنفسا 176 317

نادیفسا 317

317 هعلق )  ) ذابدیفسا

زد 302 دیفسا 

ناذیفسا 232

دینجلا 84 107 ینب  فاکسا 
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راصح 186 یکسا 

رهش 153 یکسا 

نغفیکسا 514

تشمیکسا 389

لصوم 129 یکسا 

دنبشا 429

ناقروبشا 468

ثکروتشا 525

نخیتشا 509

ناقیتشا 522

هدارشا 416

هنسورشا 517

کشا 422

ناونکشا 318

نارهکشا 242

200 هنشا 199 -

( ناهفصا رظنا :  ) ناهبصا

نادبهبصا 209

رخطصا 284 289 311 312 331

نارخطصا 318
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312 هعلق )  ) رایرخطصا

327 نابهطصا )  ) تانابهطصا

نانابهطصا 327

ناهفصا 194 221 238 239 241 262

دبهفصا 209

( نوزبارط رظنا :  ) هدنزبارطا

رارطا 528

هیمظعالا 51

ملعأ 230 231

هوارفا 421

نودیرفا 400

188 168 سوسفا )  ) سسفا

نیشفا 458

ناتسناغفا 21 22 377 423 449 464

راصح 185 هرق  نویفا 

165 لبج )  ) عرقالا

هجنرقا 500

دیلقا 318

روقا 114 193

اناتبکا 229 259
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رودیرکا 174 184

قاطالأ 218

ینالأ 228

زربلأ 21 38 216 404 409

توملأ 256 261

201 هعلق )  ) قجنلا

ولربولأ 174 184

دنولأ 38 231

رتشیلا 288 229

538 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

تامأ 122

179 174 هیصاما )  ) هیساما

غلامأ 530

هجلکما 451

478 477 رهن )  ) ومأ

ایردوما 477

هیومأ
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446 445 ومأ ) )

477 نوحیج ) رهن   ) هیوما

رانأ 284 322 323

سانا 322 323

رابنالا 17 41 91 108

468 ناسارخ )  ) رابنأ

ناروبنا 300 301

ریبنا 468

دورجنا 258 259

هریجنا 322

دخنا 468

273 هرطنق )  ) شمادنا

468 يوخدنا )  ) ذخدنا

ردنأ 261

باردنا 202 211

هباردنا 443 469

389 369 رهن )  ) سدنالا

سلدنالا 15

481 هنیدم )  ) غاراجیدنا

478 رهن )  ) غاراجیدنا
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521 520 ناکیدنا )  ) ناجیدنا

یس 167 هعلق  اشنأ 

هیکاطنا 52 140 168 184 186

184 هیلاطنا 174 183 -

هرقنا 168 182

ناروکنا 258

هیروکنا 174

ملهأ 411

زاوهالا 267 268 281

ناوهأ 407

كراوأ 351

297 هریزج )  ) لاوا

اناوأ 72

317 198 ناجأ )  ) ناجوأ

دروأ 318

هفروا 135

جزوا 483

دنکزوا 522

شوأ 522

رفوأ 509
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هفوأ 453

سسکوا 477 478

اتأ 530 هیلوأ -

کینوا 150

( رهبا رظنا :  ) رهوا

قولسایأ 188

هیخاتیالا 82

( کیا رظنا :  ) جیا

یلیا 181 جیا 

دورجبا 258

جذیا 280

ناریا 283 476

رهشناریا 40 424

ناتسهاریا 290 293

هواریا 42

جریا 318

هیروزیا 176

327 326 کیوا )  ) کیا

قالیا 520 526

هلیا 530
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ءایلیا 134

يرسک 53 ناویا 

جویا 483

باوبالا 214 باب  ب 

524 شاشلا )  ) سابعلا یبا  باب 

425 روباسین )  ) ذابأ صوحأ  باب 

291 روج )  ) ریشدرا باب 

141 دمآ )  ) نمرالا باب 

350 مب )  ) ناکیبسا باب 

238 یج )  ) جنفسا باب 

507 دنقرمس )  ) کسبشا باب 

539 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

286 285 زاریش )  ) رخطصا باب 

518 ثکجنوب )  ) یلعالا باب 

507 دنقرمس )  ) هنیشفا باب 

212 هعذرب )  ) دارکالا باب 

321 دزی )  ) رودنا باب 

305 ناجرا )  ) زاوهالا باب 

321 دزی )  ) دزیا باب 

65 هرصبلا )  ) هیدابلا باب 
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103 هفوکلا )  ) هیدابلا باب 

250 يرلا )  ) قاطاب باب 

441 ورم )  ) نیلاب باب 

507 دنقرمس )  ) اراخب باب 

513 فسن )  ) هیراخبلا باب 

521 ثکیسخا )  ) رتخب باب 

50 دادغب )  ) نادربلا باب 

512 شک )  ) نانکرب باب 

48 دادغب )  ) هرصبلا باب 

50 دادغب )  ) هیلصبلا باب 

197 زیربت )  ) دادغب باب 

103 هفوکلا )  ) دادغب باب 

250 يرلا )  ) ناسیلب باب 

353 تفریج )  ) مب باب 

351 ریسامرن )  ) مب باب 

285 زاریش )  ) هناتسادنب باب 

504 اراخب )  ) دسأ ینب  باب 

504 اراخب )  ) دعس ینب  باب 

291 روج )  ) مارهب باب 

299 روباس )  ) مارهب باب 
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286 زاریش )  ) ءاضیبلا باب 

285 زاریش )  ) رتست باب 

141 140 دمآ )  ) لتلا باب 

367 روبجنب )  ) زیتلا باب 

520 ثکیسخا )  ) عماجلا باب 

504 اراخب )  ) عماجلا باب 

140 دمآ )  ) لبجلا باب 

لبجلا باب 
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522 شوأ ) )

425 روباسین )  ) کنج باب 

524 شاشلا )  ) دینجلا باب 

165 سوسرط )  ) داهجلا باب 

491 ثاک )  ) جاجحلا باب 

دیدحلا 485 باب 

504 اراخب )  ) دیدحلا باب 

463 خلب )  ) دیدحلا باب 

512 شک )  ) دیدحلا باب 

286 زاریش )  ) نسح باب 

504 اراخب )  ) هرفح باب 

339 ناجریسلا )  ) میکح باب 

50 دادغب )  ) هبلحلا باب 

342 ریسدرب )  ) صیبخ باب 

113 48 23 دادغب )  ) ناسارخ باب 

405 ناغمادلا )  ) ناسارخ باب 

452 هاره )  ) شخ باب 

450 هاره )  ) کشخ باب 

238 یج )  ) روخ باب 

286 زاریش )  ) كراد باب 
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141 دمآ )  ) هلجد باب 

442 441 ورم )  ) ناکسمرد باب 

451 هاره )  ) کلم هزاورد  باب 

270 رتست )  ) لوبسد باب 

286 زاریش )  ) هلودلا باب 

463 خلب )  ) هبحر باب 

305 ناجرا )  ) هفاصرلا باب 

521 ثکیسخا )  ) هناهر باب 

141 140 دمآ )  ) مورلا باب 

305 ناجرا )  ) رهشیر باب 

504 اراخب )  ) ناتسکیرلا باب 

405 ناغمادلا )  ) يرلا باب 

507 دنقرمس )  ) ددویر باب 

518 ثکجنوب )  ) نیماز باب 

342 ریسدرب )  ) دنرز باب 

238 یج )  ) ذور نیرز  باب 

450 هاره )  ) دایز باب 

140 دمآ )  ) رسلا باب 

450 هاره )  ) يارس باب 

286 زاریش )  ) هداعسلا باب 
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425 روباسین )  ) لقعم هکس  باب 

50 دادغب )  ) ناطلسلا باب 

286 285 زاریش )  ) ملس باب 

513 فسن )  ) دنقرمس باب 

442 441 ورم )  ) ناجنس باب 

507 دنقرمس )  ) نیشخوس باب 

353 تفریج )  ) ناجریسلا باب 

540 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

250 يرلا )  ) نیس باب 

353 تفریج ) روباس :  ) روباش باب 

48 دادغب )  ) ماشلا باب 

507 دنقرمس )  ) دوادش باب 

141 دمآ )  ) یقرشلا بابلا 

51 50 دادغب )  ) یقرشلا بابلا 

463 خلب )  ) دنب تسش  باب 

299 روباس )  ) رهش باب 

305 ناجرا )  ) زاریش باب 

351 ریسامرن )  ) نوکروص باب 

507 دنقرمس )  ) نیصلا باب 

374 جنرز )  ) ماعطلا باب 
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50 دادغب )  ) مسلطلا باب 

367 روبجنب )  ) ناروط باب 

238 یج )  ) هریط باب 

51 50 دادغب )  ) هیرفظلا باب 

512 شک )  ) هّللا دیبع  باب 

451 هاره )  ) قارع باب 

453 جنشوب )  ) یلع باب 

285 زاریش )  ) ناسغ باب 

513 فسن )  ) نیذبوغ باب 

375 جنرز )  ) سراف باب 

507 دنقرمس )  ) ذیشخورف باب 

286 زاریش )  ) انف باب 

451 450 هاره )  ) دابا زوریف  باب 

425 روباسین )  ) بابقلا باب 

512 شک )  ) نیباصقلا باب 

425 روباسین )  ) هرطنقلا باب 

425 روباسین )  ) نیکت هرطنق  باب 

504 اراخب )  ) زدنهقلا باب 

باب
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425 روباسین )  ) زدنهقلا

453 جنشوب )  ) ناتسهوق باب 

286 زاریش )  ) نورزاک باب 

520 ثکیسخا )  ) ناساک باب 

452 هاره )  ) قاجبک باب 

374 جنرز )  ) هیوکرک باب 

507 دنقرمس )  ) شک باب 

524 شاشلا )  ) شک باب 

513 فسن )  ) شک باب 

50 دادغب )  ) يذاولک باب 

518 ثکجنوب )  ) ذابلهک باب 

285 زاریش )  ) راوک باب 

350 مب )  ) نیجروک باب 

350 مب )  ) ناکسوک باب 

351 ریسامرن )  ) کشوک باب 

48 دادغب )  ) هفوکلا باب 

250 يرلا )  ) کهوک باب 

507 دنقرمس )  ) کهوک باب 

305 ناجرا )  ) نیلایکلا باب 

140 دمآ )  ) ءاملا باب 
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522 شوأ )  ) ءاملا باب 

441 ورم )  ) ناجام باب 

342 ریسدرب )  ) ناهام باب 

342 ریسدرب )  ) كرابم باب 

49 دادغب )  ) لوحملا باب 

504 اراخب )  ) هنیدملا باب 

518 ثکجنوب )  ) هنیدملا باب 

441 ورم )  ) هنیدملا باب 

512 شک )  ) هجراخلا هنیدملا  باب 

512 شک )  ) هلخادلا هنیدملا  باب 

521 ثکیسخا )  ) هسقدرملا باب 

518 ثکجنوب )  ) هدنمسرم باب 

321 دزی )  ) دجسملا باب 

353 تفریج )  ) یلصملا باب 

351 ریسامرن )  ) یلصملا باب 

51 50 دادغب )  ) مظعملا باب 

522 ثکیسخا )  ) هذکغم باب 

285 زاریش )  ) ردنم باب 

504 اراخب )  ) رهم باب 

291 روج )  ) رهم باب 
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299 روباس )  ) رهم باب 

285 زاریش )  ) ردنهم باب 

305 ناجرا )  ) نادیملا باب 

350 مب )  ) ریسامرن باب 

286 زاریش )  ) ون باب 

463 خلب )  ) راهبونلا باب 

507 دنقرمس )  ) راهبونلا باب 

518 ثکجنوب )  ) ثکجون باب 

504 اراخب )  ) زون رون : باب 

374 جنرز )  ) کشین باب 

453 جنشوب )  ) هاره باب 

291 روج )  ) زمره باب 

541 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

299 روباس )  ) زمره باب 

250 يرلا )  ) ماشه باب 

463 خلب )  ) ناودنهلا باب 

ص541 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب   507 دنقرمس )  ) نینسرو باب 

51 50 دادغب )  ) یناطسولا باب 

463 خلب )  ) ییحی باب 

463 خلب )  ) دوهیلا باب 
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238 یج )  ) هیدوهیلا باب 

ترباب 150

لباب 41 97 98 108

شیغباب 119

ناخوتاب 258

لیللا 16 یتاب 

ادجاب 136

ناورجاب 136 209

ارسجاب 34 83

زرخاب 397 452

ایارداب 88 107

ایروداب 108

نیبذاب 110

سیغذاب 445 456

نذاب 436

ناراب 468 528

شورفراب 415 416

ثکراب 509

يریکراب 218

امراب 120
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امسوراب 96 108

ادبزاب 123

دک 312 320 رازاب 

ورسخ 107 ناجزاب 

308 307 کنرزاب )  ) جنرزاب

ساب 356

313 هریحب )  ) هیوفسابلا

185 167 هریحب )  ) نویلسابلا

دنساب 483

نایساب 277

نیساب 150

ناشاب
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442

تشاب 301

اطوق 301 تشاب 

117 لصوملا )  ) هیباطشاب

نانیشاب 452

هولصاب 83

119 اقیشعاب 118 -

86 ابوقعاب 83 -

اثانیعاب 124 130

یناجریس 343 غاب 

348 دفاب )  ) تفاب

قفاب 348

ادرقاب 123

ایاسکاب 88 107

215 هیوکاب ) وکاب ،  ) هوکاب

باغرمالاب 447

سلاب 139

386 370 ناتسجس )  ) سلاب

شلاب 386

ولاب 149
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اسولاب 124

هیولاب 149

جنماب 455

نایمابلا 455 460 461

ریمابلا 423 478 517

ناب 434

رهاب 352

درواب 436

455 هنبب )  ) نبب

تبلا 120

510 479 لابج )  ) متبلا

نیریش 69 قثب 

ناتسجب 399

درنجب 435

هجب 318

( لارآ رظنأ :  ) لارآ رحب 

نوکسبأ 420 502 رحب 

وکاب 38 رحب 

168 شطنب )  ) سطنب رحب 

ناجرج 502 رحب 
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رزخلا 38 215 رحب 

مورلا 159 رحب 

ناتسربط 499 رحب 

هدنزبارط 168 رحب 

542 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

سراف 38 رحب 

نیوزق 22 215 420 رحب 

502 499

ناردنزام 502 رحب 

فجنلا 103 رحب 

169 شطین )  ) سطین رحب 

نیرحبلا 297

ناکتخبلا 19 313 314 هریحب 

هیناجرجلا 502 هریحب 

مزراوخ 487 502 هریحب 

هارشلا 194 هریحب 

نورزاک 303 هریحب 

زوم 303 هریحب 

اراخب 22 476 503 504 505 506 514

ناردب 71
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218 145 سلتب )  ) سیلدب

مدب 527

ناجندبلا 315

ههدبلا 370

ناشخذب 471 477 479 480

شذب 408

نودنذبلا 165 166

نآرب 241

نیکتارب 498

اثارب 50

86 زوردلب )  ) زورلا زارب 

نابرب 478

روبرب 368

نایبرب 307

امسیبرب 96 108

کنترب 478

جربلا 234

روباش 272 جرب 

دنجرب 402

یجرب 415
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نیجرب 187

راوخرب 241

نادربلا 50 91

345 ریسدرب 38 337 338 341 -

رودرب 184 185

430 219 211 هعدرب )  ) هعذرب

جنزرب 212

دنزرب 210

هزرب 199

سیلوبسرب 284 311

سسرب 283

یصرب 189

یلطرب 118 119

رغرب 510

ولغرب 174 184

همغرب 189

دیعقرب 130

هیوقرب 320

كرب 329

نانکرب 512
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74 راوکزب ) راوکلب ،  ) راوکرب

یکرب 187 530

213 رهن )  ) یسالرب

مرب 315

ذمنرب 509

دور 230 دنهرب 

ناورب 207 208 راولب ) رظنا :  ) باورب

درجورب 235

هسورب 189

بایرب 355

ياج 148 يرب 

514 هودزب )  ) هدزب

نیرتکرزب 456

یطنزب 166

ناهزب 435

یغوزب 71

تسب 377 383 384

ناتسبلا 175 178 179

دیشمج 316 ناتسب 

يدعس 286 ناتسب 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 618 

http://www.ghaemiyeh.com


دنفروغسب 460

ماکسب 525

يوسب 199

543 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیدیسب 176

روباشب 298

ناشب 452

هیواشب 251

تشب 393 456

مخ 358 تشب 

شورفتشب 425 428

428 426 425 ناقتشب )  ) ناقنتشب

هرد 260 لکشب 

نایشب 411

نیشب 458

هرصبلا 25 34
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294 67 - 64 43 42

يرصب 72

انصب 275 281

وس 143 نامطب 

62 44 43 حئاطبلا )  ) هحیطبلا

51 دادغب 29 34 42 48 -

روشغب 455

نالغب 469

نینغب 384

هلیغبلا 56

نیغب 345

هینوغلفب 176

رهشقب 184

نالقب 469

دابارکب 418

ذاوارکب 386

226 لت )  ) هوارکب

لتخلا 470 دالب 

مورلا 17 34 دالب 

دابا 52 سالب 
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روباسالب 306

نغاسالب 530

478 رهن )  ) نابلب

مکب 306 لب 

ناوجلب 482

باخلب 210

نوتاخ 253 لب 

ناخلب 499

نیرفآ 202 ادخ  لب 

رتخد 306 لب 

هرف 379 لب 

خلب 21 424 462 463 464 472

دلب 74

( زورلا زارب  رظنأ :  ) زور دلب 

130 129 دلب )  ) طلب

راغلبلا 502

312 311 رهن )  ) راولب

ناتسجولب 20 370

رولب 422 480

خیلبلا 115 132 134
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458 نایکلب )  ) ناکیلب

يرسک 189 یلب 

مب 36 377 350

اتیدابمب 100

روب 352 368 مب 

505 ثکجموب )  ) ثکجمب

هیلیفمب 176

نب 400

نودیرفا 364 نب 

525 تکانب )  ) ثکانب

204 لبج )  ) تشکنا جنب 

روبجنب 367

هید 448 جنب 

517 ثکجونب )  ) ثکجنب

دنکجنب 509

روک 367 جنب 

ریهجنب 389 469

ياوجنب 385

ریجنب 389

ثکیجنب 509
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متسر 384 دنب 

جنرز 376 دنب 

يدضعلا 313 315 رکسلا )  ) دنبلا

میظعلا 121 دنب 

راصق 313 دنب 

ریق 271 272 دنب 

یهام 218 دنب 

درجم 313 317 دنب 

544 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ملید 309 ردنب 

سابع 333 357 ردنب 

نیجیندنبلا 88

يدنب 448

ثکنب 523

داباهب 347

راهب 228 350

ذواهب 347

ناهبهب 304 305

دابا 284 322 مارهب 

ریسرهب 52 54 108 341
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يرکرهب 218

دابانمرهب 369

هرهب 368

223 222 لبج )  ) ناتسهب

223 222 نوتسیب )  ) نوتسهب

لفسالا 108 ذابقهب 

یلعالا 108 ذابقهب 

طسوالا 96 108 ذابقهب 

120 کلملا ) جیزاوب   ) جیزاوبلا

ناکجوب 396

ریشدرا 115 ذوب 

ناجزوب 396

نجامزوب 509

روفسوبلا 167 169

تشوب 393

ناناکشوب 291 296

454 453 کنشوب )  ) جنشوب

297 ریشوب )  ) رهشوب

هشقوب 494

ولوب 308 لوب 
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نیکنس 482 لوب 

یلوب 190

نوب 455

ثکجنوب 517 518

دور 255 هوب 

124 رهن )  ) رایوبلا

نابأیب 362

کنابایب 363 364

نایب 88 89

363 هوایب )  ) قوایب

رایب 406

دنمج 406 رایب 

نایب 69

سدقملا 144 تیب 

هیثیب 177

سماریب 477

کهاص 305 رئب 

هریب 365

275 زوریب )  ) توریب

هوک 459 زوریب 
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نارواشیب 380

قامرب 204 شیب 

کشیب 396

نیکشیب 203

316 35 ازیب )  ) ءاضیبلا

همایقلا 144 هعیب 

ثکیب 523

دنکیب 506

راوسلیب 210

ناقلیبلا 212

ناملیب 208

286 زاریش )  ) هلودلا دضع  ناتسرامیب 

دنمیب 349

قهیب 432

راویب
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458

53 دادغب )  ) جاتلا ت 

( مراط رظنأ   ) مرات

نایزات 357

کیربوک 482 شات 

دنکشات 477 518 519 523 525

ارمات 83 84

تبتلا 478 480

197 زیربت 194 -

دنجت 437

لوب 380 تخت 

نامیلس 259 تخت 

هجارق 287 تخت 

545 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يردیحلا 396 هبرت 

يربکلا 493 497 نیدلا  مجن  هبرت 

كزرت 357

زیشرت 36 394 395

سیشرت 394

دابا 343 كرت 
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دور 255 ناکرت 

ناتسکرت 525 530

ذمرت 472 484

کنرت 385

رتست 268 269 281

شرفت 246

کیرفت 151

سیلفت 216

بآ 428 کت 

تیرکت 41 81

هکت 176

ذابان 386 یکت 

میهاربا 94 لت  لترد ) رظنأ :  ) لت

رفعأ 130 لت 

هبوتلا 118 لت 

سباس 57 لت 

نافاف 145 لت 

قجنویوق 116 لت 

سنوی 116 یبنلا  لت 

نامعن 56 لت 
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195 هریحب )  ) الت

سالت 530

ولت 16

505 ثکشمت )  ) ثکجمت

تایلمت 481

ریش 494 ناهد  کنت 

نادنز 357 کنت 

هنیز 326 کنت 

( نارهط رظنا :  ) نارهت

234 هریحب )  ) هلاوت

جوت 28 295 331

ناروت 476

زوت 295

رسوت 330

تاقوت 174 179

ملوت 209

نوت 392 393

ثکنوت 526

نیاکونوت 392

يوت 232
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نیوت 216

ادخ 289 ریت 

نادرم 300 301 ریت 

هریت 87

زیتلا 367 368

ناتسرمیت 318

اتث 369 ث 

راثرثلا 115 127 128

211 رهن )  ) روثرثلا

ناکث 288

نینامثلا 123

قلباج 280 ج 

جاج 523

مرجاج 433 472

وتکجاج 465 466

اواذاج 456

هیاب 389 راج 

کساج 297

ناشاج 454

کلاج 368
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ماج 396

233 ءارماس )  ) فلد یبا  عماج 

117 لصوملا )  ) يومالا عماجلا 

178 هیرصیق )  ) لاطبلا عماج 

343 ریسدرب )  ) يزیربت عماج 

345 344 ریسدرب )  ) هاش ناروت  عماج 

355 بایرف )  ) نایس عماج 

115 لصوملا )  ) قیتعلا عماجلا 

117 لصوملا )  ) ریبکلا عماجلا 

546 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هفوکلا 101 102 عماج 

117 لصوملا )  ) یفصملا عماج 

117 لصوملا )  ) يرونلا عماجلا 

نیعماجلا 97

کهاج 36 314

جیاج 253

دورجیاج 253

دور 512 ياج 

ابج 278

262 249 235 220 میلقا )  ) لابجلا
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باوبالا 409 باب  لابج 

فاقلا 409 لابج 

57 56 ءابلا ) دیدشتب   ) لبج

سخدرقأ 149 لبج 

نابسوداب 413 لبج 

زرابلا 354 لبج 

امراب 120 128 لبج 

زغارغج 487 لبج 

ثراحلا 217 لبج 

جنبورلا 413 لبج 

روزلا 384 لبج 

راجنس 128 لبج 

نابسوذاف 413 لبج 

هضفلا 354 389 456 لبج 

نراق 413 لبج 

هوک 462 لبج 

148 روزم )  ) رورم لبج 

اتلبج 34 120 121

لغدج
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523 هنیدم ) )

520 رهن )  ) لغدج

هدج 37

306 یحارج )  ) هیحارج

ناقذابرج 245

ناجرج 21 404 417 418 419

هیناجرجلا 489 491

ایارجرج 56

بوقدرج 166

رودرج 489 496

سودرج 353

ناوزرجلا 466

قیشرج 304

نکرج 301

مرج 437 480

قمرجلا 319 362 363 401

نایمرج 176

هرج 304

دهرج 412

دورج 258
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زورج 388

357 هریزج )  ) نورج

بایرج 478

241 زک )  ) زج

هزج 382

114 41 40 17 میلقا )  ) هریزجلا

رمع 123 157 نبا  هریزج 

ناوک 297 نبا )  ) ینب هریزج 

بیعش 297 خیشلا  هریزج 

هلیوطلا 297 هریزجلا 

سیق 19 هریزج 

بلاط 302 یبا  رسج 

ناروب 84 رسج 

اروس 96 رسج 

جبنم 139 رسج 

85 83 50 هنیدم )  ) ناورهنلا رسج 

دیلولا 163 رسج 

ارغی 149 رسج 

زبس 428 429 همشج 

78 ءارماس )  ) يرفعجلا
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دور 434 ناغج 

رووان 234 ناغج 

نایناغج 36 482

128 رهن )  ) غجغج

روفج 313 314

دنب 495 رکج 

477 ستراسکج )  ) سترزکج

دابا 351 ککج 

نیکج 356

307 ناکدالجلا )  ) ناجدالجلا

هرابلج 240

547 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

افلج 201 241

ءالولج 87

294 لبج )  ) مج

ناکمجلا 287

527 تکومج )  ) تنکمج

510 یج )  ) نج

دابانج 398

هبانج 295 309 331 529
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قذبنج 199

دنج 529

كدنج 363 364

هیودنج 466

روباسیدنج 273

ذور 346 زنج 

هزنج 213

ناکنجلا 287

يوج 445 446 477 راهج 

هکناد 271 راهج 

ناکلاهجلا 383

زوس 387 ناهج 

مرهج 290 331

قوهج 232

422 ناجرج )  ) هنیهج

دماوجلا 61

هرابوج 240

نانابوج 313

یخوج 45 63

يدوجلا 123 217

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 636 

http://www.ghaemiyeh.com


ناقذوج 397

روج 291 330

ایجروج 211 216 458

ثیروج 155

ص547 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  تازوجلا 166 

ناجزوج 462 465

ناناجزوجلا 465

فسوج 401

251 يرلا )  ) قسوجلا

78 ءارماس )  ) قسوجلا

اهالوج 201

هموج 306

دزی 321 هموج 

هتسهوج 230

درس 242 يوج 

نامیلس 356 يوج 

میوج 285 288

دمحأ 290 328 یبا  میوج 

نیوج 289 433

یج 37 238
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ثیج 497

تسجیج 38 194

ناحیج 163 164 477

نوحیج 22 164 476 477 478 481 486 487 489 490 494 498 499 501 520

356 جیلخ )  ) ریجلا

تفریج 20 38 337 352

جنریج 442

كزیج 519

سیج 529

لیجلا 206

نالیج 206 207

تانالیج 207

250 رهن )  ) ینالیجلا

302 لبج )  ) هیولیج

نیج 297

سانیج 526

ثکجنانیج 525

هیثراحلا 51 ح 

هلاحلا 63

یناح 142
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106 ءالبرک )  ) رئاحلا

كربح 315

سبح 307

میهاربا 95 لبح 

هدادحلا 408

لقادح
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41

118 لصوملا )  ) ءابدحلا

166 154 هعلق )  ) ثدحلا

548 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

بایدح 122

119 هلجد )  ) هثیدحلا

119 89 تارفلا )  ) هثیدحلا

هرونلا 89 هثیدح 

167 يرق )  ) بارحلا

نارح 134 157

یبرح 73

49 دادغب )  ) هیبرحلا

يرورح 382

123 هیرق )  ) اغا نسح 

123 هیرق )  ) هنسح

هینسحلا 122 123 156 157

راصح 483

هرز 376 راصح 

نامداش 483 راصح 

لماش 357 راصح 
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هرامع 292 نبا  نصح 

نیشفالا 519 نصح 

هقلایبلا 152 نصح 

هویخ 495 نصح 

دایز 149 نصح 

هدانس 167 نصح 

هبلاقصلا 166 167 171 نصح 

قاطلا 382 نصح 

153 هدنرد )  ) هدنرط نصح 

ءاربغلا 167 نصح 

یلبورغ 167 نصح 

افیک 144 145 نصح 

یناورملا 161 نصح 

هملسم 136 نصح 

جبنم 139 نصح 

روصنم 155 نصح 

يدهم 272 278 نصح 

دوهیلا 167 نصح 

رضحلا 128 129

ناتسکرت 529 هرضح 
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هریظحلا 74

كرفح 315

هجبلح 226

ملح 500

111 98 هلحلا 97 -

ناولح 23 88 107 226 227

350 مب )  ) ذیبلا قاقز  مامح 

رمع 100 مامح 

نیرمح 120 128

دیمح 176

تیناوحلا 61

ثبروح 155

317 ناجسوح )  ) ناکسوح

هموحلا 279

روباسین 394 هموح 

دزی 321 هموح 

217 لبج )  ) ثریوحلا

هزیوحلا 268 276

تالصیوحلا 79

یحلا 43
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دابا 370 ردیح 

257 هعلق )  ) هیردیحلا

هریحلا 100 102

نازیح 146

نارباخلا 279 436 خ 

روباخلا 114 124 127

هلجد 122 156 روباخ 

297 296 هریزج )  ) كراخ

ساخ 526

کساخ 297

شاخ 381

526 شاخ )  ) تشاخ

ناتشاخ 454

85 هروک )  ) صلاخلا

( ناجنل ناخ  رظنا :  ) ناجنلاخ

راربالا 242 ناخ 

245 لبج )  ) راسناخ

246 هیرق )  ) راسناخ

نیقناخ 87

ناجنل 241 242 ناخ 
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هقوناخلا 137

308 رهن )  ) نادواخ

549 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نارواخ 436

519 صواخ )  ) سواخ

ربخ 289

ناشوبخ 435

صیبخ 337 346

لتخلا 476 478 481

بالتخ 470 479

481 هیناث ) نوکس  هلوا و  مضب   ) نالتخ

481 حتفلا ) عم  هیناث  دیدشت  هلوا و  مضب   ) نالتخ

نتخ 530 532

نارجاجخ 450

505 هداجخ )  ) هدجخ

هدنجخ 522

هشادخ 433

نکنمیدخ 511

462 449 439 424 423 21 میلقا )  ) ناسارخ

ذابا 450 ناسارخ 
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طوبرخ 149

تربترخ 149

ریترخ 421

درجرخ 397 454

زیخرخ 459

383 رهن )  ) يوردرخ

290 هشرخ ) رشرخ ،  ) دشرخ

ثکناغرخ 511

442 هرخ )  ) قرخ

407 406 ءارلا ) نوکسب   ) ناقرخ

231 39 ءارلا ) دیدشتب   ) ناقرخ

هناقرخ 519

نیناقرخ 231

درکرخ 397

ذابامرخ 235 236

همرخ 313 314

368 هیحان )  ) جورخلا

ورخ
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لبجلا 436

دورخ 255

هشورخ 290

رازخ 513

هنازخ 322

444 ورم )  ) کلملا فرش  هنازخ 

444 ورم )  ) هیریمضلا هنازخ 

444 ورم )  ) هیزیزعلا هنازخلا 

444 ورم )  ) هیلامکلا هنازخلا 

444 ورم )  ) کلملا دجم  هنازخ 

444 ورم )  ) هینوتاخلا هسردملا  هنازخ 

444 ورم )  ) کلملا ماظن  هنازخ 

راتسخ 460

یس 501 هرانم  تسخ 

درج 432 ورسخ 

وسخ 328

تشخ 303 453 460

ذورکشخ 438 512

مشخ 208

صوصخلا 163
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نایتفخ 228 229

بالخ 481

رالخ 288

طالخ 218

لاخلخ 205 500

ملخ 469

هنوردنکسا 161 جیلخ 

سایا 164 جیلخ 

سراف 38 جیلخ 

دور 352 لیلخ 

300 ناگیامخ )  ) ناجیامخ

بانخ 350

ناکفانخ 292

هرجنخ 191

روباس 90 قدنخ 

180 سونخ )  ) سنخ

کنخ 308

292 ناقفینخ )  ) ناغفینخ

465 هیرق )  ) ناریخ اجاوخ 

328 هعلق )  ) ناداوخ
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راوخلا 38 315 407 408

502 491 489 476 22 میلقا )  ) مزراوخ

492 491 هنیدم )  ) مزراوخ

شاوخلا 355 368 381

381 373 رهن )  ) شاوخ

ناشاوخ 454

550 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رشاوخ 399

فاوخ 397

522 دنقاوخ )  ) دنکاوخ

ناذبوخلا 301 308

ناجاوخ 435

روخ 364 401

ناذاوا 301 روخ 

هبانج 309 روخ 

ناتسروخ 287

290 هعلق )  ) هشروخ

دیشروخ 230

دنبانروخ 294

قنروخلا 102
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ناتسزوخ 19 267

تسوخ 401

460 روغلا )  ) تسوخ

رسوخلا 116

401 بسوخ )  ) فسوخ

ناشوخ 227 435

دنقوخ 520 522

نالوخ 116

( ناجنل ناخ  رظنا   ) ناجنلوخ

انوخ 260

( سونخ رظنأ   ) سانوخ

جنوخ 259

201 يوخ 200 -

327 هریخلا ) رایخ ،  ) ریخ

داباریخ 308 467

ملریخ 523

هریخ 314

دوکوریخ 369

راسیخ 453

مالیخ 523
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نیخ 297

قویخ 493

هویخ 476 493 501

ناقرخاد 198 د 

نیذاد 304

اراد 126

درجبا 284 314 325 326 332 راد 

هایس 298 ناجراد 

نیجراد 351

یجنزراد 483

نیزراد 351

180 ساویس )  ) هدایسلا راد 

104 فجنلا )  ) هدایسلا راد 

كراد 378

ناکراد 326

هیلادلا 137

ناغمادلا 21 405 408

هیدوادلا 71

روادلا 384

هسابد 168
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هیسوبدلا 511 515

لیبد 216

هلجد 15 16 37 41 42 44 142 477

ءاروعلا 43 44 45 64 هلجد 

حتفملا 69 هلجد 

91 73 دادغب ) یلعأ   ) لیجد

زاوهالا 267 268 لیجد 

انصب 275 لیجد 

رتست 268 لیجد 

هلیجدلا 43

نینهأرد 485

هیقیلقلا 166 باوبالا  برد 

ناجرارب 441 برد 

هب 441 ناراخت  برد 

ثدحلا 154 165 برد 

ناولح 227 برد 

504 اراخب )  ) هنثیمارلا برد 

همالسلا 154 166 برد 

504 اراخب )  ) دنقرمس برد 

504 اراخب )  ) راهبونلا برد 
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يابرد 354

تسبرد 303

دنبرد 214

نینهأ 485 دنبرد 

/ هیقرشلا هفالخلا  نادلب 
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551 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت 

نوتاخ 228 جات  دنبرد 

هفیلخ 120 دنبرد 

یکنز 228 دنبرد 

لیبرد 228 229

لترد 384

255 داو )  ) جرد

ناجرد 399

دیخرد 301

تشدرد 240

شغرد 384

مغردلا 509

درافرد 353 354

ینافرد 354

نیزکرد 231

نامنرد 495

هرد 403

ناقهرد 355

زک 435 436 هرد 

181 هینوق )  ) رازاب بسا  هزاورد 
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181 هینوق )  ) دمحا لوب  هزاورد 

181 هینوق )  ) ریک ینشاج  هزاورد 

هیلورد 167

روش 303 هجایرد 

قرش 502 ایرد 

روش 195 ایرد 

مزلق 502 ایرد 

نایرد 307

زیرد 303 331

جربأ 317 زد 

دابزد 429

زبزد 236

274 273 268 لبزد )  ) لوفزد

كزد 368

تالک 305 307 زد 

نادبنک 405 زد 

كانشن 301 كزد 

رامزد 202

هزد 448

یبتسد 255
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درجتسد 86

ناقتسد 295

ناسیمتسد 63 108

اوتسد 255

هرکسدلا 69

کلملا 86 هرکسد 

درأ 318 تشد 

نزرا 288 تشد 

نیراب 296 تشد 

398 زایب )  ) ضایب تشد 

ریوک 361 تشد 

طول 361 تشد 

271 رهن )  ) داباتشد

318 نورتشد )  ) مورتشد

120 83 قوقد ) قوقاد ،  ) اقوقد

دیرفلد 354

246 ناکیلد )  ) ناجیلد

دنوامد 38 216 407 411

ناقنادمدلا 442

ناردمد 296
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قشمد 37

اممد 92

دنوابند 407 411

البند 299

ولزند 186

رسیند 125 126

نارتشا 35 هد 

داب 429 هد 

بایراب 468 هد 

درم 35 هد 

دنبان 400 هد 

کمن 35 408 هد 

463 رهن )  ) ساهد

نیزرهد 351

ناتسهد 420 456

نازلهد 305

یلهد 459

ولاود 178 183

رودلا 74 82

ثراحلا 82 رود 
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یبسارلا 276 رود 

ایابرع 82 رود 

قرودلا 276 277

552 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناتسقرود 277

کیرود 151

رسود 133

124 رهن )  ) اشود

( تاقوت رظنأ :  ) طاقود

ناذبنکود 308

بالود 208

دابأ 234 هلود 

سانود 187

هکنادنود 271

نیود 216

رکب 114 140 راید 

هعیبر 114 راید 

رضم 114 132 راید 

یلاید 83 85

لبیدلا 369 370

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 657 

http://www.ghaemiyeh.com


هرفص 82 یبأ  رید 

اموصرب 153 رید 

صجلا 244 رید 

55 لوقاعلا 54 - رید 

لامعلا 61 رید 

ینق 55 رید 

55 حیلسلا )  ) يرامرم رید 

لقزه 56 رید 

ناجرید 307

كزید 519 531

هزید 251

نیرصقلا 251 هزید 

نیمارو 251 هزید 

هیابکیدلا 292

207 دالب )  ) ملیدلا

ناملیدلا 207

308 307 لبج )  ) رانید

راد 299 نید 

رونیدلا 224 226 262

نارتشا 323 هید 
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دیب 320 هید 

یلع 300 هید 

ودرک 318 هید 

دروم 315 هید 

دوروید 352 353

نویوب 494 هوید 

قرع 112 تاذ  ذ 

171 عالقلا )  ) عالکلا وذ 

نثیمشخار 497 ر 

107 54 لفسالا ) یلعالا و   ) ناذارلا

ناکذار 435

سأر
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نیعلا 125

هرطنقلا 509 سأر 

بلکلا 36 408 سأر 

کسار 368 378

دنمسار 233 234

تشارلا 482

هیدشارلا 71

ناغار 356

هقفارلا 132 133

درجمار 316

دورمار 379

زمار 279

ناتسرهش 378 379 مار 

نمار 234

نیمار 234

زمرهمار 278 279

نارلا 211

ناشهار 303

روار 347 366

رسنوار 434
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رینوار 434

نییار 351

برلا 91

420 ناجرج )  ) طابرلا

نینرقلا 485 يذ  طابر 

لفکلا 485 يذ  طابر 

جنوس 434 طابر 

یلع 486 نب  رهاط  طابر 

هلیم 470 طابر 

553 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

49 دادغب )  ) لوحملا باب  ضبر 

ناهام 441 ینب  ضبر 

ناجام 441 ضبر 

نجنبر 511 515

هبحرلا 136 157

خر 396

جخر 377 383 385

213 211 رهن )  ) سرلا

قاتسرلا 328 329 قاتسر 

نابزرملا 510 قاتسر 
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ذابقتسر 272

رادمتسر 414 415

داوک 272 متسر 

تشر 209

ناتشر 522

51 49 دادغب )  ) هفاصرلا

158 137 ماشلا )  ) هفاصرلا

61 طساو )  ) هفاصرلا

هقرلا 25 114 132 157

401 سبط )  ) هقرلا

هقرتحملا 133 هقرلا 

296 هعلق )  ) ناوزمر

155 لبج )  ) شمرلا

هلمرلا 483

135 اهرلا 134 -

هوهرلا 166

بؤر 469

207 لبج )  ) جنبور

يدزد 356 هناخدور 

سدور 160
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تشدور 241

یصاع 313 دور 

ناذورلا 284 322 323 331

رابذورلا 207 353 383

روار 232 ذورلا 

ناکذور 356

هذور 250 251

دنو 497 زور 

هیردیحلا 105 هضورلا 

416 دغور )  ) دعور

ناقمورلا 54 108

نئادملا 52 هیمور 

328 جنبور )  ) جینور

زینور 328

نایور 414

ناحیورلا 288

زد 199 نیور 

يرلا 37 221 249 250

262

رایرهش 252 ير 
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نثیمایر 505

رهشیر 306 307

جوت 297 رهشیر 

رهصیر 307

ناغیر 352

ناقیر 351

ناکیر 351

ناتسکیرلا 504

سلراب 353 ویر 

ددویر 509

دنویر 428 471

108 99 قارعلا ) بونج   ) لفسالا بازلا  ز 

119 قارعلا ) لامش   ) لفسالا بازلا 

ص553 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب   108 99 قارعلا ) بونج   ) یلعالا بازلا 

119 قارعلا ) لامش   ) یلعالا باز 

ناتسلباز 372 373 383

وخاز 123

هراز 180

274 رهن )  ) لاز

قلاز 382
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ناقلازلا 383

ماز 396

ناماز 355

483 479 رهن )  ) لماز

نیماز 518

قوبناز 382

نادهاز 373

هواز 396

( دوردنز رظنأ :  ) دور هدنیاز 

554 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

153 نصح )  ) هرطبز

هیدیبزلا 227 250

ریبزلا 66

هوک 242 هدرز 

ناشفرز 479 503 510

قرز 442 443

( ناکراد رظنأ :  ) ناکرز

نامرز 512

373 37 20 کنرز )  ) جنرز

378 376 374
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دنرز
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346 343

376 373 372 367 38 20 هریحب )  ) هرز

ناریرز 54 93

طزلا 279

ناکز 288

226 لبج )  ) ملزلا

مز 445 446 486

رشخمز 497

رواد 377 383 نیمز 

هید 230 نیمز 

257 256 ناکنز )  ) ناجنز

294 رابزنز )  ) رابجنز

نادنز 452

دوردنز 238 242 268

هندنز 506

356 رهن )  ) ناکنزلا

نایکنز 202

308 رهن )  ) هرهز

یباوزلا 108

هراوز 243
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نازوزلا 122 124

نزوز 398

ولوز 201

51 دادغب )  ) هیوزلا

هوکریز 398

هلیز 179

يدبنیزلا 250

طاباس 52 518 532 س 

راوزباس 432

524 لبج )  ) غلباس

روباس 298 299 331

هرخ 284 298 روباس 

تساوخ 235 236 روباس 

نانابراس 250

سراس 477

238 یج )  ) قوراس

234 ناذمه )  ) قوراس

اقوراس 230

يراس 411

هیراس 410 411 415
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نایناساس 222

دنغاس 322

414 شولاس )  ) سولاس

ناماس 247

505 رهن )  ) شاخماس

81 ءارماس 50 74 76 -

ناس 467

غالب 253 جواس 

رادواسلا 509

هواس 246 247

هیواس 293

41 هبح ) وبأ   ) رابس

ثکینابس 528

اتربس 185

532 روباسین )  ) راوزبس

هاره 454 راوزبس 

هوک 197 202 209 نالبس 

جنبس 434

ناغروبس 468

452 خورک )  ) نادیبس
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ناجتس 288

قیروتس 259

ساجس 258

373 372 20 میلقالا )  ) ناتسجس

392 376

373 هنیدملا )  ) ناتسجس

هنحس 223 225

توکلا 57 هدس 

رودس 495

555 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

جوجام 532 جوجای و  دس 

ریدسلا 102

ایسآ 483 رس 

دنهارس 203

وارس 197 202

دور 197 وارس 

دنوارس 398

طبرس 144

لبرس 227

لوبرس 468
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ناهجرس 258

باخرس 479

197 رهن )  ) ناخرس

سخرس 437 438

80 ءارماس )  ) هبیغلا بادرس 

281 ندرسلا )  ) نادرس

دوردرس 197 230

هدنسرس 518

451 450 ران ) تیب   ) کشرس

قرس 276

ناکرس 232

224 هعلق )  ) جامرس

قمرس 318

دهرس 355

ناورس 385

جورس 140 158

نزورس 382

ناتسورس 288 318

هنشورس 517

هیدعسلا 87
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145 درعس )  ) ترعس

دابا 317 338 414 دیعس 

قانغس 529

تاقلفسلا 452

يواجنفس 386

هوفس 85

300 هعلق )  ) دیفس

206 203 دور ) دیبس   ) دور دیفس 

يرقس 190

هنیقسلا 480

کس 288

289 288 رهن )  ) ناکس

تکس 523

نادرکس 456

هرخ 313 ورسخانف  رکس 

دابازکس 255

ناتسکس 372

سابعلا 115 127 ریکس 

دنویکس 460

دنورالس 261
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مالس 397 398

( هیقولس رظنأ :  ) هکفلس

طقلسلا 148

داباناطلس 394

لامجمج 228 234 دابا  ناطلس 

نیرد 417 ناطلس 

وص 153 ناطلس 

هیناطلسلا 24 257 258 263

ساملس 200

كاب 53 ناملس 

181 165 34 مورلا )  ) هیقولس

52 قارعلا )  ) هیقولس

کمولس 397

نانامیلس 64 70 71 278

هینامیلسلا 426

دنقرمس 22 476 485 503 506
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508 507

نوسمس 179

433 ناقنمس )  ) ناقلمس

نانمس 36 407 408

469 ناکنمس )  ) ناجنمس

ناریمس 290 294

319 261 موریمس )  ) مریمس

طاسیمس 139 140 149

نسلا 119 120

هریمس 223 263 نس 

ذابانس 430 431

ذورانس 374 375 378

لیبنس 279

جنس 442

راجنس 128 129 157

398 397 ناکنس )  ) ناجنس

556 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نغف 501 رجنس 

هجنس 156 458

هدیجنس 204 205
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167 مورلا )  ) دنسلا

370 369 رهن )  ) دنسلا

يربادنس 167

ذوردنسلا 369 370

دابارقنس 253

کنس 338 340 342

هراکنس 325

ناونس 448

( بونیس رظنأ   ) بونس

364 363 کینس )  ) جینس

هناخ 403 ینس 

292 هعلق )  ) هداهس

هدهس 395

درورهس 258

413 رامهش )  ) رامهس

196 لبج )  ) دنهس

داوسلا 41 89

هیناقدوسلا 120

51 هیقرشلا )  ) دادغب روس 

لصوملا 117 118 روس 
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اروس 108 111

ناروس 529

ینق 250 روس 

نیمروس 458

وروس 330 357

سوسلا 274 281

442 ناقنسوسلا )  ) ناقسوسلا

نسوس 280

هدنسوس 518

277 هنیدم )  ) ءاعبرالا قوس 

116 لصوملا )  ) ءاعبرالا قوس 

ریمالا 285 قوس 

زاوهالا 267 قوس 

رحب 277 قوس 

350 مب )  ) ناجرج رسج  قوس 

شطعلا 51 قوس 

ناغموس 264

جنوس 514

یسنوس 179

512 لبج )  ) مایس
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درج 463 هایس 

دور 376 هایس 

هوک 202 243 هایس 

اموق 55 ینب  بیس 

یبیس 370 386

ناحیس 163 164 477

نوحیس 22 164 477 487 517 519 520 531

فاریس 25 293 294 295 330

ماریس 527

ناجریسلا 37 38 337 338 339 340 349

ایرد 477 519 ریس 

وصریس 519

ناوریسلا 237

173 هیسیس )  ) سیس

رسیس 225

( ناتسجس رظنأ   ) ناتسیس

رافصلا 293 295 ینب  فیس 

ناجیلخلا 487 فیس 

ریهز 292 293 فیس 

هرامع 292 فیس 
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رفظملا 292 295 فیس 

ناکیس 288

ناذبنک 312 یس 

نوکامیس 289

زینیس 309 331

بونیس 175 191

ساویس 174 179 180

راصح 186 يرویس 

( یبیس رظنأ :  ) يویس

نارباش 214 ش 

روباش 284 298 299

( تساوخ روباس  رظنأ :  ) تساوخ روباش 

نخاش 402

557 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

روباشداش 254

نمهبذاش 108

روباس 107 ذاش 

زوریفذاش 107

ذابقذاش 107

زمرهذاش 107
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84 لفسالا ) یلعالا و   ) ناورذاشلا

رتست 270 ناورذاش 

ناکذاشلا 309 310

خایذاش 426 427

سخراش 398

ناتسراش 414

77 ءارماس )  ) مظعالا عراشلا 

نمساش 419

شاشلا 477 518 519 523 524 531

205 لبج )  ) لاش

205 هنیدم )  ) لاش

205 204 رهن )  ) لاش

سولاش 414

تاماشلا
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428 349

195 هریزج )  ) اهاش

دابا 273 هاش 

ناجهاشلا 440 441

زد 240 هاش 

هیخر 525 هاش 

دورهاش 204 206 415

نیهاش 257

رغواش 528

هراکنابش 325 326 328

468 ناقروبش )  ) ناقربش

ثکرتش 526

هیدیدشلا 61

نیمارش 230

ناورش 211 214 385

هلحلا 43 طش 

یحلا 43 طش 

برعلا 42 44 64 طش 

هفوکلا 43 طش 

لینلا 98 طش 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


هرطشلا 61

طیطشلا 271

هطیطشلا 72

ناوب 67 300 313 بعش 

226 لبج )  ) نارعش

اثافش 90

206 هتفش )  ) تفش

328 رابدور )  ) لابدور قش 

نامثع 68 قش 

ناهاکسم 328 قش 

تکش 523

312 هعلق )  ) هتسکش

هبنلش 412

هلش 377 379

214 یخامش )  ) هیخامشلا

هیسامشلا 49 51

طاشمش 148 149

روکمش 213

ناریمش 261 290 451

312 هعلق )  ) ناوکنش
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126 نیدرام ) هعلق   ) ءابهشلا

دابأرهش 130 416

مالسا 198 رهش 

کباب 323 338 رهش 

نابرهش 87

سیقلب 435 رهش 

سونایقد 352 رهش 

متسر 379 رهش 

روزرهش 225 226 258

زبس 451 512 513 رهش 

230 هعلق )  ) ناتس رهش 

هناتسرهش 238

ناتسیسرهش 373 376

وانرهش 234 397 417

ورهش 330 357

ریزورهش 497 498

رایرهش 252

دور 299 رایرهش 

هراکناوش 326

روش 365
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ناتسروش 318 319

نیمروش 458

558 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

دور 428 هروش 

269 رتشوش )  ) رتسوش

رصقلا 280 نشوش 

ناکوش 436

ناتسلوش 279 303

483 هعلق )  ) ناموشلا

نایش 389

ماج 397 خیش 

زاریش 25 36 283 284 285 286 331

ناجریشلا 338

زیش 226 259

والیش 294

( زینیس رظنا :  ) زینیش

ناخوراص 176 ص 

یلوب 175 يراص 

152 رهن )  ) کجیج يراص 

167 رهن )  ) يرغاص
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199 198 رهن )  ) یفاص

هیفاصلا 55

ناقلاصلا 383

( نوسمس رظنا :  ) نوصماص

کهاص 36 214 323

هعلق 258 نیاص 

ناربص 529

رللا 274 ءارحص 

هنحص 223

هیناخدص 225

مارص 308

رصرص 50 54 93

ناجنمرص 484

یجنمرص 483

483 482 476 36 هدلب )  ) نایناغصلا

483 479 رهن )  ) نایناغصلا

دغصلا 22 476 503 514

هرافص 295

171 166 نصح )  ) فاصفصلا

نیفص 133
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يولص 83

51 دادغب )  ) خیلصلا

قیلصلا 61

طنصلا 378

( بونیس رظنا :  ) بونص

یلوص 83

هرمیصلا 237 238

ناکمیصلا 289

نیصلا 508 528 532

479 رهن )  ) ماغرضلا ض 

هیرض 111

308 306 304 290 278 رهن )  ) باط ط 

ناباط 388

نارباطلا 430

مراط 260 328

260 204 رهن )  ) مراط

نیمراطلا 260

هیمراطلا 71

قاطلا 382 414

ناتسب 222 قاط 
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يرسک 52 247 قاط 

شلاط 207

207 ناشلط )  ) ناشلاط

ناقلاطلا 260 465 470

هیرهاطلا 494
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516

( اقوقد رظنا :  ) قوواط

ناقیاطلا 470

ناتسربط 404 409

كربط 240 252

سبط 362 392 399 400 401

رمتلا 399 400 401 سبط 

بانعلا 399 402 سبط 

559 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

یکلیک 400 سبط 

نانیسم 402 403 سبط 

نیسبط 399 401

ناتسراخط 462 469

168 هدنزبارط )  ) نوزبارط

زارطلا 530

لابرطلا 291

ثیثرط 394

ناحرطلا 238

سوسرط 162 164 169

قرط 244 492
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195 هریحب )  ) جورط

200 هنیدم )  ) جورط

نورط 148

ثیثیرط 36 394

ناسارخ 23 27 49 113 262 408 قیرط 

515 473 472

هینیطنطسقلا 166 قیرط 

رزط 277

( جورط رظنا :  ) جوسط

ایروداب 49 51 جوسط 

اروس 96 جوسط 

ناسارخ 86 قیرط  جوسط 

101 یلفسلا ) ایلعلا و   ) هجولفلا جوسط 

لبرطق 49 51 جوسط 

يذاولک 49 51 جوسط 

قوب 49 رهن  جوسط 

ربوج 94 رهن  جوسط 

( دنکشت رظنا :  ) دنقشط

رفط 83

416 هسیمط )  ) سیمط
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نارهط 251 252 404

187 نصح )  ) ساوط

هناوط 168 171 183

سیواوطلا 505 506 511

وص 152 همخوط 

ناروط 367 370

نیدبع 124 روط 

سوروط 38 160

سوط 430 431 471

بیطلا 89

ناهریطلا 77

نوفسیط 42 52

305 هعلق )  ) روفیط

417 رهن )  ) يروفیط

ناجرمیط 318

113 ءارماس )  ) قشاعلا ع 

هناع 138

نادابع 70

دابالا 394 دبع 

یسدبع 45 63
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اتربع 34 84

ناقسبع 452

109 دادغب )  ) هیباتعلا

قارعلا 16 40 59 76 96 221

مجعلا 220 221 قارع 

برعلا 220 قارع 

127 نابارع )  ) نابرع

ناتسبرع 267

ریک 152 برع 

155 رهن )  ) ناجرعلا

هصرعلا 356

جورع 280

64 ریزعلا 63 -

رکسعلا 384

رفعج 68 281 یبا  رکسع 

مصتعملا 80 رکسع 

مرکم 268 271 272 281 رکسع 

يدهملا 48 رکسع 

راشعلا 68

داباشطع 429
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121 رهن )  ) میظعلا

ملح 500 هبقع 

هدقع 322

61 هحیطبلا )  ) رقعلا

فوقرقع 92

اربکع 72

560 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ایالعلا 175 183

ثلعلا 72

جلعلا 167

167 مورلا )  ) نیملعلا

قیلعلا 166

هیدامعلا 122

هیرومع 167 170 175 186

نایع 300 301

ثیعلا 121

ثوغرب 166 نیع 

رمتلا 90 108 نیع 

هینابهذلا 134 نیع 

هقر 166 نیع 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


هیرهازلا 125 نیع 

یبرز 161 نیع 

اثینز 155 نیع 

117 لصوملا )  ) تیربک نیع 

ورسخیک 233 کلملا  نیع 

مهلا 410 نیع 

سنوی 118 نیع 

فارغلا 16 43 غ 

؛  صنلا داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  ءاربغلا 167 
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ص560

اری 346

ناتسجرغ 455 458

راشلا 458 471 جرغ 

نامدرغ 495

458 ناتسرغ )  ) ناتسشرغ

هفرغلا 121

هطانرغ 29 35

نایرغ 453 454

هنزغ 387 388

نینزغ 387

هرجنغ 191

ناجدنغلا 296 331

روغلا 377 379

ناتسروغ 458 459

قشمد 67 هطوغ 

باراف 528 ف 

سراف 19 283 298 311 325 332

نیجسراف 255

481 478 راغرف )  ) رغراف
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نافراف 241

ثورافلا 61

بایرافلا 467 468

شاف 158

رمافلا 478 517

دابا 506 حتف 

دابأ 251 رخف 

ناتسرخف 313

تارفلا 15 37 41 42 96 147 149 477

نیکتارف 458

درجارف 429

اشارف 95

ناهارف 234

هوارف 421

ربرف 446 486

جرف 328 329 332

454 367 درکرف )  ) درجرف

ناخرفلا 251

كزرف 307

نیزرف 233
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اعرف 323

ناغرف 481

هناغرف 22 477 518 520 531

لوغرف 421

كرف 329

413 میرف )  ) مرف

هرف 379

ناداهرف 429

درجذاهرف 429

باورف 312

ناورف 389

بایرف 355

561 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیجیرف 176

ستتکیبا 177 هیجیرف 

راویرف 230

دمویرف 433

زف 482

332 331 327 اسب )  ) اسف

دوراشف 402
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هباغلا 167 یمالف  هیواشب ) رظنا :  ) هیواشف

هجولفلا 91 93 94

هادبلا 100 مف 

باوبلا 280 مف 

58 حلصلا 45 57 - مف 

تنکانف 525

روب 367 زنف 

جرهفلا 322 351

368 نارکم )  ) جرهف

هرهف 368 لهف 

هجوف 188

ثمن 509 روف 

جنشوف 449 453

502 رهن )  ) اجلوفلا

نموف 208

ضایفلا 91

دابآزوریف 205 261 291 292 330

نازوریف 241 242

روباس 91 108 زوریف 

دنق 383 385 زوریف 
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هوک 412 459 زوریف 

بایریف 467

122 روباخشیف )  ) روباسیف

479 دابأزیف )  ) دابأ ضیف 

هرصبلا 63 64 ضیف 

لیجد 64 272 277 ضیف 

لیفلا 491

راوبف 459

103 72 71 ءارماس )  ) هیسداقلا ق 

103 102 هفوکلا )  ) هیسداقلا

ناساق 523

ناشاق 36 244 262

دنجلا 82 وبا  لوطاق 

يورسکلا 47 74 81 لوطاقلا 

ینومأملا 82 لوطاقلا 

يدوهیلا 82 لوطاقلا 

یلاق 315

القیلاق 148 149

نیاق 392 393

ابق 521
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هرخ 289 306 ذابق 

قذابقلا 171

482 هنیدم )  ) نایذابقلا

483 رهن )  ) نایذابقلا

قاجبق 529

216 ساقفقلا )  ) قبقلا

215 هعلق )  ) هلبق

59 طساو )  ) ءارضخلا هبقلا 

345 344 ریسدرب )  ) زبس هبق 

جاغا 288 ارق 

غابارق 213 456

وصارق 248

یصارق 176 189

180 176 نامرق )  ) نامارق

ساتدرق 213

صرق 216

هبطرق 15

یشرق 512 513 514

268 هعوق )  ) هعرق

زیغرقلا 529
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153 رسج )  ) زک قرق 

بوقرق 275 281

ءایسیقرق 25 127 136

مرقلا 191

221 26 نیسیمرق )  ) نیسامرق
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222

هنرقلا 42 43 46 63

نینرقلا 382

راصح 181 185 هرق 

هلود 180 راصح  هرق 

117 لصوملا )  ) يارس هرق 

562 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

وص 149 هرق 

نبنیرقلا 448

سالا 35 315 هیرق 

ذیبلا 320 هیرق 

هدیدجلا 529 هیرقلا 

لامجلا 35 323 هیرق 

زوجلا 318 354 هیرق 

نمحرلا 315 دبع  هیرق 

یلع 486 هیرق 

حلملا 35 408 هیرق 

روصنم 413 هیرق 

سنوی 216 هیرق 

رادزق 368
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یلدمحا 176 لزق 

تاورأ 421 516 لزق 

نزوأ 203 لزق 

قامریا 179 لزق 

طابرلزق 87

نیوزق 38 253 254 262

هینیطنطسقلا 169 170

رادصق 368 370

هریبه 96 111 نبا  رصق 

53 نئادملا )  ) ضیبالا رصقلا 

فنحالا 447 رصق 

نیعأ 318 رصق 

صجلا 79 رصق 

شانور 273 رصق 

حیرلا 429 رصق 

نیریش 85 88 رصق 

نیف 244 رصق 

دنق 368 رصق 

صوصللا 36 223 رصق 

نارصقلا 339
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191 ینومطصق )  ) هینومطصق

رطقلا 43

لبرطق 108

هرطق 324

هیطق 168 186

362 354 لبج )  ) صفقلا

ساقفقلا 215 216 409

صالقلا 524

طالق 261

راصح 187 لق 

لیبرأ 122 هعلق 

ریشدرا 344 هعلق 

بویا 35 هعلق 

زابلا 125 هعلق 

دورادرب 395 هعلق 

انسهب 155 156 هعلق 

رفعا 130 لت  هعلق 

زیت 287 هعلق 

ربعج 133 هعلق 

رتخد 344 هعلق 
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رکس 61 هعلق 

نادکیدلا 292 هعلق 

رز 434 هعلق 

نیزراک 290 هعلق 

هاک 380 هعلق 

تیربک 230 هعلق 

خمک 150 هعلق 

کهوک 385 هعلق 

نیکام 230 هعلق 

روم 455 456 هعلق 

395 لاکیه )  ) لاکیم هعلق 

ناودنهلا 464 هعلق 

یلاو 466 هعلق 

هعیلقلا 286

هیقیلق 181

مق 36 245 262

نیدامق 353

یلبمق 368 369

ناتسمق 317

82 هیرق )  ) رطانقلا
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ریطانقلا 100

لیبادنق 370

زدنق 470

راهدنق 20 372 385 386

هودنق 370

لصوم 130 یکسا  هرطنق 

کشمیدنا 273 هرطنق 

ناکث 305 هرطنق 

درج 511 هرطنق 

563 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هراجحلا 481 482 هرطنق 

یبرح 73 هرطنق 

ناسارخ 312 هرطنق 

دازرخ 280 هرطنق 

اممد 92 هرطنق 

صاصرلا 82 هرطنق 

306 ناکت )  ) ناکر هرطنق 

ذورلا 273 هرطنق 

مورلا 273 هرطنق 

بازلا 273 هرطنق 
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كوبس 304 هرطنق 

هجنس 156 هرطنق 

رایرهش 313 هرطنق 

ناغماقلا 100 هرطنق 

367 طابر )  ) نامرک هرطنق 

100 هدلب )  ) هفوکلا هرطنق 

یساملا 99 هرطنق 

فیصو 82 هرطنق 

نالرغنق 257

باهق 241

دورهق 245

هغلهق 485

دوهق 258

قاوق 347

راصح 126 جوق 

نیسوق 251

راصحشوق 182 191

319 هعلق )  ) ناجنلوق

سموق 21
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404 39

ماطسب 405 408 سموق 

319 هشموق )  ) هسموق

هینوق 167 172 174 181

ناتسهوق 20 221 392 402

هرایقلا 119

ریق 289

سریق 160

رهشریق 179

293 290 هریزج )  ) سیق

178 174 168 هیرصیق )  ) هیراسیق

نورباک 456 ك 

لباک 387 388 389

ناتسلباک 387 388

ثاک 489 490 491 521

جاک 383

نیزراک 289 290

نوراک 64 235 267 268 307

نایراکلا 290

457 هزیراک )  ) زیراک
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هیراک 176

نورزاک 302 331

ناکساک 313

ناشاک 36

راغشاک 530

ناکشاک 454

51 49 نیمظاکلا )  ) هیمظاکلا

نانک 260 دغاک 

فلاک 485 486

نوولاک 456

زوریف 316 ماک 

يرقناک 191

يرابواک 209

یناخواک 242 243

هراوخ 495 واک 

247 246 231 اسامواک )  ) اهامواک

کشینواک 366 367

هماج 416 دوبک 

ناذوبک 194

ثکجنذوبک 510
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414 هنیدم )  ) هریبکلا

512 هنیدم )  ) باتک

نزریب 303 لاتک 

رتخد 303 لاتک 

اورثک 346

هثک 321

جک 368

هجک 414

ردک 528

564 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

وردک 324

ویدک 204 205

313 213 211 رهن )  ) رکلا

یجارک 370

51 دادغب )  ) میرم هدارک 

جرارک 241

452 رهن )  ) غارک

نارک 240 293

480 ءارلا ) دیدشتب  مارک ،  ) نارک

لابرک 313
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106 ءالبرک 105 -

فلد 233 یبا  جرک 

ناتسجرک 216 458

نجرک 301

51 49 دادغب )  ) خرکلا

79 74 ءارماس )  ) زوریف خرک 

275 268 هخرک )  ) اخرک

یخرک 246

دور 255 نادرک 

ردرک 498

ساخنا 469 ردرک 

شاوخ 496 ناردرک 

ناتسدرک 18 221 227 228

ورسخ 285 انفدرک 

هوکدرک 256 405

خالدرک 230

یلوب 190 يدرک 

ناوزرک 466

كرک 352

هبت 481 ناکرک 
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جناکرک 491

کجناکرک 492

ثکرک 519

رکرک 201

هوک 243 244 سکرک 

كوکرک 121

هیوکرک 380

212 قوس )  ) یکرکلا

500 ووالرک ) هوالرک   ) يدالرک

مرک 328

349 337 37 19 میلقا )  ) نامرک

342 341 340 338 هنیدم )  ) نامرک

222 221 36 ناهاشنامرک )  ) هاشنامرک

دورمرک 204 253

سیلمرک 118 119

همرک 363

نایمرک 176

هینیمرک 511 515

دنرک 227

( هرج رظنا :  ) هرک کنرک 380 
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دور 233 هرک 

ناورک 313 523

452 خوراک )  ) خورک

مورک 380

يرک 365 401

نیرک 401

495 رهن )  ) هیرک

یکزک 268

راصح 187 لزک 

نزک 259

هرک 382

هبسک 514

52 مانایبسک )  ) ایبسک

ایفسک 52

208 بالود )  ) رکسک

107 63 59 طساو )  ) رکسک

شک 383 503 512

509 یناشک )  ) هیناشکلا

یفساتشک 213 215

نغفشک 509
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ککشک 357

مشک 297 480

442 نهیمشک )  ) نهامشک

ایرد 512 هکشک 

رمشک 395

ریمشک 480

دیشک 346

هبعکلا 150

ایبرفک 163

اثوترفک 126

نادلب
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565 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا 

هجکک 479

تالک 370

ردان 436 437 تالک 

رالک 319 414 415

درکشالک 355

نالک 355

ناقوالک 480

( ناقذابرج رظنا :  ) ناکیابلک

هجلک 530

نارلک 456

ذابانلک 322

رتنلک 202

يذاولک 49 83

رولک 205

نویلک 459

يدامک 353

جرامک 303

نوربمک 357

خمک 151
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ترمک 244

ورمک 357

نادنمک 245

ذیمکلا 482

نیمک 320

دابانک 398

ذبانک 399

هسانکلا 102

کلملا 167 سئانک 

سوباق 419 دبنک 

ناغلم 308 ذبنک 

قاتسر 455 جنک 

هجنک 213

هدیجنک 528

دنک 522

ماذابدنک 523

ردنک 367 394

467 مرددنک )  ) مردنک

هفنک 309

راوکنک 36 223 224
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هسینکلا 161 162

ناجرهکلا 287

روباس 299 فهک 

تاملظلا 142 فهک 

نهک 379

جنکرا 493 هنهک 

جیهک 383

زرخاوک 397

راوک 289

ناشناوک 454

( ریسدرب رظنا :  ) ریشاوک

نیناوکلا 63

نانبوک 347

ناجنبوک 288

هیهاتوک 186

هرامعلا 44 57 توک 

متوک 208

یثوک 95 108

ابر 94 یثوک 

قیرطلا 94 یثوک 
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ناجوک 435

( راصحشوق رظنا :  ) راصح جوک 

350 لبج )  ) دوک

هرز 377 دوک 

ناروک 454

دروک 319

419 دهشملا )  ) خرس روک 

تشروک 230

غادنروک 421

397 هیوسوک )  ) يوسوک

تشوک 368

کشوک 240 454

318 درز )  ) رز کشوک 

هشوک 355

نارو 351 شوک 

ذاباناغوک 456

نوغوک 346

افوک 456

نفوک 436

هفوکلا 34 37 42 101 103
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كوک 346

217 216 هریحب )  ) هجکوک

566 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

الیمکوک 122

روکوک 366

نالوک 530

268 رهن )  ) وکلوک

وص 148 کنوک 

نینوک 355

347 نایب ) هوک   ) نانب هوک 

کنر 268 هوک 

درز 205 268 هوک 

دنهارس 202 هوک 

نابیس 218 هوک 

خرس 287 هعلق  هوک 

ناشلک 428 هوک 

هرقن 456 هوک 

کمن 246 هوک 

نایوک 433

نیوک 289 379
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ثیک 497

جیک 368

کنریک 422

زیک 368

ناناک 370 زیک 

موسیک 156

293 16 هریزج )  ) شیک

فیک 455

ناکیک 370

نالیک 206

هتخوس 182 قیدال  ل 

قذال 168 179 186

نامرق 182 187 هیقذال 

رال 297 328 329

هدنرال 180

زال 398

درکسال 408

نیوج 379 شال -

229 رتشیل )  ) رتشال

رغال 290
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تفال 297

195 رهن )  ) سماللا

ناللا 213

ناجهال 208

ناوال 297

بارخل 460

يرغصلارللا 235

يربکلا 235 268 رللا 

281 ناکرل )  ) ناجرل

الب 369 سل 

رکشل 272

162 38 لبج )  ) ماکللا

رسبنل 256

ثکغوجنل 510

ص566 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب   235 ناتسرل )  ) ناتسرول

448 هرکول )  ) رک

183 171 167 166 نولول )  ) هؤلؤل

هیدیل 177

هینوقیل 176

هیقیل 176
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نالیل 199

نیرهنلا 15 نیب  ام  م 

رهنلاءاروام
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476

هزوحاملا 78

يزوحام 52

ناخام 445

ایارذام 44 57 84

ناتسرذام 226

يذام 220

ذابارام 453

نیدرام 125 126

لزام 428

ناردنزام 21 409

ناذبسام 237

هوک 201 تسام 

زیشام 345

مرصام 288 304

نیسکام 127

567 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

303 برد )  ) نالام

280 ریمأ ) لام   ) ریمالا لام 

397 نالام )  ) نلام
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452 نالام )  ) هاره نلام 

82 ءارماس )  ) هینومأملا

ناتسدنام 291 299

38 هریحب )  ) ولاهام

ناهام 345 346

411 عالق )  ) رس هناهام 

هرصبلا 232 هام 

هفوکلا 224 225 هام 

287 286 ولهام )  ) هیولهام

نایور 309 یهام 

بایام 440

227 تشدهام )  ) تشدیام

غرمیام 509

نییام 316

كرابملا 57

دابا 254 كرابم 

هیکرابملا 254

51 50 دادغب )  ) هحلسالا فحتم 

275 ثوتم )  ) توتم

213 نارا )  ) هیلکوتملا
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82 78 ءارماس )  ) هیلکوتملا

430 ذابانس )  ) بقثملا

162 هصیصملا )  ) بقثملا

دابادهاجم 395

هثدحملا 143

هیبلحملا 130

دابا 436 دمحم 

249 يرلا )  ) هیدمحملا

82 ءارماس )  ) هیدمحملا

هرمحملا 69

دابا 210 265 دومحم 

لوحملا 49 62

هراتخملا 69

51 49 دادغب )  ) مرخملا

54 نئادملا 42 51 -

هیتحدملا 99

اردم 496

یقوجلسلا 240 دمحم  ناطلسلا  هسردم 

444 ورم )  ) کلملا فرش  هسردم 

444 ورم )  ) کلملا ماظن  هسردم 
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431 دادغب )  ) هیماظنلا هسردملا 

ولردم 190

هنیدملا 25

52 نوفسیط )  ) هقیتعلا هنیدملا 

نبللا 166 هنیدم 

هرودملا 48 هنیدملا 

یسوم 254 هنیدم 

راذملا 45 63

هینیمذم 497 498

ثکشم 511 ایذم 

وصدارم 147 148

199 هغارملا 35 194 198 -

321 هیرق )  ) هغارم

دبرملا 65

نیبرم 241

116 لصوملا )  ) هعبرملا

فقسالا 171 جرم 

هعلقلا 227 جرم 

119 هنیهج ) جرم   ) هنیهجرم

میعن 202 نادرم 
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ناسرم 467

هدنمسرم 519

شعرم 161

باغرم 439 444 452

ناکت 431 رازغرم 

نالاک 320 رازغرم 

وتیک 233 رازغرم 

سکرن 303 رازغرم 

522 نالیغرم )  ) نانیغرم

هکرم 530

دنرم 201

472 471 444 443 440 439 424 21 يربکلا )  ) ورم

بآ 439 ورم 

تشدورم 313 315

( يرغصلا ورم  کجورم ،  ) ذورلا ورم 

448 447 440

ذورم 447

568 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ناجهاشلا 440 ورم 

نانیرم 437
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هیرملا 35

498 ناقخادزم )  ) ناکیخادزم

ناقدزم 247

هفرزملا 71

386 370 کنتسم )  ) جنتسم

یصقالا 135 دجسملا 

79 ءارماس )  ) عماجلا دجسملا 

272 271 270 ناقرشملا )  ) ناقرسملا

نایرسم 421

نکسم 73 108

نینکسملا 166

بیسملا 111

نیسم 306

رهکتشم 119

دهشملا 429 430 431 432

نیسحلا 105 106 دهشم 

یلع 63 64 نب  هّللا  دبع  دهشم 

105 یلع 103 - دهشم 

: رظنا  ) ناقدصم
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( ناقدزم

512 هنیدم )  ) یلصملا

هصیصملا 162 163 430

190 ینردم )  ) ینرطم

هرومطملا 171

هریطملا 74

425 روباسین )  ) رکسعملا

کلملا 166 رکسعم 

78 ءارماس )  ) قوشعملا

ایاثلعم 123 157

505 209 ناقوم ) ناغوم ،  ) ناغکم

لغم 167

هلغم 187

هیسینغم 188

هیلوغملا 260

نوغم 355

حتفملا 69

زغلا 439 487 نامکرتلا  هزافم 

يربکلا 20 311 337 360 361 367 399 هزافملا 

ورم 487 هزافم 
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شیرق 49 هربقم 

191 رهن )  ) بولقملا

نارکم 20 360

ناجرکم 290

هکم 25

هنجالم 167

180 148 درجسلم ) درکزالم ،  ) درکسالم

ریالم 232

ناتلملا 369

هیطلم 152 153 174

182 168 هیبوقنلم )  ) هیبوقلم

نولملا 164

80 - 79 ءارماس )  ) هیولملا

415 ریطمام )  ) ریطمم

356 وانم )  ) بانم

رذانم 274

ناسح 62 هرانم 

درکسالم رظنا : ترکزنم )  ) درجزانم

جبنم 139

اشتنم 176
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127 هریحب )  ) قرخنملا

یلدنم 88

دابا 317 405 روصنم 

هروصنملا 369 370 491

غالشقنم 499

کنم 481

ناکرک 418 نم 

357 355 ناجونم )  ) ناقونم

ینم 166

389 369 رهن )  ) نارهم

دور 196 197 نارهم 

ناجرهم 434

قذق 237 ناجرهم 

319 داواناجرهم )  ) ذاباناجرهم

درک 351 رهم 

ناورهم 415

نابورهم 306 309 331

تسود 408 نامهم 

436 هنهیم )  ) هنهم

قلبوم 461
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كروم 303

569 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

شوم 148

157 118 لصوملا 114 115 -

ناتسا 357 غوم 

دابانموم 402

144 نیقرافایم 143 -

204 هنایم )  ) جنایم

ناذور 69 523 نایم 

ردنایم 174

دبیم 322

ناجیملا 352

جیلاخیم 189

277 نایثاریم )  ) نایقاریم

یکریم 530

نازیملا 352

ناسیم 63 108

هیسیم 177

تاناکشیم 327

نیکشیم 203
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سالیم 187

نادهاز 373 لیم 

هلیم 415

دنمیم 294 467

هنمیم 466 467

زد 256 نومیم 

کنیم 519

ونیم 271

وکرک 380 وینیم 

دنبان 293 294 363 ن 

414 هلتان )  ) لتان

( بجاو رظنا :  ) هتجان

يراشران 16

دابا 374 رصان 

368 هعلق )  ) هغان

415 هشمان )  ) هیمان

هسووان 89

نییان 243 322 332

105 فجنلا 103 -

مجن 523
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مریجن 288 295

201 ناوجقن )  ) ناوجخن

بشخن 457 513 514

ریسامرن 337 351

نایرن 467

اسن 352 435 436 471

316 کناشن ) کیاسن ،  ) کتاسن

فسن 503 513

522 هیئاسن )  ) ایسن

روواشن 426

کشن 346

يوشن 201

دابا 364 374 ترصن 

هیرصنلا 143

نیبیصن 124 157

244 هزنطن )  ) زنطن

138 هناع ) هضرف   ) معن

هینامعنلا 56 99

رفن 100

هناخطفنلا 87

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com


هیدومقن 168 190

183 175 هدکن )  ) هدیکن

179 174 راسکین )  ) راسیکن

نکنمن 521

ثکجومن 504

504 اراخب )  ) یمن

379 378 هین )  ) هن

دنواهن 232

قیربا 151 رهن 

هلبالا 65 67 69 رهن 

رمع نبا  رهن 
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43

دسالا 43 63 یبا  رهن 

بیصخلا 69 یبا  رهن 

یحر 97 یبا  رهن 

سانسرأ 147 148 رهن 

قرزالا 156 رهنلا 

یقاحسالا 75 78 رهن 

ریمالا 69 رهن 

قالیا 520 525 رهن 

ناب 61 رهن 

هادبلا 100 رهن 

570 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يدودرب 61 رهن 

نایب 64 69 رهن 

نیب 83 107 رهن 

يریت 276 281 رهن 

رفعج 61 رهن 

قمریا 151 هتلج  رهن 

ربوج 108 رهن 

رافحلا 69 رهن 
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ناولح 85 رهن 

صلاخلا 71 83 85 رهن 

رخلا 51 رهن 

ناسیرخ 86 رهن 

طیقرد 108 رهن 

هلقد 61 رهن 

قوقد 120 رهن 

قرودلا 276 رهن 

ریدلا 69 رهن 

بئذلا 142 148 رهن 

مزرلا 146 رهن 

سرلا 150 رهن 

هیناوضرلا 95 رهن 

سمرلا 143 رهن 

زورلا 86 رهن 

نایرلا 69 رهن 

116 لصوملا )  ) هدیبز رهن 

سباس 57 99 رهن 

امدیتاس 143 رهن 

یساس 61 رهن 
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هردسلا 272 276 278 رهن 

دغسلا 503 504 510 رهن 

هجنس 156 رهن 

اروس 43 96 97 98 رهن 

بیسلا 61 رهن 

ناورش 85 رهن 

طاشمش 149 رهن 

هارصلا 92 رهن 

بساماج 99 هارص  رهن 

هریبکلا 98 99 هارصلا  رهن 

رصرص 50 93 رهن 

هیوالقصلا 95 رهن 

بلصلا 143 رهن 

يدضعلا 69 278 281 رهنلا 

یمقلعلا 101 رهن 

یسیع 48 92 رهن 

فارغلا 61 رهن 

بقابقلا 152 رهن 

زیقارق 152 رهن 

شیرق 61 رهن 
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نیراصقلا 508 512 رهن 

لدنقلا 69 رهن 

بالکلا 142 رهن 

یثوک 16 94 رهن 

هفوکلا 96 رهن 

راذملا 63 رهن 

هأرملا 69 رهن 

43 حئاطبلا )  ) هرملا رهن 

تایلوسملا 143 رهن 

لقعم 65 67 69 رهن 

کلملا 93 94 108 رهن 

ناسیم 61 رهن 

سرنلا 100 رهن 

16 قارعلا )  ) لینلا رهن 

هاره 437 449 رهن 

هیدنهلا 101 رهن 

يدوهیلا 69 رهن 

121 85 ناورهنلا 47 74 81 -

ناجنبونلا 300

ناجندنبونلا 299 300
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راهبونلا 462 463 464

364 ياجون )  ) یناخون

درون 303

ثاکزون 497

راوزون 497

ناقون 430

شیرق 514 دقون 

درکون 120

غافکون 495

هدیون 484

زیرین 314 327

471 427 426 425 424 21 روباشین )  ) روباسین

571 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

کشین 381

هیقین 167 172 190

99 98 هنیدم )  ) لینلا

99 هیلینلا )  ) تایلینلا

هار 225 مین 

زور 372 مین 

نادرم 416 417 مین 
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يونین
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118 116 115

دوراه 373 379 ه 

ناتسیس 454 دوراه 

78 ءارماس )  ) ینوراهلا

هینوراهلا 87 161

درج 484 مشاه 

هیمشاهلا 91 97

نوماهلا 352

ناثاربه 421

هاره 21 323 424 449 450 451 471

227 هعلق )  ) نیسره

هلقره 34 166 168 275 182

سامرهلا 114 115 124 127

358 297 هریزج )  ) زمره

رهش 268 زمره 

کلملا 354 356 357 زمره 

دابا 227 نوره 

رازه 316

بسا 494 رازه 

وزه 293
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دورتشه 204

نالوب 248 داتفه 

درواله 481

کبله 478 481

سروله 142

56 55 اینیمه )  ) هینامه

ناذمه 36 221 229 262

هرشمه 210

دنهلا 369 387 459 484 508

یباردنه 297

دنم 377 دنه 

ناودنه 269 307

423 389 384 شوکدنه )  ) شکودنه

نایدنه 308

ناجیدنه 307

نارکنه 459

یصحب 62 روه 

اثایرصب 62 روه 

یصمکب 62 روه 

هیدمحملا 62 روه 
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303 برد )  ) کنشوه

لوهلا 99

نالوم 203 نالوه 

کبیه 469

تیه 90

كریه 289

لطیهلا 476 481

383 377 372 21 رهن )  ) دنملیه

بجاو 350 و 

زوجلا 167 يداو 

مزرلا 145 يداو 

روزلا 143 يداو 

روافس 425 يداو 

مریس 254 يداو 

دغصلا 67 يداو 

ءافرطلا 166 يداو 

254 نیوزق )  ) ریبکلا يداولا 

61 طساو 25 34 37 42 43 59 -

درجشاو 483

ناتشلاو 370 386
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217 216 180 145 هریحب )  ) ناو

218 217 38 هنیدم )  ) ناو

ثکناو 523

ناخیاو 495

572 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

479 470 رهن )  ) بارتو

باخو 478

ناخو 478 480

شخولا 478 479 481

باشخو 479 481 482

راذو 510

نیمارو 251 252

يوارو 203

ناثرو 210

رغرو 510

رسغرو 509

472 470 حیلاورو )  ) زیلاورو

درکزو 509

ریزو 497 498

222 218 ناطسو )  ) ماطسو
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جیسو 528

244 هعلق )  ) قاشو

درجشالو 355

196 لبج )  ) نابلو

481 هعلق )  ) رمو

داز 319 ناهو 

رهش 152 ناربو 

همیو 411 412

درکنیو 525

ثکرای 509 ي 

دنکرای 520

هبت 266 نیسای 

هیطازری 84

ینری 124

دزی 284 311 321 331

دابادزی 255

ساخدزی 319

تساوخ 319 328 دزی 

ریمزی 188

190 کینزی )  ) قینزی
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یسی 529

ردکی 195

جاوالی 184

ناکمی 480

ذبانی 398 402

ثکغنی 529

رهش 529 یکنی 

قیدال 182 ناغروی 

نادوهیلا 466

هیدوهیلا 238 239 466

574 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ماوقالا صاخشألا و  تسرهف  - 2

نراق 413 لآ 

رفظم 287 لآ 

یلوغملا 259 ناخ  اقابا 

هقرفتم 32 میهاربا 

زیوربا 44 224

میهاربا 33 نبا 

ریثالا نبا 
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492 33 32

351 346 343 342 338 یلع ) وبأ   ) سایلا نبا 

بیبطلا 137 نالطب  نبا 

هطوطب 31 نبا 

یبیب 33 173 نبا 

راطیبلا 388 نبا 

ریبج 29 30 نبا 

يزوجلا 33 نبا 

لقوح 28 نبا 

هبذادرخ 26 نبا 

نودلخ 32 33 172 نبا 

ناکلخ 33 نبا 

هتسر 26 27 نبا 

نویبارس 26 27 نبا 

راوس 66 278 291 نبا 

انیس 436 نبا 

یقطقطلا 33 نبا 

30 نیدلا ) یفص   ) قحلا دبع  نبا 

يربعلا 33 نبا 

یلبنحلا 33 دامعلا  نبا 
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هیقفلا 27 نبا 

یطوفلا 33 نبا 

ریثک 33 نبا 

270 261 223 30 رعسم )  ) لهلهم نبا 

96 رمع ) نب  دیزی   ) هریبه نبا 

دسالا 63 وبا 

هام 484 نسح  نب  نسحلا  وبا 

فلد 233 وبا 

یناخلیالا 231 دیعس  وبأ 

یطمرقلا 309 بلاط  وبا 

یناجنبونلا 301 بلاط  وبا 

407 یسدقملا ) لاخ   ) اوشلا بیطلا  وبا 

يزاغلا 32 493 501 وبا 

ص574 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  ءادفلا 26  وبا 

دازأ 532 مالکلا  و 

یناسارخلا 441 444 ملسم  وبأ 

ینادمحلا 104 ءاجیهلا  وبا 

نیمأ 66 دمحأ 

سیق 447 464 نب  فنحالا 

355 لئابق )  ) شاوخالا
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175 30 29 فیرشلا )  ) یسیردالا

ناکباب 271 284 341 378 ریشدرا 

نوغرأ 218 257 258 435

کبزالا 493

نوبارتسا 413

78 مصتعملا ) هطرش  بحاص   ) میهاربا نب  قحسا 

452 نیدلا ) نیعم   ) يرازفسالا

ریبکلا 292 299 485 498 ردنکسالا 

يوفصلا 240 لیعامسا 

هیلیعامسالا 255 256 305 325 394 395 400 415

575 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

فهکلا 152 175 187 189 352 باحصا 

يرخطصالا 28

105 دمحم )  ) ولغوااغأ

ناخ 395 اغأ 

نویطالثفالا 476 481

نیشفالا 519

ینامرک 368 لضفأ 

ناغفالا 389 403

دارکالا 225 226 257 302 468
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یقوجلسلا 172 217 نالسرا  بلأ 

وتیاجلأ 228 257

46 نوج )  ) دردلا

252 میظعلا ) دبع   ) هداز مامأ 

33 قرشتسملا )  ) زوردما

442 225 55 هفیلخلا )  ) نیمالا

یلمرکلا 109 276 ساتسنا 

436 رعاشلا )  ) يرونا

ذابق 44 215 243 416 نب  ناورشونا 

( فهکلا باحصا  رظنأ :  ) فهکلا لها 

33 قرشتسملا )  ) درولها

نوتاخ 258 ياجلوا 

ینامثعلا 189 ناخروا 

یقوجلسلا 342 هاشناریا 

رباب 530 ب 

یلوغملا 258 ناخوتاب 

نابسودابلا 413 414

( قرشتسملا  ) رانیم يد  هیبراب 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 749 

http://www.ghaemiyeh.com


464 452 29

29 قرشتسملا )  ) یتروک يد  هفاب 

ینامثعلا 182 185 مردلیا  دیزیاب 

ذبهبصالا 412 هنبا  هیرحبلا 

عوشیتخب 273 274

هیونسح 236 نب  ردب 

ؤلؤل 117 نیدلا  ردب 

میکحلا 292 هزارب 

یقاربلا 102

هکماربلا 463

31 8 قرشتسملا )  ) نوارب

213 هلیبق )  ) سالرب

433 رومیت ) مع   ) سالرب

کمرب 463 464

412 53 دلاخ )  ) یکمربلا

412 ییحی )  ) یکمربلا

يریساسبلا 138

406 دیزی ) وبأ   ) یماطسبلا

384 لئابق )  ) کنلشبلا

سیسنرف 9 ریشب 
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185 178 169 هّللا ) دبع   ) لاطبلا

123 دورترج )  ) لب

يرذالبلا 32 44

هدرب 111 یبا  نبا  لالب 

یشبحلا 191 لالب 

408 186 .ه و )  ) ولب

362 361 355 صولبلا )  ) جولبلا

میمت 469 ونب 

رایز 419 ونب 

رافصلا 285 354 373 382 389 427 445 ونب 

442 ناهامریم )  ) ناهام ونب 

یلیطتلا 100 نیماینب 

یهیوبلا 104 هلودلا  ءاهب 

روج 226 230 مارهب 

هاش 182 387 مارهب 

رایدنفسا 243 276 نب  نمهب 

اذوب 386

ناروب 84

170 روسفوربلا )  ) يروب

یطاشمشلا 151 سلوب 
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سوبیلوب 52

نویهیوبلا 207

هقلایبلا 151

ینوریبلا 379 380

465 ازریم )  ) ارقیب

یناقلیبلا 151

210 ریمالا )  ) راوس هلیب 

576 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هینرفات 46 276 364 ت 

رتتلا 412 444 459 484 491 493 497 499 519 521 529 530

نوتاخ 344 345 ناخرت 

33 قرشتسملا )  ) جربنرت

هاش 343 ناروت 

یبهو 34 86 قیفوت 

485 464 453 445 437 419 417 416 414 412 411 407 397 395 388 384 382 376 373 357 339 کنل ) رومیت   ) رومیت
529 528 527 525 521 514 513 508 506 492

80 روصنم ) وبأ   ) یبلاعثلا ث 

تاجلا 279 ج 

بساماج 99

397 دمحا ) نیدلا  باهش   ) یماجلا
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328 327 325 313 300 287 کباتالا )  ) یلواج

( طزلا رظنأ :  ) تج

ینسج 60

ياتغج 35

یمورلا 175 181 نیدلا  لالج 

دیشمج 312

هینادمحلا 118 هلیمج 

501 498 493 ینوطنا )  ) نسنکنج

ناخزیکنج 376 390 427 444 446 459 461 464 466 491 506 525

30 قرشتسملا )  ) تربوج

321 قرشتسملا )  ) رهیسدلوج

85 56 سکیلف )  ) سنوج

31 قرشتسملا )  ) لبنیوج

248 نیدلا ) سمش   ) ینیوجلا

هفیلخ 32 جاحلا  ح 

وربأ 31 32 500 ظفاح 

يزاریشلا 346 ظفاح 

یفقثلا فسوی  نب  جاجحلا 
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99 59

100 ارزع )  ) دادح

یطبنلا 63 ناسح 

لهس 57 نب  نسحلا 

395 394 256 لبجلا ) خیش   ) حابصلا نسح 

80 مامالا )  ) يرکسعلا نسحلا 

یبلغتلا 123 رمع  نب  نسحلا 

هیونسح 224 236

يرهاطلا 441 نیسح 

105 مامالا )  ) یلع نب  نیسحلا 

اضرلا 252 یلع  نب  نیسحلا 

405 402 400 394 305 261 256 - 255 204 نوشاشحلا )  ) هیشیشحلا

415 412

یناهفصالا 32 33 هزمح 

هیومح 235

زوحلا 267

257 نیدلا ) ءاهب  کباتالا   ) ردیح

396 شیوارد )  ) هیردیحلا

406 نسحلا ) وبا   ) یناقرخلا خ 

530 525 لئابق )  ) هیخلرخلا
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رزخلا 215

ناهاش 227 نب  درج  ورسخ 

327 هلیبق )  ) هیوسخ

30 ییحی ) روتکدلا   ) باشخلا

يدادغبلا 34 بیطخلا 

577 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

385 384 هلیبق )  ) جلخلا

294 ریمالا )  ) نیکترامخ

524 521 459 دمحم )  ) هاشمزراوخ

یمزراوخلا 41

ریمأدناوح 33

290 هیمأ ) ینب  لماع   ) هشروخ

زوخلا 267

اراد 222 د 

يولعلا 208 256 یعادلا 

نویدوادلا 389

276 يدیللا )  ) روارد

32 نورابلا )  ) نوسیمد

388 قرشتسملا )  ) يزود

هملایدلا 207
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يدوب 306 يد 

32 31 قرشتسملا )  ) نالس يد 

532 501 33 30 28 27 10 قرشتسملا )  ) هیوغ يد 

256 31 قرشتسملا )  ) يرمیرفید

305 جاجحلا ) بیبط   ) یملیدلا

دنب 241 وید 

یبهذلا 33 ذ 

416 دمحأ )  ) يزارلا ر 

276 دمحأ ) نب  یلع   ) یبسارلا

هّللاب 329 دشارلا 

30 میلو )  ) تیار

ناتسد 373 380 نب  متسر 

179 دمحأ ) سابعلا  وبأ   ) یغافرلا

یهیوبلا 261 286 هلودلا  نکر 

175 167 160 روسفوربلا )  ) یسمر

29 هیلقص ) کلم   ) یناثلا رجور 

501 464 379 373 281 259 258 يرنه )  ) نسنلور

31 قرشتسملا )  ) ونیر

411 373 متسر ) کلملا  وبا   ) لاز ز 

هدیبز 55 480
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تشدارز 200 259 380 395 396 463

طزلا 279 369

يرشخمزلا 497

جنزلا 268

292 هلیبق )  ) ریهز

لوالا 424 روباس  س 

یناثلا 90 91 272 273 406 424 روباس 

نورطاسلا 129

نویناماسلا 389 503

66 لصیف )  ) رماسلا

402 395 379 376 373 368 364 361 355 354 352 351 350 347 346 345 344 338 324 رجیملا )  ) سکیاس

10 روسفوربلا )  ) رکنربس

358 295 نتباکلا )  ) فیتس

380 قرشتسملا )  ) وخس

44 بوقعی )  ) سیکرس

يزاریشلا 286 287 يدعس 

يومالا 137 کلملا  دبع  نب  دیعس 

حافسلا 91 97

ردنل 373 جفس 
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379

61 داؤف )  ) رفس

یهیوبلا 285 هلودلا  ناطلس 

578 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

286 یکنز ) نب  دعس   ) يرغلسلا

یسرافلا 53 ناملس 

روطاقین 52 سقولس 

رباج 71 نب  نامیلس 

هوبأ 227 بقلملا  هاش  نامیلس 

يوفصلا 256 نامیلس 

کلملا 169 170 دبع  نب  نامیلس 

شملتق 172 نامیلس 

244 دعس ) وبا   ) یناعمسلا

یقوجلسلا 128 227 400 426 436 443 444 رجنس 

31 قرشتسملا )  ) یتنیوغنس

بارهس 26

85 81 دمحا ) روتکدلا   ) هسوس

کیردرف 46 رازیس 

ینادمحلا 154 161 162 هلودلا  فیس 

97 دیزم ) ینب  سیئر   ) هلودلا فیس 
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یشباشلا 55 ش 

241 240 هلاحرلا )  ) نادراش

خر 445 500 525 هاش 

ینامرکلا 344 عاجش  هاش 

يرفظملا 329 عاجش  هاش 

نادرم 465 هاش 

325 هلیبق )  ) هراکنابش

295 لیروارسلا )  ) نیاتش

48 روسفوربلا )  ) كرتش

هارشلا 194 195

436 دمحم ) روتکدلا   ) فرش

یهیوبلا 104 هلودلا  فرش 

62 یلع )  ) یقرشلا

30 قرشتسملا )  ) رفش

ثلاثلا 42 رصنملش 

368 318 317 241 مته )  ) رلدنش

رلیوش 521 529

( حابصلا نسح  رظنا :  ) لبجلا خیش 

هئباصلا 276 ص 

جنزلا 66 بحاص 
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67 روتکدلا )  ) یلعلا دمحا  حلاص 

یناثلا 257 نالسرا  ریزو  نیدلا  ردص 

452 ریبز ) دمحم   ) یقیدصلا

339 ثیللا ) نب  رهاط   ) رافصلا

428 426 425 382 474 367 339 286 ثیللا ) نب  ورمع   ) رافصلا

382 375 374 317 309 55 ثیللا ) نب  بوقعی   ) رافصلا

یبویالا 117 نیدلا  حالص 

یهیوبلا 285 312 هلودلا  ماصمص 

هلودلا 306 454 عینص 

187 یباحصلا )  ) بیهص

492 بیبطلا )  ) ینویهصلا

411 كاهز )  ) كاحضلا ض 

کلملا 201 ماظن  نب  کلملا  ءایض 

نویرهاطلا 410 424 ط 

321 یلو )  ) نیمرحلا سوواط 

33 32 ریرج ) نب  دمحم   ) يربطلا

کبلرغط 224 242

ثلاثلا 252 لرغط 

رقاب 16 42 هط 

ثرومهط 299
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199 نیدلا ) ریصن   ) یسوطلا

276 دیمحلا ) دبع   ) هدابع ع 

579 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

يوفصلا 194 201 240 241 357 سابع 

دیمح 524 نب  هّللا  دبع 

يرهاطلا 421 426 436 هّللا  دبع 

يومالا 162 کلملا  دبع  نب  هّللا  دبع 

بلاط 63 یبا  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 

276 روتکدلا )  ) هّللا دبع  رابجلا  دبع 

باهو 106 لآ  قازرلا  دبع 

خر هاش  ریفس  قازرلا  دبع 
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532

یلیجلا 66 مالسلا  دبع 

فسویلا 430 دمحا  رداقلا  دبع 

یبتعلا 383 437

نافع 169 نب  نامثع 

256 سابع )  ) يوازعلا

57 نیسحت )  ) يرکسعلا

یهیوبلا 69 104 106 222 268 278 285 291 295 302 312 313 339 355 362 هلودلا  دضع 

يروغلا 387 نیدلا  ءالع 

یقوجلسلا 150 175 178 181 183 ذابقیک  نیدلا  ءالع 

430 يدهم ) دمحم  دیسلا   ) يولعلا

464 103 101 مامالا )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

ینمرالا 142 یلع 

ریزولا 197 200 203 218 266 هاش  یلع 

80 مامالا )  ) يداهلا یلع 

يدزیلا 31 32 یلع 

یملیدلا 122 هلودلا  دامع 

یکنز 122 نیدلا  دامع 

292 هلیبق )  ) هرامع

خیش 339 340 رمع 
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530 430 ریمالا )  ) قئاف هلودلا  دیمع 

55 سیکروک )  ) داوع

62 لیئاخیم )  ) داوع

ناخ 104 196 200 210 218 251 نازاغ  غ 

رجغلا 369

زغلا 343 421 426 442 463 529

102 فسوی )  ) همینغ

نویروغلا 377 451 459

528 رصن ) وبا   ) یبارافلا ف 

نویمطافلا 15

هاش 234 یلع  حتف 

یهیوبلا 251 261 412 هلودلا  رخف 

نالسرأ 145 ارق  نیدلا  رخف 

نویثرفلا 413

242 223 رعاشلا )  ) یسودرفلا

زردوک 210 نب  داهرف 

هیولضف 325

سوباق 419 ق 

207 هرسا )  ) نراق

هّللا 138 رمأب  مئاقلا 
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لوالا 44 ذابق 

ناخ 443 قلتق 

ملسم 491 519 نب  هبیتق 

رفعج 26 نب  همادق 

287 کباتالا )  ) اجارق

ياتخارق 339 343

هطمارقلا 309

ینیوزقلا 30 31

396 خیشلا )  ) ردیح نیدلا  بطق 

شملطق 312

355 لئابق )  ) صفقلا

لوالا 173 174 182 نالسرا  جلق 

یناثلا 173 174 182 نالسرا  جلق 

280 دمحا ) نب  دمحم  ریزولا   ) یمقلا

580 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

29 قرشتسملا )  ) وف ود  اراک  ك 

31 قرشتسملا )  ) ناتناک

ناخ 514 کبک 

یسودک 413

جرکلا 216
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( دارکالا رظنأ :  ) درکلا

فساشرک 376

81 ذاتسالا )  ) لوسیرک

10 نوف )  ) رمیرک

بساتشک 395

508 500 485 432 ریفسلا )  ) وجیفالک

519 هلیبق )  ) نایرز لک 

106 داوجلا ) دبع  روتکدلا   ) رادیلکلا

106 نسح ) دمحم   ) رادیلکلا

33 قرشتسملا )  ) دلاوتوک

زردوک 339 340

396 380 373 367 قرشتسملا )  ) دمسدلوک

306 رئاشع )  ) ولکهوک

31 6 سالسناتس )  ) رایوک

ورسخیک 259

ناخودیک 521

400 363 362 سبط ) ریما   ) یکلیک

301 دلنودکم )  ) رنیک

ناللا 216 ل 

281 يرنه )  ) درایال
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رللا 235 274
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279

جنرتسل 4 6 26 30 31 33

لوب 173 نیل 

ولوبوکرام 20 21 31 325 347 353 392 396 م 

102 قرشتسملا )  ) نوینسام

روکیرک 364 437 كام 

قوط 136 نب  کلام 

نومأملا 55 165 166 225 430 442 445 491

یکرتلا 254 كرابم 

457 میکحلا )  ) عقربملا

395 213 173 127 105 78 هفیلخلا )  ) لکوتملا

سوجملا 354 380 398 401 450 463

105 رفعج ) خیشلا   ) هبوبحم

44 14 یبنلا )  ) دمحم

قداصلا 419 رفعج  نب  دمحم 

جاجحلا 254 نب  دمحم 

هیفنحلا 178 نب  دمحم 

یمزراوخلا 420 دمحم 

يراجاقلا 252 هاش  دمحم 

داوجلاب 49 بقلملا  یلع  نب  دمحم 
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یقوجلسلا 415 هاشکلم  نب  دمحم 

يونزغلا 240 370 387 459 دومحم 

عبارلا 147 دارم 

ثویلجرم 32 33

یفسکرت 510 نب  نابزرم 

دمحم 35 115 119 163 نب  ناورم 

26 قرشتسملا )  ) کیزم

هّللاب 51 دشرتسملا 

هّللاب 51 رهظتسملا 

هّللاب 72 73 رصنتسملا 

31 هّللا ) دمح   ) یفوتسملا

یقوجلسلا 154 174 239 نالسرا  جلق  نب  دوعسم 

يدوعسملا 28

هیوکسم 32 33

کلملا 136 169 دبع  نب  هملسم 

431 239 237 150 104 81 72 70 68 51 روتکدلا )  ) داوج یفطصم 

581 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

102 نیدلا ) یقت   ) یبعصملا

ینابیشلا 74 رطم 

292 هلیبق )  ) رفظملا
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نویرفظملا 339

169 161 160 هفیلخلا )  ) هیواعم

زتعملا 255

مصتعملا 76 170

دضتعملا 86

دمتعملا 78

راسی 67 نب  لقعم 

( رتتلا رظنأ   ) لوغملا

ردتقملا 277

یفتقملا 239

406 28 يراشبلا )  ) یسدقملا

514 513 457 یجراخلا )  ) عنقملا

یفتکملا 53

271 یبرعلا ) دئاقلا   ) مرکم

30 دارنک )  ) رلم

یقوجلسلا 87 106 240 445 447 هاشکلم 

فونوکلم 414

6 روسفوربلا )  ) ناولم

رصتنملا 78 82

412 152 132 53 48 رفعج ) وبأ   ) روصنملا
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یسیقلا 155 روصنم 

سربوکنم 236

يرایزلا 252 رهجونم 

514 457 412 278 249 48 هفیلخلا )  ) يدهملا

ياتغج 461 نب  نکوتوم 

اغب 255 نب  یسوم 

مظاکلا 49 رفعج  نب  یسوم 

138 95 قرشتسملا )  ) لیسوم

رفظملا 224 سنؤم 

6 قرشتسملا )  ) لهوم

دناوخریم 33

هاش 436 ردان  ن 

ورسخ 29 30 362 رصان 

ینادمحلا 118 هلودلا  رصان 

روجمیس 365 نب  هلودلا  رصان 

يربکلا 493 نیدلا  مجن 

32 قرشتسملا )  ) جربرن

100 یناساسلا ) کلملا   ) یسرن

هرطاسنلا 509
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530 525

سمدارتسن 345

دمحأ 486 نب  رصن 

یشطیرقالا 167 رصن 

435 ریزولا )  ) کلملا ماظن 

223 رعاشلا )  ) یماظن

رذنملا 102 نب  نامعنلا 

یفوصلا 345 یلولا  هّللا  همعن 

روفقن 165

424 413 قرشتسملا )  ) هکدلن

369 279 واولا ) نونلا و  حتفب   ) رونلا

یکنز 117 139 نیدلا  رون 

سخراین 68 288

31 30 قرشتسملا )  ) نسلکین

46 نوج )  ) يربوین

254 یسوم )  ) يداهلا ه 

81 41 34 ذاتسالا )  ) دلفسره

دیشرلا 50 83 103 133 161 249 254 نوره 

151 حئاسلا )  ) يورهلا

کلملا 137 162 191 دبع  نب  ماشه 

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 771 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ذاتسالا )  ) تخربله

173 33 27 قرشتسملا )  ) امستوه

زوهلا 267

وکالوه 195 394 435

جدلوه 367 369

ضیبلا 476 481 نوهلا 

484 ینیصلا ) هلاحرلا   ) کناست نیوه 

هلطایهلا 476

قتاولا 78 و 

582 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

17 ذاتسالا )  ) دراو

33 31 قرشتسملا )  ) دلفنتسو

يومالا 163 دیلولا 

261 هرسا )  ) ناذوسهو

477 نتباکلا )  ) دوو

456 435 430 429 419 346 يأ ) .یس   ) تای ي 

جوجام 500 532 جوجای و 

يومحلا 30 34 444 488 توقای 

هیواعم 169 نب  ییحی 

253 نیدباعلا ) نیز  یلع  دیفح   ) ییحی
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درجدزی 14 87 442

529 دمحا ) خیشلا   ) یسیلا

32 27 26 حضاو ) نبا   ) یبوقعیلا

225 میهاربا )  ) لانی

هیرجینیلا 190

532 460 388 رسلا ه )  ) لوی

584 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

ینارمعلا تسرهفلا  - 3

رابآلا 315 330 341 388 402 403 426 446 أ 

سونبالا 330 492

همیدقلا 299 307 راثآلا 

دیدحلا 519 531 تالآ 

سونبآلا 244 جاعلا و  تالآ 

ساحنلا 531 تالآ 

510 332 321 ندعم )  ) کنآلا

ربالا 471 531

( دوربلا رظنا :  ) داربالا

مسیربالا 278 346 410 418 426 443 472

188 نفس )  ) نافجالا

( رهاوجلا رظنا   ) همیرکلا راجحالا 
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ناهدالا 330 331 472 514

هیحرالا 427 429 450 518

حیرلا 375 451 453 هیحرأ 

89 جیسن )  ) ینمرالا

رزالا 281 330 331 502 515

( هلیتفلا رجح  رظنا   ) تسبسالا

108 ناتسالا 106 -

بالرطسالا 247

353 316 290 289 عابسلا )  ) دوسالا

زاغرتشالا 443

غابصالا 332

نادبهبصالا 209

414 412 410 ذبهبصا )  ) ذبهفصا

مانصالا 384

196 جیسن )  ) سلطالا

لافقالا 502

طامنالا 219 275 281

یلباکلا 388 جلیلهالا 

ساحنلا 146 150 472 یناوأ 

راغیالا 233

هیقرشلا هفالخلا  www.Ghaemiyeh.comنادلب  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 800زکرم  ۀحفص 774 

http://www.ghaemiyeh.com


ب
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کنرذابلا 331

رهزابلا 480

يذاجبلا 480

ص584 صنلا ؛  داوع ؛  سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب  یتاخبلا 389 

هقرذب 244 362 363 460

هقرذبلا 244 362 363

ماربلا 430 471

راهبربلا 330 331 351

331 ءارلا ) دیدشتب   ) تاناکربلا

دوربلا 362 331 471

دیربلا 167

زبلا 281 471

طسبلا 182 219 296 331 332 403 431 471 502 514

هیدنرزلا 347 هناطبلا 

خیطبلا 199 353 393 397 418 438 492 514

شخلبلا 480

480 جاجزلا )  ) رولبلا

452 قیتاسرلا )  ) تاکولبلا

ذالوبلا 471

585 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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463 451 450 398 380 324 307 292 290 280 277 259 254 243 241 228 226 سوجملا ) يدل   ) رانلا تیب 

( تاناتسراملا رظنا :  ) تاناتسرامیبلا

جتخاتلا 471 ت 

نیبجنرتلا 513

قیوزتلا 495

زیرطتلا 492

نیدعتلا 389 390

سیلدب 218 حافت 

هینمرالا 219 ککتلا 

رومتلا 109

لباوتلا 330 472

347 یبزارملا ) ایتوتلا   ) ایتوتلا

502 بشخ )  ) زوتلا

روغثلا 160 ث 

جلثلا 245 246 280 286 352

مسیربالا 471 بایث 

ضیبلا 531 بایثلا 

رعشلا 332 471 بایث 

شرفلا 514 بایث 

نطقلا 302 331 350 471 506 بایث 
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بهذلاب 187 هملعملا  نطقلا  بایث 

ناتکلا 295 302 307 بایث 

هسلدملا 276 بایثلا 

هیورملا 443 بایثلا 

هاشوملا 331 بایثلا 

هیراذولا 510 بایثلا 

نبجلا 502 ج 

مورجلا 237 284 337 354

روسجلا 82 93 94 97 100 239 272 289 302 306 383 449 497

434 رجش )  ) رانجلا

هغوبدملا 465 502 514 531 دولجلا 

تازامجلا 111 362

مدالا 262 براوج 

رهاوجلا 197 330 480

303 رمتلا ) نم  فنص   ) نالیج

ملزلا 226 بح  ح 

ءاحرالا 288 531 رجح 

هلیتفلا 480 رجح 

دیدحلا 142 314 324 332 354 430 471 510 531

ریرحلا 321 393 396 398 411 416 420
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يزمرقلا 218 ریرحلا 

رصحلا 104 332 471

بئاقحلا 471

تیتلحلا 372 373 472

تامامحلا 124 126 128 216 277 350 400 442 497 505 507

ضایحلا 361 363 364 365 366 375 394 400 407 441

214 نیقاوخلا ) ج :  ) ناقاخلا خ 

زرخلا 417

ص: صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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586

تاهاکرخلا 332

زخلا 331

( بتکلا رود  رظنا :  ) بتکلا نئازخ 

70 تابشخلا )  ) باشخلا

502 416 410 262 بشخ )  ) جنلخلا

نهامخلا 430

رومخلا 289 468

461 يذوب ) منص   ) دبکنخ

شیخلا 416

لیخلا 157 259 471 481 531

سبدلا 331 332 د 

یقیبدلا 331

عوردلا 502

281 237 يوبنتسدلا )  ) هیوبنتسدلا

45 نیقاهدلا ) ج :  ) ناقهدلا

جنهدلا 430

برضلا 99 120 249 255 285 329 389 466 491 526 رود 

بتکلا 66 247 250 278 285 444 رود 

باشودلا 279 331 332 352 471 472
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جابیدلا 201 269 281 285 331 421 463 471 502 515

بهذلا 259 332 405 430 459 471 480 510 531 ذ 

جتخارلا 471 ر 

332 نهد )  ) یقزارلا

تخسارلا 109

هتشرلا 445

صاصرلا 272

199 هغارم )  ) دصرلا

قیقرلا 471 481 502 531

159 برعلا ) دنع  هظفللا  لولدم   ) مورلا

516 445 379 376 375 362 هلقنتملا )  ) هکرحتملا لامرلا 

381 379 هیقیسوملا )  ) هتوصملا لامرلا 

428 426 ساویرلا )  ) سابیرلا

جازلا 472 ز 

ینهامشکلا 442 بیبزلا 

جاجزلا 73

تفزلا 510 531

لزالزلا 294

یلالزلا 332

راجنزلا 109
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رفجنزلا 109

506 بایث )  ) یجندنزلا

قبئزلا 332 461 510 531

روتسلا 219 275 277 281 س 

332 331 296

دیجاجسلا 105 393 410

دودسلا 248 289 312 313 377 393 440 444 491 496 499

460 يذوب ) منص   ) دب خرس 

ریسدرس 284

211 کمس )  ) یهامرسلا

تشدارز 395 396 هورس 

471 جیسن )  ) يدیعسلا

نفسلا 502

587 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

نوطالقسلا 196

رکسلا 281 367

روکسلا 378 384 496

نیقارعلا 221 ناطلس 

هرسامسلا 303

رومسلا 262
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276 زرطم ) جیسن   ) درجنسوسلا

411 یفارخ ) ریط   ) غرمیس

292 فایسالا ) ج :  ) فیسلا

فویسلا 314 502 531

ناورذاشلا 81 82 269 270 ش 

راشلا 458

هاش 214 ناورش 

440 ءاملا ) سایقل   ) هریعشلا

407 بلشلا )  ) كوتلشلا

تاکشمشلا 331

عمشلا 502

ناتسرهش 238

نوباصلا 472 305 331 ص 

یقرلا 133 نوباصلا 

دیربلا 26 بحاص 

دورصلا 237 284 337 354

رفصلا 332

لدنصلا 330

جیراهصلا 124 126 163 181 293 296 427

دیصلا 230 483
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تاساطلا 515 ط 

332 بایث )  ) یناتسربطلا

زارطلا 331

لابرطلا 291

371 365 364 358 349 336 قرطلا 22 23 265 282 318 320 332 -
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531 518 515 496 475 - 472 457 433 422 390 385

472 335 334 158 دیربلا 120 157 - قرط 

351 112 جحلا 111 - قرط 

خیرطلا 157 217

108 جوسطلا 106 -

نوخلطلا 262

نیحاوطلا 257

هسلایطلا 350 408 416

لکؤی 293 رضخا  نیط 

سأرلا 262 لسغل  نیط 

یحاجنلا 393 نیطلا 

بویطلا 330 332 353 410 472

471 جیسن )  ) یفئارظلا ظ 

جاعلا 330 492 ع 

یباتعلا 109 196 239 471

تادارعلا 495

رعرعلا 453

ینیدملا 436 445 قرعلا 

لسعلا 288 300 301 330 472 502

بئاصعلا 438
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روطعلا 232 330 410 472

مئامعلا 350 471

بنعلا 453 486 502 513 531

ربنعلا 330 502

تیربکلا 117 226 277 461 نویع 

588 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

هیندعملا 296 نویعلا 

324 راجشا )  ) ءاریبغلا غ 

367 352 ذینافلا )  ) دینافلا ف 

يرجحلا 510 531 محفلا 

451 بنع )  ) يرخفلا

ءارفلا 471 472 502

135 ءاسفیسفلا )  ) ءاسفاسفلا

قتسفلا 457

هضفلا 332 354 389 430 456 459 469 480 510 526 531

410 397 257 هیولهبلا )  ) هیولهفلا

طوفلا 281 332

هوفلا 482

جزوریفلا 430 471 510 531

یناشاقلا 105 197 244 432 ق 
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یلقاقلا 280

طیبقلا 157

ساحنلا 292 515 531 رودق 

برقلا 331

زمرقلا 201 217 218 219

دیمرقلا 244

زقلا 332 419 443 471 472 515

یسقلا 502 531

عاصقلا 410 416

331 جیسن )  ) بصقلا

ریدصقلا 262

رامقلا 139

262 رسبلا ) سبای   ) مقامقلا

نیدلا 181 رمق 

لیدانقلا 105 431

رطانقلا 82 87 145 156 163 204 238 253 261 269 270 273 280 301 304 305 312 369 379 380 418 438 452 481
511

ینانقلا 515

ناضیفلا 440 ولع  سایق 

هیلویالا 380 381 هراثیقلا 
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ریقلا 510

هیراسیقلا 117

دغاکلا 260 508 514 ك 

روفاکلا 330

تیربکلا 332 472 515

فحاصملا 314 هباتک 

ناتکلا 309 332

کلاسملا 26 بتک 

302 74 بایث )  ) سابرکلا

ریس 284 مرک 

258 یلوغملا ) دبعملا   ) غورکلا

279 قبلل )  ) للکلا

یسابعلا 257 يرثمکلا 

ءاخمکلا 427

كرمکلا 357

331 بایث )  ) هیکدنکلا

108 هروکلا 106 -

تخمیکلا 531

دروزاللا 480 ل 

دوبللا 465 471 515 531
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434 نانسالا ) عجول   ) رانجلا ءاحل 

( هیولهفلا رظنا :  ) هیولهبلا هغللا 

هیطبنلا 89 هغللا 

ؤلؤللا
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330 297 293

589 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

رصآملا 54 62 214 307 م 

تاناتسراملا 124 247 285 286 375 410 492

علطلا 330 ءام 

موصیقلا 330 ءام 

درولا 330 ءام 

تارجحتملا 366

تایروفحملا 219

سرادملا 471 472

جنسادرملا 109

214 دنبرد )  ) نفسلا یسرم 

زعرملا 126 217

کسملا 480

222 هباتک )  ) هیرامسملا

تاینسملا 507

تایلصملا 331 403 504 515 531

471 جیسن )  ) تمصملا

ناغمصملا 412

هعنصملا 63 136
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ضیراقملا 531

عناقملا 421 438 502

هایملا 405 440 443 444 مسقم 

سوکملا 277

زقلاب 471 محالملا 

حلملا 234 326 383 513

نملا 472 513

لیدانملا 109 331 332 350 407 410 415

قینجنملا 212 256

تارینملا 262 331

99 هذباوملا ) ج :  ) ذبوملا

لامرلا 379 381 یقیسوم 

ءایموملا 305 326 332

رزایملا 410

فطانلا 212 471 ن 

ساحنلا 430 510 531

خاخنلا 331 427

لیخنلا 236 237 293 294 296 300 304 308 346 350 351 352 355 357 361 363 368 375 379 383 392 399 400
417

طفنلا 70 87 88 121 215 279 332 510 531
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دوقنلا 76 231 249 410 424 491

دوسکمنلا 157 262

صاصر 507 رهن 

ریعاونلا 269 273 508

رذاشونلا 510 531

403 بایث )  ) هیروباسینلا

لینلا 352 355 356 358 388

روهلا 62 ه 

لوهلا 62

يروجلا 292 درولا  و 

434 نییارفسا )  ) ساحنلا نم  میظع  ءاعو 

توقایلا 480 ي 

590 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

اتیدابمب و  اتیدامب / و  / 16 تابیوصت د /

نافاف ناقاف  / 10 ه /

جنوخ حنوخ / / 1 ح /

دابارتسا دابارنسا  / 16 ك /

میلقا میلاقا / / 9 ن /

نیوکتلا لصألا / / 8 / 40

بلاط یبأ  نب  یلع  بلاط / یبأ  یلع  / 19 / 63
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یف نم / / 21 / 84

طیحملا قاتسرلا  اهرهشا  يونین / قاتسر  کلذ  نم  / 3 / 116

نفد ثیح  يونینب  ربق / هیف  و 

یف نم / / 2 / 121

هیلاحلا هیقیقحلا / / 5 / 136

( هنکاس ماللا   ) کلک کلکلا / / 5 / 143

سوسرط سوطرط / / 22 / 162

لاق نأ  یلا  لاق / یلا  / 4 / 197

( هینسحلا (/ ) هینحلا / ) هیشاحلا  2 / 208

جرک خرک / / 7 / 220

زیشلا و  ریشو / / 2 / 226

/21 / 236
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سربوکنم سربرکنم /

(12  ) مرهج مرهج / / 8 / 290

زوفج روفج / / 10 / 313

رفصالا رغصالا / / 7 / 318

نیینادلبلا نوینادلبلا / / 8 / 364

هطسوتملا روصعلا  هفلتخملا / نورقلا  هیشاحلا /  5 / 367

یلع فوقولا  یلا  هیناتسکابلا  یلع / هیناتسکابلا  هیشاحلا /  6 / 370

رازفسا زازفسا / / 5 / 373

رظانت دداضت / ./ 10 / 392

( عباسلا رطسلا  فذحا  / .../ ) 394

یکلیک یلکیک / یلکلیک ، 7 و 8 / / 400

قشی قسی / / 4 / 412

دابأرهش اهءارو : اهءارو /: / 11 / 416

رهتشا ترهتشا / / 16 / 421

هدیفح هدیفح / / 11 / 435

دقف رقف / / 9 / 446

میکحلا مکحلا / هیشاحلا /  3 / 457

فورعملا بصخلا  بصخلا / / 18 / 486

هیخلرخلا كارتالا  هیخلرخلا / .كارتالا  / 4 / 530

591 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 
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یقارعلا یملعلا  عمجملا  تاعوبطم 

(. لوالا دلجملا   ) یقارعلا یملعلا  عمجملا  هلجم  - 1

(. یناثلا دلجملا   ) یقارعلا یملعلا  عمجملا  هلجم  - 2

.یلع داوج  روتکدلا  همدقم  يرثالا و  هجهب  دمحم  ذاتسالا  قیقحت  مجنملا - ییحی  نب  یلع  نب  ییحیل  مغنلا  باتک  - 3

(. لوالا ءزجلا   ) یلع داوج  روتکدلا  فیلأت  مالسالا - لبق  برعلا  خیرأت  - 4

(. یناثلا ءزجلا   ) یلع داوج  روتکدلا  فیلأت  مالسالا - لبق  برعلا  خیرأت  - 5

(. ثلاثلا ءزجلا   ) یلع داوج  روتکدلا  فیلأت  مالسالا - لبق  برعلا  خیرأت  - 6

«. عبطلا تحت  ( » عبارلا ءزجلا   ) یلع داوج  روتکدلا  فیلأت  مالسالا - لبق  برعلا  خیرأت  - 7

.یلع داوج  روتکدلا  يرثالا و  هجهب  دمحم  ذاتسالا  قیقحت  یسیردالا ، فیرشلل  ضرالا  هروص  - 8

.يرتولا مشاه  روتکدلل  هیلکلا - یف  هیومدلا  هرودلا  زجوم  - 9

.داوج یفطصم  روتکدلا  قیقحت  یبهذلا ، مامالا  ءاقتنا  یثیبدلا - نبا  ظفاحلل  دادغب  خیرأت  نم  هیلا  جاتحملا  رصتخملا  - 10

«. ابیرق ردصی   » یبیبشلا اضر  دمحم  ذاتسالل  یطوفلا - نبا  - 11

.فسوی نیدلا  ییحم  ذاتسالا  همجرت  و  دیهتیاو ، فیلأت  تایضایرلل - همدقم  - 12

دیعـس لیمج  روتکدـلا  و  يرثالا ، هجهب  دـمحم  ذاتـسالا  قیقحت  بتاکلا ، یناهبـصالا  دامعلل  رـصعلا - هدـیرج  رـصقلا و  هدـیرخ  - 13
«. ابیرق ردصی  »

.يدنبشقنلا رصان  دیسلا  فیلأت  یقارعلا : فحتملا  یف  یمالسالا  رانیدلا  - 14

يرثالا و هجهب  دمحم  نیذاتسالا  همجرت  و  رونأ ، لیهس  روتکدلا  فیلأت  لاله - نب  یلع  يدادغبلا  طاطخلا  - 15
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«. عبطلا تحت   » یماس زیزع 

592 ص : صنلا ، داوع ، سیکروک  - سیسنرف ریشب  بیرعت  هیقرشلا / هفالخلا  نادلب 

.فارصلا دماح  دمحأ  دیسلا  و  داوج ، یفطصم  روتکدلا  و  هسوس ، دمحأ  روتکدلا  عضو  اثیدح - امیدق و  دادغب  هطراخ  - 16

.ناریسع فیرش  روتکدلل  یج - .یس  .یب  لاو  يوئرلا  لسلا  نم  هیاقولا  - 17

«. عبطلل ّدعم   » يرثالا هجهب  دمحم  ذاتسالا  قیقحت  و  يروزرهشلا ، نیدلا  سمش  فیلأت  حارفالا - هضور  حاورالا و  ههزن  - 18

«. عبطلل ّدعم   » يرثالا هجهب  دمحم  ذاتسالا  قیقحت  و  يدزالا ، ایرکز  یبأ  خیشلا  فیلأت  یناثلا -) ءزجلا   ) لصوملا خیرات  - 19

«. عبطلل ّدعم   » داوج یفطصم  روتکدلا  قیقحت  یطوفلا و  نبا  فیلأت  باقلالا - ءامسالا و  مجعم  یف  بادآلا  عمجم  - 20

زیزعلا دبع  روتکدلا  هعجارم  و  سامخ ، یلضف  سابع  ذاتـسالا  موحرملا  همجرت  و  دوج ، .مأ  .یـس  فیلأت  ثیدحلا - رکفلا  عزانم  - 21
«. عبطلا تحت   » ماسبلا

دمحم و  فسوی ، نیدـلا  ییحم  هذـتاسالا : همجرت  و  نییکیرمالا ، نییـصاصتخالا  رابک  نم  هعاـمج  فیلأـت  تایـضایرلا - مجعم  - 22
«. عبطلل ّدعم   » ینوبدلا يدعس  و  هرامس ، یملح  روتکدلا  و  هّللا ، دبع  رابجلا  دبع  روتکدلا  و  داوج ، یفطصم  روتکدلا  و  يرثالا ، هجهب 

(. باتکلا اذه  وه  و   ) .داوع سیکروک  و  سیسنرف ، ریشب  همجرت : و  جنرتسل ، فیلأت  هیقرشلا - هفالخلا  نادلب  - 23

.یجولمدلا قیدص  دیسلا  فیلات  هیدیزیلا - - 24

.سوللا ریشب  دیسلا  همجرت  و  دلفنیاش ، مارمأ  فیلأت  هثارولا - تنأ و  - 25

.یتم میرک  دیسلا  همجرت  و  دوج ، مأ  .یس  فیلأت  هثیدحلا - هفسلفلا  یلا  لخدملا  - 26

.داوع سیکروک  دیسلا  قیقحت  یتشباشلل ، تارایدلا - - 27

.ینایبزورلا يدنب  لیمج  دیسلا  همجرت  و  یسیلدبلا ، ریمالا  فیلأت  همانفرشلا - - 28

.یفجنلا یفاصلا  دمحأ  دیسلل  ررشلا - ناوید  - 29

(. لوالا ءزجلا   ) يرکب اطع  دیسلل  ناسنالا - قوقح  روتسدلا و  - 30
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

ۀیلاتلا ۀمظنألا  یلع  اهلیمحت  نکمیو  ۀیمئاقلا  عقوم  یلع  باتکلل  ۀینورتکلإلا  قاوسألا  دادعإ 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4

ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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